
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخالفات بين فتح وحماس طالت والبد من حلها: جدد في صنعاء شروطه للحواري عباس
   عباس إلى االستقالةودع ويالقدومي ينتقد صمت السلطة إزاء التهديدات باغتيال قادة حماس

  عن الجانب الفلسطيني نا من يقرر أجندة المفاوضاتأ: ولمرتأقريع يرد على 
  "فتح"حكم بلعاوي يتهم دحالن بالتخطيط لشق 

   القطاعليفني تؤكد رفض إسرائيل تسليم المعابر لعباس وفياض بسبب سلطة حماس في
  باحث إسرائيلي يكشف عن خطة شارون لتوطين الفلسطينيين في مصر واألردن

  مصر تهدد بكشف معيق تشغيل معبر رفح

"حمـاس"شخصيات مقربة من
 وثيقـة   إلىفي الضفة تتوصل    

  هدنة مع حاخام يهودي
  

 ٥ص ... 

 ١٥/٢/٢٠٠٨٩٩٠-١٤الجمعة-الخميس

 عن فلسطين اليوم تعتذر أسرة تحرير نشرة     
 وذلـك بـسبب     ،عدم إصدار النشرة أمس   

ويغطي هـذا   . الظروف التي شهدها لبنان   
.عدد أخبار أمس واليومال



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٩٩٠:         العدد   ١٥/٢/٢٠٠٨-١٤الجمعة-الخميسالتاريخ 

    :أخبار الزيتونة
 ٦  ون الدوليكتاب جديد يبحث حقوق الالجئين الفلسطينيين في القان .٢

    
    :السلطة
 ٧  الخالفات بين فتح وحماس طالت والبد من حلها: جدد في صنعاء شروطه للحواري عباس .٣
 ٧  جل دعم السلطةأمطالب اقتصادية للدول الخليجية من بقدم يتعباس  .٤
 ٧  عباس إلى االستقالةودع ويمي ينتقد صمت السلطة إزاء التهديدات باغتيال قادة حماسالقدو .٥
 ٨  داريين لضمها لمالك الخارجيةتتسلم قوائم بأسماء السفراء واإلفي رام اهللا لجنة التعيينات  .٦
 ٨  "إسرائيل"يخ من غزة على الصوارإطالق عريقات يطالب بوقف  .٧
 ٨   على فشل خيارات التسوية والمفاوضات مواصلة االستيطان دليالًّدالحكومة المقالة تع .٨
 ٩  عن الجانب الفلسطيني نا من يقرر أجندة المفاوضاتأ: ولمرتأقريع يرد على  .٩
 ٩  االستيطان إعالن حرب على عملية السالم: قريع .١٠
 ٩   لى نهاية المفاوضاتإعريقات ينفي االتفاق على تأجيل قضية القدس  .١١
١٠  تشكيل لجنة تنسيق عليا لمواجهة الحصار: غزة .١٢
١٠  جهزةعادة بناء األإ ى دمج الوقائي في المخابرات في ظل العمل علىوي يعكف علالطيرا .١٣
١٠  التغيير واإلصالح بالمجلس التشريعي تستنكر سحب هويات المعتقلين المقدسيين كتلة .١٤
    

    :المقاومة
١٠ تقي مسؤولين مصريين بالعريش برئاسة الزهار يل"حماس"وفد من  .١٥
١١   "الجيش الذي ال يقهر"سقطت أسطورة : الفصائل تقيم مهرجاناً تأبينياً لمغنية في دمشق .١٦
١٢   الشهيد مغنية ترّجل شامخاً بعد رحلة طويلة من الجهاد والمقاومة: مشعل في رسالة خطية .١٧
١٢  مغنيةالفصائل الفلسطينية تتوعد برد مزلزل بعد اغتيال  .١٨
١٣  تصدر مجلة غير دورية تتحدث عن أنشطتها على مدى عقدين من الزمن" كتائب القسام" .١٩
١٣ ني دفع بالمنطقة إلى الهاويةتهديد باراك باستهداف أي فلسطي: الزعارير .٢٠
١٣  "فتح"حكم بلعاوي يتهم دحالن بالتخطيط لشق  .٢١
١٤   لمشاعر المسلمينتحدياً نشر الرسوم المسيئة للرسول ":الجهاد" و"حماس" .٢٢
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٤  اتفقنا مع الفلسطينيين على تأجيل المباحثات في ملف القدس: مرتأول .٢٣
١٥   ليفني تؤكد رفض إسرائيل تسليم المعابر لعباس وفياض بسبب سلطة حماس في القطاع .٢٤
١٥  لى سيديروت لضرب غزة ولفني تصطحب وزراء اتطلق حملة عالقات دولية إسرائيل .٢٥
١٥   باقتراح بناء مدينة عربية وتهدم منزلين في اللد٤٨إسرائيل تغازل فلسطينيي  :شتريت .٢٦
١٦   االغتياالت في غزة وتصفية القيادة السياسية لحركة حماسسقف رفع إلى يدعو بويم .٢٧
١٦  باحث إسرائيلي يكشف عن خطة شارون لتوطين الفلسطينيين في مصر واألردن .٢٨
١٦   تفاوض سرية حول القدس قناة في بلدية القدس يكشف عنزعيم المعارضة .٢٩
١٦  اغتيال مغنيةبأعقا االستعداد ألي خطر في أتم على األمنية الدوائر أنباراك يؤكد  .٣٠
١٧  إسرائيل كانت لها اليد الطولى: الخبير اإلسرائيلي في الشؤون األمنية واالستخبارية .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ٩٩٠:         العدد   ١٥/٢/٢٠٠٨-١٤الجمعة-الخميسالتاريخ 

١٧   سالحا الجو والبحرية اإلسرائيليان يتدربان في تركيا .٣٢
١٧   ء عشرين برجاً في القدسمخطط إسرائيلي لبنا .٣٣
١٨ عملة قابلة للتحويل الكامل١٥وسينضم إلى .. الشيكل يكتسب اعترافا عالميا .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٨  لترتيب نقلهم إلى السودان العالقين على الحدود  العراقفلسطينيي روزمنظمة التحرير ت .٣٥
١٨  تلع أراض حول القدسيبأنفاق تحت األقصى واالحتالل يقيم  .٣٦
١٩  تظاهرة فلسطينية للمطالبة بفتح معبر رفح .٣٧
١٩  ميألونروا تحذر من انهيار مستوى التعليم في مدارسها بسبب تراجع التحصيل العلا: غزة .٣٨
١٩  إسرائيلضد دعوى قضائية يرفعون جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة  .٣٩
١٩  ال يوجد مخزون وقود في محطة الكهرباء والوضع على شفا االنهيار: الخضري .٤٠
٢٠   على خلفية قطع الرواتبعي سحب عضوية فياضنقابة الموظفين تطالب التشري .٤١
٢٠  يةسرائيل في السجون اإل بشكٍل كبير على نفسيات األسرى الفلسطيني يؤثراالنقسام  .٤٢
٢٠  الغربية خالل أوسع مداهمة لالحتالل منذ أشهر معتقالً في الضفة ٧٠ .٤٣
٢٠   من السجونسرىتحسين ظروف نقل األية سرائيللدى المحكمة اإللتمس منظمات حقوقية ت .٤٤
٢٠   بزعم استخدامها من قبل المقاومينهدم مبان قريبة من معبر بيت حانون ياالحتالل .٤٥
٢١  في نابلس" قبر يوسف "م مقامحاوالت استيطانية للعودة إلى .٤٦
٢١  قوات االحتالل تفرض حصارا مشددا على طولكرم بحجة إنذار استخباري .٤٧
   

   :اقتصاد
٢١ %١,٥٠ بارتفاع قدره ٢٠٠٨مؤشر غالء المعيشة يبدأ عام :  الفلسطينياإلحصاء .٤٨
   

   :صحة
 ٢١   نقلها للمستشفى االحتاللمنع جنودبعد  في الضفة الغربيةشهيدة  .٤٩
   
   : ردناأل
٢١  ي والشيخ ناصر الصباح يؤكدان دعمهما للسلطة الفلسطينيةردنالعاهل األ .٥٠
٢١ ٢٠٠٣ عام ردنخططت الحتالل األ" إسرائيل: "المجالي .٥١
٢٢   ية تحذر األطباء من دعوة وزارة الصحة للتطبيعردنالنقابات األ .٥٢
٢٢    يدينان االستيطان في القدس" اإلسالمي لبيت المقدس والهيئة اإلسالمية المسيحية" .٥٣
٢٢  للشعب الفلسطيني" اجفند" مساعدات من الخيرية الهاشمية تتسلم .٥٤
   

   :لبنان
٢٢   نصر اهللا دعا إلى البدء بتأريخ بداية سقوط دولة إسرائيل وخروجها من الوجود .٥٥
٢٣  معطيات قاطعة حول الجهة المنفذة: التحقيق السوري في قضية اغتيال مغنية .٥٦
٢٣ اهللا عدم الخضوع للضغوط في مفاوضات التبادل أسرى حزب اهللا في إسرائيل يناشدون نصر .٥٧
   
   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ٩٩٠:         العدد   ١٥/٢/٢٠٠٨-١٤الجمعة-الخميسالتاريخ 

   :يإسالمعربي، 
٢٣   الجامعة العربية تدين بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية .٥٨
٢٤  د بكشف معيق تشغيل معبر رفحمصر تهد .٥٩
٢٤   توقف عن دعم الشعب الفلسطيني وقضيته تمصر لن : سفير مصر لدى السلطة .٦٠
٢٥  "سخيف"حديث أبو الغيط عن كسر األرجل : العواسليم  .٦١
٢٥   للحدود ومصر تسمح بإدخال السلع المحتجزة إلى غزةفلسطيني تحذيرات من اجتياح .٦٢
٢٥ تعزيزات أمنية إلى بوابة صالح الدين: مصر .٦٣
٢٥   القاهرة ترفض توسيع غزة إلى سيناء .٦٤
٢٦  يحات للسفير الفلسطيني في المنامةاستياء نشطاء المجتمع المدني من تصر :البحرين .٦٥
٢٦   فتح الحدود مع غزةأثناءمخاوف حكومية من تسلل عمالء للموساد : مصر .٦٦
٢٦ سياسيون مصريون يطالبون بإسقاط كامب ديفيد .٦٧
٢٧  يين إلدانتهما بتهريب المخدراتئيلإسرامحكمة مصرية تقضي بحبس  .٦٨
٢٧  "حنّور غزة"طالب اإلسكندرية أطلقوا حملة  .٦٩
٢٧    لم تتغّيرإسرائيلثوابتنا من : السفير الكويتي في بيروت .٧٠
٢٧   ابتزاز سياسيإسرائيل حدودها مع غزة وانتقاد رايس لمصر في حماية: رفعت السعيد .٧١
٢٧ مؤتمر األحزاب العربية يدين الحصار على قطاع غزة ويعلن تأييده للمقاومة .٧٢
٢٨   "حماس"على االنفصال عن " القسام"يحّرض " دولة العراق اإلسالمية"زعيم  .٧٣
٢٨   "إسرائيل"الجزائر تلغي مشاركتها في معرض فرنسا للكتاب بسبب  .٧٤
٢٨   اإلسالمي ينعي عماد مغنية-المؤتمر القومي .٧٥
   

   :دولي
٢٩ ألمانيا تنفي إعطاء الضوء األخضر الجتياح غزة .٧٦
٢٩  سنة٢٥وتين يتوقع أغلبية عربية في الكنيست خالل ب .٧٧
٢٩  رايس غير راضية عن جهود مصر لمكافحة تهريب األسلحة إلى غزة .٧٨
٢٩  رايس تلتقي ليفني وتزور المنطقة الشهر المقبل .٧٩
٣٠   "إسرائيل"زعيماً ال يعترف بـلن أصافح : ساركوزي .٨٠
٣٠  واشنطن تدرس التخلي عن تعويضات ضحايا الهجمات الفلسطينية .٨١
٣٠    أشهر٦بوش يجدد تعليق العقوبات على منظمة التحرير  .٨٢
٣٠   الستيطان الجديد في القدس تطلب إيضاحات بشأن مشروع اواشنطن .٨٣
٣١  الموساد يقف وراء اغتيال مغنية: CIAمسؤول كبير سابق في  .٨٤
٣١       إسرائيلالبرازيل لوساطة بين سوريا و .٨٥
٣١   ضع مكان والدته القدسالمحكمة العليا الكندية ترفض طلب ليهودي كندي بو .٨٦
٣١   لجدار الفصلإسرائيلتقرير دولي يطالب بالتحرك إلنهاء بناء  .٨٧

   
    :مختارات

٣٢   للدوالرإنقاذيمخطط حول وجهة نظر اقتصادية  .٨٨
    



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                    ٩٩٠:         العدد   ١٥/٢/٢٠٠٨-١٤الجمعة-الخميسالتاريخ 

    :تقارير
٣٣   وماكينأوباماهيالري و" الرؤساء"ركا الخارجية في ظل نظرة إلى سياسة أمي .٨٩
    

    :حوارات ومقاالت
٣٦  أسامة أبو ارشيد... المسألة أكبر من تآمر على غزة وحماس .٩٠
٣٩  يوسف كامل إبراهيم. د... تصفية وكالة الغوث من أجل تصفية قضية الالجئين .٩١
٤٠  عبد اهللا المجالي... ؟ردنلماذا قلق األ .٩٢
٤١  محمد جالل عناية... الفلسطينيون في الدائرة الشريرة .٩٣
    

 ٤٣  :كاريكاتير
***  

  
  حاخام يهودي وثيقة هدنة مع إلىفي الضفة تتوصل " حماس"شخصيات مقربة من  .١

 اتصاالت وحوارات بين شخصيات محـسوبة علـى حركـة           أثمرت: )ا ف ب  (،   محمد يونس  –رام اهللا   
وقـال  .  النار في قطاع غزة    إلطالق اقتراح لوقف متبادل     إلىفي الضفة الغربية وحاخام يهودي      " حماس"

ام مناحيم فرومان من     الوثيقة مع الحاخ   إلىخالد العمايرة من الخليل، وهو احد الشخصيات التي توصلت          
تحظى بقبول شخصيات مهمة فـي حمـاس فـي الـداخل            " الوثيقة   إنقرب بيت لحم،    " تقوع"مستوطنة  
ية تنص على   سرائيل مسؤولين في الحكومة اإل    إلى الوثيقة التي تعهد الحاخام نقلها       إن وأضاف". والخارج

 إسـرائيل تُلـزم  "طاع غزة وهي  النار ورفع كامل للحصار المالي واالقتصادي عن ق  إلطالقوقف كامل   
بوقف كل عمليات القصف واالغتيال ورفع الحصار كامال عن غزة وفتح المعابر، كمـا تلـزم حمـاس                  

  ".إسرائيلبوقف جميع القذائف والهجمات من قطاع غزة على 
 في ية والسلطات الفلسطينيةسرائيلالخطوط العامة لهدنة محتملة بين الحكومة اإل: "وحملت الوثيقة عنوان

  :ية على النحو التاليسرائيل، وحددت االلتزامات اإل"قطاع غزة
  :  فورا كل العقوبات المفروضة على قطاع غزة وتلغيها، وتشملإسرائيلأوال، ترفع 

  .  السماح باألنشطة االقتصادية االعتيادية بين قطاع غزة والعالم الخارجي-أ
في ذلك حركة السفر ونقل البضائع والخـدمات مـن           إعادة المعابر بين غزة والعالم الخارجي، بما         - ب

  . قطاع غزة واليه
 االمتناع عن استخدام الذرائع األمنية إليذاء أو معاقبة سكان قطاع غزة وإعادة فرض العقوبات كليـا         - ج

  .أو جزئيا
يـة   إلغاء أشكال الحصار المالي على قطاع غزة، والسماح بإجراء التحويالت المالية بصورة اعتياد             -  د

التوقف فورا عن كل األعمال العدائية ضد قطاع غزة والتي تشمل وقف كل             . بين غزة والعالم الخارجي   
أعمال االغتياالت والكمائن والقصف الجوي واالجتياحات وأعمال االعتقال واالحتجاز والمطاردة ضمن           

  .حدود قطاع غزة
 قطاع غزة وضع حد لكل الهجمات من أي تتعهد السلطات الفلسطينية في: ثانيا، االلتزامات الفلسطينية

  :، وهذا يشملإسرائيلنوع ضد 
  .إسرائيل وقف فوري لجميع الهجمات وإطالق النيران والقذائف ضد -  أ
  . فرض وقف إطالق النار على كل المجموعات المسلحة واألفراد الناشطين في قطاع غزة-  ب
  . السلطات في قطاع غزة تعد مسؤولة عن االنتهاكات-  ج

  .ثالثا، التحقق من تنفيذ االتفاق
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 الرقابة على تطبيـق الجـانبين التزاماتهمـا         أعمال الوثيقة اقترحت تولي طرف ثالث       إن العمايرةوقال  
 أن علـى ضـرورة      أيضا نصت   إنها وأضاف. األوروبي االتحاد   أو مصر   أوبموجب الوثيقة مثل تركيا     

  .، خصوصا الرئيس محمود عباستحظى بموافقة قيادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا
ي، وبينها وزراء   سرائيل الشخصيات التي شاركت في الحوار مع الحاخام اإل        أن مصادر مطلعة    وأوضحت

.  هذا الحوار  إلجراء والثانية، حظيت بغطاء رسمي من الحركة        األولى هنية   إسماعيلسابقون في حكومة    
ية إسـرائيل  عمليـة عـسكرية      أي لتجنب   ائيلإسر هدنة مع    إلى التوصل   إلىتسعى  " حماس "إن وأضافت

  .وشيكة في القطاع، ولرفع الحصار الخانق عن قطاع غزة
 صفحات  أربعوثيقة مشتركة من     "إلى" حماس" الحاخام فرومان انه توصل مع عضو في         أعلن ،من جانبه 
 أن وأوضـح ".  نار يتعهد بموجبه الجانبان وضع حد ألعمـال العنـف          إطالق هدنة ووقف    إلىللتوصل  

وافقـا  ) رئيس المكتب السياسي لحماس   (وخالد مشعل   ) رئيس الوزراء الفلسطيني المقال   ( هنية   إسماعيل"
وقف الهجمات وعمليات التوغل واالغتياالت ورفع      " تتعهد بموجب هذه الوثيقة      إسرائيل إنوقال   ".عليها

قذائف الهاون ومنـع     الصواريخ و  إطالقتتعهد حماس من جانبها بوقف      "، في حين    "الحصار االقتصادي 
 النار سيفرج عن الجندي     إطالق احتُرم وقف    إذا: "، موضحا " من القيام بمثل هذه الهجمات     أخرىفصائل  

 الوثيقـة   إنوقـال   ". وكل المعتقلين الفلسطينيين تدريجيا   ) ٢٠٠٦الذي خطف في حزيران     (غلعاد شاليت   
، مضيفا انه نقل    " السالم في المنطقة   ساءإر مبادئ دينية ألن وحدهم رجال الدين قادرون على          إلىتستند  "

 حـوار مـع    إلىويدعو الحاخام فرومان منذ سنوات       ".يةسرائيلمسؤول كبير في الحكومة اإل     "إلىالوثيقة  
" حمـاس " دينية، وكان التقى الرئيس الراحل ياسر عرفات والزعيم الروحي لــ             أسسالفلسطينيين على   

  .٢٠٠٤مارس عام / آذارية في ئيلإسراالشيخ احمد ياسين الذي قتل في غارة 
  ١٥/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  كتاب جديد يبحث حقوق الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي .٢

حقوق الالجئـين   "أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان           : بيروت
، لمؤلفتـه الـدكتورة نجـوى       "يةسـرائيل إل ا -الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية       

وهو خالصة جهد خمس سنوات للباحثة، نالت به شهادة الدكتوراه في الحقـوق مـن               . مصطفى حساوي 
  .٢٠٠٧الجامعة اللبنانية سنة 

 صفحة من القطع الكبير، وهو يعالج بشكل منهجي علمي، وبأسلوب واضح سـلس،              ٥٣٨يقع الكتاب في    
 في القوانين والمؤسسات الدولية، ويتابع بقراءة موضوعية ناقدة كيـف تـم             حقوق الالجئين الفلسطينيين  

وهو يتميز بمادتـه العلميـة الثريـة        . يةسرائيل اإل -التعامل مع هذه الحقوق في المفاوضات الفلسطينية        
الموثقة، وبإحصاءاته ومقارناته وتحليالته واستنتاجاته، ويعد مرجعاً ال غنـى عنـه لجميـع المهتمـين                

 الفلسطيني، ولجميع المعنيين بأوضاع الالجئين وحقوق اإلنسان، ولجميع مؤسسات          نتخصصين بالشأ والم
  .الدراسات ومكتبات الجامعات

لحق العودة سواء من خالل إصدارها لقوانين مخالفة اللتزاماتها الدوليـة           " إسرائيل"يرى الكتاب أن منع     
عة التي تمارسها، أو التي تـروج لهـا كإعـادة           في هذا الشأن، أو من خالل سائر األعمال غير المشرو         

التوطين والدمج في دول اللجوء، من شأنه أن ينتقص من حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وتدخل                
هذه األعمال في خانة اإلجراءات التي تحرم شعباً من ممارسة هذا الحق والتي يمكـن أن تـشكل فـي                    

  .غير قابلة للخرق" قاعدة آمرة"ير المصير من المستقبل جرماً دولياً؛ لما يمثله حق تقر
ويضيف أنه نظراً للموقع الذي يحتله هذا الحق في القانون الدولي العام من جهة، وفي إيجاد حل القضية                  
الفلسطينية من جهة أخرى، فإنه ال يمكن البحث بأية تسوية أو بأي حل عادل بمعزل عن حـق تقريـر                    
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افة أعضاء األسرة الدولية عدم االعتراف بالنتائج غير المشروعة التي          المصير، وبالتالي فإنه يقع على ك     
  .ترتبت عن اتفاقات التسوية التي أخلَّت بهذا الحق

ية التي جرت إلى اليوم وتناولت حقوق الالجئين        سرائيل اإل -ويخلص الكتاب إلى أن المفاوضات العربية       
 بمعايير القانون الدولي وقواعـده، التـي تمـنح          خضعت لالعتبارات السياسية، ولم تعكس التزاماً دقيقاً      

الالجئين الفلسطينيين حق العودة وحق التعويض عما خسروه من جراء ترحيلهم القسري عـن وطـنهم،                
وتمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، إال أن هذا المسار الـسياسي ال يـسقط الحـق القـانوني                   

  ."شعب الجئ"كامله إلى المعترف به لهذا الشعب المهدد بأن يتحول ب
  ١٣/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  الخالفات بين فتح وحماس طالت والبد من حلها: جدد في صنعاء شروطه للحواري عباس .٣

وصـف الـرئيس    ): آي.بـي .يـو ( نقالً عن وكالة  صنعاء  من   ١٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
ف الحوار بين حركتـي فـتح       عباس دعوة نظيره اليمني علي صالح بخصوص استئنا       الفلسطيني محمود   

لها ثقلها الكبير في الساحة الفلسطينية وال يمكن ألحد أن ينكر ذلك،            " حماس"ن  أوأكد   ".الجيدة"ـوحماس ب 
 ".ولكننا فوجئنا بحصار دولي على أبناء فلسطين      "لى أنها نجحت في االنتخابات وشكلت الحكومة        إمشيرا  
 اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني، مرحباً بالحوار         عن وجود مساع سعودية جديدة إلعادة      عباسوكشف  

 .واالعتراف باالتفاقيات الدولية" باالنقالب"مع حركة حماس شريطة أن ترجع عن ما سماه 
اعتـرف   : إبراهيم العـشماوي   ،صنعاء نقالً عن مراسلها في    ١٥/٢/٢٠٠٨األهرام المصرية   وجاء في   

ال توجد شـروط مـسبقة      : وأضاف. الت والبد من حلها    بأن الخالفات بين فتح وحماس ط      الرئيس عباس 
 . والقبـول بانتخابـات مبكـرة      ، واالعتراف بالـشرعية   ، لكن البد من عودة حماس عن انقالبها       ،للحوار

وأعرب في تصريحات خاصة لمراسل األهرام عن قبوله باألفكار اليمنية المطروحة لحل الخـالف مـع                
 .قناع حماس بـالتراجع   إ ىلإ العسكري داعيا الدول العربية       الحسم ىلإ رفضه اللجوء    ى مشددا عل  ،حماس

 وأنه يمكن ، عن دعوة سيوجهها قريبا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني خالل األشهر المقبلة          عباسوكشف  
  .لحماس والجهاد دخول منظمة التحرير بشرط القبول بالتزاماتها والموافقة علي قراراتها

  
  جل دعم السلطةألدول الخليجية من مطالب اقتصادية لبقدم يتعباس  .٤

 مـن   لـى صـنعاء قادمـاً     إ ]األربعاء[ وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس      :وكاالتال – صنعاء
كد انه تقدم بمطالب اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي مـن اجـل دعـم الـسلطة                 أالبحرين، حيث   

قـدمت  " مطالب اقتصادية فلسطينية  "ن  إمة  وقال في مؤتمر صحفي قصير قبيل مغادرته المنا       . الفلسطينية
مـوال المطلوبـة   األ"ن إوتـابع  ". هي نفسها التي قدمت في مؤتمر باريس للدول المانحـة    "لدول الخليج   

  ". قامتها ودعم ميزانية السلطة الفلسطينيةإستوزع بين المشاريع التي ننوي 
  ١٤/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   عباس إلى االستقالةودع وي باغتيال قادة حماسالقدومي ينتقد صمت السلطة إزاء التهديدات .٥

استهجن رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير ورئـيس اللجنـة المركزيـة             : )يو بي أي  ( –عمان  
ية سرائيل التهديدات اإل  ىمس األربعاء ما اسماه صمت السلطة الفلسطينية عل       ألحركة فتح فاروق القدومي     

 فـي   انترناشـونال وقال ليونايتد برس    .  التنحي ىلإودعا الرئيس عباس    باغتيال القادة السياسيين لحماس     
عدم ى  ية باغتيال القادة السياسيين لحركة حماس مدانة وهي دليل واضح عل          سرائيلن التهديدات اإل  إ :عمان
.  هذه التهديد وعدم اتخاذها موقفا بشأنها      ىواستهجن صمت السلطة الفلسطينية عل     . بالسالم إسرائيلرغبة  

 الرغم  ى، وعل إسرائيل التهديدات التي تطلقها     ى نستغرب ونستهجن الصمت الرسمي الفلسطيني عل      :قالو
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فال يمكن للفلـسطينيين ومهمـا كانـت        .. من األخطاء التي ارتكبتها حماس في غزة بعد سيطرتها عليها         
ـ وشن القدومي هجوماً عنيفاً      . وتهديداتها إسرائيلن يكونوا في جانب     أخالفاتهم مع حماس      عبـاس   ىعل

متهماً إياه بالضرب بعرض الحائط كافة الثوابت الفلسطينية والقوانين واألنظمة المرعيـة فـي منظمـة                
 إن عباس يبحث فقط عن األلقاب والمكاسـب         :وقال .التحرير، كما اتهمه باالنفرادية في اتخاذ القرارات      

كة فتح بعد كـل االنتقـادات       مازن الستقلت من كافة مناصبي في حر       الشخصية وتابع لو كنت مكان أبو     
وجـدد  . التي وجهت لي من داخل حركة فتح ومن الشعب الفلسطيني ومن مختلـف فـصائل المقاومـة                
 صـعيد   ىالقدومي مطالبته بحل السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية فشلت في تحقيق أي تقدم سواء عل             

  . لفلسطينيين في األراضي المحتلة صعيد تحسين األوضاع المعيشية لى أو علإسرائيلالمفاوضات مع 
  ١٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  داريين لضمها لمالك الخارجيةتتسلم قوائم بأسماء السفراء واإلفي رام اهللا لجنة التعيينات  .٦

رياض المالكي المزيد من القـرارات      .صدر وزير الخارجية الفلسطيني بالوكالة د      أ : بسام بدارين  -عمان  
داري الـوظيفي اإل   عة ومتوافق عليها فيما يبـدو لتغييـر هويـة الكـادر           التي تنسجم مع خطة موضو    

ـ إ وتحويلـه   لمنظمة التحريـر والدبلوماسي الذي يعمل مع الدائرة السياسية     مـالك وزارة الـشؤون   ىل
دارة في تونس والوزارة في رام اهللا وثائق القـوائم التـي تـضم       الخارجية، حيث تتبادل حاليا مقرات اإل     

بلوماسيين والسفراء والمدراء وكبار وصغار الموظفين في الدائرة السياسية تمهيدا لحـسم            سماء جميع الد  أ
وتزداد مشاعر القلق هذه مع توسع الوزير المالكي بقـرارات     .داريةمستقبلهم الوظيفي وتحديد هويتهم اإل    

 المـالكي   وتضمنت قـرارات   . التقاعد لنخبة من مخضرمي الدائرة السياسية وكبار رموزها        ىحالة عل اإل
 مالك وزارته بدال من الدائرة الـسياسية، وتتخـذ كـل هـذه     ىلإداريا إ موظفا   ١٧تحويل سجالت نحو    

 طلب رسمي يوقع عليه بخصوص الموظفين فـي         ىالخطوات بمصادقة وموافقة الرئيس عباس وبناء عل      
  .الدائرة السياسية رئيسها فاروق القدومي

  ١٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "إسرائيل"الصواريخ من غزة على إطالق وقف عريقات يطالب ب .٧

مس انـه   أأكد صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية             :)أ.ب.د(
فوراً حتى لو كان ذلك من جانـب        " إسرائيل"طالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على        إيجب وقف   

جلبت سـفراء دول    " إسرائيل"ن  إ :المحلية" وت فلسطين ص"ـوقال ل  .واحد لحماية دماء سكان قطاع غزة     
األخرى التي تتعرض للقصف من قطاع غـزة مـن أجـل    " يةسرائيلاإل"العالم لزيارة سديروت والبلدات  

ن نعمل كل ما من شأنه منع وقوع هـذا          أعلينا  : "وضحأو .التمهيد لعدوان واسع وشامل على قطاع غزة      
 فال بد من بذل كل جهد ممكن لمنع هذا العدوان الذي يحـضر      إنسانية االعتداء ألنه سيحدث نتائج كارثية    

  .له بشكل مكثف
  ١٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   على فشل خيارات التسوية والمفاوضات مواصلة االستيطان دليالًّدالحكومة المقالة تع .٨

سارع سياسي وميداني مـن     أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة أنها تتابع بقلق ما يجري من ت          : ألفت حداد 
ي وأدواته على أكثر من صعيد، وفي ميادين مختلفة، بشكل يدلل على مخططـات              سرائيلقبل االحتالل اإل  

متكاملة للنيل من المشروع الوطني ومن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابتـه وفـرض الرؤيـة واإلرادة                
المحتلة من تسارع في عملية تهويـدها  وأوضحت في بيان لها إن ما يجري في مدينة القدس           .يةسرائيلاإل

 منزالً وانتهاء مخططات لبناء ألف وحدة سكنية في تسارع واضح إلحداث تغييـر              ١١١والبدء في تشييد    
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ديمغرافي جغرافي لحسم قضية القدس على األرض كعاصمة لدولـة االحـتالل والـذي يتـزامن مـع                  
أجيل بحث قضية القدس، بعـدما حـسم        تصريحات أولمرت أن الطرف الفلسطيني المفاوض وافق على ت        

أولمرت من قبل قضية حق العودة في مؤتمر أنابوليس، حين اعتبر العودة إلى الضفة والقطاع فقط وسط                 
وأكدت الحكومة أن التسارع في عملية تهويـد القـدس           .صمت الموافق من الطرف الفلسطيني المفاوض     

ية سرائيلالتهديدات اإل "وقالت إن    .مفاوضات العبثية وبناء المستوطنات دليل على فشل خيارات التسوية وال       
وأكدت على تـصريحات     ".لتوجيه ضربات عسكرية قاسية وتنفيذ اغتياالت واسعة في القطاع لن تخيفنا          

التهدئة ال تزال في ملعـب االحـتالل ومرهونـة بتـصرفاته            "رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أن       
 ". مجانية في ظل العدوان، ولن نخضع البتزازات التهديداتوبشروطها فشعبنا لن يقدم أي تهدئة

  ١٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  نا من يقرر أجندة المفاوضات عن الجانب الفلسطينيأ: ولمرتأقريع يرد على  .٩

مس أنه هو المفـوض والـذي       أحمد قريع   أ أكد رئيس لجان المفاوضات عن الجانب الفلسطيني         :رام اهللا 
ورداً "وجاء في بيان وصفه قريع بالصحفي الهـام انـه            .دة المفاوضات يقرر عن الجانب الفلسطيني أجن    

ي أولمـرت   سرائيلنقالً عن رئيس الوزراء اإل    ) الخميس(مس  أعلى ما ذكر في جريدة الجيروزالم بوست        
عالء ال يقرر أجندة المحادثات، يؤكد أحمد قريع بأنه هو المفوض والذي يقـرر عـن الجانـب                   بأن أبو 

وكما أنه من المفهوم أن السيدة ليفني هي المفوضة والتي تقرر عن الجانب             . المفاوضاتالفلسطيني أجندة   
  ". المفاوضاتأجندةي، بالتالي فإن كليهما يقرران سرائيلاإل

 ١٥/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  االستيطان إعالن حرب على عملية السالم: قريع .١٠

، إن الخطـط الجديـدة للتوسـع         الفلسطيني وضقال أحمد قريع رئيس الوفد المفا     :  كفاح زبون  - رام اهللا 
االستيطاني في القدس ومحيطها ودعمها بحوالي ألف وحدة سكنية، وما أعلن حول نية بلدية القدس، ببناء                

ما هي إال استمرار لنهج االحتالل االستيطاني العدواني الذي مارسـته           "خرى  أعشرة آالف وحدة سكنية     
تجاه تهويد القدس وسلب األرض الفلسطينية في الـضفة الغربيـة            المتعاقبة   إسرائيلوتمارسه حكومات   

وطالب أبو عالء اللجنة     .عالن حرب على عملية السالم    إووصف قريع استيطان القدس بمثابة      ". والقدس
الرباعية والواليات المتحدة والرئيس األميركي خاصة لتحمل مسؤولياتهم لوقـف هـذا العـدوان علـى                

ية بأن تنـصرف إلـى عمليـة        سرائيللقدس العربية والطلب إلى الحكومة اإل     األرض الفلسطينية وعلى ا   
  .مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ األمن والسالم واالستقرار

  ١٤/٢/٢٠٠٨ وسطالشرق األ
  
  لى نهاية المفاوضاتإعريقات ينفي االتفاق على تأجيل قضية القدس  .١١

ن المفاوضات في منظمة التحرير أمـس مـا         نفى صائب عريقات رئيس دائرة شؤو     ): د ب أ  ( –رام اهللا   
ي أولمرت من إبرام اتفاق على تأجيل بحث قضية القدس إلـى            سرائيلتردد على لسان رئيس الوزراء اإل     

ن نؤجل بحث قـضية القـدس   أأنا ال أفهم كيف يمكن ": "صوت فلسطين "ذاعة  وقال إل . نهاية المفاوضات 
وكان أولمـرت   ". ، وقضايا الوضع النهائي لم يبدأ نقاشها      إلى نهاية المفاوضات، والمفاوضات لم تبدأ بعد      

لـى  إقال في تصريحات صحفية ببرلين، أن الجانب الفلسطيني وافق على تأجيل بحث قـضية القـدس                 
 عـن آالف الوحـدات      إسـرائيل ن إعالن   أوأكد عريقات   . المرحلة النهائية من مفاوضات الوضع الدائم     

 في العملية السلمية إضـافة      إسرائيليدلل على عدم جدية     "لشرقية  االستيطانية ضمن حدود مدينة القدس ا     
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إلى ما تقوم به من عمليات قتل واعتقاالت واقتحامات يومية بشكل يدمر كل ما قامت عليه عملية السالم                  
  ".إسرائيللى جوار إ وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧قامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود  إمن اجل

  ١٤/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  تشكيل لجنة تنسيق عليا لمواجهة الحصار: غزة .١٢

المضروب على قطاع   " لجنة تنسيق عليا لمواجهة الحصار    "أعلن في مدينة غزة، أمس، عن تشكيل         :غزة
لجنـة  "سماعيل هنيـة إن     إوقال المكتب اإلعالمي التابع للحكومة المقالة برئاسة         .غزة منذ ثمانية شهور   

 الحكومية لمواجهة الحصار، وعدداً من الهيئات واألطر األهلية المعنية برفـع            تضم اللجنة " التنسيق العليا 
وأشار المكتب في ختام اجتماعه في مدينة غـزة،          .الحصار، باإلضافة إلى شخصيات وفعاليات مجتمعية     

أمس، لبحث السبل الكفيلة برفع الحصار، إلى أن لجنة التنسيق العليا ستشرع قريباً في وضع خطة عمل                 
  .املة وواضحة لتفعيل القضية وكسب التأييد الدولي والعربي مع غزةمتك

  ١٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  جهزةعادة بناء األإ ى دمج الوقائي في المخابرات في ظل العمل علىالطيراوي يعكف عل .١٣

ن أمـس   أ ىمنية فلسطينية رفيعـة المـستو     أعلمت القدس العربي من مصادر       : وليد عوض  -رام اهللا   
عادة هيكلتها حيث يعكف رئيس جهـاز المخـابرات         إمنية الفلسطينية تشهد تحركات باتجاه      ؤسسة األ الم

 .من الوقائي في جهاز المخابرات الذي يقوده       دمج جهاز األ   ىالعامة الفلسطينية اللواء توفيق الطيراوي عل     
لوقائي بقطاع غـزة    ذا تمكن الطيراوي من دمج فرع ا      إ ضباط الوقائي في الضفة الغربية من انه         ىويخش

في المخابرات سيصبح دمج فرعه بالضفة تحصيل حاصل وهذا ما دعا ضباط الوقائي في الضفة للتعبير                
 ضباط جهاز الوقائي بالضفة بان      ىويسود اعتقاد لد   .عن استيائهم من قضية دمج الوقائي في المخابرات       

  . راويدمج جهازهم في جهاز المخابرات هو اقتراح قدمه محمد دحالن للطي
  ١٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  التغيير واإلصالح بالمجلس التشريعي تستنكر سحب هويات المعتقلين المقدسيين كتلة .١٤

  األربعاء إصـدار ]أول من أمس[ استنكرت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي اليوم:رام اهللا
المختطفين ما  واب المجلس التشريعيسلطات االحتالل قرار سحب هويات المعتقلين المقدسيين وخاصة ن

إن أي قوة في األرض ال تستطيع أن تنتزع حـق  : بيان أصدرته وقالت الكتلة في .يزيد عن عام ونصف
 وطالبت الكتلة، البرلمانـات العربيـة  ." انتمائه وفي وطنه اإلنسان المقدسي أو الفلسطيني بشكل عام في
ودعـت  . والمتاحة ل على منعها عبر كل الوسائل المشروعةوالعالم الحر إلى استنكار هذه الخطوة والعم

ية سـرائيل احتجاجاً على هذه الجريمة والجـرائم اإل  بوقف المفاوضات مع االحتالل"الكتلة الرئيس عباس 
الفلسطيني تحت غطاء من هذه المفاوضات وتحت غطاء حالة الفرقـة   المتواصلة التي تنفذ بحق الشعب

  ."كة فتح للحوار الداخليحر التي يسببها رفضه ورفض
  ١٣/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  برئاسة الزهار يلتقي مسؤولين مصريين بالعريش"حماس"وفد من  .١٥

قالت مصادر مصرية   : يسري محمد نقالُ عن مراسله في العريش،       ١٥/٢/٢٠٠٨ وسطالشرق األ ذكرت  
كـان برئاسـة     حماس دخل إلى األراضي المصرية من خالل معبر رفح الحدودي و           اً من مطلعة إن وفد  

يمن طه احد المتحدثين باسم حماس وجمال هاشم وهما مـن القيـادات             أالدكتور محمود الزهار ونجله و    
  .السياسية للحركة
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وتابعت المصادر أن وفد حماس التقى مسؤوال امنيا مصريا كبيرا داخل فندق اوبرواي العريش وسط 
دت أعداد كبيرة من سيارات الشرطة حول إجراءات أمنية مشددة للغاية داخل الفندق وخارجه حيث شوه

الفندق، فيما منع السير على الشاطئ الذي يطل عليه الفندق وتم إنزال الستائر على جميع نوافذ القاعة 
وأضافت أن االجتماع تناول التوترات الحالية على الحدود بين مصر وغزة  .التي عقد بها االجتماع

  .الماضي زيرانح / ومعبر رفح المغلق منذ منتصف يونيو
وقال الناطق باسم الحركة، سامي ابو زهري، إن زيارة الوفد تهدف بشكل أساسي الى استكمال القضايا 
التي لم يتفق حولها في القاهرة خالل زيارة وفد حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد 

ن قيادة الحركة والجانب  زهري أن اللقاء بيأبو أوضح، "وسطالشرق األ"وفي تصريحات لـ. مشعل
 بحث مختلف القضايا إلى أن اللقاء سيهدف إلىالمصري يأتي بناء على اتفاق مسبق بين الجانبين، مشيرا 

 لسد إليهافي الساحة الفلسطينية، وتحديداً مستقبل العمل في معبر رفح، واآللية التي باإلمكان التوصل 
  .احتياجات غزة من البضائع

 إسـماعيل وضـح   أ : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٥/٢/٢٠٠٨عربي   القدس ال  وأضافت
 لجان سياسية وأمنيـة وصـحية       ٣رضوان الناطق باسم حماس بان الوفد سيبحث مع المصريين تشكيل           

ي وتبعاته على سكان غزة وتأخذ على عاتقها التنـسيق مـع            سرائيللمعالجة الملفات المختلفة للحصار اإل    
  . مصريين للتخفيف عن أبناء القطاعالمسؤولين ال

  
  " الجيش الذي ال يقهر"سقطت أسطورة : الفصائل تقيم مهرجاناً تأبينياً لمغنية في دمشق .١٦

 في النـادي العربـي      أقامت الفصائل الفلسطينية مهرجاناً تأبينياً للشهيد عماد مغنية ليل الخمس،         : دمشق
 الذي  ،"حماس"لد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة       أكد خا وقد  بمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين،     

استشهاد القيادي البارز في حزب اهللا عماد مغنية هي خـسارة للـشعبين             " على أن    تحدث في المهرجان،  
من خالل  " المهزوم"، مشدداً على أن محاولة االحتالل الصهيوني إعادة الهيبة لجيشه           "اللبناني والفلسطيني 

".  قد ولّى إلى غير رجعة     إسرائيلإن الزمن الذي كانت تنتصر فيه       : "لفشل، وقال هذه الجريمة مصيرها با   
نلتقي اليوم كما تعودنا أن نلتقـي فـي أعـراس           : "واستهل مشعل كلمته التي ألقاها في المهرجان بالقول       

يختلج قلوبنا اليوم نوعـان مـن المـشاعر،         : "، وأضاف "الشهداء، ولنفخر إذا ما كثرت أعراس الشهداء      
شاعر الحزن واأللم والغضب على فقدان المجاهد عماد مغنية، ومشاعر الفخر واالعتزاز بنيله الشهادة              م

، مستعرضاً مناقب الشهيد والدور الذي قام به علـى فـي           "التي كانت يسعى إليها طوال مسيرته الجهادية      
لمقاومين إال إصراراً علـى     لن تزيد ا  "وأكد مشعل أن جرائم االحتالل وإرهابه وتهديداته        . ميدان المقاومة 

" فـتح "و" حماس"، مستدالً بذلك في أن االحتالل اغتال خالل السنين الماضية قادة من             "التمسك بالمقاومة 
وباقي فصائل المقاومـة،    " القيادة العامة "و" الجبهة الشعبية "و" الصاعقة"و" حزب اهللا "و" الجهاد اإلسالمي "و
  ". القيادات الالحقة في مواصلة مسيرة المقاومة والجهادغير أن تلك الجرائم لم تثن من عزيمة "

وعبر مشعل عن تعازيه الحارة إلى سماحة السيد حسن نصر اهللا األمين العام لحزب اهللا وإلـى الـشعب                   
  . اللبناني والشعب الفلسطيني وجماهير األمة العربية واإلسالمية برحيل القائد الحاج عماد مغنية

استشهاد الحاج عماد مغنيـة القائـد       "لحركة الجهاد  رمضان عبد اهللا شلّح على أن          أكد األمين العام    كما  
، مشدداً  "، افتتح عصراً جديداً وطرازاً جديداً من المواجهات مع العدو الصهيوني          "حزب اهللا "العسكري في   

دون على  نحن متأك : "وقال شلح ". قطرات دم الشهيد مغنية ستقّرب موعد نهاية الكيان الصهيوني        "على أن   
أن من وقع قرار اغتيال القائد مغنية إنما هو دقّ أخطر مسمار في نعش الكيـان الـصهيوني، وسـيرى              

: واستعرض شلّح مناقب الشهيد مغنيـة، وقـال       ". تبعات قرارهم الغبي واألحمق   ) الصهاينة(المجرمون  
للجنسيات، عـابراً للمـرض     الحاج عماد كان عابراً للقوميات، عابراً للمذاهب، عابراً للطوائف، عابراً           "

  ". الذي يسيطر على المرء عندما يوضع في مكان المسؤولية، لقد كان مدرسة في الجهاد والمقاومة
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، وماهر الطاهر مسؤول    "القيادة العامة "كما تحدث في المهرجان أحمد جبريل األمين العام للجبهة الشعبية           
ش النائب في مجلس الشعب السوري وغيرهم، وندد        قيادة الجبهة الشعبية في الخارج، والدكتور محمد حب       

المتحدثون بجريمة االغتيال الصهيونية التي استهدف مغنية، وأكدوا على أن المقاومة سترد علـى هـذه                
الجريمة الصهيونية رداً قاسياً، مشيدين بالعالقة التي تربط بين المقاومة في فلسطين والمقاومة اإلسالمية              

 . في لبنان وسورية
  ١٥/٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم المر

  
  الشهيد مغنية ترّجل شامخاً بعد رحلة طويلة من الجهاد والمقاومة : مشعل في رسالة خطية .١٧

، عن تعازيه الحارة إلى السيد حسن نـصر اهللا األمـين       "حماس"عبر خالد مشعل، رئيس المكتب      : دمشق
. القائد العسكري في الحزب   " عماد مغنية / هيد الحاج القائد الكبير الش  "اللبناني برحيل   " حزب اهللا "العام لـ   

ترجـل  "جاء ذلك في رسالة خطّية وجهها مشعل هذا اليوم الخميس لنصر اهللا، مشيراً فيها إلى أن مغنية                  
واقفاً شامخاً بعد رحلة طويلة من الجهاد المرير والمقاومة الشرسة ضد العدو الصهيوني، سـواء علـى                 

األشم، أم على جبهة الثورة الفلسطينية سابقاً، ثـم فـي ميـدان دعـم المقاومـة                 جبهة الجنوب اللبناني    
" المركز الفلسطيني لإلعـالم   "، تلقى   "حماس"وذكر بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة        ". الفلسطينية

ة، بقيادته الحكيمة على تجاوز هذه المحن     " حزب اهللا "نسخة منه أن مشعل عبر في رسالته عن ثقته بقدرة           
يذكر أن وفداً رسمياً    ". قادر بإذن اهللا على الرد الموجع على هذه الجريمة النكراء         "مشيراً إلى أن الحزب     

، برئاسة أسامة حمدان ممثل الحركة في لبنان، قد شارك في تشييع            "حماس"من حركة المقاومة اإلسالمية     
  ). ١٤/٢(جثمان الشهيد مغنية الخميس 

 ١٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  مغنيةالفصائل الفلسطينية تتوعد برد مزلزل بعد اغتيال  .١٨

عبرت فصائل المقاومة الفلسطينية عن غضبها الشديد الغتيـال المـسؤول           : ب.ف.أ،   رائد الفي  -غزة  
برد مزلزل علـى الجريمـة التـي        " يسرائيلاإل"العسكري في حزب اهللا عماد مغنية، وتوعدت االحتالل         

  . س التشريعي بالنكراءوصفتها رئاسة المجل
، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري جريمة اغتيال مغنية، ورأت فيهـا              "حماس"ودانت حركة   

  ".مثاال للعربدة الصهيونية واستباحة الصهاينة للساحات العربية واإلسالمية دونما اعتبار ألحد"
المـسؤولية األولـى عـن جريمـة        " ييلسرائاإل"وحمل القيادي في حركة الجهاد خالد البطش االحتالل         

ردع "االغتيال، ومن خلفه اإلدارة األمريكية، وطالب في تصريح له األذرع العسكرية لفصائل المقاومة ب             
  ".االحتالل ووقف جرائمه بكل ما أوتيت من قوة
بلة األيام المق "على الجريمة، وشددت على أن      " برد مزلزل "وهددت كتائب األقصى التابعة لحركة فتح ب      

" أبو عبيـر "، واعتبر المتحدث باسم ألوية الناصر صالح الدين        "ستحمل مفاجآت لالحتالل وبأسلحة جديدة    
األمريكي الرامي الستهداف المقاومة وقوى الممانعة فـي        " يسرائيلاإل"جزءا من المخطط    "اغتيال مغنية   
كل المجاهـدين   "بعة لحركة فتح    ، ودعت كتائب المجاهدين، وهي أحد األذرع العسكرية التا        "العالم العربي 

  ".شهيد األمة"، ووصفت مغنية بأنه "من أبناء األمة اإلسالمية إلى الرد الشافي على جريمة اغتيال مغنية
ونعت كتائب المقاومة الوطنية، الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مغنية، وقالـت إن              

ي دمشق، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  القيادة العامة          وف. جريمة اغتياله تستوجب ردا بمستواها    
يعلمون تماما  ) عماد مغنية (إن الذين خططوا وتآمروا للنيل من الشهيد القائد الحاج رضوان           "في بيان لها    

  ". مكانة الشهيد العالية ودوره الجهادي المميز
  ١٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 ر دورية تتحدث عن أنشطتها على مدى عقدين من الزمنتصدر مجلة غي" كتائب القسام" .١٩

، مجلة غير دورية من الورق "كتائب القسام"اصدر المكتب اإلعالمي التابع لـ:  صالح النعامي - غزة
المصقول الملون، ضمنها تقارير مفصلة حول العديد من األنشطة والفعاليات التي تقوم بها كتائب القسام، 

 صفحة، تقريراً مفصالً حول نشأة ٨٢ من المجلة الذي ضم األولتضمن العدد و". قساميون"تحمل اسم 
الذي عمل " مجد"خالل االنتفاضة االولى حتى اآلن، الى جانب نبذة عن الجهاز األمني للحركة " الكتائب"

قبل اندالع انتفاضة، وتأسس على يد يحيى السنوار الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن مدى الحياة في 
كانون (وتشمل المجلة تقريراً احصائياً بعمليات القسام منذ انطالقتها في االول من يناير . إسرائيلن سجو
وتقريرا " شهداء القسام"، وتقريرا آخر حول التوزيع الجغرافي لـ٢٠٠٧-١١-٣٠ حتى ١٩٨٨) الثاني

  . ثالثا حول عدد اخر في صفوف نشطائها في كل عام
، وذلك في ٢٠٠٢تموز / لعام صالح شحادة الذي اغتيل في يوليووخصصت المجلة مساحة لقائدها ا

ونبذة حولهم، منهم القائد السري في الضفة يوسف السركجي " كتائب القسام"اطار تقرير اشمل عن قادة 
 . ٢٠٠٢الذي اغتيل عام 

احالم ، وهن النساء الالتي عملن ضمن صفوف الكتائب واسيراته من هن "القساميات"ولم تتجاهل المجلة 
 بنقل عبوة ناسفة استخدمها احد نشطاء القسام إدانتها بعد ٢٠٠٠ أيلول/ التميمي التي اعتقلت في سبتمبر

ي وحكم عليها بالسجن مدى الحياة، وحياة ريم الرياشي التي نفذت عملية تفجيرية إسرائيلفي تفجير مقهى 
 . يينإسرائيل مقتل خمسة جنود إلى أدت ٢٠٠٤في مطلع عام 

  ١٥/٢/٢٠٠٨ وسطاألالشرق 
  

  تهديد باراك باستهداف أي فلسطيني دفع بالمنطقة إلى الهاوية: الزعارير .٢٠
ي إيهود سرائيلقيادي تهديد وزير الحرب اإل فهمي الزعارير فتح"انتقد المتحدث باسم حركة : رام اهللا

من سيناريو ، واعتبر ذلك جزءا "حماس"باراك باستهداف قادة العمل الوطني الفلسطيني ومنهم قادة 
ونفى الزعارير في تصريحات خاصة لـ .ي لتوتير األوضاع والتهرب من استحقاقات السالمإسرائيل

واختزال " فتح"يهدف إلى تجاوز حركة " حماس"أن يكون تهديد باراك باستهداف قادة " قدس برس"
غير دقيق هذا كالم : "، وقال"حماس" وإسرائيل الفلسطيني في صراع بين -ي سرائيلالصراع اإل

 ال تستطيع إسرائيل تستعدي الشعب الفلسطيني ككل، الذي يقف في جهة واحدة ضد االحتالل، وإسرائيلف
قسمة الشعب الفلسطيني وال تستطيع تحديد من يمثل الشعب الفلسطيني، وهي ال تزال تتعامل مع 

وحذر الزعارير من تبعات  .، على حد تعبيره"الفلسطينيين كدولة احتالل غير آبهة بكل القوانين الدولية
عن سيطرتها " حماس"تصريحات إيهود باراك، ودعا إلى الرد عليها بالوحدة الوطنية التي يمثل تراجع 

  .على غزة بوابة لها
 ١٤/٢/٢٠٠٨قدس برس

  
  "فتح "حكم بلعاوي يتهم دحالن بالتخطيط لشق .٢١

في الحركة محمد دحالن واتهمته     شنت اللجنة المركزية لحركة فتح هجوما عنيفا على القيادي          : بيت لحم 
 انشقاق في الحركة وااللتفاف على المركزية من خالل تصريحات وصفت بالالمسؤولة            ألحداثبالتخطيط  

وصرح حكم بلعاوي باسـم      .والتي تحمل في طياتها لغة التهديد والوعيد من اجل الحصول على منصب           
ه وتعقيبا علـى تـصريحات محمـد دحـالن          اللجنة المركزية للحركة في تصريح بعث به لوكالة معا ان         

تتوالى تصريحات محمد دحالن االستعراضـية، معتبـرا        " :لوكاالت األنباء والمواقع االلكترونية بما يلي     
نفسه المرجعية لحركة فتح وموزعا األلقاب التي تدل على الفلتان، وعدم المـسؤولية واإلدراك لمعنـى                
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ويجوز القول أن   ": وتابع بلعاوي القول   ".طار الحركي المسؤول  االلتزام والتعبير عن الرأي والنقد في اإل      
الرد عليه يجب أن يكون كذلك في نفس اإلطار، لكن األمر يختلف عندما تتكرر مناسـباته المواعظيـة،                  
والتلذذ برغبته في الحديث للوكاالت خارج اإلطار الفتحاوي، وتبدو خطورتها أكثر حين تكون مقـصودة               

  ..".م الحركي الملتزم، أو الرأي العام الوطنيإلرباك الرأي العا
هكذا يبعثر الكلمات ليشكل حالة من الضبابية الكثيفة لتغطية تقصيره الكامل وخداعه الذي لـم               ": وأضاف

 بل يبدي استعداده ألحداث انشقاق داخل حركة فتح إذا لم تضع اللجنـة              ،... ،يعد مجهوال على أي متابع    
ه من البقاء على الكرسي بصفته الرجل األقوى في حركة فتح وال يشعر بأي              المركزية الشروط التي تمكن   

  ...."حرج وهو يعبر عن ذلك باستعالء مرفق بالتحذير الراقص
  ١٤/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   لمشاعر المسلمينتحدياً نشر الرسوم المسيئة للرسول ":الجهاد" و"حماس" .٢٢

 نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم في إعادة "حماس"اعتبرت حركة : ألفت حداد
العشرات من الصحف الدنمركية انتهاكا لحرمة الدين اإلسالمي، وتحديا صارخا لمشاعر ماليين 

وقالت الحركة في بيان لها إن الوسائل اإلعالمية التي عادت لنشر  .المسلمين في شتى أرجاء المعمورة
 خارجة حتى عن أخالقيات الدين المسيحي واحترام الديانات الرسوم من جديد تمارس حملة شرسة

 .السماوية وعن أخالقيات مهنة الصحافة واإلعالم، وتعمل على إثارة الضغينة بين الديانات السماوية
وطالبت حماس بتقديم المسؤولين عن نشر الرسوم في وسائل إعالم الدنمرك للمحاكمة، وتقديم االعتذار 

  . مع حجم اإلساءة للرسول الكريمالرسمي وبما يتناسب
من جهتها قالت حركة الجهاد إن إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول في العديد من الصحف الدنمركية 

وأشارت إلى أنه من المهم أن  .تمثل تحديا واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم
كومات في الوطن العربي واإلسالمي كله بجانب تكون هناك مواقف عملية على الصعيد الرسمي للح

  .فعاليات شعبية وجماهيرية
  ١٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  اتفقنا مع الفلسطينيين على تأجيل المباحثات في ملف القدس: أولمرت .٢٣

إنه تم االتفاق مع الجانـب  "أولمرت، قوله ايهود عن  " هآرتس"نقلت صحيفة   : برهوم جرايسي  -الناصرة  
ل ملف القدس إلى المرحلة األخيرة من المفاوضات، وأنه بات من الصعب التوصل             الفلسطيني على تأجي  

وفي سياق ذي صلة أعلن حزب شاس انه تلقى ضمانات من رئـيس              ".إلى اتفاق حتى نهاية العام الحالي     
وضمن سياق االستيطان اإلسرائيلي     .الوزراء اولمرت بمواصلة االستيطان في الشطر العربي من المدينة        

إن مسألة الحدود هي    "، أمس  على لسان أولمرت قوله        " هآرتس"يط القدس المحتلة، نقلت صحيفة      في مح 
المسألة األكثر سهولة وبساطة من بين الملفات األساسية في الحل الدائم، وهناك قاعدة واسـعة لحلهـا،                 

 بحل القضايا   ، وأضافت الصحيفة، إن أولمرت معني بداية      "وباإلمكان حلها أسرع بكثير من قضية القدس      
ونفى أولمرت أن تكون االتـصاالت       ".الصعبة"، وهذا لكي ال تتوقف المفاوضات بسبب الملفات         "السهلة"

أنا أسمع عن   "بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني متجمدة، وقال إن اللقاءات تجري بشكل دوري، وقال،             
القا بأن يتم التوصل إلى اتفـاق حتـى         إننا لم نلتزم إط   "، وقال أيضا    "رضى من التقدم في بعض األمور     

  ". بل التزمنا ببذل جهد لهذا٢٠٠٨نهاية العام 
  ١٤/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  ليفني تؤكد رفض إسرائيل تسليم المعابر لعباس وفياض بسبب سلطة حماس في القطاع .٢٤
تراح الذي تقدم به قالت ليفني، ان الدولة العبرية ترفض رفضا باتا قبول االق :زهير اندراوس -الناصرة 

 إلىالرئيس الفلسطيني عباس و سالم فياض، والقاضي بنقل المسؤولية عن المعابر في قطاع غزة 
نقال عن ليفني ان إسرائيل قررت الرد علي الطلب ) هآرتس(وقالت صحيفة  .السلطة الوطنية الفلسطينية

 األمروافقتها علي هذا االقتراح، عن م" حماس" هذه اللحظة لم تعلن حتىبالرفض وسوغت ذلك قائلة انه 
 انه في حال تسليم المعابر للسلطة الوطنية وأضافت .الذي يفرغه من مضمونه، علي حد تعبــيرها

 الذي ترفضه جملة األمر سلطة حماس، وهو إلىالفلسطينية، فان إسرائيل عمليا تكون قد نقلت المعابر 
 عاقل في هذا العالم يؤمن بأن الحرس الفلسطيني إنسانوتساءلت الوزيرة اإلسرائيلية هل يوجد  .وتفصيال

 ان يعود للسيطرة علي المعابر، في ظل مواصلة حركة حماس بإمكانهالرئاسي التابع لمحمود عباس 
  .السيطرة علي قطاع غزة

  ١٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   سيديروتإلى لضرب غزة ولفني تصطحب وزراء تطلق حملة عالقات دولية إسرائيل .٢٥

شرعت إسرائيل أمس في حملة عالقات عامة دولية لحشد تأييد المجتمع الدولي :  أسعد تلحمي-اصرة الن
لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في قطاع غزة وإن ألمح رئيس حكومتها ايهود اولمرت ووزير دفاعه 

لمثل هذه " وليتراجع التفهم الد"قد يكون أحدها " ألسباب مختلفة"ايهود باراك إلى أنها ليست وشيكة 
العملية في أعقاب العقوبات االقتصادية التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع، فضالً عن رغبة باراك 

 سفيراً وديبلوماسياً أجنبياً ٧٠واصطحبت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني نحو  .في توافر عنصر المباغتة
والبلدات " القسام"باعاً لقذائف معتمدين في تل أبيب في جولة في بلدة سديروت التي تتعرض ت

والمستوطنات المحاذية للقطاع، استمعوا خاللها إلى استعراض لألوضاع األمنية من عسكريين كبار 
والتقوا ممثلين عن هذه البلدات، كما استمعوا إلى ليفني تشترط نجاح المفاوضات السياسية مع السلطة 

صل في القطاع يؤثر على العملية التفاوضية مع السلطة، الفلسطينية بالوضع في القطاع، وقولها إن ما يح
 ".نشأ في القطاع والمنطقة واقع إرهاب) بدولة(منحت إسرائيل الفلسطينيين أمالً "مضيفة انه بعد أن 

" فيالدلفي"باستغالل انسحاب إسرائيل من القطاع ومن الشريط الحدودي " حماس"واتهمت ليفني حركة 
، داعية صناع القرار في العالم إلى التعاطي "صغير العدد لكن بالغ القدرات"اع لتبني لها جيشاً في القط

فالمفاوضات ... صحيح أننا نواصل المفاوضات، لكن علينا أن نكون واقعيين: "وأضافت. مع هذه المسألة
لن تحل بشكل فوري المشاكل الناشئة في غزة، وبالتأكيد ليس في الوقت القريب بل على العكس ستؤثر 

  ".هذه المشاكل على القدرة على تطبيق نتائج هذه المفاوضات
  ١٤/٢/٢٠٠٨ الحياة

  
   باقتراح بناء مدينة عربية وتهدم منزلين في اللد٤٨إسرائيل تغازل فلسطينيي  :شتريت .٢٦

في شمال " مدينة عربية حديثة"أعلن وزير الداخلية اإلسرائيلي مئير شتريت أنه ينوي بناء : وكاالت
للفلسطينيين الذي هضمت حقوقهم منذ قيام إسرائيل، فيما أقدمت " مغازلة رخيصة"ي  ف١٩٤٨فلسطين 

وأعلنت الناطقة  .سلطات االحتالل على هدم منزلين لعائلتين عربيتين في مدينة اللد بحجة عدم الترخيص
لفحم بزعامة اولمرت، إنه قال خالل زيارة إلى بلدة ام ا" كاديما"باسم شتريت، الذي ينتمي إلى حزب 

وفي حال طبق هذا المشروع ". اطمح لتشييد مدينة عربية جديدة في الجليل واخطط لهكذا مشروع"
  .١٩٤٨ستكون أول مدينة عربية يتم بناؤها في إسرائيل منذ العام 

 ١٣/٢/٢٠٠٨البيان 
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   االغتياالت في غزة وتصفية القيادة السياسية لحركة حماسسقف رفع إلى يدعو بويم .٢٧
 رفع سقف االغتياالت في قطاع غـزة        إلىدعا وزير االسكان، زيف بويم،       :ر اندراوس  زهي -الناصرة  

 سياسة المقاومة ضد البلدات غرب النقـب،        إدارةوتصفية القيادة السياسية لحركة حماس، عقابا لها علي         
 الدولـة العبريـة الـدالئل       ىوقال بويم، وهو من اقطاب حزب كاديما الحاكم، ان لـد           .علي حد تعبيره  

 ان االنفجار السكاني الذي حدث مؤخرا وانتقل به عشرات ألوف الفلسطينيين من             ىالبراهين العديدة عل  و
 األراضي المصرية، لم يكن بسبب الحصار، بل كان مخططا له منذ عدة شهور، وكشف               إلىقطاع غزة   

رية،  رئيس حكومته باعادة احتالل الشريط الحدودي بين قطـاع غـزة وسـيناء المـص               ىأنه اقترح عل  
 إلـى المعروف باسم شريط فيالدلفيا ، ألن هذه الوسيلة الوحيدة الممكنة لمنع ادخال األسلحة والمسلحين               

  .قطاع غزة
  ١٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

    
  باحث إسرائيلي يكشف عن خطة شارون لتوطين الفلسطينيين في مصر واألردن .٢٨

ها آرييل شارون تقـضي بتـذويب       باحث إسرائيلي بجامعة تل أبيب عن خطة وضع         كشف :محمد عطية 
سمان، فـي تقريـر      وأضاف كاري سو  . الفلسطينيين في مصر واألردن وربطهم اقتصاديا بكال البلدين       

بحثي نشرته جامعة تل أبيب على موقعها اإللكتروني، أن شارون خطط لتحويل القضايا الفلسطينية إلـى                
رب بوضع أشبه بوضع األكراد في عدد مـن  خالفات حدودية غير عاجلة بين الدول العربية في وضع أق     

وقال إن شارون حاول إنهاء القضية الفلسطينية بتذويب الكيان الفلسطيني المحدود، الـذي              .الدول العربية 
 وجعـل   ١٩٦٧من األراضي الفلسطينية المحتلة عام       % ٥٨يمتد على مساحة من األرض ال تزيد عن         

وكانت الواليات المتحـدة وإسـرائيل       . في األردن ومصر   الفلسطينيين يبحثون عن مصالحهم االقتصادية    
اقترحتا مؤخرا توطين فلسطينيي الداخل والالجئين في شبه جزيرة سيناء، وهي الخطـة التـي قوبلـت                 

الخطة التي أشار إليها األكـاديمي   .برفض حكومي مصري ومن بدو سيناء، كما قوبلت برفض فلسطيني         
ن باألردن ومصر كانت الحكومة األردنية على علم بنية إسرائيل فـي            اإلسرائيلي بشأن توطين الفلسطينيي   

" الغـد " رئيس الوزراء األردني األسبق عبد السالم المجالي في تصريح لـصحيفة             هتنفيذها، وفق ما أكد   
  .األردنية

وكان شارون يرتكز في خطته على دفع الواليات المتحدة لمهاجمة العراق العتقـاده بـصمود الجـيش                 
 -على األقل لمدة ستة أشهر مما سينعكس على الوضع الداخلي لألردن الذي ستشب فيه ثورات                العراقي  

  . مما سيعطيه ذريعة الحتالل األردن وإقامة دولة فلسطينية فيه، كما يقول المجالي-حسب اعتقاده 
  ١٣/٢/٢٠٠٨المصريون 

  
   تفاوض سرية حول القدس قناة في بلدية القدس يكشف عنزعيم المعارضة .٢٩

كشف زعيم المعارضة في بلدية القدس نير بركات أن هناك قناة  : عبد الرؤوف أرناؤوط -ام اهللا ر
تفاوض سرية حول موضوع القدس يقودها نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي حاييم رامون والمستشار 

زيرة بالمقابل نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي وو. االقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني محمد رشيد
  .خارجيته تسيبي ليفني تلك المعلومات

 ١٥/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   اغتيال مغنيةأعقاب االستعداد ألي خطر في أتم على األمنية الدوائر أنباراك يؤكد  .٣٠

على أتم االستعداد ألى خطر عارض فـى        "أكد وزير الدفاع اإلسرائيلى إيهود باراك أن الدوائر األمنية          
وأكد أنه سيثير خالل جلسة مجلس الوزراء األسـبوعية األحـد           ". ية اغتيال مغنية  أعقاب تحميلها مسؤول  
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 ". موضوع تحصين مدينة سيدروت والتجمعات االستيطانية اإلسرائيلية المحيطـة بقطـاع غـزة            " المقبل
وأمر رئيس اركان الجيش غابي أشكنازي القوات البرية والجوية والبحرية بالتأهـب لحمايـة الحـدود                

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر في الجيش قولها         .  إلسرائيل وباقي المصالح في البالد     الشمالية
إننا نتخذ كافة إجراءات االستعداد والجهوزية المطلوبة في الجو والبحر والبر، وذلك من أجـل الحـدود       "

 االمنيـة علـى     بتعزيز االجـراءات  " الشين بت "كما اوصى جهاز     ". الشمالية ومصالح إسرائيلية أخرى   
الجوية اإلسرائيلية وعلى السفن اإلسرائيلية وكذلك حول الكنس والمؤسسات اليهودية فـي            " العال"خطوط  

  . انحاء العالم
  ١٥/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  إسرائيل كانت لها اليد الطولى: الخبير اإلسرائيلي في الشؤون األمنية واالستخبارية .٣١

رائيلي في الشؤون األمنية واالستخبارية، يوسي ميلمـان،         وصف الخبير اإلس   :  غسان أبو حمد   -برلين  
 ".من أبرع األعمال االستخبارية   "عماد مغنية في دمشق بأنه      " حزب اهللا "عملية اغتيال القائد العسكري في      

األلمانية، أن تكـون االسـتخبارات اإلسـرائيلية        " شبيغل أونالين "ولم يستبعد ميلمان، في حديث لوكالة       
المتضررة األساسية من نشاطه العسكري على الرغم مـن     " وراء هذه العملية، لكونها      "سادالمو"الخارجية  

النفي الرسمي اإلسرائيلي القيام بهذا العمل وعلى الرغم من وجود عدة أجهزة استخبارات دولية منافـسة                
ألجهـزة،  ومن هـذه ا    ".لالستخبارات اإلسرائيلية، كانت تضع اسمه في طليعة الئحة األعداء المطلوبين         

ربما كانت هناك مشاركة    "ورأى ميلمان أنه     .،)دي.أن.بي(االستخبارات األميركية والبريطانية واأللمانية     
إن جميع األجهـزة    . لكن ال شك في أن إسرائيل كانت لها اليد الطولى         . وضلوع لبقية األجهزة المذكورة   

   ".األمنية في العالم سعيدة وبكل تأكيد جهاز الموساد هو أسعدها
  ١٥/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
  سالحا الجو والبحرية اإلسرائيليان يتدربان في تركيا .٣٢

تجري وحدات تابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية تدريبات في تركيا التي يزورهـا  : تل أبيب ـ يو بي آي 
 .افي هذه األثناء وباراك فيما وافقت أنقرة علي تجديد تدريبات طياري سالح الجو اإلسرائيلي في أجوائه               

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت األربعاء إن المسؤولين األتراك أعربوا أمام باراك عـن اهتمـامهم               
باستمرار العالقات األمنية الوثيقة بين تركيا وإسرائيل، مشيرة إلي أن طواقم تابعة لسالح البحرية تتدرب               

فـي  ) اإلسرائيلي(سالح الجو   في تركيا وبموجب التخطيط ستتجدد قريبا تدريبات الطيارين القتاليين من           
  .سماء تركيا

  ١٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  مخطط إسرائيلي لبناء عشرين برجاً في القدس .٣٣
كشفت مصادر إسرائيلية أمس عن مخطط جديد لتهويد مدينة القـدس المحتلـة،             :  سامي سعيد  -رام اهللا   

ويأتي الكشف عن    .تظر التنفيذ  برجاً، مشيرة إلى أن مخططات البناء باتت جاهزة وتن         ٢٠يتمثل في بناء    
هذه المخططات االستيطانية، وسط تحذيرات فلسطينية من تـسارع متواصـل، مـن جانـب الحكومـة         

وكانت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية أعلنـت أن        .اإلسرائيلية والجماعات االستيطانية، بهدف تهويد المدينة     
ومن شأن بناء هذه األبراج      . القدس الشرقية   منزل جديد في   ١١٠٠االستعدادات جارية لبناء ما يصل إلى       

أن يجري تغييراً حاداً في السنين القريبة على شكل مدينة القدس، حيث كان ارتفاع المباني فـي المدينـة    
المقدسة قد حدد من قبل رئيس بلديتها األسبق اإلسرائيلي تيدي كولك، ولكن خليفته إيهود أولمرت الـذي                 

نحو  وقد بني أول برج في القدس قبل      . ، سمح ببناء األبراج   ١٩٩٣عام  شغل منصب رئيس بلدية القدس      
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، وقالت المصادر اإلسرائيلية إن هذه األبراج ستخدم بالدرجـة          )أبراج القدس ( سنة فقط، وأطلق عليه      ١٢
األولى المتدينين اليهود، حيث ستشتمل الشقق على مطبخ مزدوج وشرفة مطلة، ومصاعد سبت وغيـر               

  . ذلك
  ١٥/٢/٢٠٠٨رية العرب القط

  
  عملة قابلة للتحويل الكامل١٥وسينضم إلى .. الشيكل يكتسب اعترافا عالميا .٣٤

اكتسب الشيكل أخيرا اعترافا عالميا، ويتوقع ان يصبح خالل ثالثة أشهر قابال للتحويل في أسواق : لندن
ت القابلة للتحويل واتخذ قرار إدراج الشيكل في قائمة العمال. عملة أخرى١٥العمالت العالمية إلى جانب 
، وهو مصرف عمالت في نيويورك يشرف عليه المصرف "سي ال سي"في األسواق العالمية بنك 

انضمت المصارف  "سي ال اس"وبمجرد ان أصبحت إسرائيل عضوا في بنك . المركزي االميركي
 األسواق العالمية ويعني ذلك انه سيجري التعامل بالشيكل اإلسرائيلي في. اإلسرائيلية إلى منظومته أيضا

سيكون الشيكل متوفرا أيضا في . والمؤسسات المالية العالمية وبواسطة المضاربين في أسواق العمالت
هذا .  من الدول الصناعية والنامية في مختلف أنحاء العالم٨٠كل المصارف التجارية الرئيسية في 

ت االئتمان، ويتوقع ان يؤدي هذا التغيير أدى إلى تحسن وضع إسرائيل وسط المستثمرين ولدى وكاال
التغيير إلى خفض مخاطر تغيير تبادل العمالت التي يواجهها قطاع المال في إسرائيل في األسواق 

 .اإلسرائيلية" هآرتس"العالمية، حسب ما جاء في صحيفة 
 ١٥/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  نقلهم إلى السودانلترتيب  العالقين على الحدود  العراقفلسطينيي روزمنظمة التحرير ت .٣٥

 دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحريـر الفلـسطينية بالتعـاون مـع              تعتزم: الدين  نادية سعد  -عمان
زيارة قريبة إلى الحدود الـسورية      تنظيم   ،مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبالتنسيق مع السودان       

ضـمن خطـوات     وذلك   .ين هناك منذ سنوات   العراقية لالطالع على أوضاع الالجئين الفلسطينيين العالق      
 لم  تهممسألة طبيعة إقام   علما أن    .تتخذ حالياً من أجل البدء قريباً بإجراءات تنفيذ عملية نقلهم إلى السودان           

  . فلسطيني٢٥٠٠ و٢٠٠٠ما بين يقدر عددهم ، مع اإلشارة إلى أن تحسم بعد
  ١٤/٢/٢٠٠٨ية ردنالغد األ

  
  تلع أراض حول القدس يبصى وأنفاق تحت األقاالحتالل يقيم  .٣٦

كشف رئيس دائرة الخرائط واألراضي في بيت الشرق، خليل التفكجـي عـن وجـود                :رام اهللا، نابلس  
ـ  ١٥٠٠مخطط استيطاني كبير في القدس المحتلة، تتم بموجبه مصادرة نحـو              مـن األراضـي     ادونم

ستعمرات الواقعة داخل مدينـة      يندرج ضمن مشروع البنية التحتية لربط الم       ذلكالفلسطينية، موضحاً أن    
نـه تـم   أ شارع الطوق، وإطارن هذا المخطط يندرج ضمن   أوأكد   .القدس المحتلة وتلك الواقعة خارجها    

 إلى خطة قـدمها رئـيس       باإلضافةتخصيص ميزانيات ضخمة من أجل تعميق االستيطان داخل المدينة          
ون دوالر من أجل تعميق وبنـاء البـؤر          ملي ٥٠بلدية القدس المحتلة الحالي، وبموجبها يتم ضخ حوالي         

مؤسـسة األقـصى     ومما يشار إليه في هذا السياق أن         .االستيطانية داخل األحياء الفلسطينية في المدينة     
ية بحفر نفق جديد مالصـق      سرائيل كشفت بالصور قيام المؤسسة اإل      قد ية كانت سالمإلعمار المقدسات اإل  

الحفريات وصلت إلى مـا     وقد لفتت إلى أن     .  متر ٢٠٠مسافة  للجدار الغربي للمسجد األقصى، يمتد إلى       
  .تحت المدرسة الشرعية داخل حدود المسجد األقصى بالقرب من باب السلسلة

  ١٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  تظاهرة فلسطينية للمطالبة بفتح معبر رفح .٣٧
ر الفلسطينية قـرب     فلسطيني في تظاهرة نظمتها فصائل منظمة التحري       ألفشارك نحو   :  ا ف ب   -غزة  

 المجتمع الـدولي    ،جرغون في كلمة هيئة العمل    زياد  وطالب   . فتحه بإعادةمعبر رفح الحدودي للمطالبة     
 توافق وطني   إلى كما دعا .  على قطاع غزة   اإلجرامي لفك حصارها    إسرائيلبممارسة ضغوط جدية على     

 المصرية تقتـضي    -لحة الفلسطينية   المص"ن  أورأى   .بين جميع القوى الفلسطينية لتسوية مشكلة المعابر      
 دولية وبما يضمن فـتح المعبـر        أوروبيةتصحيح اتفاقية المعبر ليصبح معبرا فلسطينيا مصريا وبرقابة         

  ."بشكل دائم وكسر الحصار بشكل نهائي
  ١٥/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  األونروا تحذر من انهيار مستوى التعليم في مدارسها بسبب تراجع التحصيل العلمي : غزة .٣٨

ي المستوى التعليمي للطالب ن من تد،حذر مدير عمليات وكالة األونروا بغزة جون جينج: غزة
 انهم يبذلون جهودأ، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بانهيار مستوى التعليم، والوكالةالفلسطينيين في مدارس 

 طالب في  إلف٢٠٠ستعادة مستوى التعليم ألكثر من اكبيرة مع رؤساء الجامعات والخبراء، من أجل 
عقد جينج اجتماعا تشاوريا مع عدد من المهنيين واألكاديميين ورؤساء الجامعات، قد و . األونروامدارس

لبحث نتائج االمتحانات، التي أظهرت نتائج خطيرة في تراجع مستوى التحصيل العلمي، األمر الذي ينذر 
ظمة اليونسكو يعتبر في مقدمة  أن قطاع غزة كان وحسب منيهيشار إل ومما .بكارثة تعليمية كبيرة

مناطق العالم األكثر تعلما وتحصيال دراسيا، واألقل في نسبة األمية، إال أن هذا المستوى تراجع كثيرا 
  .٩٤مع دخول السلطة الفلسطينية عام 

  ١٣/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  

  إسرائيلضد دعوى قضائية يرفعون جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة  .٣٩
رفعت جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة دعوى قضائية للمحكمة العليا             :الفي رائد   -غزة  
غالق أغلب محطات الوقود أبوابها في ظل نفاد البنزين، والمخاطر التي تواجـه             إية، في ضوء    سرائيلاإل

ـ    ٣٠٠جمعية محمود الخزندار إلى أن      ال رئيس   أشارو . في القطاع  مناحي الحياة المدنية   ي  محطة وقود ف
تقليص كميات الوقود التي يحتاجها القطاع يومياً مـن          قطاع غزة فارغة تماماً من البنزين، في ظل قرار        

  . ألف لتر أسبوعيا٧٥ً ألف لتر يومياً إلى ١٢٠
  ١٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ال يوجد مخزون وقود في محطة الكهرباء والوضع على شفا االنهيار: الخضري .٤٠

لع رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، على رأس وفد من            أط:  حسن دوحان  -غزة  
اللجنة، على طبيعة العمل في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، مؤكدا عدم وجود أي مخزون وقـود                  

 ميجـاوات، وذلـك     ١٤٠ البالغـة من طاقتها،   % ٤٠المحطة تعمل بأقل من      وأشار إلى أن     .في المحطة 
هذا األمر يمثـل خطـورة بالغـة علـى الوضـع            أن  على  من جهة أخرى    وشدد   .دبسبب تقليص الوقو  

الفلسطيني بشكل عام وفي كل القطاعات، وخاصة القطاع الصحي والمراكز الصحية والمستشفيات، مبيناً             
  .أن الوضع على شفا االنهيار

  ١٥/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   لى خلفية قطع الرواتب عنقابة الموظفين تطالب التشريعي سحب عضوية فياض .٤١
طالبت نقابة الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام رئاسة المجلس التشريعي بضرورة العمل على : غزة

سحب عضوية رئيس حكومة تصريف األعمال في رام اهللا سالم فياض من المجلس، باعتباره المسؤول 
 متصل ثمنت استجابة وزارة الداخلية وفي سياق . من أدنى حقوقهمهمعن قطع رواتب الموظفين، وحرمان

لنداء النقابة بمالحقة ومعاقبة كل من يثبت تورطه بإرسال تقارير لحكومة رام اهللا من أجل قطع رواتب 
  .الموظفين

  ١٤/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  

  يةسرائيل في السجون اإل بشكٍل كبير على نفسيات األسرى الفلسطيني يؤثراالنقسام  .٤٢
 أن االنقسام الدائر على الساحة      ،لدائرة اإلعالمية في مركز األسرى للدراسات      مدير ا  ،دقة أكد عوض أبو  

 يجمعون أن   همالفتاً إلى أن   . أثّر بشكٍل كبير على نفسيات األسرى في سجون االحتالل          الفلسطينية، الداخلية
بهٍة  مثّل صفعةً كبيرةً لتماسك األسرى وتخندقهم في ج        ،ما حدث عقب الرابع عشر من حزيران الماضي       

 هي  ،وشدد على أن الرسـالة الوحيدة لألسـرى      .ية بحقهم سرائيلواحدة لمواجهة الممارسات التعسفية اإل    
  . وتجاوز محنة االنقسام الداخلي فوراً،الدعوة لرأب الصدع

 ١٣/٢/٢٠٠٨ مركز األسرى للدراسات
  
   الغربية خالل أوسع مداهمة لالحتالل منذ أشهر معتقالً في الضفة ٧٠ .٤٣

في أوسع عملية دهم واعتقـال فـي          فلسطينيا مالحقين  ٧٠نه اعتقل   أي  سرائيلأعلن الجيش اإل   :وكاالت
 العثور في منزل أحد المعتقلين      إلى في بيت عمر في الخليل، مشيرا        ٤٢الضفة الغربية منذ أشهر، بينهم      

  .ية الليليةفي قرية أم الشرائط قضاء رام اهللا على رشاش كالشنيكوف وكمية من الذخيرة ووسائل للرؤ
  ١٤/٢/٢٠٠٨السفير 

  
   من السجوناألسرىتحسين ظروف نقل ية سرائيللدى المحكمة اإللتمس منظمات حقوقية ت .٤٤

حقوق السجناء في كلية الحقوق في  وجمعية أطباء لحقوق اإلنسان وبرنامج عدالة  مركزقدم كال من
بإجبار سلطة السجون ووزارة األمن ية، مطالبين سرائيلالمحكمة العليا اإلالتماسا إلى جامعة حيفا، 

الداخلي بتحسين الظروف التي يتم فيها نقل األسرى من السجون إلى أماكن مختلفة كالمحاكم أو سجون 
وبحسب  أسيرا بسيارات النقل التابعة لسلطة السجون، ١٨٠٠أنه يتم يوميا نقل حوالي  وقد ذكر .أخرى

ناء، يعانون من ظروف قاسية خالل هذه السفرات التي تدوم نّهم جميعا، وبدون استثفإشهادات السجناء 
  . ساعة يوميا١٢ساعات طويلة، قد تصل إلى 

 ١٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   بزعم استخدامها من قبل المقاومينهدم مبان قريبة من معبر بيت حانون ياالحتالل .٤٥
بزعم  في قطاع غزة، نبيت حانو قوات االحتالل بهدم عدد من المباني القريبة من معبرقامت : رويترز

استخدامها من قبل نشطاء المقاومة الفلسطينية إلطالق قذائف الهاون والقذائف الصاروخية باتجاه أهداف 
  .ولحفر األنفاق للوصول إلى المستوطنات القريبة، يةإسرائيل

  ١٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  في نابلس" قبر يوسف " مقاممحاوالت استيطانية للعودة إلى .٤٦
رصد شهود عيان في األيام األخيرة وصول عشرات المستوطنين إلى منطقـة             : أبو وردة   أمين -نابلس  
 من فرنـسا    ، قادما  قام األسبوع الماضي حاخام كبير بزيارة      ، كما  بحراسة جنود االحتالل    قبر يوسف  مقام

وضاع تخشى األوساط الفلسطينية أن تتفجر األ     من جهتها   و .خصيصا إلعادة ترميم المقام وإعادة افتتاحه     
  . في حالة عودة المستوطنين إلى المقام،في نابلس

  ١٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  قوات االحتالل تفرض حصارا مشددا على طولكرم بحجة إنذار استخباري .٤٧
يوم أمس، حصارا مشددا علـى مدينـة        فرض  ي  سرائيلية أن جيش االحتالل اإل    سرائيلأفادت التقارير اإل  

نه لم يسمح بدخول    أوقالت المصادر ذاتها     .لك بحجة وجود إنذار استخباري    طولكرم بالضفة الغربية، وذ   
ال " أنـه    مضيفة. ها، في حين جرى حشد قوات عسكرية كبيرة في محيط         المدينةأو خروج المركبات من     

يزال من غير الواضح إذا ما كان لذلك عالقة بتصريحات حسن نصر اهللا، بالرد علـى اغتيـال عمـاد                    
  .مغنية

 ١٥/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  % ١,٥٠ بارتفاع قدره ٢٠٠٨مؤشر غالء المعيشة يبدأ عام :  الفلسطينياإلحصاء .٤٨

أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن جدول غالء المعيشة الفلسطيني لشهر كـانون             : رام اهللا 
مقارنـة  % ١,٥٠، حيث سجلت أسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقـداره            ٢٠٠٨ثاني،  

 مقارنـة بــ     ١٦٦,٤٧، إذ ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك إلـى           ٢٠٠٧بشهر كانون أول    
  . خالل الشهر السابق١٦٤,٠١

  ١٤/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   نقلها للمستشفى االحتاللمنع جنودبعد  في الضفة الغربيةشهيدة  .٤٩

 والستين من العمر على حاجز الجاروشـية         في الرابعة  فلسطينيةاستشهدت مساء أمس مواطنة     : طولكرم
ن سـيارة   أ رغـم     إلى المستشفى،  الجنود على الحاجز السماح لها بالمرور     رفض   أنشمال طولكرم بعد    

  . من الحاجز لنقلهااآلخر قادمة من طولكرم كانت تنتظرهم على الطرف إسعاف
 ١٥/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  ؤكدان دعمهما للسلطة الفلسطينيةي والشيخ ناصر الصباح يردنالعاهل األ .٥٠

اهللا الثاني ورئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو  ي عبدردنأكد العاهل األ:  صالح الدعجه- بترا-عمان 
الشيخ ناصر المحمد األحمد، خالل لقاء في عمان، دعمهما للسلطة الوطنية الفلسطينية في مفاوضاتها من 

 .دولة الفلسطينية المستقلةي وإقامة السرائيل اإلاالحتاللأجل إنهاء 
  ١٥/٢/٢٠٠٨ية ردنالرأي األ

  
  ٢٠٠٣ عام ردنخططت الحتالل األ" إسرائيل: "المجالي .٥١

ن رئيس وزراء  السالم المجالي إ األسبق، رئيس طاقم المفاوضات، عبدردنقال رئيس وزراء األ: عمان
ية مريك مستغالً الحرب األردن الحتالل األ٢٠٠٣السابق ارييل شارون خطط ودفع في العام " إسرائيل"

" الغد"وأضاف، في تصريحات نشرتها صحيفة .  وطن بديل للفلسطينيينإقامةعلى العراق، بهدف 
 مقاومة إمكانية شارون كان يدفع الواليات المتحدة لمهاجمة العراق ألسباب منها إنية أمس، ردناأل
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 أحداث لجهة ردن الوضع الداخلي في األ، ما ينعكس سلباً علىأشهر لمدة ستة األقلالجيش العراقي على 
واعتبر المجالي أن اتفاقية وادي .  دولة فلسطينيةوإقامة ردناحتالل األ" إسرائيل"تالالت ما يمهد لـاخ

 جانب أراض محتلة، إلىعربة كانت الحد األقصى الذي تم التوصل إليه، حيث كانت مياه البالد مسروقة 
 يبحث عن ردن اقتصادية بعد حرب الخليج، فيما كان األوإعاقاتيل فضالً عن تهديد بإقامة الوطن البد

  . منه تعلق بالالجئيناألكبراألمن، بيد ان األمر الوحيد الذي ترك الجزء 
  ١٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ية تحذر األطباء من دعوة وزارة الصحة للتطبيع ردنالنقابات األ .٥٢

ي يشارك في نشاطات أردنمنيا باستئناف مقاطعتها ألي ية ضردنهددت النقابات المهنية األ: عمان
ي وجددت اعتراضها، أمس، علي تعميم أصدرته وزارة الصحة يتحدث عن سرائيلتطبيعية مع العدو اإل

واعتبرت النقابات، في بيان للجان مقاومة . يينإسرائيلدورة تدريبية لألطباء ستنظم الحقا مع أطباء 
 إنهاوقالت النقابات . متعاقبة قدمت تسهيالت للتطبيع وللعالقات المشبوهة الحكومات الإنالتطبيع أمس، 

  .يين مطبعاإسرائيل مع أوي إسرائيل نشاط أيي يوافق على حضور أردن أيستعتبر 
  ١٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  يدينان االستيطان في القدس  " اإلسالمي لبيت المقدس والهيئة اإلسالمية المسيحية" .٥٣

 اإلسكانمؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس والهيئة اإلسالمية المسيحية بياناً حول عزم وزارة اصدر ال: عمان
 وحدة ٧٥٠ منزل جديد في القدس، واستعداد بلدية القدس لنشر عطاءات لبناء ١١٠٠ية بناء سرائيلاإل

ووصف البيان . اإلجراء فيه هذا أدان غنيم أبوو وحدة جنوب جبل ٣٧٠سكنية في شمالي القدس 
 طرد الفلسطينيين من المنطقة المعروفة إلى عملية تطهير عرقي تهدف بأنهاية سرائيل اإلاإلجراءات

 اتخاذ موقف عربي إسالمي مسيحي إلىودعا البيان .  ملئها بالمستوطنينوإعادةتاريخياً بالقدس العربية 
  . وعالمي لمواجهة هذه االعتداءات الصارخة والخطيرة على المنطقة والعالم

  ١٤/٢/٢٠٠٨دستور ال
  
  للشعب الفلسطيني" اجفند"الخيرية الهاشمية تتسلم مساعدات من  .٥٤

ية الهاشمية الدكتور عبد السالم ردنقال أمين عام الهيئة الخيرية األ:  أيهم سماوي- بترا -عمان 
ف  سيواصل دوره القومي واإلنساني في مساعدة األشقاء الفلسطينيين لتجاوز الظروردنالعبادي، أن األ

الصعبة التي يمرون بها من خالل استمراره بوابةَ خيٍر وجسر عطاٍء تعبر من خالله مختلف المساعدات 
وأضاف الدكتور العبادي خالل تسلم الهيئة الخيرية . اإلنسانية والطبية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني

في غزة مقدمة من برنامج ، مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني أمسية الهاشمية، ردناأل
إن الهيئة ستقوم بنقل المساعدات التي تشتمل " أجفند"الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية 

على أدوية ومعدات طبية متنوعة وضرورية إضافة إلى تجهيزات لمستشفيات األطفال، وتجهيزات 
 . ية إلى الضفة الغربية ومنها إلى غزةردناحنات األأساسية لغرف العمليات تقدر قيمتها بمليون دوالر بالش

  ١٥/٢/٢٠٠٨ية ردنالرأي األ
  
  نصر اهللا دعا إلى البدء بتأريخ بداية سقوط دولة إسرائيل وخروجها من الوجود .٥٥

 البدء بتأريخ بداية سقوط دولة إسرائيل، وقال انه إلى العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا األميندعا 
لسيد عباس الموسوي قد أخرج اإلسرائيليين من لبنان فإن دم الشهيد عماد مغنية سوف  كان دم اإذا

وفي كلمته في تشييع مغنية، شدد نصر اهللا على ان العدو ارتكب حماقة كبيرة بقتل . يخرجهم من الوجود
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ف في عماد مغنية، مؤكدا ان المقاومة في أتم الجهوزية لمواجهة أي عدوان محتمل وأن ال وهن وال ضع
عماد مغنية واحد وال عدة آالف، وإنما عشرات )لإلسرائيليين(وفي أي حرب مقبلة لن ينتظركم "جسدها، 

وأشار الى ان الصهاينة تجاوزوا الخطوط الحمر بقتل ". اآلالف من المقاتلين المدربين الجاهزين للشهادة
تريدون هذا النوع من الحرب ان كنتم : "عماد في دمشق وخارج االرض اللبنانية وتوجه اليهم قائال

  ". المفتوحة فلتكن حربا مفتوحة
  ١٥/٢/٢٠٠٨السفير    

   
  معطيات قاطعة حول الجهة المنفذة: التحقيق السوري في قضية اغتيال مغنية .٥٦

مغنية في العاصمة السورية بمشاركة محققين إيرانيين عماد فيما تواصل التحقيق في قضية اغتيال 
فان بعض المؤشرات األولية تحدثت عن وصول التحقيق السوري الى معطيات ، "حزب اهللا"وآخرين من 

قاطعة حول الجهة المنفذة وحول احتمال وجود خلل في حلقة أمنية معينة، لها عالقة ليس باستشهاد عماد 
ن في اشارة الى ثالثة قياديين مقاومي" حزب اهللا"مغنية بل بعدد من الذين تعاملوا مع الملف الفلسطيني في 

  ). ابو حسن سالمة وعلي حسين صالح وغالب عوالي(سقطوا سابقا وهم على صلة بهذا الملف 
 أن مغنية لم يكن مشاركا في حفل استقبال وال في لقاء مع أي قيادي سوري أو إلىوأشارت المصادر 

فلسطيني، بل كان يزور مقرا حزبيا، وأن المعاون السياسي لألمين العام الحاج حسين خليل والنائب علي 
حسن خليل كانا مجتمعين في لحظة وقوع االنفجار مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وقد سمع 

  ". الحاج رضوان"ثالثة صوت االنفجار وتبلغوا بعد فترة وجيزة أن المستهدف هو ال
  ١٥/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  حزب اهللا في إسرائيل يناشدون نصر اهللا عدم الخضوع للضغوط في مفاوضات التبادل أسرى  .٥٧

، "اهللاحزب  "ناشد أسرى   :  آمال شحادة  ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلتها في    ١٥/٢/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
، عدم الرضوخ أمام الضغوط التي تمـارس        "حزب اهللا "في سجن شموريت اإلسرائيلي، األمين العام لـ        

عليه والتراجع عن الشرط الذي يضعه مقابل الكشف عن وضع الجنديين اإلسرائيليين األسـيرين لـدى                
. ون اإلسـرائيلية  الحزب، لضمان تنفيذ صفقة تشمل اكبر عدد من األسرى الفلسطينيين والعرب في السج            

إدارة السجن تمارس ضغوطاً كبيرة علينا في محاولة إلضعافنا وإدخالنـا           "وقال األسير محمد سرور، ان      
في حال اليأس واإلحباط، لكننا، وعلى رغم الظروف القاسية والصعبة التي نواجهها في غرفة العـزل،                

ف السجانون وإدارة الـسجن     نزداد صالبة ونرفض إظهار أي نوع من الضعف او الخضوع مهما ضاع           
  ". إجراءاتهم وقساوتهم تجاهنا

رفـض  :  وديع عـواودة   ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في    ١٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  
في مستهل محاكمتهم االحتاللية المشاركة في مداوالت المحكمة وأكـدوا          " إسرائيل"أسرى حزب اهللا في     

  ". اإلسرائيلية"ن وإيتاي هيرملين أنهم ال يعترفون بالمحكمة عبر محامييهم سمدار بن نتا
  
  الجامعة العربية تدين بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية .٥٨

 إسرائيلدانت الجامعة العربية على لسان أمينها العام عمرو موسى بشدة، أمس، قرار :  بترا–القاهرة 
الشرقية، ووصفت القرار بأنه انتهاك صارخ بالمضي في بناء عشرة االف وحدة سكنية في القدس 

وقال موسى، في بيان صحفي بهذا الصدد، . للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وكل األعراف الدولية
  ". عقدت العزم على تخريب عملية السالم التي أعلن مؤتمر انابوليس استئنافهاإسرائيليبدو أن "
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من األراضي الفلسطينية المحتلة ويسري عليها ما يسري على وأكد موسى أن القدس الشرقية هي جزء 
  .بقية األراضي المحتلة

 ١٤/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  مصر تهدد بكشف معيق تشغيل معبر رفح .٥٩

في حال عدم تفعيل اتفاق "قال مصدر مصري رفيع المستوى، انه :  جيهان الحسيني-العريش , القاهرة
، مشيرا إلى "ف الذي يعيق أو يرفض تشغيل معبر رفحبروتوكول المعابر، ستعلن مصر صراحة الطر

" الجهاد اإلسالمي"أن مصر تبذل أقصى جهودها لتأمين تشغيل المعبر، ودعت األمين العام لحركة 
وأشاد المصدر بموقفي الرئيس محمود . رمضان شلح إلى زيارة القاهرة للبحث عن مخرج لهذه األزمة

يونيو / محمد دحالن في صوغ بروتوكول المعابر في حزيرانعباس ومستشاره السابق لألمن القومي 
 كانت تريد أن تقحم نفسها وأن يكون لها اليد الطولي في معبر رفح، لكن إسرائيل: "، وقال٢٠٠٥عام 

 على إسرائيلعباس ودحالن لعبا دوراً كبيراً جداً، وتمكنا من منع ذلك من خالل تقليص حجم نفوذ 
في حال كانت هناك إدارة مصرية : "وأضاف".  في األلف٢٥ائم أمنية ال تمثل المعبر، باستثناء وجود قو

وفلسطينية لمعبر رفح، فإن مصر أيضاً ستكون لها قواتها األمنية وحساباتها وترتيبات خاصة لضمان 
عن موقف " الحياة"وسألته ". عدم تسلل عناصر يمكن أن تحدث بلبلة أو تسعى الى تفجير هنا أو هناك

حتى اآلن لم نتلق أي رد سواء مباشرة أو من خالل : "ي من مسألة المعابر، فأجابسرائيلاإلالجانب 
ممثل السياسة األمنية والخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا أو مساعد وزيرة الخارجية 

اتهما مع األميركية ديفيد ولش اللذين التقيناهما واجتمعنا معهما، ووعدانا بالرد علينا بعد اجتماع
يين يرفضون تشغيل معبر رفح طالما هناك وجود لحماس، سرائيلاإل"وقال إن ". يينسرائيلالفلسطينيين واإل

ومن جهة أخرى حماس تريد أن تضغط علينا من أجل دفعنا لقبول أي تمثيل لها ولو رمزي على معبر 
... اطي مع حماسلكن إذا حدث ووافقنا فمن سيقبل بالتع: "واضاف". رفح تفرض به شرعيتها

هل يمكن لحماس : "وتساءل مستنكراً". يون واألميركيون يرفضون التعامل معها واالعتراف بهاسرائيلاإل
، داعياً كالً من "؟إسرائيل لتشغيل المعابر ويكون ذلك بمثابة اعتراف منها بإسرائيلعقد اتفاقية مع 

  . لحة الشعب الفلسطينيإلى تقديم تنازالت من أجل مص" حماس"السلطة الفلسطينية و 
 مخاوف من أن يتسبب ذلك إسرائيللدى : " تهديدها باجتياح غزة، وقالإسرائيلواستبعد المصدر تنفيذ 

بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وهي ال تحتمل ذلك أمام المجتمع الدولي، باإلضافة إلى أن 
 ليست معنية بتحقيق مصلحة عباس، وهي إسرائيلاجتياح غزة وإسقاط حماس سيريح الرئيس عباس، و

  ".ال تسعى على اإلطالق إلى مساعدته بل العكس هو الصحيح
  ١٥/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  توقف عن دعم الشعب الفلسطيني وقضيته تمصر لن : سفير مصر لدى السلطة .٦٠

 عن قال سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية أشرف عقل، امس، إن بالده لن تتوقف:  د ب ا-رام اهللا 
وقال عقل إن مصر تعاملت مع ما . دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإقامة دولته

بوعي "جرى مؤخرا على حدودها مع قطاع غزة من تفجير للجدار الفاصل وتدفق الفلسطينيين باآلالف 
وأضاف، ". يسرائيلر اإلوبحكمة إدراكاً منها بأهمية دورها وتخفيفاً عن الشعب الفلسطيني أمام الحصا

العالقة الفلسطينية "في كلمة عبر الهاتف خالل ندوة حوارية نظمتها جامعة األزهر في مدينة غزة بعنوان 
للتخفيف من آثار الحصار " برغبتها"، أن مصر فتحت حدودها مع قطاع غزة " واقع وآفاق- المصرية -
وشدد عقل الذي انتقل من غزة لإلقامة في رام . "الذي دمر معظم نواحي الحياة في القطاع"ي سرائيلاإل
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جزء من "اهللا بعد سيطرة حماس على القطاع على أهمية الوحدة الفلسطينية ، مشيرا إلى أن حماس 
  ". الشعب الفلسطيني وال بد من إعادة بناء الوحدة الفلسطينية

  ١٥/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  "سخيف"حديث أبو الغيط عن كسر األرجل : سليم العوا .٦١

وصف األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور محمد سليم العوا تصريح وزير  :القاهرة
، بأنه )في إشارة للفلسطينيين(خارجية مصر عندما قال ستكسر رجل كل من يتخطى الحدود المصرية 

المصريين على أخطأت بعدم منعها االعتداء على الجنود " حماس"، وألمح إلى أن حركة "سخيف"تصريح 
  . الحدود، وعدم إصدارها بيانا الحقا تعتذر فيه عما جرى

أنا شخصيا أشكر من قام بتهريب "وحول عملية تهريب السالح من مصر إلى فلسطين والعكس، قال 
السالح إلى الفلسطينيين، ألنهم يدافعون عن أنفسهم ويحاربون العدو الصهيوني، أما تهريب السالح إلى 

ي إسرائيلي شخص على أرض مصر مهما كانت هويته من مصري أو فلسطيني أو حتى مصر وتهديد أ
  ".فإن علينا التصدي لهذا، فمن واجبنا أن نحافظ علي حياة أي شخص داخل الحدود المصرية
  ١٤/٢/٢٠٠٨قدس برس 

   
  تحذيرات من اجتياح فلسطيني للحدود ومصر تسمح بإدخال السلع المحتجزة إلى غزة .٦٢

حذرت ندوة التداعيات االستراتيجية للوضع في غزة، التي عقدت أمس األول بمركز : داليا عثمان
، من التطورات الخطيرة التي شهدتها الحدود المصرية مؤخراً مع قطاع غزة، وسطدراسات الشرق األ

مطالبة بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى، بغض النظر عن أي اعتبارات أو ظروف أخرى، نظراً لما 
جاء ذلك في الوقت الذي قررت فيه . لتطورات من مخاطر على سيناء واألمن القومي لمصرتمثله هذه ا

السلطات المصرية إدخال معظم السيارات المحملة بالسلع والمنتجات المصرية التي اشتراها الفلسطينيون 
بر أثناء وجودهم في الجانب المصري والتي كانت محجوزة منذ إغالق فتحات الحدود وتم إدخالها ع

من جهة أخرى، . بوابة صالح الدين إلى قطاع غزة، تقديرا لظروف الفلسطينيين وتخفيف الحصار عنهم
تم إخالء سبيل جميع المصريين السابق دخولهم إلى قطاع غزة أثناء افتتاح الحدود والذين سبق حجزهم 

  . فرد٦٠٠والتحقيق معهم في أسباب دخولهم إلى األراضي الفلسطينية وعددهم نحو 
  ١٤/٢/٢٠٠٨المصري اليوم 

 
 تعزيزات أمنية إلى بوابة صالح الدين: مصر .٦٣

دفعت مصر بتعزيزات أمنية جديدة إلى بوابة صالح الدين بسبب مخاوف :  يسري محمد-العريش، غزة 
من اقتحامها من جانب فلسطينيين كانوا يشاركون في مسيرة في الجانب الفلسطيني من البوابة مطالبين 

وقالت مصادر أمنية انه تم الدفع بنحو ثماني حامالت لقوات األمن المركزي إلى . مع مصربفتح الحدود 
 .البوابة لتعزيز األمن هناك

 ١٥/٢/٢٠٠٨ وسطالشرق األ
 
  القاهرة ترفض توسيع غزة إلى سيناء  .٦٤

نفت مصادر مصرية، أمس، أي اتجاه للسماح بتعديل حدود غزة مع األراضي المصرية، مؤكدة : القاهرة
وكانت المصادر تعلق على . ن هذه الحدود تاريخية وال يمكن المساس بها تحت أي ذريعة من الذرائعأ

ي لتوسيع حدود إسرائيلإعالن وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني أشرف العجرمي عن مخطط 
 أجندة قطاع غزة على حساب مصر عبر مبادلة األراضي، معتبراً أن إطالق الصواريخ من القطاع يخدم
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لكن مصادر في وزارة الخارجية المصرية قالت إن . وأعرب عن رفض السلطة الفلسطينية لذلك. أجنبية
رفضت "، مشيرة إلى أن مصر سبق أن "ي في هذا الصددإسرائيللن تسمح بتمرير أي مخطط "القاهرة 
لمحتل في صحراء شبه ية وأميركية لتوطين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الفلسطيني اإسرائيلأفكاراً 

  ".جزيرة سيناء
  ١٤/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
  استياء نشطاء المجتمع المدني من تصريحات للسفير الفلسطيني في المنامة :البحرين .٦٥

انتقدت جمعيات مدنية بحرينية تصريحات للسفير الفلسطيني في البحرين أحمد رمضان والتي  :المنامة
رينيون للفلسطينيين لم يسمع بها إال في الصحافة، وأنهم متألمون قال فيها بأن المساعدات التي قدمها البح

، وأنه على الشعب البحريني أن يقدم مساعدات إلى الشعب "حماس"من أن هذه المساعدات تستولي عليها 
الفلسطيني بجميع فئاته،  واعتبرت ذلك إساءة غير مقبولة وطالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

  .  واستبداله بآخرعباس بسحب سفيره
  ١٤/٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
   فتح الحدود مع غزةأثناءمخاوف حكومية من تسلل عمالء للموساد : مصر .٦٦

مصطفي الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية . في تصريحات خاصة حذر د:  حسام ابو طالب-القاهرة 
 بعدد كبير من األشخاص بمجلس الشعب من احتماالت قوية تشير الى أن الموساد قد يكون نجح في الدفع

وشكك الفقي في التهم التي توجه . داخل الحدود المصرية لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة األمن المصري
بدون معلومات دقيقة أو أدلة والتي يوجهها بعض أصحاب حملة األقالم للحركات الفلسطينية والذين 

وفي سياق متصل، أعرب . شعب المصرييشيرون الى رغبة القوى الفلسطينية في القيام بأعمال ضد ال
ية سرائيلضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري عن مخاوفه من أن تكون أجهزة المخابرات اإل

زرعت بعض عمالئها في سيناء وغيرها من المحافظات المصرية بغرض القيام بعمليات ارهابية من 
عبدالحليم قنديل . كما رفض د. ني والمصريشأنها احراج النظام المصري والوقيعة بين الشعبين الفلسطي

الناطق بلسان حركة كفاية فكرة تخوين الشعب الفسطيني واعتبر ترويج األنباء الخاصة بعزم نشطاء من 
وشدد عبداهللا . حماس القيام بعمليات تمس السيادة المصرية من قبيل األكاذيب التي تنبغي مواجهتها

على ضرورة التعامل مع االنباء التي تحدثت عن تسلل مخابراتي األشعل مساعد وزير الخارجية السابق 
عبدالوهاب المسيري مع اآلراء التي . واتفق المفكر البارز د. ي لداخل الحدود المصرية بجديةإسرائيل

يذهب أصحابها لضرورة عدم التعامل مع بعض التجاوزات الفردية من قبل مواطنين غاضبين بسبب 
وسخر المسيري من الذين يصورون الفلسطينيين وكأنهم أعداء . يدا ألمن مصرالحصار وكأنها تمثل تهد

  .عار أن ننظر لهؤالء المحاصرين والمستضعفين على هذا النحو: استراتيجيون للشعب المصري وقال
  ١٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  سياسيون مصريون يطالبون بإسقاط كامب ديفيد .٦٧

غزة " األشعل، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أمام ندوة قال السفير الدكتور عبد اهللا: القاهرة
، الفتا ١٩٧٩، إن الدور العربي للقاهرة تراجع مع توقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد عام "واألمن القومي

المتكررة لسيناء والحدود " يةسرائيلاإل"إلى الرفض الشعبي الواسع لالتفاقية ومحذرا من التهديدات 
ومن جانبه وصف الباحث محمد عصمت سيف الدولة اتفاقية كامب ديفيد بالصفقة بين أمريكا .  المصرية

من جهة، والرئيس السادات من جهة أخرى، مقابل عودة سيناء، وشريطة تخلي مصر عن " إسرائيل"و
القضايا العربية، بحيث تحولت االتفاقية مع مرور الوقت إلى دستور يحكم العالقات المصرية 
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ومن جانبه اتفق الدكتور سيد عبد الستار المليجي األمين . ال يجوز االقتراب أو النيل منه" يةسرائيلاإل"
العام لنقابة المهن العلمية والقيادي اإلخواني على وجود العديد من الحجج لدى مصر إلسقاط االتفاقية 

  .الدائم للحدود المصريةبالمعاهدات والمواثيق الدولية واختراقها " إسرائيل"أبرزها عدم التزام 
  ١٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يين إلدانتهما بتهريب المخدراتإسرائيلمحكمة مصرية تقضي بحبس  .٦٨

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، أمس، بالسجن المشدد لمدة :  يسري محمد، خالد محمد-الطور 
راضي المصرية، في وقت سابق من يين اثنين ُأِدينا بتهريب المخدرات إلى األإسرائيلخمسة أعوام على 

أن الحكم صدر غيابيا، وأنه سيتم القبض على "وقالت مصادر قضائية بالمحكمة، . العام الماضي
 ".يين فور دخولهما األراضي المصريةسرائيلاإل

  ١٤/٢/٢٠٠٨ وسطالشرق األ
  
  "حنّور غزة"طالب اإلسكندرية أطلقوا حملة  .٦٩

احنا كمان نتعاطف مع ... مش لوحدك يا أبو تريكة"و" نور غزةح"تحت عنوان  : علي بدر-اإلسكندرية 
 مولدات كهربائية وإرسالها ١٠، اطلق، امس، طالب جامعة اإلسكندرية، حملة تهدف إلى شراء "غزة

حصيلة التبرعات الطالبية بلغت في  .الى قطاع غزة عبر جمع مساهمات وتبرعات من طالب الجامعة
ه، تم ايداعها في حساب نقابة األطباء، التي ترسل قوافل اغاثية إلى  آالف جني٣اليوم األول نحو 
  .األراضي الفلسطينية

  ١٥/٢/٢٠٠٨الرأي الكويتية 
  
   لم تتغّير إسرائيلثوابتنا من : السفير الكويتي في بيروت .٧٠

فرج توضيحاً من السفير الكويتي في بيروت عبد العال القناعي، نفى فيه أن يكون سامي ال" السفير"تلقت 
 في إسرائيلمن " حماية نووية"الذي تحدث، الثالثاء الماضي، عن احتمال أن تطلب الدول الخليجية 

مواجهة إيران، يشغل أي منصب استشاري في مجلس التعاون الخليجي أو يمثل الحكومة الكويتية، مؤكداً 
قامة أي نوع من ، وإإسرائيلأن ثوابت السياسة الخارجية الكويتية ترتكز على رفض التعامل مع 

  . االتصاالت أو العالقات مع هذا الكيان
  ١٥/٢/٢٠٠٨السفير 

  
   ابتزاز سياسيإسرائيلانتقاد رايس لمصر في حماية حدودها مع غزة و: رفعت السعيد .٧١

انتقد رئيس حزب التجمع المصري الدكتور رفعت السعيد، تصريحات وزير الخارجية األمريكية  :القاهرة
 األربعاء، أمام الكونغرس األمريكي التي اعتبرت فيها أن مصر ال تقوم بالجهد كوندوليزا رايس، أمس

الكافي لمنع تهريب السالح عبر األنفاق إلى غزة، ووصف ذلك بأنه ابتزاز سياسي لمصر وتملق للوبي 
  .الصهيوني في الكونغرس

  ١٤/٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
  تأييده للمقاومةمؤتمر األحزاب العربية يدين الحصار على قطاع غزة ويعلن .٧٢

نددت االمانة العامة لمؤتمر االحزاب، خالل اجتماعات دورتها الخامسة :  عبداهللا القاق-عمان 
 بناء جدار الفصل العنصري إسرائيلواالربعين التي عقدت في الرباط تحت شعار نصرة غزة، بمواصلة 

اصة بعد زيارة بوش إلى المنطقة، وبناء المستوطنات واالعتداءات المتواصلة امام نظر العالم وبصره وخ
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مؤكدة دعمها الكامل للمقاومة الوطنية في فلسطين ولبنان وجميع االراضي العربية المحتلة وكذلك دعمها 
ودعت األمانة العامة في بيانها الختامي، . الكامل للحوار الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

 فلسطينية بعيدا عن أي وجود -ر رفح نقطة التقاء مصرية بخصوص الشأن الفلسطيني إلى جعل معب
لسلطات االحتالل فيها واستثمار هذا االنتصار في إطار خطة استراتيجية تنتهي بضمان حق الشعب 

كما . الفلسطيني في التحرير والعودة وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس
مواصلة تضامنها مع األشقاء في فلسطين حتى رفع الحصار وفتح المعابر طالبت األحزاب العربية بـ

  .واستثمار فائض النفط العربي فيما يخدم هذه االستراتيجية
  ١٥/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  " حماس"على االنفصال عن " القسام"يحّرض " دولة العراق اإلسالمية"زعيم  .٧٣

التابعة للقاعدة أبو عمر البغدادي المسلمين، أمس، " ميةدولة العراق االسال"دعا زعيم جماعة : وكاالت
تمول فصائل المقاومة العراقية والفلسطينية، وانتقد جميع الدول العربية " خاليا سرية"إلى تشكيل 

، "الخائنة والمنحرفة"لتحولها إلى السياسة، ووصفها بـ" حماس"والفصائل الفلسطينية خصوصا حركة 
لدخولهم في حلف "عن قياداتها السياسية " إعالن االنفصال"إلى ) جناحها العسكري ("كتائب القسام"داعياً 

أضاف أن جماعته مستعدة لتقديم التدريب ". عجيب مع االنظمة المرتدة، وخاصة في سوريا ومصر
دولة "، مؤكداً أن إسرائيلوهدد ". بدءاً من العبوات وانتهاء بتصنيع الصواريخ"للمقاتلين الفلسطينيين 

، موضحا أن جماعته تحاول استخدام "اإلسالم في العراق هي حجر الزاوية األساسي لعودة القدس
، كمنطقة إلطالق الصواريخ على الدولة العبرية، إال أن إسرائيل كلم عن ٣٧٠االنبار، التي تبعد حوالى 

ها الحملة الشرسة اليهود وأميركا تنبها لذلك، وحاوال بكل الوسائل منعنا من تحقيق هذا الهدف، ضمن"
ال يفرق بين اليهود الكفرة "ولوح البغدادي باستهداف القيادات الفلسطينية قائالً إن الجهاد ". على االنبار

الرئيس (، وبين )ي إيهود أولمرت ومجرميهسرائيلرئيس الوزراء اإل(بين ... وبين الفلسطينيين المرتدين
جرثومة خبيثة زرعت في جسم األمة ويجب " بأنها ئيلإسرا، واصفاً "محمود عباس وعصابته) الفلسطيني

  ".أن تُجتَثّ، وإن وقّع معها الخونة آالف معاهدات االستسالم
  ١٥/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  "إسرائيل"الجزائر تلغي مشاركتها في معرض فرنسا للكتاب بسبب  .٧٤

مقبل، بعدما ألغت الجزائر مشاركتها في معرض باريس الدولي للكتاب المزمع الشهر ال: آي.بي.يو
 عاماً على قيام ٦٠علمت بأن هذا المعرض سيخصص لالحتفاء بالثقافة واللغة العبرية لمناسبة مرور 

وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي، في رسالة وجهتها الى مدير المكتبة الوطنية ". إسرائيل"
وبالتالي ال "ة هي مؤسسة حكومية الجزائرية الدكتور أمين الزاوي، نشرت أمس، ان المكتبة الجزائري

وأضافت تومي في رسالتها ان الجزائر "". إسرائيل"يجوز لها المشاركة في تظاهرة ثقافية تحتفي بدولة 
  ".ترفض المشاركة في تظاهرة تحتفي بدولة تقتل الشعب الفلسطيني"

  ١٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   اإلسالمي ينعي عماد مغنية-المؤتمر القومي .٧٥

 اإلسالمي لألمة العربية واإلسالمية القائد الحاج عمـاد مغنيـة، رئـيس مجلـس               -ى المؤتمر القومي  نع
: اإلسالمي- المنسق العام للمؤتمر القومي    المجاهدين في حزب اهللا، وقال في بيان له أصدره منير  شفيق،           

طالئعها الجهاديـة، ورفـع     لقد فهم القائد مغنية الجهاد عملية متكاملة، فتواصل مع المقاومة الفلسطينية و           
اإلسالمي الذي يـرى    -إن المؤتمر القومي  . مستوى التنسيق بينها إلى مستوى التحديات التي تواجه األمة        
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في هذا االغتيال استهدافاً لكل قوى المقاومة والممانعة العربيـة واإلسـالمية، يـدعو شـعبنا العربـي                  
ية التي تعمل على    سرائيلتوى مواجهة الهجمة اإل   واإلسالمي وقياداته إلى رص الصفوف واالرتقاء إلى مس       

 اإلسالمي يتقدم من اإلخوة المجاهدين في       -إن المؤتمر القومي  . تفتيت عضد األمة وتطويع إرادتها الحرة     
حزب اهللا، ومن أمينه العام بالعزاء على هذه الخسارة الكبيرة، ويسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يسكن شهيد                 

ة رضوان، وأن يجمعه مع األنبياء واألولياء والشهداء والصديقين، وحسن أولئك           األمة الحاج رضوان جن   
  .رفيقاً

١٤/٢/٢٠٠٨   
  
 ألمانيا تنفي إعطاء الضوء األخضر الجتياح غزة .٧٦

" معـاريف "نفى متحدث باسم ديوان المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ما نقلته صـحيفة             :  كولون –لندن  
اإلسرائيلي ايهود اولمرت، بأنه خرج بانطباع من اجتماعه بميركل بأنهـا      اإلسرائيلية عن رئيس الوزراء     

وقال المتحدث إن ما قالته المستشارة فـي المـؤتمر الـصحافي            . تؤيد عملية اجتياح واسعة لقطاع غزة     
 . المشترك كان واضحا

  ١٥/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  سنة٢٥بوتين يتوقع أغلبية عربية في الكنيست خالل  .٧٧

دولة يهودية تماما حيث    " إسرائيل"ل الرئيس الروسي فالديمير بوتين انه من الصعب القول إن           قا: موسكو
وتوقع بوتين أنه بعـد     . يعيش هناك الكثير من السكان العرب األصليين مع مراعاة الجانب الديموغرافي          

بنـاء  وشدد علـى ضـرورة      .  سنة ستكون األغلبية في الكنيست لممثلي هذا الجزء من السكان          ٢٥-١٥
 .  عالقات مناسبة بين كل الناس هناك حتى يكون من مصلحة الجميع الحفاظ على االستقرار
  ١٥/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  رايس غير راضية عن جهود مصر لمكافحة تهريب األسلحة إلى غزة .٧٨

 إن  قالت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس،     :  عبدالرحيم حسين، وكاالت   -رام اهللا ، واشنطن     
. جهود السلطات المصرية لمنع تهريب األسلحة من مصر إلى قطاع غزة عبر األنفـاق ليـست كافيـة                 

أعتقد أن من المنصف القول أننا لـسنا راضـين          "وأضافت رايس أمام لجنة في الكونجرس يوم االربعاء         
مـن الـصعب    هذه األنفاق موجودة هناك منذ أمد بعيد و       "وأضافت  ". عن الجهود المصرية بشأن األنفاق    

نحن نتحاور مع المصريين واإلسرائيليين لرؤية مـا يمكـن          "وخلصت رايس الى القول     ". وقف التهريب 
  ".تحسينه

  ١٥/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
 
  رايس تلتقي ليفني وتزور المنطقة الشهر المقبل .٧٩

سيبي ليفني التـي    اجتمعت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس بنظيرتها اإلسرائيلية ت        : واشنطن
تقوم بزيارة مقتضبة للعاصمة األميركية، وبحثت معها في التطورات االقليمية وفرص تحقيـق اختـراق               

واعترفت رايس بأن جهود الـسالم التـي        . على مستوى عملية السالم خالل زيارة رايس الشهر المقبل        
المناطق الفلسطينية حيـث    جراء الوضع المعقد على االرض في       " تحديات"تبذلها واشنطن تعرضت الى     

سلوك "وأضافت أن   . على قطاع غزة  " حماس" على الضفة الغربية فيما تسيطر حركة        "فتح"تسيطر حركة   
االنبـاء الطيبـة هـي أن       "لكنها اعتبـرت ان     . جعل االمر صعبا للغاية   " حماس غير المسؤول والفتاك   
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 فـي المفاوضـات وسـنكون هنـاك         االطراف التي تبدو ملتزمة حقاً بحل الصراع هذه المرة، مستمرة         
  ".النه، كما قال الرئيس، حان الوقت لمحاولة اقامة دولة فلسطينية وحل ذلك الصراع أخيرا... لمساعدتها

  ١٥/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  " إسرائيل"لن أصافح زعيماً ال يعترف بـ: ساركوزي .٨٠

 أي زعـيم عـالمي      قال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، أول امس، انه سيرفض اسـتقبال          : وكاالت
ـ  في تصريح بدا مستبعداً االجتماع بصورة مباشرة مع الـرئيس االيرانـي   " إسرائيل"يرفض االعتراف ب
وأدلى ساركوزي بهذا التصريح في كلمة ألقاها أمام الجمعية الفرنـسية اليهوديـة             . محمود أحمدي نجاد  

ب برنامجهـا النـووي، وأضـاف       تضمنت تأكيداً على تأييده القوي للعقوبات الدولية على طهران بـسب          
ـ     "ساركوزي   أنـا صـديق    "وأكـد سـاركوزي قـائالً       ". إسرائيل"لن أصافح من يرفضون االعتراف ب

". وأعلق أهمية كبيرة على توثيق العالقات الـسياسية واالقتـصادية وعالقـات الـصداقة             ". إسرائيل"لـ
فرنسا لن تساوم على    "اركوزي ان   وتابع س " الى الفرنكوفونية " إسرائيل"فرنسا تتمنى دخول    "وأضاف أن   

ضـرورة تـشجيع    "، وشـدد علـى      "ليس هناك حل عسكري للنزاع مع الفلسطينيين      "لكن  " إسرائيل"أمن  
  .مع الفلسطينيين" التفاوض السياسي والحل التفاوضي

  ١٥/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية 
  
  واشنطن تدرس التخلي عن تعويضات ضحايا الهجمات الفلسطينية .٨١

يات المتحدة امس انها تدرس طلبا تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـالتخلي عـن                اعلنت الوال 
. المطالبة بتعويضات مالية للضحايا االميركيين لهجمات شنها فلسطينيون، بهدف تشجيع محادثات السالم           

دا تبذلها  من انها يمكن ان تدعم جهو     " واشنطن بوست "اكدت وزارة الخارجية االميركية ما ذكرته صحيفة        
السلطة الفلسطينية لتجنب دفع تعويضات في قضايا ربحتها عائالت اميركيين كانوا ضحايا هجمات مـن               

  . هذا النوع
  ١٤/٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
   أشهر ٦بوش يجدد تعليق العقوبات على منظمة التحرير  .٨٢

ينية بتعليـق  مددت الواليات المتحدة التأجيل الممنوح لمنظمة التحريـر الفلـسط  :  محمد سعيد-واشنطن  
وقال الـرئيس األمريكـي     . الحظر المفروض على عملها في األراضي األمريكية لمدة ستة أشهر أخرى          

جورج بوش، في مذكرة بعث بها إلى وزيرة خارجيته كونداليسا رايس حول تعليق قانون العقوبات ضد                
أن تمديد العمل بتعليق هذه     منظمة التحرير الفلسطينية، إنه يرى بموجب السلطات التي خولها له الدستور            

العقوبات، التي تقضي بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير في واشـنطن وإجـراءات عقابيـة               
  . أخرى، يخدم المصلحة القومية للواليات المتحدة

  ١٤/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
   تطلب إيضاحات بشأن مشروع االستيطان الجديد في القدس واشنطن .٨٣

إن الدبلوماسـية   "قال المتحدث باسم الخارجية األميركيـة، شـون ماكورمـاك،           :  كفاح زبون  -رام اهللا   
األميركية ستطلب إيضاحات بشأن مشروع االستيطان الجديد في القدس من وزارة الخارجية اإلسرائيلية             

واعتبر ماكورماك أن من شأن اإلعالن عن مشاريع اسـتيطانية          ". ومكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت    
وأضـاف  .  ينعكس سلباً على مفاوضات السالم ويقوض أسس المبادرة القائمة على قيام دولتين            جديدة ان 

الجانبان يدركان أن من مصلحتهما التوصل التفاق ونحن من جانبنا، سنقوم بكل ما يمكننـا لمـساعدتهم              "
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الجـانبين  وسوف نبذل ما يمكن من جهد من اجل حشد الدعم والتأييد الدوليين لهما وال نشكك لحظة أن                  
 ". يتساويان في االلتزام من اجل العمل على التوصل إلى اتفاق

  ١٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الموساد يقف وراء اغتيال مغنية: CIAمسؤول كبير سابق في  .٨٤

في موقعها على الشبكة، عن بروس رايدل، المستشار لألمن القـومي           " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   
سين بيل كلينتون وجورج بوش، وأشغل منصبين رفيعين في السي آي إيـه             لشؤون الشرق األوسط للرئي   

 عاما، قوله مساء األربعاء، إنه رغم أن إسرائيل تنكر عالقتها باغتيال ضـابط العمليـات فـي                  ٣٠لمدة  
حزب اهللا، عماد مغنية، إال أن العالمات تشير إلى أن الموساد اإلسرائيلي هو الذي يقف وراء االغتيـال                  

وقال رايدل إن اغتيـال     .  وبحسبه فإن إسرائيل نفذت عمليات مشابهة في الماضي في سورية          .في دمشق 
مغنية يشير إلى أن إسرائيل نجحت في أعقاب الحرب الثانية على لبنان في اختراق صفوف حـزب اهللا،                  

  . وأن األمين العام لحزب اهللا، حسن نصر اهللا، يعرف أنه مستهدف أيضا
  ١٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  زيل لوساطة بين سوريا وإسرائيل  البرا .٨٥

قال وزير الخارجية البرازيلية سيسيليو أموريم، خالل لقائه الـرئيس اإلسـرائيلي شـمعون              : يو بي أي   
. بيريز في القدس المحتلة امس، إن الرئيس السوري بشار األسد مستعد إلجراء حـوار مـع إسـرائيل                 

من جهته، استوضـح    . سالم بين سوريا وإسرائيل   وتباحث بيريز وأموريم حول إمكانية إجراء محادثات        
نحن ال نقف إلى جانب أي طرف وال        "أموريم حول كيف يمكن للبرازيل أن تساعد في عملية سالم قائال            

يهمنا النفط وإنما نحن معنيون بالوساطة فقط من أجل حل الصراع بين إسرائيل وجيرانها انطالقا من نية                 
وقد تناول أموريم وأولمرت    . رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت    وكان أموريم التقى أيضا     ". حسنة

  .  موضوع البرنامج النووي اإليراني
  ١٥/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  المحكمة العليا الكندية ترفض طلب ليهودي كندي بوضع مكان والدته القدس  .٨٦

 تقدم به يهودي كندي     رفضت المحكمة العليا الكندية، الخميس، النظر في طلب       :  وكاالت –القدس المحتلة   
وبعد ان رفض وزير الخارجية     ". القدس، إسرائيل "يريد ان يذكر على جواز سفره في خانة مكان الوالدة           

واشاروا الى ان قـرار وزارة      . تعديل هذا القرار رفع محامو فيفر القضية الى المحكمة الفدرالية الكندية          
التي يتمتع بها فيفر والتي يقرهـا       " وية والمساواة حرية التفكير والدين واله   "الخارجية يلحق ضررا بحق     

 قرار وزارة الخارجية الـرافض      ٢٠٠٦مايو  / وكانت المحكمة الفدرالية اكدت في ايار     . الدستور الكندي 
واضافت ". وجهة نظر قانونية، تقر االمم المتحدة بان القدس ال تتبع الية دولة           "لطلب فيفر مؤكدة انه من      

 وعلى القـدس الـشرقية   ١٩٥٠ان كانت إسرائيل تسيطر على القدس الغربية منذ      نتيجة لذلك حتى و   "انه  
  ". فان كندا ال تقر بان اراضي دولة إسرائيل تشتمل، قانونا، على اجزاء ما من القدس(...) ١٩٦٧منذ 

  ١٥/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
  
 تقرير دولي يطالب بالتحرك إلنهاء بناء إسرائيل لجدار الفصل .٨٧

ر جون دوجارد مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية،            حذ:  وفا –القاهرة  
في تقرير وزع بالقاهرة امس، من استمرار إسرائيل في سياسة االستيطان فـي األراضـي الفلـسطينية                 

أن إن الجدار ال يمكن     : وقال. المحتلة ومن تبرير انتهاكات إسرائيل حقوق الفلسطينيين بالدفاع عن النفس         
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يكون تبريراً لممارسة ما يسمى حق الدفاع عن النفس وأن ضم القدس الشرقية يعد غير قانوني وإن كل                  
الدول لديها التزامات قانونية بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الجدار، مؤكداً أن اإلرهاب               

التقرير إسرائيل بأن ال تواجه مايسمى      وطالب  . يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق اإلنسان وقانون اإلنسان الدولي       
باإلرهاب بانتهاكها لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي وأن تواجه األسباب الحقيقية التي تقف وراء              
ما أسماه العنف الفلسطيني، مشيراً إلى أن إسرائيل تخطط حالياً لزيادة الوحدات االستيطانية بنسبة نمـو                

ونبه إلى أن إسرائيل مازالت قوة احتالل عسكرية        .  بالمائة داخل إسرائيل   ١,٥ في المائة مقارنة بـ      ٤,٥
منذ أكثر من أربعين عاماً في األراضي الفلسطينية والذي تأكد من قبل محكمة العدل الدولية فـي رأيهـا    

  .٢٠٠٤االستشاري عام 
  ١٥/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

 
   للدوالرإنقاذيمخطط حول وجهة نظر اقتصادية  .٨٨

اختتمت البنوك المركزية العام بضخ سيولة ضخمة لتـسيير عجلـة           : هانكي. ونالد ماكين وستيف إتش   ر
وهـو مـا     بليون دوالر    ٥٠٢ كانون أول  الماضي، ضخ البنك المركزي األوروبي          ١٨ففي  . االقتصاد

سؤولون وأعلن م .  في المئة من إجمالي الناتج المحلي السنوي لسويسرا، في أسواق االئتمان           ١٣٠ساوي  ي
بيد أن ضخ هذه السيولة     . "طالما تطلب الوضع ذلك   "في البنوك المركزية عن نيتهم مواصلة ضخ أموال         

فعلى أساس حساب سنوي، قفزت مؤشرات أسعار االستهالك        . الكبيرة تزامن مع أنباء مقلقة عن التضخم      
ن التضخم لـيس    ألكن تبين    .في المئة، تباعاً   ٧,٢ في المئة و   ٤,٣واإلنتاج في أميركا لتشرين الثاني إلى       

فهبوط قيمة صرف الدوالر أبرز منذ زمـن طويـل أن           . ضمن نطاق السيطرة بعكس ما يؤكده بعضهم      
هذا التطور لـم     .السياسة النقدية كانت رخوةً إلى حد كبير، وأن التضخم سيطل برأسه البشع في النهاية             

 في المئة من قيمته     ٣٠رؤية الدوالر يخسر نحو     يقلق دعاة الحمائية التجارية في واشنطن، الذين ابتهجوا ل        
، تشكل إعادة تقويم أعلى للعملة الصينية       إليهمفبالنسبة  .  اليورو على امتداد السنوات الخمس الماضية      أمام

، فـإن الـدوالر     هـؤالء وكما يراها    .في مقابل الدوالر وفك ارتباط عمالت أخرى به، الجائزة الكبرى         
فهذه سياسة اقتـصادية    .  العجز في ميزان التجارة األميركي     إلى بالنسبة   الضعيف سيخلق مفاجآت كبيرة   

ففي االقتصادات المفتوحة، يعتبر فقدان التـوازن       . سيئة، وهي أكثر سوءاً من الناحية السياسية المحضة       
في الموازين التجارية دليالً على القدرات في صافي االدخارات، وليس على تغييرات في قيمة صـرف                

 الخطـب   إلقاء دوالر قوي بدالً من      إلىتخذ إدارة بوش إجراءات للوصول      ومن هنا يجب أن ت     .العمالت
حول الموضوع، من طريق تشجيع تدخل منسق ومشترك تؤديه البنوك المركزية الرئيسة في سبيل تقوية               

  .الدوالر ووضع سقف له
 خفـض   إلىياط الفيديرالي   فأزمة العقارات دفعت بمجلس االحت    . إن ضعف الدوالر الحالي ظاهرة دورية     

وعادةً، ينتعش الدوالر كلما انتعش النمو وكلما       . الفوائد على موجودات الدوالر نقطة مئوية كاملة منذ آب        
بيد أن أسواق تبادل العمالت األجنبية يمكن أن تعاني حماساً غير عقالني            . فُرضت إجراءات نقدية تقييدية   

هذا بالضبط الـسبب الـذي يجعـل        . أبعد من الهدف المنشود   ومؤثراته المصاحبة التي تقود إلى ما هو        
فإذا كانت الحكومة األميركية تؤمن حقاً بأنه يمكن الحفاظ على دوالر قوي ومـستقر              . الدوالر محاصراً 

. لكن هناك تحفظ حيال الموضوع     .على المدى البعيد، يتوجب عليها أن تتدخل في القريب العاجل لتقويته          
، فـإن الحكومـة     ١٩٤٥تيادية لمستوى الدوالر العالمي، الذي كان سائداً منذ عام          فبموجب العمليات االع  

األميركية تحافظ على أسواق رأس المال المفتوحة، وتظل صامتة في شكل عام فـي أسـواق صـرف                  
العمالت الخارجية، في الوقت الذي تتدخل فيه الحكومات األخرى في شكل يؤثر فـي نـسب صـرف                  

ج عدد قليل من دول شرق أوروبا المرتبطة باليورو، فإن بلداناً في آسيا وأميركا              واليوم، وخار  .العمالت
مـا يجنبهـا    . ، تستخدم الدوالر عملة رئيسة مشتركة     وسطالالتينية وجزءاً كبيراً من إفريقيا والشرق األ      
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 وعلى سبيل المثال، إذا أقدم البنك المركزي الكوري على خفض قيمـة           . استهداف معدالت صرف العملة   
علـى  عملته المرتفعة من طريق شراء الين وبيع الوون، فإن االول، وهو األعلى قيمة، سـيؤثر سـلباً                  

بدالً من ذلك، يجب االحتفاظ بالدوالر كعملة تدخّل مشتركة من البلدان األخرى، ويعتبر مـن                .اليابانيين
دعم قيمة الدوالر بل من باب      العبث، أن تتدخل الحكومة األميركية منفردة ضد أي من العمالت األجنبية ل           

ألن ذلك يتعارض مع الطريقة المقبولة التي جرى التعامل بها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية،                . الجهل
  .وهي طريقة جلبت فوائد كبرى للواليات المتحدة ولالقتصادات العالمية

ركاء أميركـا التجـاريين     فقد أبدى أهم ش   . ان توقيت التدخل المشترك هو اآلن أفضل من أي وقت آخر          
وإذا اتخذ البنك المركزي األوروبي، والبنوك المركزيـة فـي اليابـان،            . انزعاجهم بسبب تقهقر الدوالر   

وكندا، وبريطانيا وغيرها، زمام المبادرة، فإن من الحكمة للواليات المتحدة أن تتعاون معهـا، فالتـدخل                
كـذلك، فـإن التـدخالت      . ألغراض المتناقضة المشترك على هذا النطاق سوف يتجنب التدخالت ذات ا        

الرسمية هي أكثر فعالية بكثير عندما تكون كل البنوك المركزية ذات العالقة مشتركة في الموضوع، ألن                
  .األسواق في تلك الحالة تتلقى إشارة أقوى بأن الحكومات الوطنية المختلفة ألزمت نفسها بصدقية

ويم المبالغ فيه في مستوى العمالت األوروبية سيخف، ومـالكو          التق: التعاون حالة، كل طرف فيها رابح     
األرصدة الدوالرية الكبيرة سيتفادون خسائر رأسمالية كبيرة، كما أن الواليات المتحدة ستنجو من خطـر               

لكن في انتظار ان توافق الصين على كل ذلك، فإن على           . تضخم كبير ناتج من خفض عام لقيمة الدوالر       
 والمجموعة األوروبية أن تؤيد سياسة الدوالر القوي، من طريق إنهاء انتقادها الـصين              الواليات المتحدة 

  .الذي ينطوي على مردود عكسي
 ١٥/٢/٢٠٠٨الحياة 

 
   وماكينأوباماهيالري و" الرؤساء"نظرة إلى سياسة أميركا الخارجية في ظل  .٨٩

 أو  إيـديولوجي ست في صـراع      الحزب الديموقراطي لي   إلىأكثرية المنتمين   :  راغدة درغام  -نيويورك  
خالف حيوي داخل صفوفها وهي تختار بين المتنافسين على الترشيح الديموقراطي للرئاسة األميركيـة،              

 أميركا  إلى ابن المهاجر    األفريقي -السيدة األولى السابقة السناتور هيالري كلينتون والسناتور األميركي         
باالرتياح والتحمس، مهمـا كانـت النتيجـة، ألن كـال           يكاد جميع الديموقراطيين يشعر     . أوباماباراك  

المتنافسين جديد نوعياً، يسجل سابقة تاريخية، ويعكس التوجهات الرئيسية للحزب الديموقراطي، ومع أنه             
 األخيرة وبفارق كبير، بدأ الحديث      أوباماباكر جداً حسم الترشيح لصالح أي منهما، على رغم انتصارات           

. ر جـون مـاكين    شكل عقبة جدية أمام المرشح الجمهوري المفترض، السناتو       الجدي حول أي منهما سي    
ن رغم النشوة والحيوية والتشوق للتغيير في صفوف الـديموقراطيين وكثيـر مـن              أوالجديد الملفت هو    

 وتلقائية االفتراض بأن البيـت األبـيض لـن يبقـى فـي عهـدة                األوتوماتيكيةالمستقلين، فقد زال تلك     
وهذا تطـور   . حلها التخوف الجدي لديهم من عدم التمكن من استراق البيت األبيض          الجمهوريين وحل م  

  .مثير لالنتباه ألسباب عدة
 منافس أسهل على جون ماكين االنتصار عليه، في رأي الجمهـوريين، وكـذلك فـي رأي                 أوباماباراك  

ن ذلك هراء ويشيرون     يعتبرو وباماالداعمون أل . الصفوف الداعمة لهيالري كلينتون مع اختالف األسباب      
 يمثلهما وهو، في رأيهم، ما سيطيح بالحواجز التقليدية في الطريـق  أوباما الزخم والحركة اللتين بات   إلى
 حركة شعبية تتعدى الحـزب الـديموقراطي، تجـذب          إلى أوبامافقد تحول المرشح    .  البيت األبيض  إلى

فهو شاب ذكي ووسيم، طموحه     .  التاريخ ، وتستقطب الرغبة في صنع    إليهاالمستقلين وبعض الجمهوريين    
منظم وحملته االنتخابية منعشة، قصة حياته ملفتة ومعقدة لكنها لم توقفه عن طلب العلم في أهم الجامعات                 

أميركا تهوى ذلك، ولكن هناك قصة أخرى لمرشح آخر قد تمتلك عقـل             . والحلم بأعلى منصب في البالد    
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تطورات تشكل تهديداً لألمن القومي األميركي، وهي قصة جـون          وقلب األميركيين ال سيما إذا اقترنت ب      
  .ماكين

قصة هيالري كلينتون قد ال تستحوذ على عواطف األميركيين أقله ألن هيالري تعاني من عقدة التعـالي                 
هذا ال ينفي أنها امرأة شاركت فـي صـنع          . على العاطفة، بحسب االنطباع عنها لدى أكثرية األميركيين       

وهي أم أحـسنت    .  البيت األبيض وساندته حتى عندما أخطأ بحقها       إلىوراءه في مسيرته    زوجها ووقفت   
وهي امرأة قديرة وقوية وذكية لها الحق، كـأي         .  المطبات إلىتربية ابنتها تشيلسي وحمتها من االنسياق       

 لن  -يخ   باستثناء كونها امرأة تصنع التار     - قصتها   إنما.  منصب الرئاسة األميركية   إلىرجل، بأن تطمح    
 على الترشيح وواجـه جـون       أوباماتبرز في مبارزة الحكاية الشخصية كما قد يحدث إذا حصل باراك            

  .ماكين
مـا  . أوباماتلك القصة الشخصية والسيرة الذاتية ستكون مهمة لدى الشباب المتحمسين جداً اآلن لحركة              

 حكايـة   إلىجميلة، سيصغي الشباب     وقصته ال  أوبامايراهن عليه الجمهوريون هو أنه مع زوال االنبهار ب        
ماكين وقصته المؤلمة وتعذيبه في السجون وكيف تم ربط ذراعيه وراء ظهره لـشهور وكيـف اعتبـر                  

. منتهياً مع بدء الحملة االنتخابية ألنه بات بال أموال، ثم تغلب وأصبح المرشح الجمهوري شـبه األكيـد                 
 من المحافظين الجدد، قاومته المؤسسة      إطالقاً هو   وأيضاً، كيف أنه ليس مرشح المحافظين المتشددين وال       

التقليدية في الحزب الجمهوري، وعلى رغم كل ذلك فاز قافزاً من البؤرة التي افتـرض كثيـرون أنهـا                   
  .أنهته

ضده، على رغم نـشاطه الواضـح، وأن        )  عاماً ٧١( الذين قرروا أن سن ماكين       أولئكقد ال يغري هذا     
س الحالي الجمهوري جورج دبليو بوش يجعله يبدو وكأنه مرشح استمرار           قرب مواقفه من مواقف الرئي    

. والوضع الراهن هو ما يثير سخط كثير من األميركيين من بوش بسبب حرب العـراق              . الوضع الراهن 
 عنـوان التغييـر     أوباماوبالتالي، يرى هؤالء في الشاب      . يضاًأم يحمله مسؤولية تدهور االقتصاد      بعضه

ولكن، . ي بعيداً عن كل ما يذكر ببوش االبن واألب معاً أو بكلينتون الزوج أو الزوجة              الحقيقي والجوهر 
إذ " والديموقراطيون لن ينجحوا في تصويره هكذا     "يقول أنصار ماكين، ان ماكين بعيد كل البعد عن بوش           

 إلـى منـاخ   أن التدقيق في سياسات الرجلين تعكس اختالفاً في المواقف من أكثر من مسألة، من تغيير ال               
فيما " معتدلة وبراغماتية "يقولون إن مكاين يتحدث بلغة      . نوعية وكيفية التعاطي مع الحرب على اإلرهاب      

  .لغة بوش هي لغة المحافظين، التقليديين منهم والجدد
الى اليسار المتطرف علـى     " للناخب األميركي الحقاً على انه       أوبامارهان أنصار ماكين هو على ظهور       

، من دون خبرة في صنع القرارات أمام التطورات المفاجئـة، نزعتـه الليبراليـة               "غفرننسق جورج مك  
مقارنة مع  " نوعاً مختلفاً من الربح لماكين    "انه في اعتبارهم، يشكل     . واضحة في سجله في مجلس الشيوخ     

ائل األمـن  هيالري كلينتون التي يصفونها بأنها ال تملك الخبرة المطلوبة التي يمتلكها جون ماكين في مس        
  .أوباماالتي يرتبط بها ماكين وكذلك " التوحيد"وليست سمعة " التقسيم"يقولون إن سمعتها سمعة . القومي

 في بعض   أصواتها ليست أبداً في خانة الحذف من المعادلة وأن التراجع في            أنهاأنصار هيالري يؤكدون    
يقولون إنها، مقارنـة    . لواليات فائقة األهمية  الواليات ال يعني أبداً أن المعركة حسمت ال سيما أنها تتهيأ            

، هي القادرة على القيادة والتي لها خبرة في الشؤون الدولية وتعرف أصحاب القرارات ولـيس  أوبامامع  
يقولون إن الذين يدعمونها معروفون بالوالء ويفهمون معنى تكريس أنفسهم علـى المـدى              . فقط الملفات 

 تلك الحركـة    إنفي رأيهم،   .  معسكر التحمس والتظاهر، ثم االختفاء     إلىن   ينتمو أوباماالبعيد فيما أنصار    
 ظاهرة غير قابلة للبقاء واالستمرار، وأن فوزه بالترشيح سيجعله فريسة           أوباماالشعبية التي أثارها باراك     

  .هيالري كلينتون تكراراً" افترسوا"للجمهوريين الذين لم يهاجموا سجله بعنف بعد، فيما 
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 يجب أن ينتصر ويفوز - أوباما سواء كان هيالري او   -إزاءه الديموقراطيون هو أن مرشحهم      ما يتوحد   
 إلى، يتفرع الحماس    أوباما عندما يبدأ النقاش اآلن، في مرحلة المنافسة بين كلينتون و          إنما. بالبيت األبيض 

  .معسكرين
ن لم يكونوا ملمين بالـسياسة       يقولون إن رؤساء سابقين مثل جون كيندي وحتى بيل كلينتو          أوباماأنصار  

 اليوم بالسياسة الخارجية، ويقولون إنه عملياً أكثر خبـرة مـن            أوباما إلمامالخارجية عندما انتخبوا بقدر     
  .هيالري

. للواليات المتحدة ويصفونه بأنه على نـسق جـون كينـدي          " منعطفاً"يتحدثون عن رئاسته بأنها ستكون      
 الـرئيس القـادر علـى إعـادة         أوبامادبليو بوش سيكون باراك     ويقولون إن في أعقاب واليتين لجورج       

، وهذا، في رأيهم، مهـم وأساسـي لألمـن          "سلطتها األخالقية " الواليات المتحدة واستعادة     إلى" االعتبار"
  .القومي األميركي

  يتفق المرشحان على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، فيستبعد        أن، أي   "الحلم"أما في ما يتعلق بما يسمى       
وبحسب تقدير مدير حملة جون مـاكين فـي نيويـورك،           . كثيراً أن توافق هيالري على منصب النائب      

 لتفضل أن تكون اليانور روزفلت في مجلس الشيوخ على أن تقبل بمنـصب نائـب                إنها"ادوارد كوكس،   
  ".الرئيس

ساسـية فـي     نائب رئيس من المحافظين ويالقي حماس القاعـدة األ         إلىجون ماكين، من جهته، يحتاج      
. ما في ذهن القائمين على حملته أن يكون النائب محافظ والية من الجنوب            .  الخطب إلقاءالحزب ويحسن   

ومن أبرز األسماء التي تذكر كل من تيم باولنتي محافظ مينيسوتا، هايلي ريغز باربور محافظ مسيسيبي،                
  .تشارلي كرست محافظ فلوريدا، ومارك سانفورد محافظ جنوب كارولينا

، ألن الـرئيس    األسـاس هوية نائب الرئيس المرشح بالطبع مهمة، إنما شخصية المرشح للرئاسة هـي             
االميركي يمتلك صالحيات مميزة في مجال األمن القومي وفي مجال صنع السياسة الخارجية بالـذات،               

  .في الفيديراليعلماً بأن االقتصاد ليس في أيادي الرئيس حصراً، وإنما هو أيضاً في أيادي الحاكم المصر
التحديات التي في بال الناخب األميركي ليست اقتصادية محضة، وإنما تدخل حقاً في النطـاق الـسياسي                 

قد يكون موضوع العراق أبرز مـا فـي   .  االقتصادي - السياسي والسياسي    -واالستراتيجي والجغرافي   
إيران أيـضاً   . متحدة طرفاً مباشراً  بال الناخب األميركي بسبب الحرب هناك والتي تدخل فيها الواليات ال          

، عبـر   إقليمية وبسبب احتماالت اندالع حرب      واإلقليميةبارزة في االعتبارات بسبب طموحاتها النووية       
  .لبنان مثالً، تدخل فيها إيران طرفاً، اضطراراً

ان أم   الدمار الشامل مهمة جداً للناخب األميركي سواء أكانت بسبب طموحـات إيـر             أسلحةناحية انتشار   
  .كوريا الشمالية بغض النظر عن تجاوزات روسيا هنا أو في تعمد الصين االلتفات بعيداً عنها هناك

ثم هناك قلق مما يريده ويفعله فالديمير بوتين في روسيا وسياساتها الداخلية والخارجية ومما تصبو إليـه            
هناك . ن تصبح دولة عظمى   الصين على صعيد طموحاتها العسكرية كقوة تؤخذ على محمل الجد وتود أ           

قلق مما يحدث في باكستان وفي أفغانستان ومن عدم التمكن من العثور على أسامة بن الدن أو القـضاء                   
  .وأمثالها" القاعدة"على 

يضاً أأميركا الالتينية وإنما    ثم هناك هوغو تشافيز وخطورة نزواته وأفعاله ليس فقط من ناحية تأثيره في              
  .ديداته على أسعار النفط والصادرات النفطية الفنزويلية إلى الواليات المتحدةلجهة وطأة أقواله وته

هذه قضايا قد ال تحتل حالياً موقع األولوية في اعتبارات الناخب األميركي، لكنها بالتأكيد في بال الناخب                 
وعيـة الـدور    قد يستشعر النقاش فـي ن     . األميركي وستعود إليه لتستحوذ على اهتماماته وأولوياته الحقاً       

 األزمات العالمية، ال سيما أن البعض يريد للرئيس الجديـد أال يلعـب دور               إزاءاألميركي المرغوب به    
 أبوابها ليتعاطى   إغالقالبوليس في العالم، وأن يعيد القوات األميركية من العراق، وأن تقترب أميركا من              

الة السأم من اللوم والـسأم مـن التوقعـات    والرسالة وراء هذا التوجه هي رس     . العالم مع مشاكله بمفرده   
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البعض اآلخر يتحدث عن استحالة االنزواء واالنعزال في هذا المنعطف بعدما فـات             . والسأم من االنتقام  
 اعتماد استراتيجية هجومية ودفاعية معاً حفاظاً على األمن القومي وعلـى األمـن              إلىاألوان وهو يدعو    
  .والسلم الدوليين

هذا ال يجعـل منـه اعتباطيـاً فـي     . من بالتقوقع واالنعزالية والتردد للواليات المتحدةجون ماكين ال يؤ  
 إبالغاستخدام القوة العسكرية وإنما يضعه في إطار فكري حاسم يقوي أوراقه إذا قرر فتح قناة حوار أو                  

مـا يريـد    إنه يعرف الملفات الدولية وهو ليس راغباً في االستكشاف من اجل االستكـشاف، وإن             . إنذار
لن يكون متسامحاً مع الذين يتطاولون على المصالح األميركية أو الذين يهددون األمن             . الوضوح والحزم 

هكـذا فـي    . سيثق بالمؤسسة العسكرية ويجعل منها شريكاً أساسياً في استعادة الهيبة األميركية          . اإلقليمي
 النكسة التي تقع فيها حالياً بعد حربـي         رأيه، ستتمكن الواليات المتحدة من إحداث نقلة نوعية في أعقاب         

فهو، على األرجح، قد يكون رئيساً لوالية واحدة بسبب سنه، وهـو يريـد ن يقـدم                 . أفغانستان والعراق 
  .ألميركا والعالم انجازات جذرية في ملفات األمن القومي بالذات

 األحيان، وهناك استعداد     وهيالري كلينتون يريدان الحوار من دون شروط مسبقة في معظم          أوباماباراك  
 وال هيالري كلينتون يقبـل      أوباما الحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاعات، إنما ال باراك          إلجراءلديهما  

بسحب الخيار العسكري عن الطاولة، ال مع إيران وال مع كوريا الشمالية، ال مع سـورية وال مـع أي                    
مواقفهما متشابهة جداً من حيث األساس مـع مواقـف          بل إن التدقيق في مواقفهما الجذرية يفيد أن         . كان

  . من العقاباإلفالتجون ماكين في شأن لبنان، مثالً، كدعم المحكمة الدولية إلنهاء زمن 
 الحقـاً   سيخضع الشيطان في التفاصيل، وما يمضي اآلن من دون تدقيق في زخم المبارزات اللفظية               إنما

كة االنتخابية هذه المرة في منتهى المتعة ألن لدى كل مرشـح            فلكل ناخب أولوياته، والمعر   . لكل امتحان 
  .مقومات تجعله غير مرفوض تماماً عند أي ناخب كان

  ١٥/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  المسألة أكبر من تآمر على غزة وحماس .٩٠

  أسامة أبو ارشيد
.  بعد يوم  ي، يقول إن موعد عملية اجتياح غزة عسكريا يقترب يوما         سرائيلإيهود باراك، وزير الدفاع اإل    

ورئيس وزراءه، إيهود أولمرت، يجدد تأييده لعمليات االغتيال المحددة الهـدف ضـد قـادة المقاومـة                 
وبعض وزراءه يذهبون أبعـد مـن       . ية منها والوطنية، وخصوصا من حركة حماس      سالمالفلسطينية، اإل 

مة االستهداف  ذلك بتأكيدهم على أن رموز حماس ومسؤولي حكومتها في قطاع غزة موجودون على قائ             
  . هذه

ية الهادفة لخنـق قطـاع غـزة إنـسانيا          سرائيليترافق ذلك كله، مع مزيد من السياسات واإلجراءات اإل        
فالوقود يتدفق إلى غزة في حدوده الدنيا، بما ال يكفي لسد أقل القليل من احتياجـات             . واقتصاديا وجغرافيا 

أما األدويـة والمعـدات     . أكثر مما هي حاضرة   سكانه، والكهرباء غائبة اآلن عن منازل غزة ومنشآتها         
وحدث وال حرج عن إغالق الحدود وتحويل القطاع إلى مـا يـشبه   . الطبية الالزمة، فال وجود يذكر لها  

على النمط اإلفريقي، أين توضع الحيوانات في مساحات مفتوحة مـن األرض تحـاكي              " حديقة حيوانات "
  . ، والسجن هو السجنبيئتها، ولكن في المحصلة فالعزل هو العزل
فسلطة رام  . آخرون، ولكن هذه المرة من داخل الجسد      " أعداء"إال أن المسألة ال تقف عند هذا الحد، فثمة          

اهللا، ممثلة برئيسها، ورئيس وزرائها، وجّل قيادات حركة فتح، وملحقاتهم األمنية، ال يقلون عدائية عـن                
نه ال ينكر هذه الحقيقة إال متواطئ، وال أقول مغيـب           وأعلنها صريحة، أ  .  نحو قطاع غزة وأهله    إسرائيل

فالخبر يقين، واألدلة قطعية ال ظنية، وال مجال لألعـذار بقطـع النظـر عـن                . عن الحقائق أو مخدوع   
  . طبيعتها
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عندما تدفقت الجموع البشرية الغزاوية باتجاه الحدود مع مصر رافضة الموت جوعا أو عطشا، أو ميتة                
وجـدناهم  "!. المنتهكـة "جئنا برموز سلطة رام اهللا يتباكون على السيادة المـصرية           الكالب الشاردة، فو  

 على مـصر ألنهـا      إسرائيليحرضون مصر على أبناء شعبهم، ووجدناهم يحرضون الواليات المتحدة و         
، علهـم يجـدون     "الشقيقة الكبـرى  "سمحت، ولو مرغمة، لشعب شقيق عضه الجوع أن يلجأ إلى حضن            

أبو مازن طار إلى القاهرة حـامال رسـالة رفـض ألن            .  األمان الذي حرموا منه    عندها الدفء وبعض  
ذهب في مسعى لنفخ الروح في جثة هامدة اسمه         " سيادته. "مصري-يتحول معبر رفح إلى معبر فلسطيني     

، والـذي جعـل مـن المعـابر         ٢٠٠٥اتفاق المعابر الذي وقعه أحد أذرع فساده، محمد دحالن، عـام            
معنـى لكلمـة    " سـيادته "لقد أصبح لدى    . يةإسرائيلر تدار بإشراف أوربي تحت رقابة       الفلسطينية، معاب 

وهـو  .  لتبقى هي اآلمر الناهي في المحصلة الكلية    سرائيلالتي أعطاها في اتفاق المعابر ذاك إل      " الشرف"
ى ي اآلثم من عل   سرائيلأعطاها األرض وذلك عبر أن يلغى الوجود اإل       " كلمة شرف "ال يرتضي أن تنزل     

معابر األرض الفلسطينية التي داسها مئات اآلالف من الفلسطينيين تحت أقدامهم، سواء المنتعلة منهـا أم                
قد أقسم على حماية الدستور والقانون في الـسلطة، واللـذان           " فخامته"يبدوا أن ال أحد يتذكر أن       . الحافية

فتحفظ، والثانيـة   " األعداء"ن، األول مع    عنده لها مجاالن وسياقا   " الشرف"اليوم، فكلمة   " سيادته"ينتهكهما  
، فقـد نجـح فـي إقنـاع        "النـصر "بأكاليل  " متوجا"راح أبو مازن وعاد من القاهرة       . مع الشعب فتداس  

، والذي لم يكونوا بحاجة إلى إقنـاع أصـال، فـي أن يبقـوا علـى                 "األشقاء المصريين "المسؤولين من   
  .٢٠٠٥تفاقية عام في ا" الحر"المعبر، احتراما لوعد " يةإسرائيل"

، فهم سمحوا تحت ضغط الشارع المصري والعربي ألفواج الغزاويين          "الشقيقة مصر "أما المسؤولون في    
بعـد إعـادتهم    -إال أنهم لم يلبثوا أن تداركوا األمـر وبـدأوا         . لدخول أراضيهم في رفح وحتى العريش     

ومة ومـسعورة عبـر إعالمهـم       حملة مسم -الفلسطينيين إلى قطاع غزة وإعادة تشييد الحدود من جديد        
وهكذا بدأ التباكي مـن تلـك القلـة         . الرسمي على الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وحركة حماس        

المصرية التي انتهكها الفلـسطينيون، وعلـى       " السيادة"والتي تخنق شعب مصر العزيز، على       " المرتزقة"
 الذين دخلوا أراضيها سلبا، بذريعة أنهـم        أحوال المصريين االقتصادية والتي أثر عليها الفلسطينيون من       

ال شـك أن المـواطن المـصري        ". الغلبان"رفعوا أسعار السلع األساسية على عاتق المواطن المصري         
، بل هو مقموع ومضطهد، والكل يعرف سبب ترهل حال المواطن المصري األصيل، إن حيرتكم              "غلبان"

  ".فعند النظام المصري الخبر اليقين"اإلجابة 
م نكد نفرح قليال بموقف مصري الرسمي، والذي كان فيه بعض الكرامة عبر السماح بفـتح الحـدود                  ول

على حـد وصـف القيـادي اإلخـواني         -أليام قليلة أمام جوعى غزة، حتى فوجئنا بتصريحات عنترية        
 من لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط، والذي هدد بكسر رجل كل     -المصري الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح     

. يينسرائيلطبعا، سعادته، حتى ال تحسنوا الظن، كان يتحدث عن الفلسطينيين ال اإل           . سيادة مصر " ينتهك"
-يين، وهم من يتحكم بعدد قوات الحمايـة المـصرية للحـدود المـصرية             سرائيلوكيف يتحدث عن اإل   

السالح لقطاع  " مهربي"يين يتهمون مصر بالتساهل مع      سرائيلالمضحك المبكي، أن اإل   . الفلسطينية المحتلة 
- جنـديا  ٧٥٠-غزة عبر األنفاق، في حين يشتكي النظام المصري من قلة عدد القوات علـى الحـدود               

والمحدد استنادا إلى اتفاقية كامب ديفيد، وتطالب بزيادة أعدادهم لضبط الحدود بطريقة أفضل وتـرفض               
 ذلك يتبـاكى أبـو الغـيط وبعـض          وبعد!  ذلك، حتى لو كانت الزيادة بقوات أممية أو أوروبية         إسرائيل

يتناسى أولئك أن مصر    ! الفلسطينيين للسيادة المصرية  " انتهاك"الصحافة المصرية الرسمية على     " مرتزقة"
يتناسـى  . ١٩٦٧ و   ١٩٥٦ي عـامي    سرائيلعبد الناصر هي من خسرت قطاع غزة مرتين لالحتالل اإل         

ات المقاومة الفلسطينية ويجمـع سـالحها،       أولئك أن النظام المصري حينها هو من كان يطارد على فتر          
، وعلى أساس أنهم هم من يحمي األرض والعرض، ثم إذا بهم            إسرائيلوذلك حتى ال تورطه بحرب مع       

كما يتناسى ذلك النفر القليل في      ! اآلن يلقون بالعبء على الفلسطينيين وحدهم ويحملونهم المسؤولية كاملة        
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شرف من أن يكونا طرفا فـي مـؤامرة علـى أشـقائهم         مصر، أن مصر وشعب مصر أكبر وأعرق وأ       
  . الفلسطينيين أو على أي مكون من مكونات أمتهم

.  وهم ذخر ألمتهم، ال عبئا عليها      سالمشعب مصر شعب أصيل، ومصر وشعبها، منذ أن جاءهم نور اإل          
أليس .  سبقه ولم تستقل مصر يوما من مسؤولياتها كدولة محورية في المنطقة إال تحت هذا النظام والذي              
 مـن   إسرائيلمن العيب، أن يكون الفلسطينيون بال غاز وال كهرباء وال وقود، في حين أن الغاز يصل                 

؟ بمعنى أنها تلتف عن غزة      !مصر وكذلك إمدادات الوقود لها تمر في جزء منها عبر األراضي المصرية           
ـ    ؟ أليس عيبا أن     ! العدو سرائيلاألقرب جغرافيا لمصر وتصل إل    "الشقيقة" الكلـب  "يعامل الفلـسطيني كـ

يون سـرائيل عند وصوله أرض مصر، ويطالب بتأشيرة وإجراءات تعجيزية، في حين يدخل اإل           " المسعور
؟ !التي ال يسمح النظام المصري ألحد بانتهاكها      " السيادة"؟ أهذه هي    !الخ بال تأشيرة  .. سيناء وشرم الشيخ  

ي ذات الوقت الذي تنتهك فيه حرمـات وحقـوق          ف" السيادة"أليس من المعيب أن يتحدث نظام مصر عن         
؟ لو خيرت شعب مصر ما بين مساندة إخوانهم في غزة وفي فلسطين بل وفـي العـالمين                  !شعب مصر 
يحتاج هذا السؤال إلى     ؟ أو !ي وما بين حياة اقتصادية مترفة، ترى ماذا كانوا سيختارون         سالمالعربي واإل 

التي يعاني من كبتها وجورهـا، كمـا        " الفئة المرتزقة  "؟ شعب مصر كبير وعزيز وال يستحق تلك       !تفكر
  .يعاني إخوانهم في فلسطين وبالد العرب والمسلمين اليوم من أمثالهم، وبئس المثل وبئست الوجوه

. إنه تواطؤ من يزعمون الحيـاد     . فثمة تواطؤ من نوع آخر    . ولكن حدود المؤامرة والتواطؤ ال يقفان هنا      
هؤالء الذين ال يذكرون مفردة الحكومة فـي غـزة إال           .  والمحللين في غالبهم   إنه تواطؤ اإلعالم في جله    

، أو رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية إال وأردفوهـا مباشـرة بعبـارة              "المقالة"وأتبعوها بكلمة   
ا مقاطعة رام اهللا، أو رئيس وزرائها أو وزرائها فتجده        " محمية"أما عندما يتحدثون عن حكومة      ". المقال"

حقا إنه ألمر مخجل أن يستقيل اإلعالم العربي الجاد والمنتمي للذات بكل تنويعاتها             ! شاملة جامعة حاسمة  
وتلويناتها، وال أتحدث هنا عن ذلك المرتزق، من مهماته وأن يسقط في فخ التآمر على خيـار الـشعب                   

ألم تفـز حمـاس     . لغلبة والقهر يين، أو مسايرة لتيار ا    سالمالفلسطيني، إما ألسباب إيديولوجية، بغضا لإل     
مقاطعـة رام   " محمية"؟ وألم تخسر فتح وتيار رئيس وزراء        !من مقاعد المجلس التشريعي   % ٧٠بقرابة  

من األصوات يعتبر   % ٢,٥؟ غريب، تيار سالم فياض والذي لم يحقق أكثر من           !اهللا المجهري االنتخابات  
ـ   " الشرعية" أبعد من ذلك، فهؤالء من يدعون الحياد       . لمهزلة؟ إنها   !فهو منقلب عليها  % ٧٠أما من فاز ب

من الصحفيين والمحللين، يتعللون بأن عباس أقال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة هنيـة، اسـتنادا إلـى                 
صالحياته الدستورية كرئيس، على العين والرأس، ولكن لماذا ال يكملون الحقيقة، بأنه بناء على القـانون     

الرئيس ال يملك حق تنصيب حكومة طوارئ، وبأن أي حكومـة ينـصبها             األساسي للسلطة، فإن حضرة     
؟ وهل  !المقاطعة هذه الثقة  " محمية"؟ هل نالت حكومة     !البد أن تنال ثقة المجلس التشريعي خالل أسبوعين       

؟ إن هذه الحقائق تخدش فـي مـصداقية هـؤالء اإلعالميـين             !عرضت أصال على المجلس التشريعي    
. ، فالحياد والموضوعية بين الظالم والمظلوم، هو انحياز للظالم        "الموضوعيين"و" المحايدين"والمحللين من   

بقدر ما يحتاج إال من يردعه، أما المظلوم فهـو مـن            -ألنه قادر أصال  -فالظالم ال يريد عونا على ظلمه     
  . والتواطؤاالنحيازهنا تعني " الحيادية"يحتاج العون لرفع الظلم، وبالتالي فإن 

يين، وبأنهم يؤمنون بتصويت واحـد لمـرة   سالمقون بمقوالت مقولبة عن ال ديمقراطية اإلالكثيرون يتشد 
إنهم يـرون   . ومع أن هذه المقولة لم تمتحن إال أنهم يرغون أفواههم بها          . واحدة لهم، ال ثاني له بعد ذلك      

 الماثلـة   باألشعة تحت الحمراء أو ما فوق البنفسجية ما هو غير قائم، ويعمون أبصارهم عـن الحقيقـة                
للعيان، بأن العلمانيين العرب بكل مشاربهم وألوانهم ووالئاتهم هم من جاء للحكـم، وال زالـوا فيـه، ال                   

ال يهم، وهم متمسمرون في كراسيهم      " أجنبية"أو  " وطنية"بتصويت ولو لمرة واحدة حتى، بل على دبابات         
. ، أو بقلب أولياءهم من الغرب علـيهم       ال يحركهم حتى تسونامي، اللهم إال بقرار من اهللا بقبض أرواحهم          

يين في الفضاء العام التي ال مكان لها كي تعشعش فيه علـى أرض              سالمإنهم يشكون من ديكتاتورية اإل    
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الواقع إال في مخيالهم المريض، في حين يغضون النظر عن أن الشعوب العربيـة أصـبحت كقطعـان                  
  ". يينسالماستبداد اإل" وبعد ذلك يتحدثون عن الماشية تورث في الحكم، حتى في األنظمة الجمهورية،

.. نعم المؤامرة هنا ليس مؤامرة على غزة وحماس، إنها مؤامرة على الوعي الجمعي للعرب والمسلمين              
مؤامرة على  .. مؤامرة على الحريات والديمقراطية   .. مؤامرة على الشعوب  .. إنها مؤامرة على االستقالل   

إنها مؤامرة على كل شيء أصيل وخير فينا وكل شيء نطمـح            .. لكرامةمؤامرة على العزة وا   .. السيادة
نعـم،  . المدعاتان" والموضوعية" الحياد"مؤامرة يشترك فيها لألسف بعض متواطئي مزاعم        ... ونرنو له 

  .          بعض أقطاب نخبة التجديد والدمقرطة عندنا، تحولت إلى نخبة لتكريس التخلف وترسيخ االستبداد
١٥/٢/٢٠٠٨  

  
  تصفية وكالة الغوث من أجل تصفية قضية الالجئين .٩١

  يوسف كامل إبراهيم. د
 فـالالجئون هـم الـدليل       ،تعد قضية الالجئين الوجه الحقيقي للكارثة والنكبة التي تعرضت لها فلسطين          

 والالجئون هم مجموع مـن شـردوا        ،الواضح لعمليات التشريد والمجازر التي تعرض لها أهل فلسطين        
بيوتهم ومن قراهم ومدنهم، وقام المجتمع الدولي بإقامة وكالة الغوث الدوليـة لكـي تقـوم                وطردوا من   

 وبقيت وكالة الغوث الدولية الشاهد على قـضية هـؤالء الالجئـين             ،برعاية هؤالء المشردين والالجئين   
 والراعي لهم، رغم تقلص خدماتها وسعي البعض لتصفية هذه المؤسسة كخطوة أولى على طريق تصفية              

، وذلك لتخلق بيئـة جديـدة       )إسرائيل( وأول من سعى لتصفية وكالة الغوث الدولية هي          ،قضية الالجئين 
تدلل على انتهاء قضية الالجئين، وبقيت المطالبة بتصفية وكالة الغوث الدولية منذ أن أنشئت حتى يومنا                

ء مؤسسة دولية بـدال عـن       ي بيني إيلون، إنشا   سرائيل وفي اآلونة األخيرة اقترح عضو الكنيست اإل       ،هذا
للتعامل مـع قـضية إعـادة تـوطين الالجئـين           " األونروا"منظمة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      

  .الفلسطينيين خالل العقد القادم
ية، أن الخطة التي تقدم بها ايلون والتي تعد جزءا من خطة            سرائيلاإل" جيروسليم بوست "وذكرت صحيفة   

، "يةسـرائيل المبادرة اإل "ي والتي تعرف باسم     سرائيلجناح المتشدد في البرلمان اإل    بديلة للسالم، تقدم بها ال    
  .يقصد بها أن تكون الخطوة األولى في سبيل حل أكثر القضايا تعقيدا وحساسية في قضايا الوضع النهائي

ية سـرائيل لقد درجـت الحكومـات اإل     " ويشير ايلون في فصل جديد من خطته المكونة من ثالثة محاور          
أي أنها ال تريد بحث     " المتعاقبة على دفن رأسها في الرمال عند مواجهة الخوف المحدق بقضية الالجئين           

  .هذه القضية
ما من شك القول إن تلك سياسة عاجزة وفاشلة، حيث إن مشكلة الالجئين الفلسطينيين قـد                "ويضيف أنه   

  ". نيةتضخمت بشكل كبير، مما نجم عنها والدة اإلرهاب والقومية الفلسطي
 تضمنت دعوات مفصلة إلى     وسطإن كل عمليات السالم السابقة في الشرق األ       : "ويمضي ايلون إلى القول   

العودة أو إلى برامج توطين لالجئين الفلسطينيين، بيد أن حل مشكلة الالجئين كان دائما يترك حتى نهاية                 
ته عناصر التطرف في العالم     أي عملية يجري طرحها، بحيث ظلت القضية جرحا مفتوحا ومتقيحا استغل          

، ويدعو مقترح ايلون إلى إنشاء كيـان        )إسرائيل(ي والعربي، مستخدمة إياه كسالح سياسي ضد        سالماإل
  .  والواليات المتحدة ودول أخرى لم يحددهاردنواأل) إسرائيل(دولي يتكون من 

 الفلـسطينيين نحـو إعـادة       إن هذا الكيان سيعمل، حسب االقتراح، بالتعاون مع ممثلين لالجئين         : "وقال
  ". توطينهم في دول ال تمانع في استقبالهم خالل عشر سنوات

ويضيف ايلون في إقتراحه أن حل هذه المشكلة جدير ببذل جهود منسقة نظرا لتأثيرها علـى اسـتقرار                  
كلف ما  إن عملية إعادة توطين الالجئين الفلسطينيين، ست      : "وقال.  والسالم في العالم بأسره    وسطالشرق األ 
  ". مليار دوالر٢٥يقدر بـ 
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ويشترط ايلون إنشاء الكيان الجديد عند حل منظمة األونروا، التي يقتصر عملها على التعامل مع قـضية             
الالجئين الفلسطينيين وذويهم، والتي يتهمها بإطالة أمد معاناة الالجئين بإصرارها على ضمان اسـتمرار              

  . وجود مخيمات الالجئين الفلسطينيين
ما سبق يتضح أن التخطيط لتصفية قضية الالجئين ما زال مستمراً ويحظى باهتمام قادة ومفكري دولة                م

 وفي المقابل على الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا، وعلى كافة الفصائل الفلـسطينية أن              ،الكيان الصهيوني 
افها لغايات أخرى،   ترفع صوتها وتطالب برفض تصفية وكالة الغوث او إنهاء وتخفيض خدماتها أو انحر            

ومطالبة الدول المانحة بااللتزام في تقديم تبرعاتها لهذه الوكالة لالستمرار في تقديم خدماتها، باعتبار أن               
هذه الخدمات فضال عن أنها الزمة وضرورية للتخفيف من معاناة الالجئين، فإنها تمثل االلتزام الـدولي                

  . حال عادال لها كما جاء في قرار إنشائهاتجاه الالجئين الفلسطينيين، وحتى تجد قضيتهم
  ١٥/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  ؟ردنلماذا قلق األ .٩٢

  عبد اهللا المجالي
 عن قلقه إزاء التطورات التي شهدها معبر رفح وتدفق مئات اآلالف من الفلـسطينيين إلـى                 ردنعبر األ 

ية لـم   ردنم أن الحكومة األ   ورغ. األراضي المصرية، كسرا للحصار، وطلبا للغذاء والدواء والمحروقات       
 ردنتبد قلقا علنيا، واكتفت بالدعوة لفك الحصار عن غزة، إال أن كتابا صحفيين عبـروا عـن قلـق األ                   

يـان  ردنالرسمي، وسربوا معلومات تفيد بزيارة مفاجئة قام بها مدير المخابرات ووزيـر الخارجيـة األ              
ريين، وتناولت مباحثاتهما الوضـع الجديـد      لمصر عشية اختراق حدود رفح، حيث التقيا نظيريهما المص        

  . على الحدود الفلسطينية المصرية
شكيل حالة جديدة في العالقات بين مصر وغزة، لكـي ال            يسعى لعدم ت   ردناأل"سريبات، فإن   وحسب الت 

فـي  " الدولة الفلـسطينية  "تتورط عمان الحقا في مخطط مماثل، يهدف إلى استدراجها لضم ما تبقى من              
ربية المشرذمة، بفعل المستعمرات والجدار العازل على حساب أمن واستقرار المملكة، حيـث             الضفة الغ 

  ". العرب اليوم"، كما كتبت رنا الصباغ في "نصف السكان أصال من أصول فلسطينية
ية وحـديثا   ردنالقلق الذي عبر عنه كتاب صحفيون معروفون هو قلق رسمي، حيث اعتادت الخارجية األ             

ت العامة على عقد حلقات نقاش مع الكتاب الصحفيين المشهورين في الصحافة اليوميـة،              جهاز المخابرا 
يطرح فيها المسؤولون الرؤية الرسمية في موضوع معين، ثم يبدأ نقاش هادئ يشارك فيه الجميع بكـل                 

ء انفتاح وصراحة، وتطرح فيه وجهات النظر المختلفة، ورغم أن المسؤول يؤكد في العادة أن هذا اللقـا                
  . ليس للنشر، إال أن الكتاب عادة ما ينشرون تفاصيل اللقاء بطريقتهم الخاصة

   حيال ما جرى في رفح؟ ردنوالسؤال الذي يتبادر للذهن هو ما الذي أقلق األ
 الفرصة مواتية إلحيـاء خطـة االنـسحاب         إسرائيلستجد  "الكتاب الصحفيون أجابوا على هذا السؤال،       

 أمام خيارين إما فتح حدوده أمام موجات من النزوح على           ردنية وستضع األ  األحادي من المدن الفلسطين   
 حرجا شديدا كما حصل مع مصر والعتبارات إنـسانية، لـن            ردنغرار ما حصل في غزة وسيواجه األ      

ي ضبط األوضـاع    ردنالخيار الثاني هو أن يتولى األمن األ      . يكون بوسعه استخدام القوة ضد أناس عزل      
  ". نية وهذا خيار ال يقل خطورة عن األولفي المدن الفلسطي
تستطيع مصر إذا شاءت أن تبتلع وتهضم قطاع غزة         ": "العرب اليوم "في  " فهد الخيطان "ويضيف الكاتب   

أما الكاتب ناهض حتر فعبر عن القلق       ".  سيكون مهددا باالبتالع   ردنلكن في حالة الضفة الغربية، فإن األ      
 -ماعية من غزة مرعب بالنـسبة ألي قيـادي فلـسطيني أو عربـي               مشهد الهجرة الج  "ي بقوله   ردناأل

فهذا المشهد يمكن أن يتكرر من الضفة الغربية باتجـاه          .  يتحلى بقدر من المسؤولية    -ي  أردنوخصوصا  
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، حيث ال يوجد فاصل صحراوي فسيح، بل التحام جغرافي وسكاني وسياسي واجتماعي، اخطـر               ردناأل
  ". على سيناءبما ال يقاس من التدفق الغزي 

ال تقف دالالت العبور على الجانب      "على ما حدث في رفح بقوله       " الغد"وعلّق الكاتب محمد أبو رمان في       
 من إعادة فـتح الملفـات اإلقليميـة وتحميلهـا القـضية             ردنالمصري؛ فهنالك مخاوف حقيقية لدى األ     

  ". ية وأميركيةإسرائيلم في دوائر مطروح على الدوا" يردنالحّل األ"الفلسطينية، بخاصة أن التلويح بـ
ي أي قلق يذكر، بل على العكس فقد اندفع إلى الشوارع           ردنوعلى العكس من ذلك، فلم يبد الرأي العام األ        

للتنديد بحصار غزة، واحتفاء بالخطوة الشجاعة التي قام بها أهالي غـزة بـاختراق الحـدود، وجابـت                  
  . لمملكةمسيرات التأييد واالحتفاء معظم محافظات ا

يمكننا القول إن الحسابات السياسية التي تتحكم بالمواقف الرسمية عادة تختلف اختالفا كليا عن المواقـف                
ي من أحداث غـزة     ردنالعاطفية التي تتميز بها الشعوب، ومع ذلك يحق لنا أن نتساءل، هل كان القلق األ              

ية لينفجروا في وجه مصر؟ هـل        حقا لما جرى، وحشرت الغزيين في الزاو       إسرائيلمحقا؟ هل خططت    
   حقا عندما كسر الغزيون الحصار؟ إسرائيلفرحت 

تشديد الحصار على غزة كان حلقة في خطة بوش بتقديم نموذجين؛ واحد جيد في الضفة، وآخر سـيء                  
في غزة، وذلك لدفع الغزيين لالنفضاض عن حماس، وإسقاط حكومتها، وإعادة سلطة عباس إلى غـزة،                

ابوس الذي جثم على صدر الكيان الصهيوني والواليات المتحدة وبعض األنظمة العربية            والتخلص من الك  
ولذلك فقد عبـر كثيـر مـن المـسؤولين          . منذ فوز حماس الساحق في االنتخابات التشريعية الفلسطينية       

والمحللين الصهاينة عن إحباطهم من عملية كسر الحصار والنفاذ إلى مصر، واعتبرت صحف عالميـة               
ـ      مرموق الذي دعا له بوش عالنية في زيارته األخيـرة         " مشروع النموذجين "ة ما جرى في غزة هزيمة ل
  . للمنطقة

صحيح أن الكيان الصهيوني أراد االلتفاف على فشله في الحصار بإحياء مخططات أكاديمية، تدعو لرمي               
م يـرق لهـا فـشل       غزة في الحضن المصري، وإقامة دولة فلسطينية في سيناء، لكن جماعة فلسطينية ل            

ية وبنـت علـى أساسـها حكايـة المخطـط           سرائيلالتقطت بعض التصريحات اإل   " مشروع النموذجين "
ي لرمي غزة في حضن مصر، وذلك لدق إسفين بين مصر وحكومة هنية وحماس، ومحاولـة                سرائيلاإل

  . اتهام حماس باللعب باألمن القومي المصري
دث في غزة، فعليه العمل جاهدا للضغط على حليفه عبـاس            يشعر بخطر شديد إزاء ما ح      ردنإذا كان األ  

للقبول بحوار مع حركة حماس، إلنهاء األزمة الفلسطينية، وليكن التفاهم على معبر رفح تدشينا لرحلـة                
  . الحوار خصوصا وأن حماس ال ترفض من حيث المبدأ إشراف الرئيس عباس على المعابر

جواء مواتية ألي مخطط صهيوني لتصفية القـضية الفلـسطينية،          إن استمرار األزمة الفلسطينية يبقي األ     
وإن استمرار دعم فريق فلسطيني ضد آخر، ومحاولة تصفية طرف فلـسطيني، يـصب فـي مـصلحة                  

  . يردنالمخططات الصهيونية التي تهدد األمن القومي األ
  ١٤/٢/٢٠٠٨مجلة العصر 

  
  الفلسطينيون في الدائرة الشريرة .٩٣

  محمد جالل عناية
ألمور المؤسفة، في وقت التآكل واالنحسار هذا، أن ترى وتسمع ناطقاً فلسطينياً يفتح فاهه ويطبقـه                من ا 

عبر شاشة التلفاز، ليطلق كلمات متناثرة يعتقد أنه يخلق بها واقعاً آخر، غير الواقع القائم الذي يعجز عن                  
 وهذه حقيقة علميـة وليـست       مواجهته، بل حتى عن التأقلم معه، ولكن ال بأس عليه فنحن عرب الكالم،            

أنكى من كلم السنان، ومع أن الكلمة هي رصيدنا         . صورة نمطية، فمصرع الرجل بين فكيه، وكلم اللسان       
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، ونبقـى عـاجزين عـن المقاربـة         "ألف لمـاذا  " في حياتنا، تفرخ     "لماذا"العتيد وسالحنا المشهر إال أن      
  .الموضوعية لواقعنا المتردي
. ه األيام موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية على الصعد المحلية واإلقليميـة          يروج في سوق السياسة هذ    

وقبل الولوج في هذا الموضوع، نريد التأكيد على إحساسنا بالواقع الذي يثقل علـى صـدورنا ويقطـع                  
 ، الذي يوفر ميزة ترتيب توليفة أمنية للكيان، ومن ثم تقدم لنـا علـى              "يسرائيلاإل"أنفاسنا، وهو االحتالل    

  .أنها السالم الذي ال سالم غيره
فإن هذه الوحدة كفاعلية وطنية لـم       .  كتاريخ وممارسة  "الوحدة الوطنية الفلسطينية  "ونريد اآلن أن نتناول     

تتحقق في يوم من األيام وإنما جرى ترويج بدائل مصطنعة لها في ظروف اقتـضت حـضور الوحـدة                   
  .الوطنية ولو في صورة شبح

إلقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، لم يرسم الحدود الجغرافيـة           ) ١٩١٧(ر  عندما صدر تصريح بلفو   
لذلك، عندما اعترفت بريطانيـا بـشرق       . ردنلذلك الوطن، فتصور اليهود على أنه يشمل ضفتي نهر األ         

اهللا الذي أصبح ملكـاً فيمـا بعـد، وشـملتها بالحمايـة              كإمارة تحت حكم األمير عبد    ) ١٩٢١ (ردناأل
اهللا فطالب   أما األمير عبد  . اعتبرت الحركة الصهيونية ذلك طعنة في الظهر من قبل بريطانيا         البريطانية،  

ببسط حكمه على كل فلسطين مع االعتراف بوضع خاص لليهود، ولما لم يقبل هـذا الطلـب، انحـصر                   
  أوصت ١٩٣٧،وللحقيقة، فإن توصيات لجنة بيل    . ردنتطلعه في ضم األجزاء التي ستبقى عربية إلى األ        

ومنـذ  .  قبل اغتيالـه   ١٩٤٨أيلول  / بذلك، كما أوصى به الكونت برنادوت في تقريره الثاني في سبتمبر          
تيـار االسـتقالل    .  انشق الفلسطينيون إلى تيارين يتنازعان على السلطة المرتقبـة         ردنتأسيس شرق األ  

 فرصته في حيازة    بزعامة الحاج أمين الحسيني، وتيار االعتدال بزعامة راغب النشاشيبي الذي رأى أن           
  .السلطة أكثر من خالل تحالفه مع الملك عبداهللا

والمفارقة أنه عندما أوصت لجنة بيل البريطانية بتقسيم فلسطين، وقف كل من الحسيني والنشاشيبي ضد               
التقسيم، الحسيني من حيث المبدأ، والنشاشيبي ألنه كان سيفقد أمالكه الواسعة في الجليل الذي خصـصته         

  .للدولة اليهوديةلجنة بيل 
تقول بعض المصادر غير العربية إن الحاج أمين الحسيني في سبيل تعزيز سلطته، أمـر أتباعـه فـي                   

ومن الشخصيات البارزة التي    . فلسطين من منفاه باغتيال المئات من المعارضين والمعتدلين الفلسطينيين        
ر حـزب الـدفاع الـوطني       تعرضت لالغتيال حسن صدقي الدجاني عضو مجلس بلدية القدس وسكرتي         

.  ونصر الدين نصر رئيس بلدية الخليل      ١٩٤١،/٩/١١الموالي للنشاشيبي، واغتيل فخري النشاشيبي في       
كما فر آالف المعارضين والمعتدلين المهـددين       . وفر سليمان طوقان رئيس بلدية نابلس إلى خارج البالد        

ي لم يكن محرمـاً ال فـي الماضـي وال فـي             وهذا يعني أن الدم الفلسطين    . باالغتيال إلى مصر ولبنان   
  .الحاضر، وأن الحوار الدموي وسيلة مفضلة بين الفلسطينيين

 أصبح أكبر تجمعين للفلسطينيين هما الضفة الغربية بالجئيها         ١٩٤٩،بعد توقيع اتفاقيات الهدنة في رودس     
 وأصـبح قطـاع غـزة       ،ردنومقيميها، وقطاع غزة بالجئيه ومقيميه، واتحدت الضفة الغربية بشرق األ         

 أردنومنذ البداية كانت العداوة قد اشتعلت بين مصر الملك فاروق و          . خاضعاً لإلدارة العسكرية المصرية   
وظلـت  .  الملـك حـسين    أردنالملك عبداهللا، وازدادت هذه العداوة ضراوة بين مصر عبد الناصـر و           
.  على امتداد عقدين من الـزمن      االتصاالت مقطوعة بين فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي قطاع غزة        

أما المجتمعات الفلسطينية األخرى، فكان على كل تجمع فلسطيني أن ينصاع لظروف البيئة السياسية في               
  .البلد الذي يقيم فيه، وأن يبدل مواقفه كذلك مع تبدل األحوال في البلد الواحد نفسه

خذت أحوالهم فيها، كأصحاب قـضية،      ظل الفلسطينيون أسرى ظروفهم العربية على مدى ستين عاماً، أ         
تسوء يوماً بعد آخر، أي أن عامل الزمن ظل معادياً للفلسطينيين، حتى عندما سعت بعـض األطـراف                  

 إلقامة منظمة التحرير الفلسطينية للم شتات الشعب الفلسطيني من          ١٩٦٤العربية، من خالل مؤتمر القمة      
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بأنها مغبونة في نسبة سيطرتها على المنظمـة قامـت          خالل ميثاقها، فإن األطراف العربية التي شعرت        
  .بتشكيل منظمات فلسطينية مسلحة خاصة بها، فزادت في تفتيت الشعب الفلسطيني

إن الوحدة الوطنية الفلسطينية المنشودة ليست حفالً كبيراً يصافح فيه األخـصام الفلـسطينيون بعـضهم                
واوين النظام العربي، بل هي برنامج سياسي يحظى        بعضاً، سواء في أزقة المخيمات الفلسطينية أو في د        

وإذا ترك إنجاز هذا البرنامج إلى األطراف الفلسطينية، بما هي فيه مـن             . بدعم أغلبية الشعب الفلسطيني   
  .صراع متعدد األوجه، فإنه سيظل في دائرة األماني غير القابلة للتحقيق

ية في الوجدان الفلـسطيني، وقـد عطلـت         وهنا سوف نتناول قضية مهمة وعلى قدر كبير من الحساس         
فعندما يجابـه القائـد     . المقاربة السياسية من قبل القيادات الفلسطينية على مدى األعوام الستين الماضية          

 القابل للتحقيق، فإنه كان يختـار       "الواقعي" غير القابل للتحقيق و    "المثالي"الفلسطيني بمعضلة االختيار بين     
  .سمعته الشخصية حتى يحافظ على "المثالي"

ومن هنا، فإننا نبحث عن مفاتيح عربية لحل هذه المعضلة، من خالل مؤتمر قمـة للملـوك والرؤسـاء                   
العرب إلطالق مبادرة جديدة بوضع برنامج سياسي دقيق ومفصل للحل السياسي يكون ملزمـاً لجميـع                

  ."إسرائيل"واضح للتطبيع مع األطراف الفلسطينية، ومدعوماً بالمبادرة العربية للسالم، أي تحديد ثمن 
  .فمن الواضح أنه ال مجال ألي طرف فلسطيني للخروج من الدائرة الشريرة إال بطوق نجاة عربي

بتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وقرار     ) ١٩٦٤(فقد هلل الفلسطينيون بقصر نظر لقرار مؤتمر القمة         
رعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، حيث لم تـأت        الذي اعترف بالمنظمة ممثالً ش    ) ١٩٧٤(القمة في الرباط    

هذه القرارات لتؤهل الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه، وإنما إلعفاء النظام العربي من مـسؤولية تقـديم                
 مسؤولية حل لن يتحقق     "حماس" و "فتح"ومن الظلم تحميل    ..  في المسألة الفلسطينية   "إسرائيل"تنازالت ل   

  . وشاملإال بتوافق عربي فلسطيني ملزم
  ١٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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