
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غزةفي على مخيم البريج  في قصف جوي" سرايا القدس"بينهم قائد في  شهداء ثمانية
  األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة تتدهور: األمم المتحدة

  رفض تأجيل المفاوضات على القدس إلى المرحلة النهائية في المفاوضاتتالسلطة 
  تكشف تفاصيل محاولة اغتيال هنيةالقطرية العرب 
   ال تفي بالتزاماتها"إسرائيل": المالكي

  في لبنان" فتح"ـتشكيل جهاز أمني جديد لعباس أمر ب: مصادر فلسطينية
   في تونسأبو مازنزرع الجواسيس في مكتب أهم انجازاته : دحالن يرد على بلعاوي

 

: في العريش"حماس"مباحثات  
ــسطينية  ــة فل ــشكيل لجن  -ت

   قطاعالمصرية لبحث قضايا 
  

 ٤ص ... 

 ١٦/٢/٢٠٠٨٩٩١السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٩٩١:         العدد                        ١٦/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

    :السلطة
 ٤   ها وصمة عار على جبين اإلنسانيةّد وتعغزةحكومة هنية تندد بالمجزرة الصهيونية في  .٢
 ٥  رفض تأجيل المفاوضات على القدس إلى المرحلة النهائية في المفاوضاتتالسلطة  .٣
 ٥    ال تفي بالتزاماتها"إسرائيل": المالكي .٤
 ٥  منطقة األغوار المستوطنات في إلىمحافظ طوباس يدين نقل مستوطني غزة  .٥
 ٥   تكشف تفاصيل محاولة اغتيال هنيةالقطرية العرب  .٦
 ٦  عن أمله أن تكون حماس قد بدأت تغليب العقل من أجل مصلحة الشعبيعربوزير الزراعة  .٧
 ٦  وبعض أبنائها سلموا السالح طواعيةفي نابلس فككنا حماس : مدير المخابرات الفلسطينية .٨
 ٧  ندد بتفجير جمعية الشبان المسيحية في غزةتالرئاسة الفلسطينية  .٩
 ٧   تالحق منفذي التفجير في جمعية الشبان المسحيين في غزةأنهاالداخلية المقالة تعلن  .١٠
    

    :المقاومة
 ٧   غزةفي على مخيم البريج  في قصف جوي" سرايا القدس"بينهم قائد في  شهداء ثمانية .١١
 ٧   مجزرة البريج فتحت باب الصراع مع االحتالل على مصراعيه: أبو زهري .١٢
 ٨  في لبنان" فتح"ـعباس أمر بتشكيل جهاز أمني جديد ل: نيةمصادر فلسطي .١٣
 ٨   في تونسأبو مازنزرع الجواسيس في مكتب أهم انجازاته : دحالن يرد على بلعاوي .١٤
 ٩   األسرىحول صفقة " هدريم"قادة القسام في سجن " تفاوض" "إسرائيل": مصادر فلسطينية .١٥
 ٩   وتطالب بمالحقة المعتدين"جمعية الشبان المسيحية" تندد باالعتداء على "حماس" .١٦
 ٩   في غزة" جمعية الشبان المسيحية"فجير مكتبة ت فصائل فلسطينية ومؤسسات تدين .١٧
١٠  يحاولون استعادة الوحدة الوطنية" حماس"و" فتح"أسرى  .١٨
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٠  البدء ببناء مئات البيوت االستيطانية في القدس المحتلة .١٩
١٠   يدعو للتفاوض مع حماسسحالوت .٢٠
١٠   ح الجو اإلسرائيليتعيين قائد جديد لسال .٢١
١١   باراك ابلغ الحاخام معلومة امنية جعلت شاس تتراجع عن االنسحاب: يتلفزيون إسرائيل .٢٢
١١  سلسلة إجراءات أمنية متشددة في أعقاب اغتيال مغنية: إسرائيل .٢٣
١١   يعترف بعد صمت طويل بفشله وبمفاجأته بعدم جاهزية الجيش للعدوانحالوتس  .٢٤
١١  ٤٨من الفقراء بالدولة هم من فلسطينيي % ٥٥:تقرير رسمي إسرائيلي .٢٥
١٢   غزةاقتصاديون إسرائيليون يحذرون من سياسة أولمرت بقطع العالقة االقتصادية مع  .٢٦
١٢ سوداني في إسرائيل يطلبون اللجوء السياسي ٦٠٠٠ .٢٧
١٢   % ٩٥استثمار اإلسرائيليين في بورصات الخارج ينخفض بنسبة  .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٣   مليون دوالر٣٠ يكلف العراق إلى السودان ب الفلسطينييننقل الالجئين: عزام األحمد .٢٩
١٣   وقوع انهيارات في إحدى ساحات المسجد االقصى ينفيمفتي القدس .٣٠
١٣   لتهويدها وتهجير سكانها في القدس القديمةاألحياء ىمركزة علاستيطانية هجمة  .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٩٩١:         العدد                        ١٦/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

١٣  استكملت بناء مدينة كبيرة أسفل مدينة القدس المحتلة" إسرائيل:"مدير مركز القدس للحقوق .٣٢
١٤  الهجمة االستيطانية على القدس بعد لقاء انابولستقرير يبين ازدياد  .٣٣
١٤  نين المرحلين عن غزة إليهانقل المستوطت توسع مستوطنات األغوار و"إسرائيل" .٣٤
١٤  اهللا حنا يقوم بزيارة تضامنية للجوالن السوري المطران عطا .٣٥
١٤  "اإلسرائيلية" في السجون مركز حقوقي يطلع األمم المتحدة على ظروف األسرى .٣٦
١٤  بغزة يحذر من المخاطر التي تتهدد التعليم بسبب قطع رواتب المدرسييننقيب المعلمين  .٣٧
١٥  بسبب حصار غزة حرموا من حقهم في التعليم جامعي ٢٧٠٠اكثر من : تقرير .٣٨
١٥   مصور وآخرين بالغاز خالل مسيرة بلعين االسبوعيةإصابة .٣٩
١٥  مسلحون مجهولون يفجرون مكتبة جمعية الشبان المسيحية في غزة .٤٠
١٥  تظاهرة في غزة احتجاجا على نشر رسوم مسيئة لإلسالم في الدنمارك .٤١
   

   :لبنان
١٥  خارج لبنان" رائيلإس"يخطط لعمليات ضد " حزب اهللا: "لبنانيخبير عسكري  .٤٢
١٦ اإلسرائيليون في حال تأهب على الحدود مع لبنان .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
١٦  بإطالق المعتقلين الفلسطينيين" حماس"مصر تتعهد لـ  .٤٤
١٦    نا مع غزة يجب ان تكون مفتوحةحدود:  في الواليات المتحدةسفير مصر .٤٥
١٦ يؤكد دعم بالده للحق الفلسطيني وزير الخارجية التركي .٤٦
   

   :دولي
١٧   األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة تتدهور: األمم المتحدة .٤٧
١٧   للمفاوضات ستؤدي لتقويض السلطة الفلسطينية" إسرائيل"إعاقة : مسؤول أوروبي .٤٨
١٧    مدينة١١٥استنفار أمريكي لحماية المؤسسات اليهودية في : واشنطن .٤٩
١٧   فرنسا تفرض على طالبها تبني قصص أطفال المحرقة .٥٠
١٨  ورام اهللا الدعم الفرنسي الالزم لدفع المفاوضات" إسرائيل" يبحث في كوشنير .٥١
١٨   أعضاء من الشيوخ األميركي يطالبون رايس بالتمسك بتعويضات ألميركيين من السلطة .٥٢
١٨  مقربون من اللوبي اليهودي يشكلون هيئة مستشاري أوباما .٥٣
١٨  االتحاد األوروبي بصدد إطالق برنامج تمويل جديد لخفض معدالت الفقر .٥٤
١٩  مليون دوالر لمساعدة الالجئين٢٣٨األونروا توجه نداء عاجال لجمع  .٥٥

   
    :حوارات ومقاالت

١٩   استعداد للحوار معهى القضية الفلسطينية للخطر ونحن علعباس يعّرض: ابو مرزوق .٥٦
٢٠   نقوال ناصر... !سرية" العلنية"حتى المفاوضات  .٥٧
٢٣  عبد الحكيم مفيد... كالم مهم جدا حول الحرب القادمة على غزة .٥٨
٢٤  سليم نصار... من اغتال عماد مغنية؟!... ولبنانينعن تيارين  .٥٩
    



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ٩٩١:         العدد                        ١٦/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  قطاع اللبحث قضايا   مصرية-تشكيل لجنة فلسطينية :  في العريش"حماس"مباحثات  .١

" سحمـا "كشفت مصادر من القيادة السياسية لحركـة   :غزةمن  ١٦/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية  ذكرت  
 مصرية مشتركة من الحركة والسلطات المصرية لبحـث القـضايا           -النقاب عن تشكيل لجنة فلسطينية      

  .العالقة بين الطرفين ، وأوضحت أن اللجنة ستتخذ من مدينة العريش مقراً لها
برئاسة الدكتور محمود الزهار، عقب قيامه بزيارة مفاجئة        " حماس"وجاء اإلعالن عقب عودة وفد حركة       

صر التقى خاللها وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى في مدينة العريش بـشمال سـيناء، وأجـرى                  م إلى
النهائي قبيل زيارة وزير المخابرات المصري      " حماس"مباحثات تناولت عدة قضايا بهدف معرفة موقف        
  .عمر سليمان إلسرائيل خالل األيام القليلة المقبلة

ى وعوداً من الجانب المصري بدراسة كل مطالبها والرد عليهـا           وقد بحث وفد الحركة عدة قضايا، وتلق      
كما بحث الوفدان عدة قضايا بارزة، أهمها فتح معبر رفح الحدودي، ومرور األفراد والبضائع في               . قريباً

 وسقف مطلب الفصائل بهذا الخصوص، كما نـاقش الوفـدان           شاليتوقضية الجندي اإلسرائيلي     المعبر،
  .تاللملف التهدئة مع االح
، جاء فـي    األولسامي أبو زهري، إن اللقاء مع المسؤولين المصريين أمس          " حماس"وقال الناطق باسم    

 في القاهرة حول قضايا عدة من بينها الحدود ومعبـر رفـح             أخيرا استكمال الحوارات التي جرت      إطار
   .وقضية تزويد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحاجات المعيشية الضرورية

الى " حماس"وقالت مصادر فلسطينية إن الوفدين ناقشا ملف التهدئة مع االحتالل، وتم عرض وجهة نظر               
جانب بحث حول الفلسطينيين المعتقلين في سجون مصر بعد عبورهم الحدود، وأفادت المصادر أن الوفد               

وحول ما تسرب مـن      .ياالمصري تعهد باإلفراج عنهم خالل األيام القادمة، كما تعهد بدراسة كافة القضا           
أنباء عن تشكيل ثالث لجان سياسية وأمنية وصحية بين الجانبين المصري والفلسطيني، نفت المـصادر               

 .بشدة صحة هذه األنباء، مؤكدة أنها لجنة واحدة فقط
 قادتها انتقد   ألحد تصريحات   أمسسحبت حركة حماس     :غزة من ١٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  

 الغيط، وحملت حماس محرر صحيفة الرسالة مـسؤولية نـشر           أبوجية المصري احمد    فيها رزير الخار  
تصريح سعيد صيام أحد قادة حماس، والمكلف بمهام األمن في حكومة حماس، قالت انه خلـط تعليـق                  

  .بو الغيط بتعليقات لصيام ضد كتاب فلسطينيينصيام على تصريحات أل
  
  ها وصمة عار على جبين اإلنسانيةّد وتعزةغحكومة هنية تندد بالمجزرة الصهيونية في  .٢

 شهداء المجزرة الصهيونية المروعة التي ارتكبتها قـوات االحـتالل مـساء             المقالةحكومة  ال نعت   :غزة
، والتي ارتقى خاللها ما يزيد عن ثمانيـة شـهداء           )وسط قطاع غزة  (، في مخيم البريج     )١٥/٢(الجمعة  

لجـوء  "مة، وعلى لسان الناطق باسمها طاهر النونو، أن         واعتبرت الحكو . وجرح أكثر من ستين آخرين    
االحتالل إلى قصف المنازل اآلهلة بالسكان بهذه الطريقة تحول خطير في آلية االعتداءات على الـشعب                

ودعا ". الفلسطيني وجريمة تشكل وصمة عار في جبين اإلنسانية، وتأكيد على درجة إرهاب هذا المحتل             
الذين يعترضون على قيام الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه بالوسائل البـسيطة            أولئك  "النونو في بيان،    

البدائية ويعتبرونها عبثية أن ينظروا إلى حجم هذا اإلرهاب والدمار الذي تخلفه آلة الحرب الـصهيونية                
تساوقاً ونقول لمن يدينون المقاومة، كفاكم      : "وأضاف". وحجم الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين     

مع االحتالل وكفاكم تبريراً لجرائمه، ألن الشعب الفلسطيني ضحية ألبـشع عـدوان إرهـابي عرفتـه                 
، وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالتوقف الفـوري عـن          "البشرية، فال تكونوا عوناً للمحتل على شعبنا      



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ٩٩١:         العدد                        ١٦/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

م هذه االحتالل الغاشم الذي     أن يتحرك للج  "جراء هذه المجازر المرتكبة، داعية إياه إلى        " جريمة الصمت "
  ".يعيش على الدم والقتل واإلرهاب

  ١٦/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  رفض تأجيل المفاوضات على القدس إلى المرحلة النهائية في المفاوضاتتالسلطة  .٣

 قـادة الـسلطة     أنمس الجمعـة    أ في عددها الصادر     "هآرتس"قالت صحيفة    : زهير اندراوس  ،الناصرة
 المرحلـة النهائيـة فـي المفاوضـات مـع           ىلإ القدس   ىمس تأجيل المفاوضات عل   أطينية رفضوا   الفلس

ونقل المحلل السياسي في الصحيفة عكيفا الدار، عن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد              .اإلسرائيليين
عمـال  أ جدول   ى جميع المسائل الجوهرية في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ستطرح عل         أنقريع، قوله   

  .المفاوضات بين الطرفين
ـ   األحوالصائب عريقات، للصحيفة، انه ال يمكن بأي حال من          .وقال د   جميـع المـسائل     ى التفاوض عل

ـ         أضاف انه من غير المعقول      أو. واستثناء قضية القدس    ىن يحرز الجانبين تقدما فـي المفاوضـات عل
 التي تحـدثت    األنباء نفيا قاطعا    ريقاتع فىنو اتفاق حول حدود مدينة القدس،       إلىالحدود دون التوصل    

 يـديرها حـاييم رامـون       األنباءعن وجود قناة مفاوضات سرية بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي وفق           
 مباحثات من   إلجراء الرئيس عباس لم يمنح رشيد أي تفويض         إن : عريقات قائال  وأضاف. ومحمد رشيد 

  .طرفه مع اإلسرائيليين
  ١٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   ال تفي بالتزاماتها"إسرائيل": المالكي .٤

مس بعدم  أ "إسرائيل" رياض المالكي    فياض،اتهم وزير الخارجية الفلسطيني في حكومة       :  رويترز – أنقرة
  .أنابوليس في مؤتمر إطالقهاالوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها في محادثات السالم التي أعيد 

 "إسـرائيل " أن األوروبيـة مندوبي السلطة الفلسطينية في العواصم      وأوضح في كلمة ألقاها في أنقرة أمام        
 كأن شيئا لم يحدث فعـال، مـضيفا أنـه ال يمكـن الـسماح                األرض على   وإجراءاتهاتواصل سياساتها   

  . بالتصرف بهذه الطريقة التي تتصرف بها وأنه يتعين أن يكون هناك تحرك وتدخل دولي"إسرائيل"ـل
  ١٦/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   المستوطنات في منطقة األغوارإلى طوباس يدين نقل مستوطني غزة محافظ .٥

، توسيع المستوطنات في منطقة األغوار الشمالية       أمسسامي مسلم محافظ طوباس     . أدان د  : وفا –طوباس  
ـ       .في الضفة ونقل المستوطنين المرحلين عن غزة إليها         إن توسـيع    "وفـا "وقال في تصريح خـاص بـ

 وانتقال المستوطنين إليها يعتبر خرقا لكل االتفاقات الموقعة مع منظمـة            رغوااألالمستوطنات في منطقة    
  .التحرير وأيضا خرقاً لوعود الواليات المتحدة بوقف االستيطان

  ١٦/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  تكشف تفاصيل محاولة اغتيال هنيةالقطرية العرب  .٦

م الماضية بتوزيـع قـرص صـلب        أن حركة حماس قامت خالل األيا     " العرب"علمت  :  خاص –العرب  
)CD (               رة وخطيـةعلى عدد كبير من السفراء العرب واألجانب والشخصيات، يتضمن وثـائق مـصو

واعترافات مسجلة بالصوت والصورة لمتهمين اعترفوا بضلوعهم في محاولة اغتيـال إسـماعيل هنيـة          
 .١٢/١/٢٠٠٨زة يوم السبت    رئيس الوزراء الفلسطيني خالل حفل لتكريم حجاج بيت اهللا تم في مدينة غ            
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وتكشف االعترافات المصورة تورطاً مباشراً لألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلـسطينية فـي الـضفة               
  .الرحيم في محاولة االغتيال الغربية وحركة فتح وأمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية الطيب عبد

رة وصلتهم من رام اهللا بعد أن تم توظيف فتـوى  وكان الفتاً في االعترافات إقرار البعض أن أوامر مباش  
دينية ترجع إلى كل من الشيخ علي الحلبي والشيخ محمد نجم بأنه يجوز قتل أفراد وقيادات حماس، ألنهم                  

  ".خوارج خرجوا عن طوع الحاكم وولي األمر محمود عباس من رام اهللا"
مة وبامتيازات خاصة في حال نجاحهم في تنفيذ        واستناداً العترافات الموقوفين فإنهم وعدوا بوظائف متقد      

وعلمت العرب أن عـدد     . مهمتهم باغتيال هنية، وتم تهديدهم بأنه في حال فشلهم فإنه سوف يتم إعدامهم            
 موقوفاً، وهناك خمسة ما زالـت األجهـزة التابعـة         ١٩الموقوفين بالضلوع في محاولة اغتيال هنية بلغ        

  . لحماس تعمل على مالحقتهم
من مصادر مطلعة أن أحد المتهمين بالضلوع باغتيال هنيـة ينتمـي لحركـة الجهـاد                " العرب"ت  وعلم

اإلسالمي، لكن الحركة تجنبت اإلشارة إليه واإلعالن عن دوره حرصاً على عدم زعزعة العالقة بـين                
 وحزب  حماس والجهاد اإلسالمي، لكنها قامت بإيصال نسخة من اعترافاته لقيادة حركة الجهاد اإلسالمي            

ومن المفترض أن يعقد وزير الداخلية السابق سعيد صيام مؤتمراً صحافياً يكـشف فيـه تفاصـيل                 . اهللا
  . محاولة االغتيال ويعرض اعترافات المتهمين المصورة على وسائل اإلعالم

  ١٦/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  لحة الشعب عن أمله أن تكون حماس قد بدأت تغليب العقل من أجل مصيعربوزير الزراعة  .٧

مله أن تكون قيادة حماس قد      أعرب وزير الزراعة الفلسطيني محمود الهباش عن        أ: ردينة فارس  -غزة  
 هنية لدراسة أي مبادرة لوقف      إسماعيلبدأت تغليب العقل من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني عبر دعوة           

تهرب من العملية الـسلمية     إطالق النار، وقال في تصريح لعكاظ إن إسرائيل تستغل إطالق الصواريخ لل           
واإلقرار بحقوق شعبنا واالستمرار في العمليات العسكرية واالجتياحات واالغتياالت، والتهديـد اليـومي             

. باجتياح غزة والعمل من أجل تكريس االنفصال بين الضفة وغزة مستغلة االنقسام السياسي الفلـسطيني              
بلدات اإلسرائيلية والتي ال تحـدث أي أضـرار         أضاف الهباش أن الصواريخ التي تطلق من غزة إلى ال         

تتذرع بها إسرائيل لحصار شعبنا وتجويعه هي أداة ضارة بنا قبل أن تكون ضارة بإسرائيل ولذا يجـب                  
  على حماس أن تغلب العقل وتعمل على وقف إطالق هذه الصواريخ لسحب الذرائع من العدو اإلسرائيلي

  ١٦/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
  وبعض أبنائها سلموا السالح طواعيةفي نابلس فككنا حماس : طينيةمدير المخابرات الفلس .٨

ـ        :  كفاح زبون  -رام اهللا    يمكننا ": "األوسطالشرق  "قال مدير المخابرات الفلسطينية العقيد عبد اهللا كميل ل
 ادعوك للسير في    وأناأنهينا تماما حالة الفلتان،     "وتابع  %". ١٠٠ السلطة نجحت في نابلس      أن اآلنالقول  

وحول ما إذا كان ذلك يشمل كل السالح، بما فيه          ".  نابلس، ولن تجد قطعة سالح واحدة      وأزقةل شوارع   ك
 فـي كتائـب     إخوتنـا  بالتفاهم، وتفاهمنا مع     إالهناك سالح شريف، ونحن ال نمسه       "المقاومة، قال كميل    

 نجحـوا فـي     أنهماخر  ، ويف اآلنوال يرى كميل ما يعيق نجاح السلطة        ".  والتزموا بموقف القيادة   األقصى
وحسب كميل فان السلطة صادرت كميات كبيرة من سـالح حمـاس            . تفكيك بنية حماس القوية والمعقدة    

في نابلس  " تعمل ضد المقاومة، قال      بأنهاوردا على اتهامات حماس للسلطة      ". أخرى كميات   آخرونوسلم  
وتـابع  ". لى كل الفصائل االلتزام به     خير دليل، وهناك قرار بالتهدئة وع      األخيرتفاهمنا معهم، والمؤتمر    

  ووفق كميل فإن العائق اليوم الستمرار      ".  لم نصلها من قبل    أماكن العمل في    إلىنحن مطمئنون وسننتقل    "
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 ليس حماس، وال فتح، بل اإلسرائيليون الذين اجتاحوا نابلس مـرتين بعـد تـسليمها                األمنيهذا النجاح   
  .ت اعتقال واقتحام واغتيال، كما نفذت عدة عمليااألمنيةلألجهزة 

  ١٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ندد بتفجير جمعية الشبان المسيحية في غزةتالرئاسة الفلسطينية  .٩

، إقـدام  أمس،  الفلسطينية أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة: وفا– الحياة الجديدة  - محافظات   -رام اهللا   
وأضـاف   .ة الشبان المسيحية وسط مدينة غزة      على اقتحام مكتبة جمعي    أمسمجموعة من المسلحين فجر     

الناطق، أن الرئيس عباس، يدين هذا العمل الجبان ضد مؤسسة وطنية تقوم على خدمة المواطنين منـذ                 
 في جمعية الشبان المسيحية، حرصه الراسـخ علـى دور           لإلخوةإن الرئيس أكد    : وقال .عشرات السنين 

  .االعتداء الجبان الذي استهدف المكتبة ومحتوياتهاالجمعية في خدمة شعبنا، ورفضه المطلق لهذا 
  ١٦/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   تالحق منفذي التفجير في جمعية الشبان المسحيين في غزةأنهاالداخلية المقالة تعلن  .١٠

ـ         :غزة الـذي قـام بـه      " العمل اإلجرامي " استنكرت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة ما وصفته ب
كـدت  أو . من خالل اعتدائهم على جمعية الشبان المسحيين في مدينة غزة          ]أمس[ هذا اليوم  مجهولون فجر 

الوزارة في بيان على أنها قامت بالتحقيق بالحادثة منذ اللحظة األولى، وقـد تـم معرفـة الكثيـر مـن                     
حقـة  المعلومات وتم ضبط السيارة التي تم ركوبها من قبل المجرمين في أحد شوارع غزة وتتم اآلن مال                

ن اإلخوة المسحيين هم جزء أصـيل       إ" :بيانالضاف  أو .هؤالء المجرمين، وسيجري تقديمهم إلى العدالة     
من المجتمع الفلسطيني وأحد أركانه الرئيسية، ولن نسمح ألحد بالتالعب في أرضنا الفلسطينية ومحاولة              

 ".زعزعة األمن، واستهداف الفلسطينيين
  ١٥/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   غزةفي على مخيم البريج  في قصف جوي" سرايا القدس"بينهم قائد في  شهداء ثمانية .١١

 قـصفت   ١٦ طائرة حربية إسرائيلية من طـراز ف         إنذكرت مصادر فلسطينية    : حكمت يوسف  - غزة
معاويـة  .وقال د  .  أيمن الفايد في مخيم البريج وسط قطاع غزة         "سرايا القدس "مساء اليوم منزل احد قادة      

 ثمانية شهداء بينهم سيدة سقطوا فـي        إن مدير اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية         حسنين
 في مخيم البريج وسط قطاع غـزة        ٧المجزرة التي نفذتها طائرات االحتالل اإلسرائيلي في منطقة بلوك          

ـ          إنوقال حسنين    .فيما أصيب اربون آخرون بجراح     دد  ثالثة جرحى هم في حالة موت سريري وان ع
 شـهداء   ى في مستشف  األطباءوقال أحد    . جريحا بعضهم في حالة الخطر الشديد      ٧٧ إلىالجرحى وصل   

 مجمع الشفاء الطبي نظرا لـصعوبة حالتهـا         إلى تم تحويلها    اإلصابات ان ثالثة عشر حالة من       ىقصاأل
اسـم سـرايا    احمد النـاطق ب أبووقال  .باإلصابات التي وصلت للمستشفي الذي امتالء       اإلصاباتوكثرة  

 عـدد   إلى إضافة"  عبد الفايد  أبو" عن استشهاد احد اكبر قادة السرايا        أسفرالصهيوني  "دس ان القصف    قال
   .كبير من الشهداء المدنيين

  ١٥/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  مجزرة البريج فتحت باب الصراع مع االحتالل على مصراعيه : أبو زهري .١٢

، ردا على المجزرة الكبيرة والتي      "سيدفع الثمن غالياً  "ني  أن االحتالل الصهيو  " حماس"أكدت حركة   : غزة
استهدفت حي سكني مكتظ بعد ضربه بالطائرات الحربية، مما أدى إلى استشهاد ثمانيـة مـن المـدنيين                  

المركز "وقال الناطق باسم الحركة الدكتور سامي أبو زهري في تصريح صحفي له، تلقى               . الفلسطينيين
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حركة حماس تنظر بعين الخطورة لهذا التطور الخطيـر باسـتهداف           "ة منه إن    نسخ" الفلسطيني لإلعالم 
تفتح "وأكد أبو زهري أن هذه الجريمة       . الحربية" ١٦ أف"االحتالل أحد البيوت السكنية بقذائف طائرات       

باب الصراع مع االحتالل على مصراعيه، وأن هذه الجريمة لن يقف شعبنا الفلسطيني مكتوف األيـدي                
  . ، حسب تعبيره"وسيدفع االحتالل ثمنها باهظاًإزاءها، 

  ١٦/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  في لبنان" فتح"ـعباس أمر بتشكيل جهاز أمني جديد ل: مصادر فلسطينية .١٣

كشفت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى في لبنان النقاب عن أن الرئيس محمود عباس              : بيروت
" فتح"وأسند مسؤوليته لمسؤول    " فتح"ودة إلى تشكيل جهاز أمني جديد تابع لحركة         اتخذ قرارا انفراديا بالع   

وطلبت عدم اإلشارة   " قدس برس "وأوضحت هذه المصادر التي تحدثت لـ        .في لبنان سلطان أبو العينين    
إلى اسمها إلى أن عباس اتخذ هذا القرار بشكل مفاجئ وبعيدا عن عباس زكي مسؤول منظمة التحريـر                  

. في لبنـان بهـذا القـرار      " فتح"طينية في لبنان، وأنه جرى إبالغ بعض القيادات األمنية في حركة            الفلس
وأعربت عن خشيتها من أن يكون اتخاذ قرار من هذا النوع وبهذه الطريقة المفاجئة، حيث كان الـرئيس       

 بالـذات محاولـة     في لبنان، وفي هذا التوقيت    " فتح"عباس هو من قرر حلل األجهزة األمنية التابعة لـ          
لفرض حلول ظالمة بحق الالجئين الفلسطينيين في مسألة حق العودة وفرض التـوطين بـالقوة إن لـزم                 

في لبنان للتأكد من صـحة      " فتح"بمسؤولين في حركة    " قدس برس "وقد اتصلت    .األمر، على حد تعبيرها   
  .  أو نفيهالخبر من عدمه، لكن هذه المصادر نفت علمها بهذا القرار ورفضت تأكيده

 ١٥/٢/٢٠٠٨قدس برس
  
   في تونسأبو مازنزرع الجواسيس في مكتب أهم انجازاته : دحالن يرد على بلعاوي .١٤

أكد حكم بلعاوي، أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح في فلسطين، في فيما :  علي الصالح- لندن
حمد دحالن النتقاده ، ان البيان الذي صدر ضد عضو المجلس الثوري م"األوسطالشرق "تصريح لـ

، على "فتح" رد محمد دحالن القيادي في .اللجنة هو بيان باسم مركزية الحركة وليس باسمه الشخصي
نسخة " األوسطالشرق "تلقت " مغالطات حكم بلعاوي" بيان صادر عنه بعنوان تصريحات بلعاوي، في

حية وهمية مصطنعة لن التصريحات المنسوبة لي هي عبارة عن مسر" اعتبر دحالن ان ، حيثمنه
تصدر عني مطلقا ألنها تسيء لي قبل أن تسيء لآلخرين ويعلم حكم وغيره أنني حين أصرح ال أتخفى 

  ."خلف ستار وأصرح باسمي وصوتي وصورتي
توجيه األحقاد الشخصية وتشويه صورة "لمواصلة " الفبركات اإلعالمية"ووصف دحالن بيان اللجنة بـ

 قصور البعض من أمثال حكم بلعاوي، الذي كما أداء ينتقدون أوفون في الرأي كوادر الحركة الذين يختل
يبدو قرر بدء المعركة االنتخابية للمؤتمر السادس مبكرا، طامحا بالظهور بمظهر البطل الهمام الذي 

 بيان دحالن وأضاف ."يستطيع مواجهة دحالن وزمالئه، متوهما انه بذلك يكسب احترام كوادر الحركة
من األجدر ببلعاوي ان ينتفض للدفاع عن أبناء الحركة الذين تنتهك كرامتهم وبيوتهم وأعراضهم كان "

  ."على ايدي عصابات حماس في غزة
الردح اإلعالمي يعرض صورة الحركة ووحدتها للخطر امام الجمهور الفلسطيني ويوفر "وتابع البيان ان 

 الضرر واألذى بحركتنا الرائدة التي يعلق عليها الذخيرة الحية لخصومها وأعدائها إليقاع الكثير من
  ."شعبنا الكثير من اآلمال

للتنصل من هذا السلوك الشاذ "واخيرا دعا دحالن اللجنة المركزية على قاعدة االحترام إلطارها 
كما دعا ابو مازن بصفته القائد العام ومن موقع مسؤولياته الى ان يضع حدا ". والوضيع لحكم بلعاوي
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 السخافات والمهاترات التي يقودها حكم بلعاوي وتهدف الى تشويه كوادر الحركة، األمر الذي لهذه"
  ."ستدفع حركتنا ثمنا باهظا له من رصيدها وسمعتها واحترامها

واختتم دحالن بتوجيه اتهام خطير لبلعاوي، وذلك بزرع جواسيس في مكتب ابو مازن في تونس في 
 الذي كان يعمل في السفارة الفلسطينية في تونس تحت إمرة بلعاوي اشارة الى الجاسوس عدنان ياسين

 عن طريق ١٩٩٣تشرين االول / الذي كان في حينها السفير هناك، وانكشف امر ياسين في اكتوبر
أما حول ردي على القذف والتشهير "وقال البيان . وضع جهاز تنصت في اباجورة في مكتب ابو مازن

عاوي الذي لم نسمع عنه في المحطات البطولية المشرفة للحركة والذي كان الذي ورد على لسان حكم بل
 ."من أهم إنجازاته زرع الجواسيس في مكتب االخ ابو مازن في تونس، فلن أضيف

  ١٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  حول صفقة األسرى " هدريم"قادة القسام في سجن " تفاوض" "إسرائيل": مصادر فلسطينية .١٥

حثيثة لفتح قنـوات    " اسرائيلية"كشفت مصادر فلسطينية، عن وجود محاوالت        : حمدان  منتصر -رام اهللا   
اتصال ومفاوضات مع قيادات الجناح العسكري التابع لحركة حماس في سجون االحـتالل بخـصوص               
صفقة تبادل االسرى، موضحة ان تكثيف هذه المحاوالت يأتي في اعقاب تعثر المفاوضات مع القيـادات                

" حماس"تركز محاوالتها للبدء بحوار مع قيادات       " اسرائيل"ان  " الخليج"كدت تلك المصادر ل   وا .السياسية
   .في سجن هدريم خاصة ان غالبية القيادات العسكرية لحماس توجد هناك

  ١٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   وتطالب بمالحقة المعتدين"جمعية الشبان المسيحية" تندد باالعتداء على "حماس" .١٦

الذي استهدف الجمعية، متهمة  " االعتداء اآلثم "بشدة  " حماس"استنكرت حركة    : من محمد هواش   -  رام اهللا 
ـ  هناك من يهدف   "وقالت في بيان لها ان      ". خدمة االحتالل في إثارة الفتن في الساحة الفلسطينية       "منفذيها ب

ال تـروقهم حـال الوفـاق    الى المساس بالعالقة الوطنية والتاريخية المسيحية االسالمية في فلـسطين، و     
الوطني الفلسطيني ونحن نعيش جنبا الى جنب ظروف الحصار الظالم على شعبنا وعلى قطاع غزة على                

نؤكد أن مثل هذه األعمال ليست من       ... وجه الخصوص والقتل الذي يتعرض له من االحتالل االسرائيلي        
الشعب الفلسطيني، وعليه فإننـا نؤكـد       ثقافة شعبنا وال اخالقه وتهدف الى تشويه نضاالت وجهاد وثبات           

العالقة التاريخية االسالمية المسيحية في فلسطين ونحترم هذه العالقة ونقدرها وان الوحدة الوطنية هـي               
حكومة رئيس الوزراء اسـماعيل هنيـة المقـال         " حماس"وطالبت  ". على سلم اولويات حركتنا المجاهدة    

كذلك نددت فصائل فلسطينية عدة في بيانات منفـصلة          ".عدالةبمالحقة هؤالء المجرمين وتقديمهم الى ال     "
 .بتفجير مقر الجمعية" الجبهة الديموقراطية لتحرير قلسطين"و" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"بينها 

 ١٦/٢/٢٠٠٨ النهار
  
  في غزة " جمعية الشبان المسيحية"فجير مكتبة ت فصائل فلسطينية ومؤسسات تدين .١٧

ت الجبهتان الديمقراطية والشعبية، في بيانين منفصلين، جريمة تفجير مكتبة جمعية           دان: )وكاالت (-غزة
ومن جانبه دان حزب الشعب، إضافة إلى ثماني مؤسسات أهلية           .الشبان المسيحية بمدينة غزة فجر أمس     

  .جمعيةالوحقوقية االعتداء على مقر 
  ١٦/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  تعادة الوحدة الوطنيةيحاولون اس" حماس"و" فتح"أسرى  .١٨
األسير في سجن هـداريم ان      " حماس"كشف المهندس عباس السيد عضو القيادة السياسية لحركة         : نابلس

يبذلون جهوداً مستمرة الستعادة وحدة الصف الوطني وإنهاء حالة         " فتح"و" حماس"اسرى كل من حركتي     
  .هراالنقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية منذ أكثر من سبعة أش

وقال السيد في تصريحات صحافية نقلها مع أسرى اطلق سراحهم من سجن هداريم مـؤخراً، ان قـادة                  
الحركة األسيرة من ابناء الفصيلين يتبادلون افكارا ونقاشات معمقة حول آليـات العمـل إلنهـاء حالـة                  

  ". في الخارجكل هذه الجهود تصطدم لألسف باألجواء التي ما تزال مشحونة: "االنقسام، لكنه اضاف
  ١٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  البدء ببناء مئات البيوت االستيطانية في القدس المحتلة .١٩

أعلنت جهة رسمية إسرائيلية أمس أسماء الفائزين في العطاء لبنـاء مئـات             :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ل بين مدينتي بيـت لحـم   الجاثمة على جبل أبو غنيم الفاص     " هار حوما "البيوت االستيطانية في مستوطنة     

 .والقدس المحتلتين، بعد ثالثة أيام على مزاعم بأن حكومة االحتالل تعيق مـشاريع البنـاء االسـتيطاني               
 وحدات سكنية استيطانية،    ٣٠٧إن اإلعالن عن أسماء الفائزين في العطاء لبناء         " هآرتس"وقالت صحيفة   

كات الفائزة البدء بالتنفيذ خالل شهرين، وال يوجد        يعني عمليا البدء بتنفيذ المشروع، إذ سيكون على الشر        
والمشروع هو جزء من مشروع أوسع في هذه المستوطنة، التي مـن             .أي إجراء بإمكانه وقف المشروع    

شأنها أن تكون حلقة مركزية واساسية في مشروع بتر الضفة الغربية إلى قسمين شـمالي وجنـوبي، إذ                  
غربي مدينة بيت لحـم،     " جيلو"ومستوطنة  " غوش عتسيون "طاني  ستكون حلقة الوصل بين التكتل االستي     

ومن المتوقع ان يتم     .، التي تصل اطرافها إلى مشارف البحر الميت شرقا        "معاليه أدوميم "وبين مستوطنة   
 بيتـا اسـتيطانيا، وبـذلك تكـون هـذه           ٧٥٠اإلعالن قريبا عن الجزء الثاني لهذا المشروع، وهو بناء          

 . مرحلة أساسية لبناء خمسة آالف بيت استيطانيالمستوطنة قد استكملت
  ١٦/٢/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  حلوتس يدعو للتفاوض مع حماس .٢٠

 قال رئيس أركان الحرب اإلسرائيلي السابق، دان حلوتس في مقابلة مطولة له مـع صـحيفة                 :الناصرة
ال أريد  "ائال  وأضاف حلوتس ق  . ، إنه يجب عدم رفض مبدأ التفاوض مع حركة حماس         "يديعوت أحرنوت "

أن أسدي النصائح، ولكن بإمكان القول إنه إذا كانت إحدى اإلمكانيات السيطرة على قطاع غزة، فيجـب                 
معرفة كيف ومتى، وما هي األسباب التي ستجعلنا نخرج من هناك، ولربما فـي ظـل هـذه الفوضـى                    

 ". مع من يجلس هناك    العارمة من المجدي أن فكر بطريقة أخرى، مثال وبشروط محددة جدا، أن نتحدث            
إنني اعتقد ان الحديث مع األعداء هو أمر ليس مرفوضا من حيث المبدأ، لقد تعلمـت أن                 "وتابع حلوتس   

  ".استخدام القوة ليس هو األمر الوحيد، وإذا باإلمكان ان يسبق الحوار القوة، فيجب فعل هذا
  ١٦/٢/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  يليتعيين قائد جديد لسالح الجو اإلسرائ .٢١

قرر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك تعيين الميجور جنرال عيدو نخوشـتان            : وكاالت   -تل أبيب   
وافادت وسائل االعالم ان الجنرال شكيدي اعلن        .قائداً لسالح الجو خلفا للميجور جنرال إليعازر شكيدي       

لية قولها امس أن قرار بارك      ونقلت اذاعة الجيش عن مصادر إسرائي      .رغبته في التقاعد من الجيش قريبا     
حاليـاً  )  عاما ٥١(ويرأس نخوشتان    .جاء بناء على توصية رئيس أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي         
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هيئة التخطيط في قيادة األركان العامة بعد أن تولى في الماضي سلسلة مناصب في سالح الجـو بينهـا                   
  .رئيس شعبة االستخبارات ورئيس هيئة أركان سالح الجو

  ١٦/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  باراك ابلغ الحاخام معلومة امنية جعلت شاس تتراجع عن االنسحاب: تلفزيون إسرائيل .٢٢
 وزير الحرب اإلسرائيلي باراك التقـى بالحاخـام عوفاديـا           إنقال التلفزيون اإلسرائيلي    : القدس المحتلة 

 .نيـة حـساسة وهامـة    وان باراك نقل اليه معلومـة ام      - االب الروحي لحزب شاس المتدين       -يوسف  
سياسي للتلفزيون انه في اعقاب ذلك قام الحاخام يوسف باالعالن ان كتلة شاس فـي               ل المراسل ا  وأضاف

  .الكنيست لن تنسحب من حكومة اولمرت ما أثار فضول الصحافيين والمحللين حول طبيعة هذه المعلومة
  ١٥/٢/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   أعقاب اغتيال مغنيةسلسلة إجراءات أمنية متشددة في: إسرائيل .٢٣

في ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، سلسلة تعليمات للمواطنين " اإلرهابمركز مكافحة "أصدر :تل أبيب
اإلسرائيليين في الخارج أو الذين اضطروا الى السفر للخارج في هذه األيام، أن ال يتكلموا العبرية وال 

جاءت هذه . موزا تدل على هويتهم اإلسرائيليةيرتدوا مالبس وال يحملوا حقائب تحمل كتابات أو ر
التعليمات ضمن سلسلة تعليمات أخرى للمواطنين اإلسرائيليين وجهها المركز المذكور، في أعقاب 
خطاب األمين العام لحزب اهللا، حسن نصر اهللا، خالل تشييع عماد مغنية في بيروت، والذي قال فيه ان 

وكانت وزيرة الخارجية ". ع كل العالم انها ستكون حربا مفتوحةإسرائيل أرادتها حربا مفتوحة، وليسم"
إسرائيل دولة "اإلسرائيلية، تسيبي لفني، ردت على هذا الخطاب باستخفاف وقالت في واشنطن، أمس، ان 

فواضح للجميع كيف . قوية واليهود شعب قوي وال يهزنا هذا التصريح أو ذاك من هذا االرهابي أو ذاك
لكن المخابرات اإلسرائيلية وقادة أجهزة األمن على اختالفها لم يستخفوا بالتهديد،  ."نرد على االرهاب

وأعلنوا حالة استنفار أمني واسع وتأهب قصوى على الحدود . وتوقعوا أكثر من رد على اغتيال مغنية
 .الشمالية وفي المؤسسات اإلسرائيلية واليهودية في الخارج، حال تنفيذ جريمة االغتيال

 ١٦/٢/٢٠٠٨ق األوسط الشر
 
  حالوتس يعترف بعد صمت طويل بفشله وبمفاجأته بعدم جاهزية الجيش للعدوان .٢٤

اعترف الجنرال دان حالوتس باألخطاء التي ارتكبها، وعبر عن شعوره          :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
 أن خسارتها   وألمح إلى . ٢٠٠٦خالل الحرب العدوانية على لبنان في صيف        " تفويت الفرصة "بالوجع ل   

وردا . تعود ألسباب عميقة ولتطورات داخل الجيش رفض الكشف عنها، وقال انه سيأخذها معـه للقبـر               
على سؤال حول أشد اللحظات خالل الحرب، قال حالوتس إن أبرزها حينما أدرك أن الجـيش ال يـوفر                   

ـ             ت إلـى أن اسـتخدام      البضاعة ويعجز عن تقديم الجواب الذي كان يملك الفرصة لتقديمه وأهدرها، ولف
  .معبر جدا بالنسبة له أيضا" تفويت الفرصة"مصطلح 

 كشف حـالوتس الـذي بـدا        "اإلسرائيلي"وردا على سؤال عما إذا كان فوجئ من عدم جاهزية الجيش            
  .متحفظا في الحديث المطول معه، أنه لم يفاجأ من المشكلة، لكنه فوجئ من عظمتها

  ١٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ٤٨من الفقراء بالدولة هم من فلسطينيي % ٥٥ :ر رسمي إسرائيليتقري .٢٥

 كشف التقرير اإلسرائيلي الرسمي السنوي عن الفقر في إسرائيل، عن استفحال الفقـر بـين                -الناصرة  
مقابل ارتفاع طفيف غير ملموس على نسبه بين العـائالت          % ٥٥ حيث بلغت نسبته نحو      ٤٨فلسطينيي  
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وحسب معطيات تقريـر     %.٢٥دل العام للفقر في إسرائيل يصل إلى ما نسبة          اليهودية، في حين أن المع    
 ٢٠٠٧فإنه حتى منتصف العام الماضـي       ) مؤسسة التأمين الوطني  (مؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية     

، وهو ارتفاع طفيف عن     %٢٤،٧ مليون نسمة، ويشكلون ما نسبته       ١،٦٧٥بلغ عدد الفقراء في إسرائيل      
 ٨٠٤ونصف الفقراء تقريبا هم من األطفال إذ بلـغ عـددهم             %.٢٤،٥بلغت النسبة   ، حين   ٢٠٠٦العام  

% ٥٠من األطفال، ولكن هذه النسبة ليست متساوية، ألن أكثـر مـن             % ٣٦آالف طفل، ويشكلون نسبة     
، في حين أن نسبة هؤالء األطفال الفلسطينيين من مجمل الفلـسطينيين            ٤٨منهم هم من أطفال فلسطينيي      

 فقراء، في حين أن هذه النسبة       ٤٨من أطفال فلسطينيي    % ٦٥، وبذلك يتضح ان     %٢٤ هي   في إسرائيل 
  %.٢٠بين األطفال اليهود بالكاد تصل إلى 

  ١٦/٢/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  اقتصاديون إسرائيليون يحذرون من سياسة أولمرت بقطع العالقة االقتصادية مع غزة .٢٦

 مـن األضـرار التـي سـتلحق باالقتـصاد            يحذرون   اقتصاديون إسرائيليون :  محمد سعيد  -واشنطن  
اإلسرائيلي الذي سيتأثر بشدة اذا ما أصبح الحصار الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع               

" األسـير سوق إسرائيل   "غزة سياسة دائمة الن إسرائيل ستخسر جزءا كبيرا مما سمته صحيفة هآريتس             
وقالت الصحيفة إنه استنادا إلى أرقـام المكتـب         ." ي المحاصر  سوق غزة االقتصاد   إلى إشارة فيوذلك  

المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء فإن إجمالي الصادرات اإلسرائيلية إلى قطاع غزة والضفة الغربية اللتان             
 ٦٠نحو  ( مليون نسمة، يعادل إجمالي صادرات إسرائيل إلى كل من فرنسا            ٣،٥يزيد عدد سكانهما على     

  . وهما مدرجتان على قائمة الدول الصناعية الثماني الكبار) مليون نسمة( ٦٠يا وإيطال) مليون نسمة
  ١٦/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  سوداني في إسرائيل يطلبون اللجوء السياسي ٦٠٠٠ .٢٧

 شخص، معظمهم من اقليم دارفور ٦٠٠٠بلغ عدد السودانيين الموجودين في إسرائيل حوالي  :تل أبيب
ووصلت آخر دفعة منهم، . عوى الخطر الذي يهدد حياتهم في وطنهمويطلبون اللجوء السياسي فيها بد

 سودانيا، تسللوا الى إسرائيل عبر حدودها مع مصر، واعتقلتهم السلطات ١٢٣فجر أمس، وتضم 
وأثار دخولهم الى إسرائيل . اإلسرائيلية للتحقيق وأبلغت عنهم وكالة غوث الالجئين التابعة لألمم المتحدة

  .ة في الجنوبموجة احتجاج عارم
 ١٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  %٩٥استثمار اإلسرائيليين في بورصات الخارج ينخفض بنسبة  .٢٨

يكاد المستثمرون اإلسرائيليون يكفون عن شراء أسهم في البورصات الخارجيـة،           :  خلف خلف  - رام اهللا 
 مـشتريات   فقـد انخفـضت    .في أعقاب االنخفاض الذي سجل في األسابيع األخيرة في بورصات العالم          

في المئـة فـي     ٩٥من أسواق األسهم حول العالم في الخارج بنسبة         ) األفراد والشركات (القطاع الخاص   
وأفادت التقارير اإلسـرائيلية     . فريم وبسبب تهاوي البورصات    –غضون أربعة أشهر بعقب أزمة الساب       

ينـاير ستنـشر فـي      /نيأن المعطيات الرسمية عن االستثمارات في البورصات الخارجية في كانون الثا          
ويدور الحديث عن إجمالي مشتريات القطاع الخاص من البورصات الخارجية وفي           . غضون بضعة أيام  

وعالوة على ذلك، إجمالي استثمارات جميع الجهات في         . ضمن ذلك مشتريات بواسطة صناديق االئتمان     
في المئـة فـي غـضون       ٩٤ انخفض بنسبة ) باألسهم وسندات الدين  (إسرائيل في البورصات في العالم      

  . ٢٠٠٧ مليون دوالر فقط في كانون األول ٥٥ مليون دوالر في تشرين األول إلى ٨٥٥شهرين، من 
  ١٥/٢/٢٠٠٨موقع ايالف 
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   مليون دوالر٣٠ يكلف  بالعراق إلى السودان الفلسطينييننقل الالجئين: عزام األحمد .٢٩

كلف بمتابعة ملف الالجئين الفلسطينيين في كشف عزام األحمد الم: الرؤوف أرناؤوط عبد - رام اهللا
كان األحمد قد اجتمع قد و.  مليون دوالر٣٠ وتوفير أماكن لهم في السودان تبلغ هم أن تكلفة نقل،العراق

مع عدد من ممثلي الدول المانحة لبحث تمويل العملية خاصة بعد موافقة الحكومة السودانية على 
  .استقبالهم

 ١٦/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   وقوع انهيارات في إحدى ساحات المسجد االقصى ينفيمفتي القدس .٣٠

نفى مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، األنباء التي تحدثت عن وقوع انهيارات             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
في إحدى ساحات المسجد االقصى، مؤكداً أن ما جرى هو تعرض ثالث بالطات في الساحة للكسر بفعل                 

كانـت مؤسـسة    قـد   و. ظافة فوق قناة لتصريف المياه ما ادى إلى  تحطم تلك البالطات           مرور سيارة الن  
 تحت المسجد األقصى أدت إلى انهيار فـي سـاحة المـسجد             "اإلسرائيلية"األقصى ذكرت أن الحفريات     

  .وتشققات خطيرة في جدران البيوت المالصقة للجدار الغربي للمسجد
  ١٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   لتهويدها وتهجير سكانها  في القدس القديمةاألحياء ىمركزة علستيطانية اهجمة  .٣١

ن الجماعيات  أال  ، إ  رغم تواصل البناء االستيطاني داخل مستوطنات القدس       ىعل : وليد عوض  -رام اهللا   
 مدار الساعة لتهويد احياء القدس القديمة والسيطرة عليها بشتي الوسـائل            ىاالستيطانية تواصل العمل عل   

وفي ذلك االطار يتعرض حي سلوان المالصق السوار الحرم القدسي لهجمة            .مدينةكتمل عملية تهويد ال   لت
. ضافة لحفر انفاق في تلـك المنطقـة  إاستيطانية شرسة لتهويده، والسيطرة علي عشرات المنازل بداخله   

تلفـة بـل بـاتوا    ولم يكتف المستوطنون بالسيطرة علي بعض منازل سلوان واالستيالء عليها بذرائع مخ 
 لتخريبها ومن ثم االستيالء عليها بحجة انهـا باتـت منـازل             الحي،يحفرون االنفاق تحت بيوت اهالي      

  . حياة ساكنيهاىخطيرة عل
  ١٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  استكملت بناء مدينة كبيرة أسفل مدينة القدس المحتلة" إسرائيل: "مدير مركز القدس للحقوق .٣٢

شف زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، النقـاب           ك: سليم تايه  -م  طولكر
 ، استكملت بناء مدينة كبيرة، أسفل مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لالستيالء على المدينـة             "إسرائيل"عن أن   
لمستوطنات  تقوم بحفر أنفاق لربط هذه المدينة با       "اإلسرائيلية" بشكل كامل، مشيرا إلى أن الحكومة        الحتلة

 فـي مدينـة القـدس      "اإلسرائيلية"وشدد، على أن المخططات االستيطانية       .القدس المحيطة ب  "اإلسرائيلية"
 يعملون علـى    همالمحتلة، تتسارع بوتيرة عالية، وخاصة خالل السنتين الماضيتين، حيث كان واضحا أن           

أن تـصريحات بعـض     وأكـد،    .خلق وقائع على األرض، تستبق أي مفاوضات حول الوضع النهـائي          
 بإمكانية إعادة بعض مناطق القدس إلى السلطة الفلسطينية هي مجرد تصريحات            "اإلسرائيليين"المسؤولين  

 تـسعى إلـى     "إسرائيل"، أن   من جهة أخرى  وأوضح   .إعالمية، لم يعد ممكنا تطبيقها على أرض الواقع       
  . ألف فلسطيني٧٠ إلى ٦٠تحديد عدد الفلسطينيين في مدينة القدس بحيث ال يزيد عن 

  ١٥/٢/٢٠٠٨ قدس برس
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  الهجمة االستيطانية على القدس بعد لقاء انابولس يبين ازدياد تقرير .٣٣
 أن الهجمة االستيطانية قد ازدادت       في تقرير له،   أكد االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين       :نابلس

 .اء آالف الوحدات السكنية للمستوطنين    على القدس المحتلة بعد لقاء انابولس عبر توسيع المستوطنات وبن         
 األمريكي والمخططات االستيطانية التي نشر عنهـا        "اإلسرائيلي"لقاء تجاوب تماماً مع الطرح      الوأكد ان   

 معاليه زيتـيم القائمـة علـى        وطنة وحدة استيطانية في مست    ٦٠هي مخطط اقامة    و ،الشهر الماضي فقط  
 باالضافة الى مخطـط اضـافة       ، وحدة ٢٠٠٥ات السكنية   ليصبح بذلك عدد الوحد   ،  اراضي رأس العمود  

 ثم االعالن عـن بنـاء       ، وحدة في جبل ابو غنيم     ٥٠٠و،   معاليه ادوميم  وطنة وحدة سكنية في مست    ٢٤٠
 ٧٣٠٠ ببنـاء    وطنات ذاتها ضمن حملة توسيع وتسمين لخمس مـست        وطنةمستال وحدة سكنية في     ١٠٠٠

 وحدة على اراضي قريـة الولجـة،        ٣٠٠٠ وطنات بواقع الباقي موزع على اربع مست    فيما   .وحدة سكنية 
 وحدة في   ١٢٠٠ و ، على اراضي قرية بيت حنينا شمال القدس       "نيفيه يعكوب " وطنة وحدة في مست   ٤٠٠و
 شـمال   " بسجات زئيف  وطنةمست" وحدة في    ١٢٠٠ شمال غرب القدس باالضافة الى       " راموت وطنةمست"

  .شرق القدس
  ١٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 نقل المستوطنين المرحلين عن غزة إليهات توسع مستوطنات األغوار و"سرائيلإ" .٣٤

 توسيع المستوطنات  شمال الضفة الغربيةمحافظ طوباس أدان سامي مسلم:  الوكاالت-القدس المحتلة 
خرقا لكل معتبرا أن ذلك يعد . في منطقة األغوار الشمالية ونقل المستوطنين المرحلين عن غزة إليها

  .يطان وأيضا خرقاً لوعود الواليات المتحدة بوقف االست،قات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينيةاالتفا
  ١٦/٢/٢٠٠٨البيان 

  
  اهللا حنا يقوم بزيارة تضامنية للجوالن السوري  عطاالمطران .٣٥

 قام المطران عطااهللا حنا على رأس وفد مقدسـي بزيـارة            ،هل الجوالن أ إلنتفاضة   ٢٦بمناسبة الذكرى   
  .هناكخوية تضامنية إلى الجوالن السوري المحتل، وذلك بدعوة من الفعاليات والهيئات الوطنية أ

  ١٥/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  "اإلسرائيلية" في السجون  حقوقي يطلع األمم المتحدة على ظروف األسرىمركز .٣٦
حدة للشؤون  وجه مركز أحرار لدراسات األسرى لوكيل األمين العام لألمم المت          : أمين أبو وردة   -نابلس  

حيـث  . االنسانية رسالة تصف الظروف المأساوية التي يعيشها األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل        
كمـا   . التي تفتقر الدنى المقومات االنسانية     "اإلسرائيلية" الى الظروف الحالية في مراكز التوقيف        تتطرق

يها االسير بالقتل واالغتصاب ويمنـع      ماكن يهدد ف  أتطرقت الى مراكز التحقيق التي تحولت الى مسالخ و        
  .من النوم واألكل لفترات طويلة ويتم االعتداء عليه جسدياً ولفظياً

  ١٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  نقيب المعلمين بغزة يحذر من المخاطر التي تتهدد التعليم بسبب قطع رواتب المدرسيين .٣٧
 من انفجار الوضع داخل قطـاع       ،حذر نقيب المعلمين الفلسطينيين في قطاع عزة محمد بدر صيام         : غزة

 ،التعليم في قطاع غزة بالذات نتيجة تجاهل حقوق المعلمين واإلمعان في التخريب من قبل حكومة فياض               
 لم   معلم ومعلمة في الضفة وغزة والقدس      ٣٥٠٠عن أن حوالي     وكشف .من خالل سياسة قطع الرواتب    

 كما  .أرقام وظيفية لهم    في المائة، من مستحقاتهم على شكل سلف رغم اعتماد         ٥٠ - ٣٠يتقاضوا سوى   
 شهراً بسبب قـانون     ١٧ أياً من مستحقاتهم منذ      وا معلم ومعلمة بالضفة الغربية لم يتقاض      ٤٠٠ن حوالي   أ
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 أياً من مستحقاتهم منـذ      او معلم ومعلمة تعيين لم يتقاض     ٢٠٠٠ن ما يزيد عن     أ في حين . السالمة األمنية 
 ألف معلم ومعلمة من قطاع غـزة          تم قطع رواتب حوالي    في هذا السياق، أنه قد    وأضاف   .خمسة أشهر 

  .من مختلف المواقع التعليمية وممن ينتمون إلى جميع ألوان الطيف الفلسطيني
  ١٥/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
   حصار غزةبسبب حرموا من حقهم في التعليم جامعي ٢٧٠٠اكثر من : تقرير .٣٨

 طالـب وطالبـة   ٢٧٠٠ اكثر من  أنلمركز الفلسطيني لحقوق االنسانذكر تقرير ل :  نفوذ البكري  -غزة  
 ومن بين هؤالء    ،حرموا من حقهم في التعليم واصبحوا عاجزين عن السفر لاللتحاق بمؤسساتهم التعليمية           

بـسبب   ، وذلك فقدوا اقامتهم،ة طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة في دول عربية واجنبي  ٧٠٠نحو  
  .غزةقطاع اغالق المعابر في 

  ١٦/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  صابة مصور وآخرين بالغاز خالل مسيرة بلعين االسبوعيةإ .٣٩

 أصيب مصور صحفي بجروح طفيفة، وعدد آخر من المواطنين بحاالت اختناق            : نائل موسى  -رام اهللا   
 االحتالل بالقوة مسيرة سلمية ضد الجدار واالستيطان في قرية           عندما فرقت قوات   ،بالغاز المسيل للدموع  

  .بلعين التي تستعد االسبوع المقبل الحياء الذكرى السنوية الثالثة النطالق انتفاضتها الشعبية
  ١٦/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   مجهولون يفجرون مكتبة جمعية الشبان المسيحية في غزةمسلحون .٤٠

في شـارع  " جمعية الشبان المسيحية"ولون فجر الجمعة، على تفجير مكتبة أقدم مسلحون مجه : ألفت حداد 
شـهود  بحسب ما ذكر    قاموا باقتحام الجمعية واختطاف الحراس،       وذلك بعد أن     .الجالء وسط مدينة غزة   

يوجد أيضا بداخلها روضة    كما  تقدم خدمات رياضية وتأهيل مهني،       جمعيةالن  ومما يجدر ذكره أ   . عيان
  . بتقديم خدمات اجتماعية وتقوم،أطفال

  ١٥/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  تظاهرة في غزة احتجاجا على نشر رسوم مسيئة لإلسالم في الدنمارك .٤١

 تظاهر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة أمس بدعوة من حركة حماس احتجاجا على :أ ف ب - جباليا
واثارت ، ٢٠٠٥ في نشر صحف دنماركية مجددا أحد الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي ظهرت

الدنمارك للتراجع ، كلمة امام المتظاهرينفي  ،يوسف الشرافي وقد دعا النائب .غضب العالم االسالمي
  .فورا وتقديم االعتذار عن االساءة للرسول وتقديم اصحاب هذه الصحف الى المحاكمة

 ١٦/٢/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  إسرائيل خارج لبنانيخطط لعمليات ضد " حزب اهللا: "خبير عسكري لبناني .٤٢

قال العميد المتقاعد في الجيش اللبناني بول فارس، أن إعالن الحرب المفتوحة :  فادي الغوش-بيروت 
التي أطلقها نصر اهللا هي امتداد لسياسة حزب اهللا وهو منذ تأسيسه قد بنى سياسته على مواجهة إسرائيل 

وأضاف . مصالح إسرائيل وسفاراتها في الخارجوترجمة هذا اإلعالن أن هناك إمكانية لشن عمليات ضد 
 حزب اهللا يملك إمكانيات عمالنية وليس سياسية فقط، ويستطيع أن يضرب في أي مكان ولهذا فان أن

ال اعتقد أن هذا التصعيد سيكون على األرض اللبنانية ألنه ... هجمات حزب اهللا وتصعيدها لن تتوقف
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وبات، وال اعتقد أنه سيكون هناك تصعيد مع إسرائيل أكثر من على الحدود اللبنانية يوجد بعض الصع
 .ذلك ألنه في الداخل اللبناني وصل التصعيد إلى حده األقصى

  ١٦/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
 اإلسرائيليون في حال تأهب على الحدود مع لبنان .٤٣

 من هذه الحدود انه خالل جولة ميدانية قام بها على مقربة" الوكالة الوطنية لالعالم"أفاد مندوب  :بيروت
وقد اتخذت كل . تبين أن القوات اإلسرائيلية موضوعة على درجة عالية من التأهب والحذر والترقب"

االجراءات االحترازية والوقائية التي تجنب جنودها الوقوع في مكامن يمكن ان ينصبها لهم عناصر من 
جلة والمؤللة عن الحدود مع لبنان، لذلك ابعدت دورياتها الرا. حزب اهللا داخل منطقة الجليل المحتلة

ولوحظ ان الدوريات المؤللة تتحرك على الخطوط . وحدت كثيرا من حركتها على مقربة من هذه الحدود
كذلك الزم المستوطنون منازلهم وخفت . والطرق الخلفية وبسرعة، كما ان الجنود الزموا مواقعهم

 ".يبة من الحدود مع لبنانحركتهم على الطرق حتى داخل هذه المستوطنات القر
  ١٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  بإطالق المعتقلين الفلسطينيين" حماس"مصر تتعهد لـ  .٤٤

الموالية لحركة حماس والتي تصدر من غزة، إن " فلسطين"قالت مصادر فلسطينية لصحيفة : آي.بي.يو
 قضية الفلسطينيين المعتقلين ووفداً أمنياً مصرياً رفيعاً، تناول" حماس"وفد حركة  الذي حصل بين اللقاء

الجانب المصري تعهد باإلفراج عنهم خالل األيام "في سجون مصر عقب عبورهم الحدود، الفتة إلى أن 
 ".المقبلة

  ١٦/٢/٢٠٠٨البيان 
  
  حدودنا مع غزة يجب ان تكون مفتوحة  :  في الواليات المتحدةسفير مصر .٤٥

 المتحدة نبيل فهمي، في كلمة القاها امام المركز قال السفير المصري لدى الواليات:  كونا-واشنطن 
ال يمكن لمصر ان تشارك في وضع يركز على تغيير السياسة الفلسطينية من "الفلسطيني في واشنطن، 
وقال . معتبرا ان معبر رفح يجب ان يبقى مفتوحا وشفافا وامنا وليس مخترقا" خالل المعاناة الفلسطينية

المشاكل الفورية الطويلة االمد بدون نسيان انها "ة في هذه القضية معالجة فهمي ان على االطراف المعني
لمعالجة االزمة " االرادة السياسية"ورأى السفير المصري ان العائق هو غياب ". جزء من مشكلة اكبر

 حصار"الحصار اإلسرائيلي على غزة قائال " عدم فعالية"كما انتقد فهمي . وليس ايجاد سبل الدارة المعبر
  .هذا العقاب الجماعي ال يمكن ان يستمر"واضاف " على فترة طويلة االمد سياسة فاشلة

  ١٥/٢/٢٠٠٨موقع ايالف 
  
  للحق الفلسطيني يؤكد دعم بالده وزير الخارجية التركي .٤٦

لنضال الشعب الفلسطيني "كرر وزير الخارجية التركي علي باباجان دعم بالده :  حسني محلي-أنقرة 
مشروعة والعادلة واقامة دولته المستقلة، ودعا الفلسطينيين لوضع حد نهائي لخالفاتهم من أجل حقوقه ال

وتحدث الوزير باباجان للسفراء الفلسطينيين المعتمدين ". الداخلية ليسهم ذلك في تحقيق اهدافهم المشتركة
دوانها وإنهاء لوقف ع" إسرائيل"في الدول األوروبية وآسيا ووصف الوضع في غزة بالخطير جداً، ودعا 

  الحصار فوراً، مطالباً جميع الدول بمساعدة الشعب الفلسطيني لتجاوز محنته الصعبة التي يعاني منها منذ 
  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                   ٩٩١:         العدد                        ١٦/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

فترة طويلة، وأضاف ان استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مشاكل اخطر في المنطقة، وكرر استعداد 
  .تركيا للوساطة بين جميع االطراف بشأن التسوية

  ١٦/٢/٢٠٠٨اتية الخليج اإلمار
  
  األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة تتدهور : األمم المتحدة .٤٧

اكد ممثل االمين العام لألمم المتحدة جون هولمز، في مؤتمر صحفي عقده في غزة، ان االوضاع                : غزة
االنسانية متدهورة وان نسبة الفقر والبطالة وصلت الى نسب مخيفة وان عشرات االف النـاس يفقـدون                 

واضاف ان المعابر المغلقة في قطاع غزة تزيد االوضاع سـوءا مطالبـا             . هم في قطاع غزة   مصدر رزق 
وقال ان ما يـدخل     . بضرورة فتح المعابر لتمكين سكان القطاع من الحركة وتصدير منتجاتهم وبضائعهم          

االزمة  في المائة من الذي كان يدخل سابقا مما يزيد من تفاقم             ١٠قطاع غزة من مواد اساسية ال يتجاوز        
  .االنسانية في قطاع غزة

  ١٥/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  للمفاوضات ستؤدي لتقويض السلطة الفلسطينية " إسرائيل"إعاقة : مسؤول أوروبي .٤٨

ان مسؤوال اوروبيا رفيع المستوى قـال لمراسـلها،         " هآرتس"قالت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ينيين تسير ببطء شديد، وعزا هذا التأخر الى المماطلـة          الجمعة، ان المفاوضات بين االسرائيليين والفلسط     

التي تنتهجها اسرائيل في المفاوضات، والتي من شأنها ان تؤدي في نهاية المطاف الى تقويض الـسلطة                 
واضاف ان الدول الغربية والعربية التي تعهدت بتقـديم المعونـات      . الوطنية الفلسطينية، على حد تعبيره    

بتسهيل حركة التنقل في الضفة     " إسرائيل"فلسطينية اشترطت تنفيذ التعهدات بأن تقوم       االقتصادية للسلطة ال  
بالعمـل فـورا علـى ازالـة البـؤر          " إسرائيل"الغربية المحتلة، باالضافة الى ذلك طالبت الدول نفسها         

 واضاف انه حتى االن لم تقم الدول المانحـة بتحويـل االمـوال الـى الـسلطة                . االستيطانية العشوائية 
الفلسطينية، واكد ان رئيس حكومة تسيير االعمال في رام اهللا المحتلـة الـدكتور سـالم فيـاض ابلـغ                    
االوروبيين بأنه سيكون من الصعب عليه، ان لم يكن مستحيال، ان يتمكن من دفع رواتب الموظفين فـي                  

  .الشهر المقبل، وعددهم حوالي مئة الف، على حد قول المسؤول االوروبي
  ١٦/٢/٢٠٠٨ القدس العربي

  
   مدينة ١١٥استنفار أمريكي لحماية المؤسسات اليهودية في : واشنطن .٤٩

رفعت السلطات األمريكية حالة التأهب حول الجمعيات والمنظمات اليهوديـة          :  حنان البدري  -واشنطن  
في مختلف أنحاء الواليات المتحدة تحسباً لما وصفته بتصاعد الخطر ضد هذه المؤسسات، وذلـك فـي                 

أنه تم رفع درجـة     " آي.بي.إف"وأعلن مكتب   . كلمة األمين العام لحزب اهللا في تأبين عماد مغنية        أعقاب  
في مائة وخمس عشرة مدينة أمريكية وقيامهم       " فرق مكافحة اإلرهاب  "االستعداد، وصدرت أوامر لتأهب     

سيد حسن نـصر    ويقوم خبراء أمريكيون بتحليل كلمة ال     . بالمرور وتأمين المنظمات والمؤسسات اليهودية    
  .”حرب مفتوحة“اهللا التي أعلن فيها أنه ستكون هناك 

  ١٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  فرنسا تفرض على طالبها تبني قصص أطفال المحرقة  .٥٠

يقوم كل طالب من طالب صف الخـامس        "أصدر الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي قراراً يقضي  بأن          
عاماً، بتبني ذاكرة قصة أحد األطفال اليهود الذين قـضوا فـي             ١١االبتدائي، أي ممن لم يتجاوز عمره       

، قد يرحب به الـبعض      "نسبي"والقرار الذي وصفه وزير التعليم الفرنسي كزافييه داكرو بأنه          . "المحرقة
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لن يستقبل أي زعيم عالمي ال يعتـرف     "وقد يعارضه البعض اآلخر، يأتي بعد قرار شبيه بأن ساركوزي           
  .  تدهوراً قياسياً، مقارنةً مع أسالفه"فرنسياً"قت تشهد فيه شعبيته ، وفي و"إسرائيل"بـ

  ١٦/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  ورام اهللا الدعم الفرنسي الالزم لدفع المفاوضات" إسرائيل"كوشنير يبحث في  .٥١

ـ           :  ارليت خوري  -باريس   " اسـرائيل "يبدأ وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، اليـوم، زيـارة لـ
وقالت الخارجية الفرنـسية ان     . ينية لحض األطراف على المضي قدماً في عملية السالم        والمناطق الفلسط 

مؤتمر انابوليس أعاد إحياء األمل بالسالم في المنطقة، وان مؤتمر باريس للدول المانحة للفلسطينيين دعم               
ـ            . ذلك ه بـالتزام   واضافت ان كوشنير سيستغل زيارته للمنطقة والتي تستمر يومين، ليعيد تذكير محاوري

على درب السالم الذي يتطلب تسويات مؤلمة، فـإن فرنـسا           ": وتابعت. فرنسا التام في إطار النهج القائم     
  ."مستعدة من دون أي تدخل في سير المفاوضات، لتقديم كل الدعم الالزم للمضي قدماً

  ١٦/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  يركيين من السلطة أعضاء من الشيوخ األميركي يطالبون رايس بالتمسك بتعويضات ألم .٥٢

طلب ثمانية من اعضاء مجلس الشيوخ االميركي، الخميس، من وزيرة الخارجيـة            :  ا ف ب   -واشنطن  
كوندوليزا رايس رفض طلب تقدم به الفلسطينيون للتخلي عن تعويضات ماليـة يطالـب بهـا ضـحايا                  

لة مفتوحة موجهة الى    وقال هؤالء البرلمانيون في رسا     .اميركيون لهجمات شنها فلسطينيون في الماضي     
الجهود السياسية الرامية الى تدخل حكومتنا وتأثيرها بدون مسوغ قانوني يمكـن ان تقـوض               "رايس ان   

نريد التعبير عن معارضتنا لهذا التحرك او       "واكد موقعو الرسالة     ".االحكام التي اصدرها قضاة مستقلون    
 واشاروا خصوصا الـى قـضية امـرأة         ".اي تدخل من جانب الحكومة في الحقوق المشروعة للضحايا        

 ونجحت في مالحقاتهـا ضـد الـسلطة الفلـسطينية           ٢٠٠٢اميركية قتل زوجها في هجوم فلسطيني في        
 . ومنظمة التحرير الفلسطينية

  ١٦/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  مقربون من اللوبي اليهودي يشكلون هيئة مستشاري أوباما .٥٣

 حملـة المتنـافس الـديمقراطي النتخابـات         عزت مصادر مطلعة في   :  محمد سعيد، أ ف ب     -واشنطن  
ـ       إلى سيطرة مجموعة من المستشارين اليهـود       " إسرائيل"الرئاسة األمريكية باراك أوباما موقفه المؤيد ل

األمريكيين المرتبطين باللوبي اإلسرائيلي، والذين سبق لهم تولي ملف الصراع العربي اإلسرائيلي فـي              
يس روس، مارتن إنديك، دان كيرتزر وهـرون ميلـر، ويـذكر أن             إدارة بيل كلينتون، ومن أبرزهم دين     

هؤالء األربعة كانوا يشكلون الطاقم األمريكي المشرف على المفاوضات العربية اإلسرائيلية فـي عهـد               
ومن بين مستشاري أوباما حول الصراع العربي اإلسرائيلي روبرت مـالي، الـذي عـارض               . كلينتون

لفلسطينية الراحل ياسر عرفات قد رفض عرضا إسرائيليا من إيهـود       إدعاءات روس بأن رئيس السلطة ا     
  .  بتسوية نهائية للقضية الفلسطينية٢٠٠٠باراك في كامب ديفيد في تموز 

  ١٦/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  االتحاد األوروبي بصدد إطالق برنامج تمويل جديد لخفض معدالت الفقر .٥٤

وبية انها عقدت هذا األسبوع مشاورات مع ممثلي        قالت المفوضية األور  :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  
 منظمة اهلية بشأن خط تمويلي جديد تابع لالتحاد األوروبي سيتم استخدامه للمـساعدة فـي خفـض                  ٥٥

واوضحت المفوضية انـه  . معدالت الفقر وبناء منظمات المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة   
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الدعوة األولى لتقديم مقترحات المشاريع في إطار برنـامج التمويـل           سيتم خالل األسابيع القادمة إصدار      
وقالت فـابيين   ". األطراف غير الحكومية والسلطات المحلية في عملية التنمية       "الجديد الذي يحمل عنوان     

ان أحد األهداف الرئيـسية     : "بيسون، المسؤولة في مكتب المفوضية األوروبية بالقدس خالل تلك الورشة         
، مشيرة الى ان هذا البرنـامج يهـدف         "يتمثل في خفض معدالت الفقر في سياق تنمية مستدامة        للبرنامج  

ايضا الى توفير الدعم لسكان ال تصلهم الخدمات والموارد الرئيسية، اضافة إلى الذين تم استثناؤهم مـن                 
  .عملية صنع القرار

  ١٦/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  مليون دوالر لمساعدة الالجئين٢٣٨األونروا توجه نداء عاجال لجمع  .٥٥

 مليـون دوالر لتـوفير   ٢٣٨، امس، نداء عاجال لجمـع حـوالي    "االونروا"وجهت وكالة   :  وفا –جنيف  
وأكـدت كـارين أبـو زيـد        . االحتياجات األساسية العاجلة لالجئين  في الفترة المقبلة من العام الجاري          

 غزة  شهدت تدهورا غير مسبوق في الـشهور          المفوضة العامة للوكالة في تصريح لها أن األوضاع في        
األخيرة، وأن حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من بينهم مليون الجئ يواجهون حربا مـع الفقـر                 
والمرض والبطالة، في ظل الحصار المفروض على القطاع وعدم وصول السلع األساسية، إضافة إلـى               

أن الوضع في الضفة ليس أفضل حاال عنه في غزة،          وأشارت إلى   . عدم وجود كهرباء أو وقود أو أدوية      
. حيث تزداد القيود على حرية حركة الفلسطينيين وكذلك االنتهاكات ضد الحريات والحقـوق األساسـية              

إن الحاجة إلى تسريع عملية السالم لم تكن يوما حاجة ماسة وعاجلة كما             : وقالت المفوضة العامة للوكالة   
  .هي عليه اليوم

  ١٦/٢/٢٠٠٨دة الحياة الجدي
  
   استعداد للحوار معهىعباس يعّرض القضية الفلسطينية للخطر ونحن عل: مرزوقابو  .٥٦

 دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتجديد الحوار مع         ىما هو تعقيبك عل   :  زهير أندراوس  -الناصرة
  حركة حماس؟

حمـاس لـم تمـس      اتصور ان الحوار هو شيء اساسي بين الطرفين، أي بين حركتي حماس وفـتح، و              
بشرعية الرئيس الفلسطيني عباس، وهي ملتزمة بكل الشرعيات الفلسطينية، بل اكثر من ذلك، فان حركة               

اما فيما يتعلق بمطلب الـرئيس عبـاس        . حماس تطالب بان تكون الشرعيات الفلسطينية موضع احترام       
غزة، ما كان فـي غـزة هـو         بالعودة عن االنقالب، فبرأيي انه لم يكن هناك انقالب لكي نعود عنه في              

فوضي امنية وتم معالجة هذه الفوضي االمنية بواسطة حكومة شرعية، وهي حكومة الوحـدة الوطنيـة                
ولكن حتي ال ندخل في جدل طويل، يكون نتيجته ان كل طرف يتمترس في              . برئاسة االخ اسماعيل هنية   

ن في مقدمة هذا الحوار كل مـا        اجواء بعيدة عن الطرف االخر، ال بد من حوار مسؤول ومباشر، ويكو           
يريده الرئيس ابو مازن من قضايا، وعليه ان يضعها علي الطاولة، ال نفهم كيف يتحدث ابو مازن عـن                   
هذه االشتراطات لتجديد الحوار بين الحركتين، هذه الشروط التي يضعها ابو مازن معناها ببساطة شديدة               

روع الوطني الفلـسطيني برمتـه الـي الخطـر،          انه ال يريد حوارا مع حركة حماس، بل يعرض المش         
مسؤوليات ابو مازن تحتم عليه     . ويعرض الوضع الفلسطيني كله لالستمرار بطريقة ال يرضي عنها احد         

ان يقوم بخطوات وبمبادرات عملية الخراج الوضع الفلسطيني من حالته الراهنة، وان ال يتمترس تحـت           
  .شعارات يعلم تماما انه من الصعب تنفيذها

 اقواله انه حصلت تطورات مؤسفة مع الشقيقة مصر، في اشارة واضـحة القتحـام               ىوما هو تعقيبك عل   
  معبر رفح؟
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العالقات بين حماس ومصر لن تؤثر بها الكثير من االقالم واالحاديث التي تريد ان تزعم فيها ان هنـاك             
كما ان مـصر    . مكانتهانحن نعي ونفهم دور مصر و     . توترا في العالقات بين مصر وبين حركة حماس       

تقوم بالتعامل مع الواقع الفلسطيني كما هو، وتحاول ان تكون مع جميع االطراف علـي عالقـة طيبـة                   
 الدعوة المصرية، ابو مازن هو      ىومتوازنة، مصر هي التي دعت الي الحوار وحركة حماس وافقت عل          

حكومة المصرية وتاريخيا نعـرف  ال أحد يستطيع الضغط علي ال. الذي اعتذر عن تلبية الدعوة المصرية 
ان مصر ال تقبل الضغوط من دول كبري أو عظمي أو غيرها فما بالك بحركة سياسية مثـل حمـاس،                    

  .حماس لم تضغط مطلقا علي مصر أو أي دولة عربية أخري، ونحن ال نتحدي السلطات المصرية
الل سيخرج هذه التهديـدات الـي       باجتياح قطاع غزة، هل ترون ان االحت      " إسرائيل"فيما يتعلق بتهديدات    

  حيز التنفيذ ويقوم باحتالل غزة مرة اخري؟
كل االحتماالت مفتوحة، المشكلة التي ستبقي عند اإلسرائيلي هي السؤال الجوهري ماذا سـيحدث بعـد                

خرجت من قطاع غزة لكي ال تعود اليـه وتبقـي،           " إسرائيل"االجتياح، ما هو الموقف في اليوم التالي؟        
ان تقوم باجتياح قطاع    " إسرائيل"اذا حاولت   . تضع كل البيض في سالته وهذا االمر ليس ممكنا        " إسرائيل"

غزة ستواجه بمقاومة، واعتقد انه من خالل االجتياحات الجزئية التي يقومون بها قاموا بدراسـة حجـم                 
هم ان االجتيـاح    ومدي وقدرة المقاومة علي انزال خسائر كبيرة في صفوف جيشهم، وبالتالي فاننا نؤكد ل             

باالضافة الي ذلك، فانا اؤكد ان اإلسرائيليين لن يتمكنوا         . في حال خروجه الي حيز التنفيذ لن يكون نزهة        
وهذه األسئلة جميعها هي    . من البقاء طويال في القطاع، واذا بقوا ستكون هناك مقاومة مفتوحة ستواجههم           

 دعني اقول ان هذه األسئلة هي التي ستقرر الي ايـن            التي ستدعم القرار اإلسرائيلي باالجتياح ام ال، او       
  .ان تتجه" إسرائيل"تريد 

باستهدافها، كما هدد هذا األسبوع العديد من المسؤولين فـي          " إسرائيل"هل تخشي قيادات حماس من قيام       
  الدولة العبرية؟

 علي تـصفيتها بعـد      بأجهزتها العسكرية واالستخباراتية  " إسرائيل" احتمال اقدام    ىقيادات حماس ال تخش   
تطورات الوضع الراهن في قطاع غزة الفلسطيني المحتل ودخول آالف الفلسطينيين الـي مـصر بعـد                 

سياسة االغتياالت التي تنفذها     .والفلسطينية تفجير قطاع كبير من الجدار الفاصل بين األراضي المصرية        
دة اللحظة، وهذه الـسياسة ثابتـة وال        ضد قيادات العمل الوطني الفلسطيني ليست جديدة أو ولي        " إسرائيل"

تأتي طفرات ولو قرأنا تاريخ النضال الفلسطيني سنجد الزعامات الفلسطينية استهدفت في أكثر من مكان               
هذه ليست سياسة جديدة وهي ال تخيفنا، فهذه األمة والدة ونحن ال نخشي مطلقا هذه               . ومن فصائل متعددة  

  .ا في حقه المشروع في مقاومة االحتالل اإلسرائيلياالغتياالت ولن تعيقنا عن قيادة شعبن
   اطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليط؟ىهل من جديد في قضية التفاوض عل

  . ال يوجد أي شيء جديد في هذه القضية
  ١٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  !سرية" العلنية"حتى المفاوضات  .٥٧

  نقوال ناصر
ستوى لفريقي المفاوضات بين منظمـة التحريـر الفلـسطينية ودولـة            إن النفي المتضارب على أرفع م     

االحتالل لوجود اتصاالت ومحادثات سرية بين الجانبين، يعيد تسليط األضواء على سـرية المحـاوالت               
الراهنة لتقرير مصير الشعب الفلسطيني في دهاليز الدبلوماسية، بعيدا عـن أي رقابـة أو مـساءلة أو                  

  .صاد المر لتجارب الدبلوماسية السرية الماضيةمشاركة بالرغم من الح
رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي احمد قريع يوم الخميس الماضي، ما أعلنـه              " نفى"فقد  

رئيس حكومة دولة االحتالل أيهود اولمرت من أن الجانبين اتفقا على تأجيل التفاوض على وضع القدس                
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ضات وأيده في نفيه هذا رئيس دائرة المفاوضات في منظمـة التحريـر،             إلى المرحلة األخيرة من المفاو    
رجـل  "الذي نفى أيضا وجود قناة سرية للتفاوض حول القدس بين حاييم رامون، نائب اولمرت، وبـين                 

محمد رشيد، المعروف سابقا بخالد سالم، مؤكدا أن أحدا لم يفوض رشيد بإجراء أي              " األعمال الفلسطيني 
  . ن توضيح ما إذا كان رشيد ربما كان يفاوض بمبادرة شخصية غير رسميةمحادثات، لكن دو

للتفاوض، تحدثت تقـارير    " رسمية"قد نفوا سابقا وجود قنوات سرية       " الرسميون"وكان مفاوضو المنظمة    
إعالمية عن وجودها داخل الوطن المحتل وخارجه، خصوصا في أوروبا، لكنها أيضا لم تنـف وجـود                 

  .ة غير رسميةاتصاالت كهذه بصف
  إن الخط الفاصل بين الصفتين الرسمية وغير الرسمية هو حد غير رمادي لم يعد يخدع أحدا،
  فعلى سبيل المثال، كيف يمكن الفصل بين الرسمي وغير الرسمي فيما كررت وسائل اإلعالم

نشره عن محادثات بين الدكتور سالم فياض وبين رئيس دولة االحـتالل شـمعون بيـريس ووزيـرة                  
خارجيتها تسيبي ليفني إضافة إلى رامون، بينما فياض يشغل منصب رئيس الحكومة في رام اهللا، وهـل                 
  توجد أي مصداقية في القول إن اتصاالت فياض غير رسمية، ألن قريع هو المفوض رسميا بالتفاوض ؟

 االحـتالل   المفاوضات الجارية قد خلقت أزمة في االئتالف الحاكم في دولـة          " سرية"ومن المعروف أن    
التوصل إلى أي اتفاقيات سرية، خصوصا حول القدس، لكن         " نفيهما"اضطرت اولمرت وليفني إلى تأكيد      

كسياسة رسمية لحكومتهما، فإن كليهما وعد      " سرية المفاوضات "بالرغم من تكرار إعالن اولمرت وليفني       
ة إلى الوزراء تطلب فيها من      يوم الخميس بعدم إجراء محادثات سرية، ال بل إن ليفني بعثت رسالة خطي            

  .كل منهم أن يرسل ممثال لوزارته ينضم إلى الفريق الرسمي المفاوض برئاسة الجنرال أودي ديكيل
كما هو الحال في حكومة الطوارئ فـي        " مستقلين"ومن المعروف أن هؤالء الوزراء ليسوا تكنوقراط أو         

رت أشركت القوى السياسية فـي المفاوضـات        رام اهللا، بل ممثلين ألحزاب سياسية، أي أن حكومة اولم         
  .وأخضعت هذه المفاوضات لرقابتها

وال مناص من المقارنة مع إدارة المفاوضات على الجانب الفلسطيني، حيث تدور في ظل انقسام وطنـي                 
وحالة طوارئ رسمية معلنة، وحكومة غير ممثلة للقوى السياسية، وقيادة لمنظمة التحرير تحاول حاليـا               

  جلس الوطني للحصول على حد أدنى من التمثيل السياسي الفاعلعقد الم
  .لشعبها بعد ما يقارب العقدين من الزمن من التهميش والشلل

وال مناص أيضا من المقارنة بين المعارضة السياسية في دولة االحتالل التي فرضت علـى الحكومـة                 
  لسطينية التي تنتقدإشراكها في المفاوضات وفي تحديد مضمونها، وبين المعارضة الف

المفاوضات ومضمونها، دون أن تقرن قولها بالفعل لتفرض على المفاوض الرسمي منح آرائها حدا أدنى               
  . من االحترام العملي

في إطار منظمة التحرير التي تطالب علنا بوقـف المفاوضـات أو تعليقهـا أو               " المعارضة الشرعية "إن  
بمواقف سياسية فعلية تنسجم معها، إنما تسقط في فخ التناقض          ترشيدها دون أن تردف معارضتها المعلنة       

  .نفسه بين القول والفعل الذي سقط فيه المفاوض السري
وعلى سبيل المثال، فإن إحجام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن المشاركة في المؤتمر الوطني الـذي                

لمشاركة فيه، بذريعة أعلنتهـا النائـب       انعقد في دمشق مؤخرا بعد أن كانت أعلنت سابقا موافقتها على ا           
خالدة جرار، بأن الجبهة وافقت على المشاركة عندما كان المؤتمر سينعقد متزامنا مع مؤتمر أنـابوليس،                
لكنها انسحبت عندما انعقد بعده هي حجة غير مقنعة، ألن من غير المقنع أن تعارض الجبهة أنـابوليس                  

وضع قراراته موضع التطبيق الفعلي الحقا، فقد أفقد غيـاب          يوم انعقاده فحسب، ثم تحجم عن معارضة        
الجبهة عن دمشق مؤتمرها ثقال إضافيا حاسما لشبه اإلجماع الوطني على معارضة عمليـة أنـابوليس                 

المنبثقة عنها، وشجع المفاوض السري على التسلح بهذه المعارضة اللفظية          " السرية المعلنة "والمفاوضات  
م من فصائل لم تقدم أو تحاول أن تفرض بديال لهذا المسار أو لمعارضة مـؤتمر                لمساره التفاوضي العقي  
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دمشق له، مما يلخص الموقف الفعلي لهذه الفصائل بالدعم العملي ألنابوليس ومفاوضيها ومفاوضـاتها،              
  .وبالتالي يحولها إلى شريك في أي نتائج قد تتمخض عنها

 أنـه   ٢٠٠٦مارس عـام    / حيفة هآرتس أواخر آذار     فمنذ أعلن الرئيس محمود عباس في مقابلة مع ص        
  ، والشعب الفلسطيني مغيب تماما"قناة خلفية للمحادثات، بعيدا عن األضواء"اقترح 

عما يجري في الدهاليز السرية، فالتصريحات العلنية عن االتصاالت العلنية مثل الطالسم ال تشفي غليال،               
لجميع ينفيها، وتركز القيادة المفاوضة في رام اهللا بديال لذلك          ، فال أحد يعترف بها وا     "القنوات السرية "أما  

على تكرار اإلعالن عن التزامها بعرض أي اتفاق تتوصل إليه علنا أو سرا على استفتاء شعبي، وكأنما                 
تامة، أو يكفي لتحصين المفاوض السري نفسه ضد تكـرار          " حرية سرية "يكفي ذلك لتسويغ التفاوض ب    

  .ه وجوالته السرية السابقةالحصاد المر لصوالت
  وكان احدث تأكيد للمفاوضات السرية الجارية التي ينفي فريق المنظمة المفاوض وجودها، ما

أعلنه النائب السابق حاتم عبد القادر، مستشار فياض لشؤون القدس، في مقابلة الثالثـاء الماضـي مـع                  
  ".      فوق الطاولة وتحتها"و" راعلنا وس"الجروزاليم بوست، من أن المفاوضات حول القدس تجري 

ويحصد الشعب الفلسطيني اليوم الثمار السامة للنبتة الخبيثة التي زرعتها المفاوضات السرية منـذ عـام                
  .، ومع ذلك فإن المفاوض نفسه يكرر هذه األيام التجربة المرة ذاتها١٩٩٣

علنتها حكومة دولة االحـتالل لتوسـيع       فقد أعلن قريع يوم األربعاء الماضي، أن المشاريع الجديدة التي أ          
إعالن حرب على   " من القدس هي بمثابة      ١٩٦٧المستعمرات االستيطانية اليهودية في الشطر المحتل عام        

  ".شعبنا وحقوقه الوطنية وكذلك على عملية السالم
كارا عند  وال بد أن روح القائد الوطني الفلسطيني الراحل الدكتور حيدر عبد الشافي تنتفض غضبا واستن              

باريها كما انتفضت في حياته احتجاجا على القناة السرية التي انفتحت فـي أوسـلو مـن وراء ظهـر                    
المفاوضات العلنية التي كان يقودها في واشنطن، وال يسع مواطنيه اليوم إال استذكار أن السبب الرئيسي                

وات السرية على إبرام أوسلو دون      الستقالته ومعارضته ألوسلو واتفاقياتها إنما كان موافقة مفاوضي القن        
على " إعالن حرب "اشتراط وقف االستيطان االستعماري الذي يعلن قريع محقا اليوم أن استمراره يعتبر             

الشعب الفلسطيني، لكنه وهو أحد كبار مهندسي اتفاق أوسلو يصر دون أي وجه حق على أن يلدغ مـن                   
بصر في أفضل طريقة لجعـل مواقفـه التفاوضـية          الجحر ذاته مرتين بدل أن يتوقف ولو مؤقتا لكي يت         

  .منسجمة ال متناقضة مع  تصريحاته الصائبة
لقد كانت رسالة الراحل عبد الشافي صحيحة في حياته، وهي اليوم تؤكد صحتها في غيابه، وهي رسالة                 

را يوجد إجماع فلسطيني عليها يتجاوز االنقسام الوطني، مما يقتضي وقف االتصاالت والمفاوضات فـو             
وتعليق استئنافها على االشتراط المسبق المعزز بضمانات موثوقة ومؤكدة ومحايـدة بـالوقف الكامـل               

  .الستشراء السرطان االستيطاني في الجسم الوطني الفلسطيني كامال وليس في بيت المقدس فقط
اضحة إلى  غير أن التناقض بين قول المفاوض الفلسطيني وبين فعله يكسر ذاك اإلجماع ويبعث رسالة و              

االحتالل بعدم وجود أي جدية في معارضة المفاوض الفلسطيني لمواصلة التوسع االستيطاني كما يبعـث         
رسالة للمجتمع الدولي بعدم جدوى ممارسة أي ضغوط على دولة االحتالل لوقفه كشرط مسبق للسير في                

  .أي عملية سالم تمتلك الحد األدنى من الصدقية
التي يجريها المفاوض الفلسطيني، تعـزز      " السرية"و" العلنية" تكتنف االتصاالت    الكاملة التي " السرية"إن  

شـرعيا  "تلك الرسائل الخاطئة وتعكس عدم ثقة في الشعب المفروض أن يكون هذا المفـاوض ممـثال                 
، يجعلـه   "الـسري "له، مما يوسع فجوة عدم الثقة، وينعكس ضعفا اختياريا في موقف المفاوض             " ووحيدا

   في اتفاقيات يبدو شبه مؤكد أنها ستكرر الحصادأسهل تورطا
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المر لقناة أوسلو السرية، لكنها هذه المرة قد تكون قاتلة للقضية الوطنية بعد أن لم يبق االحـتالل تحـت                    
  .مظلة أوسلو الكثير الذي يمكن التفاوض عليه

  ١٦/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

  كالم مهم جدا حول الحرب القادمة على غزة .٥٨
  يم مفيدعبد الحك

ية في غزة باتت مؤكدة، وكأنه أصال يحتاج إلى         " إسرائيل"يبحث ايهود اولمرت عن دعم لعملية عسكرية        
يظن البعض مثال أن جورج بوش زار البالد إلعطـاء الـضوء األخـضر              (أي دعم أو موافقة أو إذن       

  ).لضرب إيران وهكذا
 بهذا اإلذن، بل الن من يفترض أنها تطلـب          إسرائيل ال تحتاج إذن وال تطلبه، ليس ألنها فقط ال تعترف          

  .منهم اإلذن هم شركاء، االتحاد األوروبي مثال
ليس الن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي جابي اشكنازي يؤكـد          (العملية العسكرية الواسعة،  هذه المرة       

مبررات لتضرب  ال تحتاج إلى    " إسرائيل"، وليس لما بعدها،     "حالة غزة "، هي نتيجة طبيعية لما قبل       )ذلك
مـن  " مبررات"كانت تضرب دون أن يكون هناك       " إسرائيل"كما يظن البعض، ويشهد التاريخ كذلك أن        

  ".األممية الثالثة"وأصدقاؤهم من أنصار " أنصار األممية الثانية"تلك التي يحتج بها 
من الـوارد أن    من الطبيعي على أية حال أن يحمل هؤالء وغيرهم صواريخ القسام أسباب هذه العملية،               

  .تكون هي واحد من أسباب العملية العسكرية الواسعة، لكن هذا االستنتاج هو جزء من الحقيقة الكاملة
صواريخ القسام وما حصل في غزة في حزيران من العام الماضي قد يسهل على الـبعض تفـسير بـل                  

ضد االحتالل لكن يجب أن ال     نحن  : ،  سيقول هؤالء ببهلوانية مفرطة     "إسرائيل"وحتى تبرير ما ستقوم به      
نعطي الفرصة إلسرائيل، او كان من المفروض ان ال نعطيها الفرصة، الخ من كالم سمعناه كثيرا منـذ                  

  .النكبة وما زال يتردد، لكن هذا في رأينا مرة أخرى سيكون تفسيرا جزئيا للحقيقة أيضا
 صواريخ القـسام هـي جـزء مـن          االنشغال بالنتائج دون الخوض باألسباب سيقود إلى نتائج خاطئة،        

  .في عمليتها الواسعة" إسرائيل"المبررات التي قد تعتمدها 
هذا األمر كان سيكون صحيحا للغاية لو أن ما قبل صواريخ القسام كان أمراً مختلفا، المقايضة بالهـدوء                  

فـي  مقابل صواريخ القسام هو جزء من الحقيقة، الن ما يحدث اآلن في غزة يرتبط جدا بمـا حـصل                    
  .حزيران الماضي، وبكل أسف سأخيب أمل كل من يريد تعليق كل الكوارث على شماعة غزة

، عن سبق إصـرار، هنـاك مـن قـام           "حالة غزة "الحقيقة األهم في رأينا أن هناك من دفع باتجاه خلق           
مـد  ، الن حالة غزة بعد االنتخابات كان يفترض أنها يجب إن تسير باتجاه كان مح              "حالة غزة "باستدعاء  

لنرى اآلن من أين سيأتون بالخبز للناس،  ولنرى من أين سـيدفعون الرواتـب،               "دحالن قد شرحه جيدا     
، هذه في تقديرنا هي ملخص تاريخ المعركة، الن حماس في الـسلطة مـن       "ولنرى إن كان الدعاء سيفيد    

 أن تلعب ضمن إطار     أي,وجهة نظر هؤالء كان عليها أن تقدم التزامات السلطة والعالم والشرعية الدولية           
  .السلطة واستحقاقاتها، على حساب شعبها وثوابته الوطنية، ليس هناك أمر آخر بكل اسف

منذ اللحظة األولى تم رفض نتائج االنتخابات، بغض النظر عن كل التصريحات، من أي نوع كانت، ما                 
هذه قاعدة  ,عني عادة بالهدوء  يحكم األمور هو ارض الواقع، والواقع يقول أن الفائز في االنتخابات هو الم            

  .يعرفها الذين يمارسون السياسة والذين لم يمارسوها
منذ اللحظة األولى تم رفض النتائج، لكن المسالة األهم هنا تكمن في أن رفض النتائج لم يكن على أساس                   

لجديدة كل  يرفضون سلطة حماس،  لقد أرادوا أن تقبل الحكومة ا         ) التيار االنقالبي في فتح   (أن الرافضين   
الشروط التي أمليت على السلطة الفلسطينية وكانت قبلتها، هذه كانت وظيفة التيـار االنقالبـي، تـشكيل        

  .األوروبية-األمريكية-تهديد دائم على الحكومة المنتخبة إذا لم تقبل الشروط واالمالءات اإلسرائيلية
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و، لقد أصبح بعد ذلك يطارد كل من        لم يعد هذا التيار بخالف ما يظن البعض مجرد جزء من سلطة أوسل            
لم يقبل بكل شروط أوسلو، يهدده بكل أسلوب ممكن، االبتزاز واإلسقاط، والتهديد والوعيد، هـذا كـان                 

  .نصيب قيادة السلطة، الوزراء وغيرهم، والقصص هنا ال تعد وال تحصى
سعة في قطاع غزة، بل     إلى عملية عسكرية وا   " إسرائيل"ليست غزة وال صواريخ القسام هي التي ستدفع         

  .األوروبية-اإلسرائيلية-عدم قبول الحكومة الفلسطينية المنتخبة الشروط األمريكية
وال جديد فـي الحـصار، وال       ,٢٠٠٥وهي محاصرة ما قبل انتخابات      " حالة غزة "غزة محاصرة ما قبل     

عودة إلـى التـاريخ،     جديد بالقتل، لم تسلم غزة من الحصار والقتل زمن حكومة فتح، بإمكان كل واحد ال              
ومراجعة التفاصيل، القتل واإلبادة والحصار والتجويع، وطائرات االباتشي والصواريخ واالغتياالت، كل           

  .ما في األمر انه في كل مرة تخلق حجج جديدة لتبرير الهجمات والعمليات
ملية العسكرية  ليس ما حدث ويحدث في اآلونة األخيرة، أي إطالق صواريخ القسام، هو السبب وراء الع              

،  وهذه المرة بهدف إسقاط حكومة حماس، وسلطة حماس، وخلق ظروف            "إسرائيل"الواسعة التي ستشنها    
تمـصير  "مناسبة ومقبولة إلدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، وقد تكون قوات الناتو، في الطريق إلـى                 

  ).أي ضمها إلى مصر" (غزة
ولية أن يقبل الفلسطينيون شروط أوسلو، بل واقل منها بـدون     والعالم والشرعية الد  " إسرائيل"كانت رغبة   

دولة وبدون حق عودة وبدون القدس ومع المستوطنات، كانت هذه رغبتهم وما زالت، على هذا األساس                
وعلى هذا األساس سيتم شن الحرب على غزة، حتى ينجز ما أنجز في الضفة الغربيـة                ,يتم حصار غزة  

  .بكل أسف
ينسحب ايهود براك من االئتالف الحكومي، براك من اشد دعاة الحسم بالقوة، حاليا             على هذا األساس لم     

، ومثله اولمرط،   "سييرت مطكال "يحافظ على صمته، ويحضر للعملية بسرية تامة كما كان يفعل ذلك أيام             
اولمرط يحاول الحصول على دعم من العالم حول عملية عسكرية واسعة جدا، بات من المؤكد أنها قاب                 
قوسين أو أدنى، بالنسبة لالثنين هذه فرصة العمر، الستعادة عافيتهما في اسـتطالعات الـرأي العـام،                 
بالنسبة لهما ليس في كل يوم تتاح فرصة إلعادة ترميم الجيش اإلسرائيلي، قلنا دائما بعد حـرب لبنـان                   

، حتى في   "صيف ساخن "ا  الثانية،  في أكثر من مناسبة انه يجب االلتفات إلى غزة، باألساس، هناك دائم             
  !!الشتاء

  ١٥/٢/٢٠٠٨صوت الحق والحرية 
  
  من اغتال عماد مغنية؟!... عن تيارين ولبنانين .٥٩

  سليم نصار
 األميركية من مطار أثينا الى مطار       TWA سنة على حادث خطف طائرة شركة        ٢٧بعد مرور أكثر من     

  .ة، المتهم بتنفيذ تلك العمليةبيروت، نجحت أجهزة االستخبارات األميركية في اغتيال عماد مغني
إضافة الى عمليات أخرى    )  قتيالً ٢٤١" (المارينز" مسؤولية نسف مقر     ١٩٨٣كذلك حملته الصحف سنة     

في لبنـان وليـام     " سي اي ايه  "مثل تفجير مبنى السفارة األميركية في بيروت، وخطف رئيس مكتب ال            
  .باكلي

 -عملية نسف مركز جمعية الـصداقة اإلسـرائيلية          بالوقوف وراء    ١٩٩٤صيف  " إسرائيل"كما اتهمته   
وقد استغل شارون في حينه     .  بجروح ٣٠٠ شخصاً وأصيب    ٨٥ في بوينس ايريس حيث قتل       األرجنتينية

ليس حزباً لبنانياً كما يعلن، بدليل ان جناحه العـسكري بقيـادة عمـاد              " حزب اهللا "تلك الحادثة ليزعم ان     
  .رجية مثل عملية بوينس ايريسخا" إرهابية"مغنية، يقوم بعمليات 
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ولكن المحاكم في االرجنتين لم تأخذ بهذه المزاعم السياسية، خصوصاً ان موقع المركز يخضع لحراسـة                
وهكذا بقيت هذه القضية من دون حسم الفتقارهـا الـى األدلـة             . مشددة ومراقبة دائمة من قبل الموساد     

  .الثبوتية
 عماد مغنية ألن استخباراتها اغتالت في السابق قياديين هما الشيخ            بتصفية "إسرائيل"اتهم  " حزب اهللا "بيان  

ولما عجزت عن مالحقته، أردت شقيقيه فؤاد وجهاد بقصد         . راغب حرب واألمين العام عباس الموسوي     
وكان من الطبيعي ان تضاعف تلـك المحـاوالت االنتقاميـة التـي       . ترويعه ومنعه من استئناف نشاطه    

أو أبـو نـضال     ) الجبهة الشعبية (اطه الحزبي بحيث تحول الى لغز مثل كارلوس         نش" إسرائيل"مارستها  
وبسبب بقائه في الظل، وحرصه على االبتعاد عن الضجيج االعالمي، وقدرتـه علـى تـضليل                ). ليبيا(

يؤكد المحللون ان الجهاز الذي أردى عماد مغنية سبق له           .متعقبيه، كانت تلصق به كل العمليات المبهمة      
.  تحركاته ونشاطاته، إن كان في طهران أو في دمشق أو في الضاحية الجنوبية مـن بيـروت                 ان رصد 

وبما ان االجتماعات األمنية السابقة كانت تفرض حضور مغنية مع كل مسؤول ايراني يزور دمشق، فقد                
يـر  توقعت أجهزة الرصد األميركية أو اإلسرائيلية ان يحضر اللقاء الذي أتى من أجله الى سـورية وز                

خالد مشعل، وأمين   " حماس"اي اللقاء الذي دعي اليه رئيس المكتب السياسي ل          . الخارجية منوشهر متقي  
حـزب  "علي حسن الخليل والمعاون السياسي في قيادة      " أمل"رمضان شلح وممثل    " الجهاد االسالمي "عام  
فلسطينيين واللبنانيين في شـأن     وعلم ان ذلك اللقاء كان معنياً باستكشاف آراء الحلفاء ال         . حسين خليل " اهللا

  . األميركي في بغداد-الحوار االيراني 
مسؤولية اغتيال عماد مغنية، كانت     " إسرائيل"حول اسباب تحميل    " حزب اهللا "االتهامات التي صدرت عن     

عبر أحمد الحالق انفجاراً كان     " الموساد" نفذ   ١٩٩٦ففي سنة   . تستند الى سجل طويل من الوقائع الفاشلة      
وقد استدرجت مديرية المخابرات فـي      . هدف عماد في الضاحية الجنوبية، أدى الى مقتل شقيقه فؤاد         يست

  .الجيش اللبناني العميل أحمد الحالق الذي ُأعدم بعد اعترافه بالتخطيط للجريمة
صباح الخميس الماضي بثت الفضائيات األميركية حديثاً لشخص يدعى كين روبنسون قـال ان المكتـب      

وزعم كين انه رصد تنقالته مـدة       . لي كلفه تعقب مغنية في منطقة الشرق األوسط، واعتقاله حياً         الفيديرا
طويلة الى ان اكتشف مرة انه سينتقل الى دمشق من طهران على متن طائرة ستحط لمـدة سـاعة فـي                    

ن واتصلت واشنطن بالمسؤول األمني في تلك العاصمة على أمل تسهيل مهمة كين، ولك            . عاصمة خليجية 
  .الجواب لم يكن مشجعاً

كان حريصاً على خطف عماد مغنية ألسباب تتعلـق بمـصير           " الموساد"وتدعي الصحف اإلسرائيلية ان     
 تـشرين   ١٦أي الطيار الذي هبط بالمظلة قرب مخيمات الالجئين في الجنوب يـوم             . الطيار رون اراد  

 الديراني الذي كان يتولى المهمات      ، ثم اختفت آثاره، وتردد في حينه أن مصطفى        ١٩٨٦) اكتوبر(األول  
أن رون اراد قد سلم الـى الحـرس         " إسرائيل"وتزعم  . ، هو الذي نقله الى البقاع     "أمل"األمنية في حركة    

وعليه رأت انه من الضروري بقاؤه حيـاً مـن أجـل التحقيـق              . الثوري االيراني بمعرفة عماد مغنية    
  .واالستجواب

تبـرأت مـن   " إسـرائيل " عماد مغنية كثيرة ومحيرة، خـصوصاً ان         االسئلة التي طرحتها عملية اغتيال    
مثل الشيخ راغب حـرب واألمـين العـام         " حزب اهللا "علماً بأنها كانت تتباهى باصطياد جماعة       . تنفيذها

  !السابق عباس الموسوي
ان ايهود اولمرت ال يريد الدخول مرة أخرى في نزاع مـسلح مـع              : الجواب على هذا يحتمل تفسيرين    

أو أنه يفضل احراج دمشق عن طريق االيحاء بأن اغتيال عمـاد            . زب الذي هدد برد انتقامي موجع     الح
  .كان عمالً داخلياً نفذته عناصر مخترقة لألمن السوري

يستنتج من التعليقات الرسمية التي صدرت عن دمشق، أن المسؤولين يفضلون إنكار معـرفتهم بوجـود                
  ".اإلرهابيين"فعون عنهم تهمة إيواء مغنية فوق األراضي السورية بحيث يد
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ولكن واشنطن رأت في اإلنكار تنصالً من المسؤولية األمنية ألن مغنية يملك سيارة مسجلة في سـورية                 
وهـذا يعنـي أن     . والدليل أنه اغتيل في سيارته المفخخة وليس في سيارة أجرة         . يستخدمها أثناء تنقالته  

  .القاتل كان يراقبه ويعرف سيارته
. سلون األجانب في دمشق وبيروت يعتبرون التشويش على التحقيق جزءاً مكمالً لعمليـة االغتيـال              المرا

األول، ان الفاعل قد يكون عميالً عراقياً مـدرباً لـدى           : ومثل هذا التشويش دفعهم الى األخذ باستنتاجين      
لثاني ان يكون الفاعـل     ا. وأن يكون تسلل الى سورية مع آالف الالجئين العراقيين        ... األجهزة األميركية 

  . مليون دوالر٢٥عنصراً تابعاً لجهاز األمن السوري، وقد أغرته الجائزة الكبرى فقرر الحصول على 
المصادر األمنية السورية تميل الى اعطاء هذا الحادث بعداً سياسياً مختلفاً عن كـل تحاليـل المـصادر                  

بل العـراق واالخـوان المـسلمين وعمـالء         وهي تذكر بالحمالت التي شنت ضد النظام من ق        . األجنبية
) مـارس ( آذار   ١٣وقد انطلقت الحملة األولى فـي       . في لبنان ووكالة االستخبارات المركزية    " إسرائيل"

) ابريل( نيسان   ١٦وبعد شهر تقريباً، أي في      .  يوم وقع انفجار ضخم لسيارة مفخخة وسط دمشق        ١٩٨٦
وكان ذلك  .  شخصاً في أنحاء مختلفة من البالد      ١٤٤ل  انفجرت قنابل في سيارات وقطارات أدت الى مقت       

واتهمت سورية في حينه أميركا وإسرائيل، عبر الناشـط فـي مكافحـة             . إثر الغارة االميركية على ليبيا    
اإلرهاب الكولونيل اوليفر نورث وعميرام نير الذي كلف باغتيال عناصر عربية تنتمـي الـى أحـزاب                 

  ".إرهابية"
غل عملية االغتيال ليكرر دعوته لزيادة العقوبات على سورية ما لم تتجاوب مع             الرئيس جورج بوش است   
وهو بهذا النداء كان يجدد دعمه لعمل لجنة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس             . تحقيقات المحكمة الدولية  
  . المطالب بخروج القوات السورية من لبنان١٥٥٩رفيق الحريري، وللقرار 

 السوري الـى  -لى اظهار دور عماد مغنية في تأمين تدفق السالح االيراني         الصحف األميركية شددت ع   
" ابـو جهـاد   "وقارن المعلقون بين هذا الدور المؤثر ودور        ". الجهاد االسالمي "و  " حماس"و  " حزب اهللا "

 ونقلـت . الذي اغتاله اإلسرائيليون بعدما اتهموه بتأمين شحنات السالح الى المقاومة داخل الضفة الغربية            
، باعتبارها كانت إحدى أهم المعارك الديبلوماسـية التـي          TWAصحف عدة وقائع عملية خطف طائرة       

  .خاضها الرئيس ريغان ووزير خارجيته جورج شولتز
فيقول إن مفاوضات التسوية شملت نبيـه       " اهتياج وانتصار "يروي شولتز ذكريات تلك المعركة في كتابه        

، "إسرائيل"وشمعون بيريز واسحق رابين وبنيامين نتانياهو عن        وحافظ األسد عن سورية     " أمل"بري عن   
وقد طلب عماد مغنية باسـم خـاطفي        . إضافة إلى رؤساء حكومات الجزائر واليونان والكويت واسبانيا       

 سجيناً فـي    ١٧ أسيراً في السجون اإلسرائيلية و     ٧٦٦االفراج عن   ) ١٩٨٥يونيو  /  حزيران ١٤(الطائرة  
ودافع في حينه نبيه بري الذي هاتفه مـاكفرلين         .  اإليراني -العراقي  " الدعوة "الكويت ينتمون إلى حزب   

في الجنوب، وانهـا خالفـت      " األنصار"اعتقلتهم من مخيم    " إسرائيل"عن وجهة نظر الخاطفين بالقول إن       
وقد نشرت صحف عدة صورة عماد مغنية وهو يضع فوهة مسدسه في رأس جندي              . بذلك معاهدة جنيف  

. كان ذلك قبل أن يطلق النار عليه ويرمي جثته على مدرج مطار بيروت            . ى روبرت ستاثم  أميركي يدع 
" األنـصار "االفراج عن أسرى مخيم     : وفي حديث هاتفي آخر اختصر نبيه بري مطالب الخاطفين بثالثة         

في سجن  " اإلرهاب"في الكويت واطالق سراح شخصين متهمين ب        " الدعوة"واالفراج عن معتقلي حزب     
  .نياسبا

وكان واضحاً من خالل إعادة نشر هذه المعلومات ان اإلعالم الغربي يريد إلقاء الضوء على دور عماد                 
  .مغنية بحيث يظهره وكأنه يعمل لمصلحة إيران ال مصلحة لبنان

يوم الخميس الماضي تجمهر اللبنانيون في ساحة الشهداء والضاحية الجنوبية، إلحياء ذكرى مرور ثالث              
  .وإعالن استنكار اغتيال عماد مغنية... غتيال رفيق الحريريسنوات على ا
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وقد أظهرت هاتان المناسبتان المتالزمتان من حيث التوقيت فقط، مدى بعد األفق السياسي الذي يفـصل                
كما يظهر عمق االختالف بين اللبنانيين حول تحديد رموزهم الوطنيـة           . بين تيارين وعقليتين ومفهومين   

  .ضاًوتصنيف شهدائهم أي
انتقـد فيهـا    " لوريون"في عهد الرئيس بشارة الخوري كتب الصحافي جورج نقاش افتتاحية في جريدته             

يومها قضت المحكمة بسجنه ألنه يشكك      ". ال يشكالن وطناً  "في نظره   " نقيضين"ميثاق التسوية الهشة ألن     
  .في جدوى صيغة التعايش

وليد جنبالط في حديثه التلفزيوني هـذا األسـبوع         بعد مرور أكثر من ستين سنة على تلك الواقعة، كرر           
  !كالم جورج نقاش مؤكداً أن التاريخ في لبنان يعيد نفسه

  ١٦/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  :كاريكاتير .٦٠

  

  
  ١٦/٢/٢٠٠٨الراية القطرية 


