
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "إسرائيل"تنقلها أجهزة عربية إلى .. تحركات قادة حماس في دمشق: مستشار هنية
 البريج  في قصفجديدة استخدمت قنبلة فراغية "سرائيلإ": مصادر فلسطينية

  في عداد األموات لدى حزب اهللا الجنديين األسيرينإعالن يعتزم أولمرت
 مصر تنفي االتفاق مع حماس على تشغيل معبر رفح قريباً

 المؤتمر السادس لفتح تجتمع في عمان وسط صراع على قيادة الحركة" تحضيرية"

حماس تكشف تفاصـيل محاولـة
اغتيال هنية والرئاسـة تـصفها      

  "المسرحية الهزلية"ـب
 ٣ص ... 

 ١٧/٢/٢٠٠٨٩٩٢األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٩٩٢:         العدد                        ١٧/٢/٢٠٠٨التاريخ األحد 

    :السلطة
 ٤  "إسرائيل"تنقلها أجهزة عربية إلى .. تحركات قادة حماس في دمشق: مستشار هنية .٢
 ٥  "لالستهالك المحلي"تصريحات أولمرت عن القدس : عريقات .٣
 ٥  ائيلية المتواصلةال يجوز السكوت على التصعيد واالجتياحات اإلسر: فياض .٤

    
    :المقاومة

 ٦  تها تحّمل االحتالل مسؤولي"الجهاد" ومجزرة مخيم البريجالفصائل تدين  .٥
 ٦  البريج  في قصفجديدة استخدمت قنبلة فراغية "سرائيلإ": مصادر فلسطينية .٦
 ٧  في قطاع غزةة شهداء وأكثر من عشرة مصابين بنيران االحتالل مسخ .٧
 ٧  المؤتمر السادس لفتح تجتمع في عمان وسط صراع على قيادة الحركة" تحضيرية" .٨

    
    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨   تعتقد باحتجاز شليط في خان يونس"إسرائيل" .٩
 ٨   في عداد األموات لدى حزب اهللا الجنديين األسيرينإعالن يعتزم أولمرت .١٠
 ٨  شارون أعد خطة لتوطين الفلسطينيين في مصر واألردن : خبير إسرائيلي .١١
 ٩  صين منازل سديروتل لتحك مليون شي٣٠٠ تسليم تأخيرباراك ينتقد  .١٢
 ٩  من اإلسرائيليين يؤيدون اجتياح قطاع غزة% ٦٧ .١٣
 ٩ قطع العالقة االقتصادية مع غزةعلى " إسرائيل"إقدام اقتصاديون إسرائيليون يحذرون من  .١٤
    

    :األرض، الشعب
١٠  حرب إسرائيلية مفتوحة لتهويد القدسهناك : سالمية المسيحيةالجبهة اإل .١٥
١٠   مؤسسات فلسطينية في القدسإغالق تمدد "إسرائيل" .١٦
١٠  المخطط االسرائيلي هدفه إحداث تغيير ديمغرافي جذري في القدس: التفكجي .١٧
١٠   بشروط التنازل عن المواطنة٤٨قة إلطالق أسرى من فلسطينيي  صفالكشف عن .١٨
١١   خالل النصف األول من الشهر الجاريفلسطينيا ٢٣٤عتقل الحتالل يا: تقرير .١٩
١١   أسلوبا ضد األسرى فى السجون٣٠المخابرات اإلسرائيلية تنتهج  .٢٠
١١   توجه رسالة لكوشنير لحثه على العمل لرفع الحصار غزةاللجنة الشعبية لمواجهة حصار .٢١
١١   قطاع غزة بالضغط لفك حصاراالمم المتحدةاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطالب  .٢٢
١٢   لالعتداء على جمعية الشبان المسيحية في غزةاستنكار واسع .٢٣
١٢   تعد أكبر معمرة في العالم عاماً في فلسطين١٢٠مريم المتجذرة منذ  .٢٤
   

   :اقتصاد
١٢  العام الماضي الفلسطيني مليون دوالر قيمة مبيعات قطاع الحجر والرخام٦٠٠ .٢٥
   

   :لبنان
١٢  ال مصلحة لبنانية في الحرب المفتوحة: السنيورة .٢٦
١٣  ال صحة العتقال فلسطينيين على خلفية اغتيال مغنية: "الشرق األوسط"مصادر فلسطينية لـ .٢٧
١٣   كرسي القيادةمسند رأسعبوة ناسفة خبئت في ّم باغتيال مغنية ت": سنداي تايمز"الـ .٢٨
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   :عربي، إسالمي

١٣   إعادة الزخم للمفاوضات النهائيةإلى تسعى األردنية -القمة المصرية  .٢٩
١٤  مصر تنفي االتفاق مع حماس على تشغيل معبر رفح قريباً .٣٠
١٤  تبعات حفرياتها تحت األقصى" إسرائيل"منظمة المؤتمر اإلسالمي تحمل  .٣١
   

   :دولي
١٥  عنقوديةقنبلة ماليين ٤,٦ بـ أمطرت لبنان" إسرائيل: "هيومن رايتس ووتش .٣٢
١٥  د االستيطان رفع الحصار عن غزة وتجميإلىكوشنير يدعو  .٣٣
١٦    مدمراإلسرائيليالجدار : مسؤول أممي .٣٤
١٦  أتمنى أن أزوركم في بيتكم المرة المقبلة وقد تحرر مروان:  لفدوى البرغوثيكوشنير .٣٥
١٦  "لإسرائي"طع رابطة طالب أعرق كلية اقتصاد بريطانية تقا .٣٦

   
    :مختارات

١٦  ٢٠٠٧ بليون دوالر قيمة المبادالت التجارية بين الدول العربية وأميركا في ١٣٠ .٣٧
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  بالل الحسن... حركة فتح تقرأ مستقبلها: في ثالث وثائق .٣٨
١٩  أحمد رحيم..  على األمن القومي"إمارة حماس في غزة"اجتياح الحدود عّزز خطورة : مصر .٣٩
٢١  محمد خليفة... حصار غزة ومستقبل القضية الفلسطينية  .٤٠
    

 ٢٣  :كاريكاتير
***  

  
  "بالمسرحية الهزلية"والرئاسة تصفها  محاولة اغتيال هنية تفاصيلحماس تكشف  .١

 فـتح   حركـة    وزير الداخلية السابق سعيد صيام ل      ، االتهامات التي وجهها   ١٧/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 فتح يدلون باعترافات بـأنهم      يبمحاولة اغتيال هنية، عارضاً تسجيالت مصورة ظهر فيها عدد من ناشط          

 األمين العام للرئاسة عضو اللجنة المركزيـة لحركـة         منتلقوا تعليمات من قيادات ميدانية في الحركة و       
  .الرحيم بتنفيذ عملية انتحارية في احد المساجد بهدف اغتيال هنية  الطيب عبدفتح،

 دوليـة  أوتشكيل لجنة تحقيق عربية "بـ ...  أمسورحب صيام في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة         
 على نتـائج    واإلسالميةلة اطلعت عدداً من الدول العربية        الحكومة المقا  أن إلى، مشيراً   "في تلك الجريمة  
  .التحقيقات فيها

 الوقائي وقائـد فرقـة   األمنالضابط في جهاز " من بينهم إنوعرض صيام أسماء المتورطين فيها، قائالً    
. "نبيل طموس، ومحمود دغمش الموجود في مصر      )  الوقائي األمن والحماية في    األمنقائد وحدة   (الموت  
ورسـائله فـي بريـده      ) دغمـش (سلمت السلطات المصرية ملف اتصاالته      ) المقالة(الحكومة  " إنوقال  

  ."االلكتروني، كدليل على تورطه
 المجموعة أعضاء حسن الزنط ، ابرز  عن١٧/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط في السياق نفسه نقلت و

لفلسطينية ونبيل طموس، قائد في نه كلف من قبل الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة اإ  قولهالمعتقلين،
 مذكور، احد أبوجهاز األمن الوقائي قبل سيطرة حماس على القطاع الموجود حالياً في مصر، وطافر 
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 رام اهللا، بتشكيل مجموعة عسكرية بغرض اغتيال هنية وعدد من قادة كتائب إلىضباط الشرطة الفارين 
قاسم الكفارنه الذي كان حلقة الوصل بين قيادات  مذكور عرفه على أيمن أبو أن طافر وأضاف. القسام

وتابع القول، إنه لجأ ألحمد .  المجموعة، والذي طلب منه تجنيد انتحاري لتصفية هنيةوأعضاءرام اهللا 
وعرض احمد الفكرة على ابن عمه نافذ فوافق، وجهز كادر في . الدباكي لمساعدته في تجنيد االنتحاري

، حيث يؤدي "الشاطئ الغربي"واتفق على تنفيذ العملية في مسجد . الناسفةفتح اسمه حسن شعبان العبوة 
واعترف نافذ الدباكي، حسب صيام، بأن الطيب عبد الرحيم .  في مسجد الرضوانأوهنية صالة الجمعة، 

، أردني ألف دينار ٥٠تحدث معه وأبلغه أن السلطة ستمنح والده مباشرة بعد تنفيذ عملية االغتيال مبلغ 
ورغم موافقته . أشقائه، وتوظيف بقية ) دوالر١٢٠٠( لمخصصات شهرية تبلغ خمسة آالف شيكل ةإضاف

 المجموعة صوروه وهو يحمل الحزام أفراد لكنه ظل يتردد وتملص ثالث مرات، رغم أن المبدئية
وقال محمد كحيل، عضو آخر بالمجموعة، إن عبد الرحيم، بعد رفض االنتحاري . الناسف ويتلو وصيته

 إلى كحيل وأشار.  في حال عدم تنفيذهاباإلعدام المجموعة وهددهم بأعضاءلمرشح تنفيذ العملية، اتصل ا
 مذكور اتصل قبل يوم من تنظيم حكومة هنية حفل استقبال للحجاج العائدين، حيث كان من أبوأن 

 وأضاف. هنية الملعب وتفجيرها قرب إلى عبوة ناسفة إدخال يلقي فيه كلمة، وطلب منهم أنالمتوقع 
 الملعب، وهناك التقى بشخص اسمه محمد السوافيري، حيث إلىكحيل أنه حمل العبوة في حقيبة وتوجه 

 اعترافاته أدت يسلمها ألي رجل أمن يتواجد في المعلب، وبعد ذلك اعتقل السوافيري الذي أنطلب منه 
وفق صيام، إن مدير المخابرات أما ناصر مهنا، فقال في اعترافاته، .  المجموعةأعضاءالعتقال معظم 

العامة توفيق الطيراوي اتصل به عن طريق عقيد اسمه محمد شبات وطلب منه تشكيل مجموعات 
 المجموعة بأنهم أعضاءواعترف بعض . الستهداف عناصر حماس وأجهزة األمن التابعة لحكومة هنية

سم وساعدوا حماس في الحسم  تقارير حول عناصر األمن الذين شاركوا في عملية الحبإرسالقاموا 
 .العسكري لقطع رواتبهم

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان له ، ١٧/٢/٢٠٠٨الغد األردنيـة    ومن جهة أخرى ذكرت     
درجت حركة حماس على اختالق وتلفيق روايات وقصص من النوع الرخيص، كان آخرهـا مـا                "أمس  

ض من لقنوا ما يقولون، أن أمين عام الرئاسة ومدير عـام            أعلنه صيام عن مسرحية هزلية يزعم فيها بع       
  ".المخابرات وبعض الكوادر قد أعدوا وخططوا الغتيال هنية وادعوا بوجود اتصاالت ورسائل ووعود

حركة حماس التي درجت على ترديد واختالق األكاذيب ومحاولة إثباتهـا بكـل الوسـائل               "وأضاف أن   
 هي التعذيب والتنكيل، فقدت مصداقيتها بشكل كامل منذ أن ولغـت            والطرق حتى ولو كانت هذه الوسائل     

في الدم الفلسطيني وتعدت على كل المحرمات والقيم الوطنية، ولن تجدي هذه األكاذيب في إقناع أحـد،                 
بل تزيد القلوب اطمئناناً على أن حركة حماس ليست خارجة عن القانون فحسب بل هي حركة خارجـة                  

  ".يد واألعرافعن كل القيم والتقال
 أن   على حركـة حمـاس مؤكـداً        الذعاً الرحمن الناطق باسم حركة فتح هجوماً      من جهته شن أحمد عبد    

حركته لم ولن تلجأ للعنف أو االغتياالت في قطاع غزة مهما كانت األعمال غير اإلنسانية التي يقوم بها                  
  .االنقالبيون على حد قوله

  
  "إسرائيل"تنقلها أجهزة عربية إلى .. مشق قادة حماس في دتحركات: مستشار هنية .٢

رئيس الوزراء في الحكومة المقالة مستشار الدكتور أحمد يوسف كشف ، عبد المنعم مصطفى: القاهرة
 معلومات تفصيلية حصلت عليها أجهزة أمنية إسرائيلية وأميركية عن تحركات خالد أن ، هنيةإسماعيل

 من القياديين، مشيراً إلى آخره، موسى أبو مرزوق، وعدد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، ونائب
المعلومات، التي زودت "وأضاف يوسف . أن مشعل، أفلت من عدة محاوالت اغتيال في الفترة األخيرة

كا، تتضمن تفاصيل عن تحركات قادة حماس في سورية، وعن يبها أجهزة أمنية عربية إسرائيل وأمر
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، قائالً إن "امجهم الزمنية اليومية، وما فيها من مقابالت، وأنشطة أخرىسياراتهم، وأماكن معيشتهم، وبر
  ."كل قيادي في حماس هو مشروع شهادة"

ليست أنفاقاً، ولكن يوجد تحوط "قال إنها .. في أنفاق) المقالة(وعما يتردد عن إقامة أعضاء من الحكومة 
شؤون قطاع غزة، ) المقالة(ير بها الحكومة وحول الطريقة التي تد. "شديد وال توجد اتصاالت في ما بيننا

.. األمور تدار بطريقة غير مباشرة "وما إذا كان العمل بهذه الطريقة قد أصبح متوقفاً، أوضح يوسف أن
كل في موقعه، لكن ال توجد اتصاالت، بعد أن قتلت إسرائيل اثنين من القادة الميدانيين باستخدام بصمة 

  .")لالمحمو(الصوت للهاتف النقال 
١٧/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   

  
  "لالستهالك المحلي" أولمرت عن القدس تصريحات: عريقات .٣

، إن أمسقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، د ب أ
ك جدول المفاوضات الذي أقر في مؤتمر أنابوليس للسالم حدد كافة القضايا التي سيتم بحثها بما في ذل

" صوت فلسطين "إذاعةووصف عريقات في تصريحات نقلتها  .واألسرىالقدس واألمن والمياه والحدود 
 المرحلة إلىيهود أولمرت بشأن تأجيل البحث في موضوع القدس إ اإلسرائيليتصريحات رئيس الوزراء 

ة شؤون ونفى رئيس دائر .اإلسرائيلي تصريحات لالستهالك المحلي بأنها من المفاوضات األخيرة
 الفلسطيني محمد رشيد ونائب رئيس الحكومة األعمال أي محادثات سرية بين رجل إجراءالمفاوضات 
 . حاييم راموناإلسرائيلية

١٧/٢/٢٠٠٨الدستور   
 
   السكوت على التصعيد واالجتياحات اإلسرائيلية المتواصلةيجوزال : فياض .٤

قب لقائه وزير الخارجية الفرنـسي برنـار        سالم فياض، ع  . قال رئيس الوزراء د    :الدين كتب حسام عز  
، ٢٠٠٨ شيء في العام     إلىمنذ ثالثة شهور ونحن نتحدث عن عملية سالم ستفضي          "كوشنير في رام اهللا     

  ".إطالقاًومضى ثالثة شهور على مؤتمر انابوليس، وال يجوز وال ينبغي السكوت على هذا الوضع 
نية، اجتياحات متكررة وتصعيد عسكري متواصـل        الفلسطي األراضيالواقع مأساوي في    "وأضاف فياض   

 ". في تنفيذ ما يتعين علينا تنفيذه من إجراءات ومشاريع         إمكانياتناومستمر يعرقل عملنا وجهودنا، ويعرقل      
(...)  مع الحديث عن انجاز شيء خالل هـذا العـام            إطالقاما هو قائم على األرض ال ينسجم         "وأضاف

 األمام بكل قوة ومع حشد أكبر قدر ممكن من الـدعم الـدولي لـدفع    إلىنحن مع دفع العملية التفاوضية      
وأكـد   ". التي ال تنسجم إطالقاً مع هذا التوجه   األرضعملية السالم، لكننا ال نستطيع تجاهل الحقائق على         

أن من أهم المخاطر التي تهدد قيام الدولة الفلسطينية هو االستيطان، فهو منتهى الخطورة ومـن                "فياض  
في حال عدم االلتزام الحرفـي بمـا ورد فـي           "وقال  "  يستمر أننه ال يمكن لهذا االستيطان      أروف  المع

 تمضي قدماً على نحو يمكننا من إنجاز ما         أنخريطة الطريق فال يمكن معرفة كيف يمكن لعملية السالم          
  ". وقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة٦٧هو مطلوب منا وإنهاء االحتالل عام 

فياض في أعقاب لقائه وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في مقر رئاسة الوزراء استعداد              . جدد د و
هذه المبادرة قائمة بكل تأكيد، وقد القت       "السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية على المعابر في غزة، وقال          

ك بهذا االتجاه، وهناك توافق عام      هناك تحر  "وأضاف" قبوالً وترحيباً وذلك وفق اآلليات التي كانت متبعة       
  ".عليه والمطلوب هو التحرك لتنفيذ هذا المفهوم وتسليم السلطة المعابر

١٧/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   
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  تها تحّمل االحتالل مسؤولي"الجهاد" ومجزرة مخيم البريجالفصائل تدين  .٥
ين ثمانية شهداء، مـن بيـنهم       مس جثام أ شّيع آالف الفلسطينيين     :غزة من   ١٧/٢/٢٠٠٨الحياة  أوردت  

 التـي سـرائيلية   اإلمجزرة  البنائه، راحوا ضحية    أسالمي وزوجته وثالثة من     حركة الجهاد اإل   قيادي في 
 السبت في مخيم البريج لالجئـين       -سرائيلي في ساعة متقدمة من ليل الجمعة        ارتكبتها قوات االحتالل اإل   

  .وسط قطاع غزة
ل أي عالقة بالحادث، واصفاً االنفجار بأنه ناجم عـن خطـأ تقنـي              وفيما نفى ناطق باسم قوات االحتال     

سياسة التنصل من هـذه الجريمـة       "ن  أ المسؤولية عن االنفجار، معتبرة      "سرائيلإ"الجهاد  لت  حّم،  داخلي
هذه المجزرة تأتي في سياق حرب مفتوحة أعلنها        "ن  إوقالت في بيان    . "باتت سياسة مكشوفة لن تقنع أحداً     

ن تتحمل نتائج هذه الجريمة والتداعيات المترتبـة        أسرائيل  إون ضد الشعب الفلسطيني، وعلى      سرائيلياإل
  ."على هذه الحرب

آن "نه  أوفي انتقاد ضمني للرئيس محمود عباس وفريق السلطة الفلسطينية في رام اهللا، اعتبرت الحركة               
علنوا وقفـاً كـامالً للمفاوضـات       لى خيار الشعب الفلسطيني واألمة وي     إاألوان ألن ينحاز دعاة التسوية      

  .ركان الدولة العبريةأ مع "واللقاءات
سـرائيلي  ن االحـتالل اإل   أتؤكـد   "نها  إكما دان الناطق باسم حركة فتح فهمي الزعارير الجريمة، وقال           

سرائيل وقـف   إجرام المنظم منذ زمن، وأن المطلوب من المجتمع الدولي إلزام           وقياداته دخلوا مرحلة اإل   
  ."سرائيليين، ووقف التفريق بين الدماء الفلسطينية واعتبارها رخيصة في مقابل دماء اإلجرائمها

 "سـديروت "طلق عدداً من الصواريخ على مدينة المجدل عـسقالن وبلـدة   أنه أوأعلن عدد من الفصائل     
  .سرائيلية محاذية للقطاع بالصواريخ رداً على هذه المجزرةإومواقع وأهداف 

  سرايا القـدس   أن ،ميسرة شعبان  نقالً عن مراسلها في غزة،       ١٧/٢/٢٠٠٨للبنانية  المستقبل ا وأضافت  
إن قـصف   : " خالل مسيرة التـشييع    ،حمدأ أبو   ،وقال الناطق باسم السرايا   .  برد موجع  "سرائيلإ"توعدت  
" رائيليالعدو االس  "، مخاطباً "سرائيلي للمنازل يؤكد أنه فقد البوصلة التي تؤشر لألهداف الحقيقية         العدو اإل 

  ".ينتظر رد السرايا على هذه المجزرة"بأن 
تغاضي المجتمع الـدولي عـن الجـرائم        "واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أن          

  ".االسرائيلية يشجع حكومة االحتالل في التمادي في اعتداءاتها بحق المدنيين واآلمنين في بيوتهم
المتحـدث باسـم لجـان      ، أن   حامد جاد  نقالً عن مراسلها في غزة،       ١٧/٢/٢٠٠٨الغد األردنية   ونقلت  

االحتالل تجاوز الخطوط الحمراء وتمادى في غيه باستهدافه        " شدد على أن     ، أبو مجاهد  ،المقاومة الشعبية 
  ".  بيوت المواطنين في مخيم البريج من غير اكتراث بتواجد األطفال والنساء اآلمنين

، ومخالفة لكافة المواثيق    "جريمة ضد اإلنسانية  "ديمقراطية المجزرة واعتبرتها    ومن جانبها دانت الجبهة ال    
  .واألعراف الدولية

  
  البريج  في قصفجديدة استخدمت قنبلة فراغية "سرائيلإ": فلسطينيةمصادر  .٦

ن طائرات االحتالل اإلسرائيلي استخدمت في قصفها لمنزل قائد سـرايا           أ ذكرت مصادر فلسطينية     :غزة
 تجمـع بـين     ،ول مـرة  يمن فايد في مخيم البريج وسط قطاع غزة قنبلة جديدة تستخدم أل           أشهيد  القدس ال 

  .قدرتها التدميرية والتفريغية
 كيلـومترا مـن     ٢٠كثر من   أمع على بعد    ن التفجير الكبير الذي س    إوقالت المصادر لمراسل وكالة سما      

لى إصابة العديد من الجرحى     إضافة  إ ، المجاورة فقية الهائلة للمنازل   والقدرة التدميرية األ   ،مكان االنفجار 
  . تدل على النوعية الجديدة من القنابل،بتهتكات داخلية دون عالمات جرح خارجية



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ٩٩٢:         العدد                        ١٧/٢/٢٠٠٨التاريخ األحد 

ن تظهر  أ من مكان القصف دون       متراً ١٥٠كثر من   أحد الشهداء استشهد على بعد      أن  أوأكدت المصادر   
و ألية لجسمه جراء التفجير التفريغـي للقنبلـة          فيما تهتكت معظم األعضاء الداخ     ،عليه عالمات اإلصابة  

  .الصاروخ الذي تم إطالقه على المبنى
  ١٦/٢/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  في قطاع غزة وأكثر من عشرة مصابين بنيران االحتالل شهداءة خمس .٧

دلعت بين مقـاومين  ن في اشتباكات مسلحة ا    ،استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب ما يزيد عن عشرة آخرين        
 ، توغلت فجر اليوم في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة            ي وقوات االحتالل الت   فلسطينين

  .مدعومة بعدد من الدبابات والطائرات
، سـرائيلية وضحت مصادر طبية إن طواقمها عثرت على جثامين أربعة شهداء بعد انسحاب القوات اإل       وأ
  .براهيم صالحإ و،بو صوصينأوسالم , باببو شأن الشهداء هم عبد الكريم الغلبان، وناصر إقالت و
 ،حد استشهاد عالء أبو هّداف من ناشـطي القـسام         علنت مصادر طبية صباح اليوم األ     أفي سياق آخر    و

سرائيلية خاصة توغلـت فـي      إمتأثراً بجراح أصيب بها خالل تصدي مجموعة من كتائب القسام لقوات            
  .منطقة القرارة شرقي محافظة خانيونس قبل عدة أيام

  ١٧/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   السادس لفتح تجتمع في عمان وسط صراع على قيادة الحركةالمؤتمر" تحضيرية" .٨

قالـت   مصادر مطلعـة  ، أن   الدين  نادية سعد  ،عمان عن مراسلتها في     ١٧/٢/٢٠٠٨الغد األردنية   نقلت  
جتماعـاً فـي    وكامل األعضاء سيعقدون ا   ) أبوماهر(اللجنة التحضيرية برئاسة محمد غنيم      "إن   "الغد"لـ

عمان يوم األحد المقبل بحضور رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركـة                
  ".فتح فاروق القدومي

كـشفت مـصادر فلـسطينية      :  فتحي صـّباح   نقالً عن مراسلها  غزة   من   ١٧/٢/٢٠٠٨الحياة  وأفادت  
جنة المركزية لحركة فتح وعضو مجلسها الثوري       عالمية الدائرة منذ فترة بين الل     ن الحرب اإل  أ "الحياة"لـ

 تأتي في سياق الصراع الذي تشهده الحركة للسيطرة على قيادة الحركة، خصوصاً             ،النائب محمد دحالن  
ن الرئيس محمود عباس لن يرشح نفسه النتخابات رئاسة السلطة الفلـسطينية            أفي ظل معلومات مفادها     

  . انتهاء واليته الحالية موعد، يناير المقبل/في كانون الثاني
جيـل  "ن الصراع الخفي بين دحـالن الـذي يتـزعم           إ ، التي فضلت عدم كشف اسمها     ،وقالت المصادر 

 خرج من طابع السرية والجلـسات  ، ممثالً في اللجنة المركزية "الحرس القديم " وبين   ، في الحركة  "الشباب
مساجالت أخيرة تمثلت في بيان أصدره أمين       عالم بعد   لى العلن ووسائل اإل   إالمغلقة والمؤتمرات الحركية    

 رد فيه على تصريحات دحالن وعضو المجلس الثـوري          ،سر اللجنة المركزية حكم بلعاوي باسم اللجنة      
سابيع قليلة هجوماً على اللجنة والرئيس عبـاس واتهمـه بأنـه            أ الذي شن قبل     ،بو علي شاهين  أللحركة  

  ."فاشل"
ة على الحصول على عضوية اللجنة المركزية للحركة، فيما يقف          ن دحالن يعمل بقو   أوأضافت المصادر   

ن فريـق   ألـى   إوأشارت  . عضاء اللجنة الحاليون سداً منيعاً أمام محاوالته ويعملون على إفشال خططه          أ
عضاء اللجنة هاني   أ المتمثل في    ،دحالن يعتبر ضعيفاً قياساً بفريق خصومه في الحركة واللجنة المركزية         

 فـي المجلـس     "عداء لـدودين  أ"لى  إضافة  إكي والطيب عبدالرحيم وبلعاوي وغيرهم،      الحسن وعباس ز  
حمـد حلـس    أحمـد و  الثوري، وهو الهيئة القيادية الثانية بعد اللجنة في قيادة الحركة، من بينهم عزام األ             

  .وغيرهم
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ن العام  ميالرحيم الذي يشغل منذ سنوات منصب األ       ن اللجنة المركزية ستعمل على ترشيح عبد      أوكشفت  
للرئاسة، النتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية في حال تنظيمها مطلع العام المقبل لـدى انتهـاء واليـة                 

فتح لدى عقد المؤتمر الـسادس للحركـة خـالل           ال يرشح دحالن نفسه لرئاسة حركة     أورجحت  . عباس
  .شهر القليلة المقبلةاأل

ن دحالن ويعمل في مجلس الوزراء، رفض أخيـراً         ماً  ن قيادياً في الحركة مقرب    ألى  إوأشارت المصادر   
حمد الذي يرأس كتلة فتح البرلمانية بتخصيص موازنة للكتلة، ما تسبب في خالف شديد بين               طلباً من األ  

ول على الثاني في رئاسة     حمد ودحالن ازدادت منذ فاز األ     الطرفين، خصوصاً أن وتيرة الخالفات بين األ      
  .كثر من عامينأقاب االنتخابات التشريعية قبل عأالكتلة في انتخابات جرت في 

  
   باحتجاز شليط في خان يونستعتقد "إسرائيل" .٩

 أن الجندي اإلسرائيليةعلى عكس ما كان أعلن في الماضي، يسود االعتقاد في أوساط أجهزة المخابرات 
. ينة جلعاد شليط محتجز في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة وليس في منطقة غزة المداألسير

حد أ الصحافة، فإن هذه المخابرات وضعت عالمة على اسم محمد السنيور، إلىوحسب معلومات سربت 
ويعتبر مثل . برز قادة الجناح العسكري لحركة حماس، كمسؤول مباشر عن اختطاف شليط واحتجازهأ

و محاولة  مقدمة ألمر ما يخطط ضد الشخص والمنطقة التي يسكن فيها، أ"إسرائيل"هذا التسريب في 
 نفذت محاولة اغتيال فاشلة اإلسرائيلية القوات أنوكشف النقاب عن .  لهاإلعدادتمويه ألمر آخر يجري 
 وحسب ، أيام من عملية اختطاف شليط٤، أي قبل ٢٠٠٦يونيو / حزيران ٢١ضد محمد السنيور في 

 حول قطاع اإلسرائيليالجيش  فإنه كان في تلك المرحلة يعد لتنفيذ عملية كبيرة ضد اإلسرائيليةالرواية 
 . معلومات عن ذلك لكن المعلومات لم تكن تفصيلية)إسرائيل(إليها غزة، وقد وصلت 

  ١٧/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
   في عداد األموات لدى حزب اهللا األسيرينالجنديين إعالن يعتزم أولمرت .١٠

 أولمرت سيعلن عن الجنديين األلمانية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود" ر شبيغليد"ذكرت صحيفة 
إال أن الصحيفة لم تشر إلى موعد  .األسيرين لدى حزب اهللا ليسا على قيد الحياة وأنهما في عداد األموات

وذكرت صحيفة هآرتس أن . هذا اإلعالن ولم تفصح عن مصادرها ولم تنسب النبأ ألي من مراسليها
وأشار مراقبون أن خطوة  .قيب على النبأالمتحدث بلسان رئيس الحكومة، مارك ريغيف، رفض التع

 ذا حدين إذا أنها تلقي بالكرة إلى ملعب حزب اهللا لتدفعه إلثبات إسرائيلية من هذا النوع قد تكون سيفاً
ففي الحالة األولى تتضح األمور اإلسرائيليين وفي الحالة الثانية يتم . عكس هذه الفرضية أو التأكيد عليها

  . أسرىالتفاوض على جثث مقابل
  ١٦/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  شارون أعد خطة لتوطين الفلسطينيين في مصر واألردن : خبير إسرائيلي .١١

إن شارون خطط  ":قال كاري سو سمان، في تقرير بحثي نشرته جامعة تل أبيب على موقعها اإللكتروني
 إلى أقرب لتحويل القضايا الفلسطينية إلى خالفات حدودية غير عاجلة بين الدول العربية، في وضع

  ."وضع األكراد في عدد من الدول العربية
إن شارون حاول إنهاء القضية الفلسطينية بتذويب الكيان الفلسطيني المحدود، الذي ": وتابع سو سمان

 وجعل ١٩٦٧من األراضي الفلسطينية المحتلة عام % ٥٨يمتد على مساحة من األرض ال تزيد عن 
  ."قتصادية في األردن ومصرالفلسطينيين يبحثون عن مصالحهم اال

  ١٧/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
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  ل لتحصين منازل سديروتك مليون شي٣٠٠ تسليم تأخيرباراك ينتقد  .١٢

 الحكومة تأخيريهود باراك عن استغرابه بسبب إ اإلسرائيلي وزير الجيش أعرب : معا–بيت لحم 
وقال باراك  .لقة من قطاع غزةلصرف تمويل لتحصين منازل بلدة سديروت في وجه الصواريخ المنط

ل ك مليون شي٣٠٠ تسليم مبلغ تأخير من استمرار أمرهنه في حيرة من إ" يديعوت احرونوت"وفقا لموقع 
  .مخصصة لتحصين منازل سديروت

  ١٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  من اإلسرائيليين يؤيدون اجتياح قطاع غزة% ٦٧ .١٣

 يؤيدون القيام اإلسرائيليينمن % ٦٧ أنديد يبين رأي جلل نتائج استطالع "معاريف" صحيفة نشرت
 الجنوبية اإلسرائيلية صواريخ القسام على البلدات إطالقبعملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة بغية وقف 

، حسب هذا االستطالع، غير مقتنعين بأن مثل اإلسرائيليينمن % ٥٣ أن، والغريب )يعارضون% ٢٥(
 العملية أنعندما قيل لهم % ٥١ إلىوانخفضت نسبة المؤيدين . مهذه العملية ستوقف صواريخ القسا

  %. ٣٨ إلىستكون منوطة بمقتل عدد كبير من الجنود، وارتفعت نسبة المعارضين 
  ١٧/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 قطع العالقة االقتصادية مع غزةعلى " إسرائيل"إقدام اقتصاديون إسرائيليون يحذرون من  .١٤

 ما إذاون من األضرار التي ستلحق باالقتصاد اإلسرائيلي الذي سيتأثر بشدة اقتصاديون إسرائيليحذر 
 "إسرائيل"أصبح الحصار الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة سياسة دائمة الن 

 سوق غزة إلى إشارة فيوذلك " األسيرسوق إسرائيل " مما سمته صحيفة هآريتس  كبيراًستخسر جزءاً
وقد تزامن هذا التحذير مع مناقشة الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعها يوم األحد . المحاصراالقتصادي 

 )٢ -١٠( يوم األحد أوردته تحليل فيونقلت هآرتس ". االنفصال التام عن قطاع غزة"الماضي خطة 
  والمسؤول سابقااإلسرائيليينعن دان كاتاريفاس مدير فرع التجارة الخارجية لرابطة المصنعين 

 إذا النهاية فيوستخسر   تستفيد من عالقاتها مع الفلسطينيينإسرائيل إن"بوزارتى المالية والصناعة قوله 
 وقالت الصحيفة إنه استنادا إلى أرقام المكتب المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء ."ما تم قطع هذه العالقات

 "إسرائيل"عادل إجمالي صادرات فإن إجمالي الصادرات اإلسرائيلية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، ي
ويصل إجمالي . وإيطاليا وهما مدرجتان على قائمة الدول الصناعية الثماني الكبار إلى كل من فرنسا

فيما تعتبر الضفة الغربية وقطاع . الصادرات اإلسرائيلية إليهما نحو ملياري دوالر سنويا بما فيها الماس
 بعد "لإسرائي"الثاني لصادرات " الشريك التجاري"دائية غزة بالرغم من االنتفاضات والعمليات الف

 ألف ٧٦وقال كاتاريفاس إن فقدان سوق غزة يعني بالنسبة لإلسرائيليين فقدان نحو . الواليات المتحدة
 العالقات إنهاء أن اإلسرائيليينوقد اعتبر ايالن ايشيل رئيس منظمة مزارعي الفاكهة . وظيفة عمل

 التخطيط الكامل لزراعة بساتين إن" وقال "إسرائيل" رأس فيى صداعا كبيرا االقتصادية مع غزة يعن
 والضفة الغربية وقطاع غزة سوق "إسرائيل" االفتراض بأن أساس كان مبنيا على "إسرائيل" فيالفاكهة 

 هذه البساتين إلى وفى حاجة جوعاوهم ،  غزةفي مليونا ونصف مليون شخص يعيشون إن"واحد مضيفا 
، فنحن المصدر الوحيد لهم وهم اإلسرائيلية القوات أنشطةت مناطق زراعة الموالح تماما بسبب وقد اختف

 اإلسرائيلية وجه الصادرات في قطاع غزة إغالق أن إلى إيشيل وأشار ."يدفعون لنا جيدا مقابل ذلك نقدا
ولين تعويضنا عن ؤ دونم من الفاكهة ويبقي على المسألف ٢٠ موقف يتعين علينا فيه اقتالع إلىسيؤدى 

 طنا من الفواكه سنويا تشمل الموز والتفاح ٨٠ - ٦٠ ما بين "إسرائيل" ويستورد قطاع غزة من ."ذلك
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 من إجمالي محصول الفواكه ةبالمائ ١٠ويقدر إيشيل ذلك بنحو . واألجاص والدراق واألفوكادو
 .اإلسرائيلي السنوي

 ١٧/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
 حرب إسرائيلية مفتوحة لتهويد القدسهناك  :الجبهة اإلسالمية المسيحية .١٥

ن سلطات أ قال حسن خاطر أمين عام الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات :وام
ن هذه أوأوضح . ١٩٦٧خطر عملية تهويد تستهدف القدس والمقدسات منذ عام أكبر وأاالحتالل تشن 

 ولم ،حتى بالوجود العربي المقدسي القائم على األرضالهجمة المفتوحة لم تقف عند حدود ولم تكترث 
تعد المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية تستحي من نشر مخططات مستقبلية للمدينة تشطب منها مباني وأحياء 

 . بعشرات السنين"إسرائيل"عربية قائمة على األرض قبل والدة 
  ١٧/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 لسطينية في القدس مؤسسات فإغالق تمدد "إسرائيل" .١٦

مّددت الحكومة اإلسرائيلية امس إغالق العديد من المؤسسات الفلسطينية في :  د ب أ-القدس المحتلة 
القدس الشرقية المحتلة وعلى رأسها بيت الشرق لمدة سنة إضافية، وذلك خالفاً لتعهدات سابقة قدمها 

 لشؤون القدس حاتم عبد فياضتشار ، أعلن مسحينفي . عباس بفتح تدريجي لهذه المؤسساتلأولمرت 
  .القادرعن انطالق عملية استئناف العمل الفعلي لدوائر بيت الشرق المختلفة في مدينة القدس
  ١٧/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
 المخطط االسرائيلي هدفه إحداث تغيير ديمغرافي جذري في القدس: التفكجي .١٧

  أنالبحث والخرائط في بيت الشرق كشف خليل التفكجي رئيس وحدة : جمال جمال-القدس المحتلة 
الشيخ جراح يندرج ضمن المخطط الكبير الذي حي  وحدة استيطانية في ٢٠٠سرائيلي إلقامة المخطط إال

وضعه اولمرت عندما كان رئيساً لبلدية القدس المحتلة بهدف تنفيذ قرار الضم والتوحيد الفعلي لشطري 
 والحيلولة دون تقسيمها في "إسرائيل"ـ يلي كعاصمة أبدية لالقدس تحت السيادة والقانون والنظام اإلسرائ

ن أولمرت يعمل بكل طاقة حكومته مع أقطاب اليمين أواضاف . أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين
لتهويدها وفق مشاريع محكمة ومخطط لها جيداً ذات بعد ومغزى عميق وبحركة منسجمة ومتناغمة مع 

ن الهدف من أكد  وأ.ها وخارج"إسرائيل"سسة استيطانية يهودية في  حركة وجمعية ومؤ٢٣مخططات 
كل هذه المشاريع وغيرها هو إحداث تغير ديمغرافي جذري في القدس وضمها عملياً وحسم قضيتها قبل 

  . ليجري إعادة انتخاب أولمرت لفترة ثانية،٢٠١٠
 ١٧/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  روط التنازل عن المواطنة بش٤٨قة إلطالق أسرى من فلسطينيي  صفالكشف عن .١٨

كشفت مصادر قضائية وسياسية أن السلطات اإلسرائيلية تستعد لإلفراج عن أسرى           : وديع عواودة  - حيفا
 أن  ، شريطة بمعزل عن صفقات تبادل األسرى المحتملة مع حركتي حماس وحزب اهللا           ٤٨ من فلسطينيي 

فـي  و. ة الفلسطينية أو األردن أو مصر     يتنازلوا عن مواطنتهم واإلقامة لبضع سنوات في أراضي السلط        
أوضح النائب في الكنيست عباس زكور أنه وزمالءه في الكتلة العربيـة الموحـدة واصـلوا      هذا السياق   

اللقاءات واالتصاالت ببيريز وأولمرت وبوزير القضاء دانييل فريدمان في غضون األسبوعين األخيرين            
  . أسيرا١٦٠ اليوم نحو للتباحث حول مصير أسرى الداخل البالغ عددهم

  ١٦/٢/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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   خالل النصف األول من الشهر الجاريفلسطينيا ٢٣٤عتقل الحتالل يا: تقرير .١٩

فـي  " حـسام   " أعلن مركز األسرى لإلعالم التابع لجمعية األسرى والمحـررين          :  حسن دوحان  -غزة  
 خـالل شـهر شـباط       ٢٣٤ سرائيلي بلغ أن عدد المواطنين الذين اعتقلتهم قوات االحتالل اإل       تقرير له،   

 فتح أقسام جديـدة فـي   قد تم ه مشيرا إلى أن،من قطاع غزة ٤٠ و الغربية من الضفة١٩٤الجاري بينهم   
تقرير  وذكر ال  .السجون الستيعاب هذه األعداد فيما تحولت مراكز االعتقال والتوقيف إلى سجون مركزية           

 مشيرا .بعون خلف القضبان، وسط معاناة ال تتوقف أسيرا يق  ١١٨٧٠ن أكثر من    أ ،حول أوضاع األسرى  
 وأشار من جهة    .أن قوات االحتالل تنتهج سياسة ثابتة من خالل ممارساتها اليومية لحملة االعتقاالت           إلى  

 معتقال موزعين على سـجن النقـب        ١٤٣٠إلى ما يزيد عن     وصل   عدد المعتقلين إدارياً     أخرى إلى أن  
ختالط ويعيشون في عزلة تامة إضافة إلى حرمـانهم مـن زيـارة             ومجدو وإيلون حيث يمنعون من اال     
  .محاميهم وعدم إطالعهم على ملفاتهم

  ١٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   أسلوبا ضد األسرى فى السجون٣٠المخابرات اإلسرائيلية تنتهج  .٢٠
  أسـلوبا تنتهجهـا المخـابرات     ٣٠كشف مركز األسرى للدراسات واألبحاث اإلسرائيلية النقـاب عـن           

 أحمد شواهنه   في حين أشار  .  بهدف انتزاع االعترافات منهم    نسرى الفلسطيني االاإلسرائيلية للضغط على    
شعب الفلسطيني يكاد يكون جميعه قد عاش تجربة االعتقال خاصـة أن            الن  ، أ مركزلالمستشار القانوني ل  
في هـذا   و.  فلسطيني  ألف ٨٠٠  أكثر من  ٦٧أن قوات االحتالل اعتقلت منذ عام       إلى  اإلحصائيات تشير   

يعيشون مع سجناء جنـائيين       طفالً فلسطينيا في سجن تلموند     ٦٠قرابة  إلى وجود   أشارت تقارير   السياق  
تعرضوا للون أو أكثر مـن      قد  من األسرى    %٩٦ أن    إلى تشير بعض التقارير  كما  . في ظروف خطيرة  

أجبـروا علـى    % ٨٧م، و حرموا من النـو   % ٩٥منهم قد تعرضوا للشبح، و    % ٧٥ألوان التعذيب، وأن    
  .لإلهانات المتعلقة بالكرامة% ٩٥ فيما تعرض الوقوف لفترات طويلة،

  ١٦/٢/٢٠٠٨مركز االسرى للدراسات 
  
   توجه رسالة لكوشنير لحثه على العمل لرفع الحصار غزةاللجنة الشعبية لمواجهة حصار .٢١

، "برنارد كوشنير"ية الفرنسي ، رسالة إلى وزير الخارج غزةحصار وجهت اللجنة الشعبية لمواجهة: غزة
 على التدخل الفوري والعاجل للضغط على هشرحت خاللها الوضع الفلسطيني بسبب الحصار، وحثت

 لفك الحصار وفتح المعابر، والسماح بدخول المستلزمات األساسية والمواد الخام لتسيير حياة "إسرائيل"
ف المليون مواطن يقطنون في القطاع إلى وشددت على أن الحصار يعرض حياة مليون ونص .المواطنين

شددت، على أن أخطر ما أثر  كما .خطر الشديد، والموت، والحرمان من حياة كريمة وشريفة وعزيزةلا
 توفيت أكثر من تسعين حالة مرضية، ويتهدد الموت آالف حيثعليه الحصار، هو الجانب الصحي، 

 والمعدات الطبية وتقديم الرعاية الالزمة لهؤالء المرضى، إذا لم تفتح المعابر ويسمح بدخول الدواء
  . المرضى

  ١٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   قطاع غزة بالضغط لفك حصاراالمم المتحدةاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطالب  .٢٢
طالبت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون           :  حسن دوحان  -غزة  
نية جون هولمز، بضرورة العمل والضغط على االحتالل اإلسرائيلي لفك الحصار وفـتح معـابر               اإلنسا

وأشارت إلى ضرورة تـدخل      .قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار منذ عامين وتم تشديده قبل تسعة أشهر           
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 والبنيـة  ، النجاز المشاريع اإلنشائية  الضرورية إلدخال المواد    "إسرائيل"المنظمات الحقوقية والدولية لدى     
  .التحتية، واستخدامها في انجاز عشرات المشاريع المعطلة بسبب الحصار

 ١٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  استنكار واسع لالعتداء على جمعية الشبان المسيحية في غزة .٢٣

إستنكر المطران عطااهللا حنا، وندد باالعتداء اآلثم الذي تعرضت له جمعية الشبان المسيحية في غـزة،                
من يقف وراء هذا اإلعتداء هي جهات مشبوهة ال ضمير لها وتهدف إلى إثارة الفتنة الطائفيـة               أن  ورأى  

 حركتي فـتح وحمـاس      في هذا السياق كال من    وناشد   .وضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد      
ر المطران  ومن جهته استنك   .منح األمان للمواطنين كافة   و األمن   ةتقويلإلى طاولة الحوار    العودة  ضرورة  

، معتبرا أيـضا أنهـا      الجريمةهذه  منيب يونان، رئيس الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في فلسطين واألردن،          
رئاسـة  فـي حـين أعتبـرت       . شعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه   الالعالقة األخوية بين أبناء     تستهدف  

الستقرار السائد في قطـاع     المجلس التشريعي ما حدث هو مخطط تقوم بها أيدي عابثة بهدف النيل من ا             
  .االحتاللمع تساوق الغزة، و

  ١٦/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   تعد أكبر معمرة في العالم عاماً في فلسطين١٢٠مريم المتجذرة منذ  .٢٤
لم تعد مريم عماش اسما فقط، بل رمزا لتجذر الفلسطيني فـي ارضـه              :  حسن مواسي  -جسر الزرقاء   

 ١٢٠مضت فـي ارضـها       فهي أ  .ة حتى عمق التاريخ   ن تلك االرض المغتصبة عربي    أوشاهدا حيا على    
دخالها الـى موسـوعة     إن لم يتم    إيضا عالميا، و  أسنة، لتكون بذلك ليست االكبر عمرا في فلسطين، بل          

  .غينيس لالرقام القياسية
  ١٧/٢/٢٠٠٨المستقبل اللبنانية 

 
   العام الماضي الفلسطيني مليون دوالر قيمة مبيعات قطاع الحجر والرخام٦٠٠ .٢٥

 أنه بالرغم من أن قيمة مبيعات الحجر         الفلسطيني، أكدت إدارة اتحاد صناعات الحجر والرخام      :امد جاد ح
 مليون دوالر، إال أن هذا القطاع تعرض خالل العـام الماضـي             ٦٠٠والرخام بلغت العام الماضي نحو      

ـ         %٣٠لخسارة فادحة إثر انخفاض حجم الصادرات بنسبة         صانع ، وهجرة عدد كبير مـن أصـحاب الم
الظروف الصعبة التي تمر بها األراضي الفلسطينية، ألحقـت خـسارة            موضحة أن    .الكبيرة إلى الخارج  

 . مليون٣٠٠تقدر بنحو 
١٧/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   

  
  ال مصلحة لبنانية في الحرب المفتوحة: السنيورة .٢٦

المستقبل أن لبنـان      تلفزيون أكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في مقابلة مع         :وكاالت - عواصم
 على تهديدات األمين العام لحزب اهللا حـسن         ، وذلك رداً  "إسرائيل"له في حرب مفتوحة مع      " ال مصلحة "

 ألن في ذلك    ،عتقد أن لنا مصلحة في أن تفتح حرب مفتوحة في العالم          أال   ":وضح السنيورة أو. نصر اهللا 
هناك تجربة سابقة لنا في هذا المجال ويجـب          ":، مضيفاً "مضرة لحزب اهللا ولقضايانا العربية واإلسالمية     

  ".أال نكررها
  ١٧/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                   ٩٩٢:         العدد                        ١٧/٢/٢٠٠٨التاريخ األحد 

  ال صحة العتقال فلسطينيين على خلفية اغتيال مغنية: "الشرق األوسط"مصادر فلسطينية لـ .٢٧
بعض  علمها بما تناقلته "الشرق األوسط"نفت مصادر فلسطينية في دمشق لـ:  سعاد جروس- دمشق

 ا، معظمهم من الفلسطينيين المقيمين في سوري،وسائل اإلعالم حول توقيف بعض المشتبه فيهم في دمشق
ليس لدينا " :وقالت المصادر. على خلفية التحقيق في اغتيال المسؤول العسكري في حزب اهللا عماد مغنية

لمصادر إلى حملة شائعات ولفتت ا. "أي علم بتوقيف فلسطينيين، ولم يسرب أي شيء عن نتائج التحقيق
  .ا إذ لم تصدر أو تسرب أي معلومة من سوريا،مصدرها من خارج سوري

 ١٧/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   كرسي القيادةمسند رأسعبوة ناسفة خبئت في اغتيال مغنية تّم ب": سنداي تايمز"الـ .٢٨

ستشهد في انفجـار عبـوة      ي تايمز البريطانية إن القيادي في حزب اهللا عماد مغنية ا          اقالت صحيفة السند  
  .ناسفة خبئت في دعامة كرسي القيادة

وتنقل الصحيفة عن مسؤولي استخبارات إسرائيليين أن دعامة الرأس في كرسي القيـادة لجيـب الــ                 
  .تم تغييرها بأخرى" يروجميتسوبيشي با"

 التفجيـر نفـذ      إال أن المسؤولين يعتقـدون أن      ، باالغتيال "إسرائيل"وتضيف الصحيفة أن حزب اهللا يتهم       
بواسطة تفجير عبوة ناسفة وضعت في سيارة أخرى وقفت إلى جانب سيارة مغنية وتم تفجيرهـا عـن                  

  .طريق قمر صناعي
 أنـه متأكـد أن      ،نه أحد أصدقاء الشهيد عماد مغنية     إ والذي تقول عنه     ،وتنقل الصحيفة عن أنيس النقاش    

وحسب أقـوال   .  حال اغتيال أحد قادة الحزب     حزب اهللا سيشن عمليات انتقامية كان مغنية قد خططها في         
  .النقاش فإن مغنية أعد عدة خطط لعمليات هجومية يتم تنفيذها في حال اغتيال أحد قادة حزب اهللا

ن الشهيد عماد مغنية كان قد عمل بعد حرب لبنان الثانية على تزويد حـزب اهللا بــ                  إوتقول الصحيفة   
. يماوية وبيولوجية ويمكنها أن تصل مدينة تـل أبيـب          صواريخ حديثة يمكنها أن تحمل رؤوس ك       ١١٠

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مغنية شارك مسؤولين سوريين في التخطيط لهجمات              
 في منطقة دير الزور في نهايـة         على الغارة اإلسرائيلية التي استهدفت موقعاً      على أهداف إسرائيلية رداً   

  . سبتمبر الماضي/أيلول
  ١٧/٢/٢٠٠٨ ٤٨بعر

  
   إعادة الزخم للمفاوضات النهائيةإلى تسعى األردنية -القمة المصرية  .٢٩

اهللا الثاني في ختام محادثاتهما في شرم   الملك عبداألردني حسني مبارك والعاهل  محمدشدد الرئيس
على ضرورة السعي من اجل إعادة الزخم لمفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين ، الشيخ

عن الجانبين في مؤتمر صحفي ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد . "رائيلإس"و
  .تأكيدهما أن قطاع غزة ال يزال محتالً

 يتجاوز بكثير األمر إن  عوادورداً على سؤال هل تطرقت المحادثات إلى مسألة فتح المعابر، قال
ف معاناة الشعب، وثانياً أن تخفيف المعاناة ال يمكن موضوع المعابر، فالوضع أوالً يتعلق بضرورة تخفي

 عن ممارساتها سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وثالثاً تهيئة األجواء "إسرائيل"من دون رجوع 
المواتية للعودة إلى جوهر الموضوع وهو مفاوضات السالم الجادة والمستمرة على القضايا الست 

  ."المحددة للوضع النهائي) والقدس واألمن وحق العودةالحدود والمياه والمستوطنات (
ورداً على سؤال عما إذا كانت محادثات الزعيمين تطرقت الى األجواء الحالية في المنطقة قبل القمة 

الكل اآلن يتطلع إلى القمة العربية المقبلة في دمشق، والرئيس مبارك سبق "العربية المقبلة، قال عواد إن 
ال أعتقد أن محادثات اليوم ":  وأضاف،"نى أن تتوافر كل عناصر النجاح لهذه القمةأن صرح بأنه يتم
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تطرقت بالتفصيل لهذا الموضوع، لكن موقف مصر هو تأكيد ضرورة تكاتف كل األطراف، بما في ذلك 
   ".الجامعة العربية كمظلة للعمل العربي المشترك

١٧/٢/٢٠٠٨الحياة   
  
  شغيل معبر رفح قريباًمصر تنفي االتفاق مع حماس على ت .٣٠

موافقة حماس على تشغيل " إن "الحياة"، وقال لـ"لن يتم تشغيله قريباً" مصدر مصري أن معبر رفح أكد
 ليست كافية رغم أنه اإلطار الوحيد إلمكان تشغيل ٢٠٠٥يونيو عام / المعابر بناء على اتفاق حزيران

سالم فياض مفادها تشغيل كل المعابر وليس وكشف مبادرة طرحها رئيس الحكومة الفلسطينية . "المعبر
. فقط معبر رفح، موضحاً أنه لم يتفق بعد على كيفية تنفيذ المبادرة ألن األفكار لم تتبلور بعد بشكل نهائي

، مشدداً "السلطة الفلسطينية لم تحدد حتى اآلن موقفها النهائي من هذه المسألة، واألوروبيون أيضا": وقال
ل األطراف على هذه المسألة وعلى اآلليات وكيفية تسلم المعابر حتى يتم تشغيل على ضرورة موافقة ك

  .المعبر
هذه تفاصيل يتم بحثها في ": وعن اشتراط السلطة الفلسطينية أن تكون الجمارك خاضعة لها، قال المصدر

 وعن نتائج االجتماع الذي عقده مسؤولون مصريون مع الزهار في العريش، قال. "مرحلة الحقة
لم نقطع االتصال مع حماس منذ بداية الحسم العسكري، وليس لدينا أي مانع في إجراء هذه ": المصدر

مسألة الحدود كانت هي أساس "، مؤكداً أن "االتصاالت في حال كانت مفيدة وفي الوقت الذي يتطلب ذلك
 بشكل كامل أكدنا لوفد حماس ضرورة تأمين الحدود": ، وأضاف"المحادثات التي جرت في العريش

 وتأمين الحدود وكل ما يتعلق بهذه وعدم تكرار ما جرى من اجتياح، وبحثنا في كيفية تفعيل ذلك تفصيلياً
 الجلسة ومن جانبنا ال عالقة لمصر بالمعبر الفلسطيني، لكن عموماً... إليناالمسألة الحيوية جداً بالنسبة 

 السابق ومتابعتها مثل كيفية عودة الفلسطينيين كانت مهمة وجرت خاللها مناقشة القضايا التي بحثت في
  ."الموجودين في مصر حالياً بصفة شرعية

االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية لم ": وفي ما يتعلق بمسألة تشغيل المعبر، أجاب المصدر المصري
ين العريش،  عن مطلب حماس بأن يكون محل إقامة األوروبيأما. "يوضحا موقفهما، وكذلك اإلسرائيليون

لن نطرح هذا على األوروبيين، سنشرح لهم أن هذا مطلب حماس، وإذا وافقوا ": فقال المصدر المصري
إلى العريش فنحن لن نعارض، ) اإلسرائيلية(وطلبوا منا إجراء ترتيبات لنقل إقامتهم من مدينة أشكول 

   ."كار المطروحة من حماسوألننا لسنا طرفا في االتفاق فنحن ال نطرح أفكاراً، نحن نعرض األف
طلبوا منا ذلك مراراً وخالل اجتماعنا ": وعن إمداد مصر لقطاع غزة بالغاز والكهرباء، قال المصدر

وسألته الحياة عما قاله القيادي في حماس في شأن تشغيل معبر . "األخير، لكننا ما زلنا ندرس هذا األمر
أبدوا ... في اجتماع العريش، لكن ليس هناك جديدالتهدئة بحثت ": رفح في إطار صفقة تهدئة، فأجاب

استعدادهم لتهدئة مشروطة برفع الحصار عن غزة وأن تكون متزامنة في الضفة والقطاع معاً، ولم 
 بتشغيل المعبر، وهذا ليس موقفا جديدا، وإن كان من الطبيعي وكأمر بديهي أال اإلطالقيربطوها على 

ونفى ما تردد عن أن تشغيل المعبر مرتبط . "س للصواريخ مستمرةيعمل المعبر فيما عملية إطالق حما
هذا األمر لم يتم بحثه على اإلطالق ": بصفقة اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت، وقال

  ."وهو أمر بعيد تماماً
١٧/٢/٢٠٠٨الحياة   

  
  ىتبعات حفرياتها تحت األقص" إسرائيل"منظمة المؤتمر اإلسالمي تحمل  .٣١

دعت منظمة المؤتمر اإلسالمي المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتهما في : آي.بي.يو
واعتبر األمين العام .  على وقف الحفريات التي تجريها تحت أساسات المسجد األقصى"إسرائيل"حمل 
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من " إسرائيل"قترفه لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي في بيان له ما ت
 على مقدسات األمة حفريات اعتداء على حرمات مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعدياً

 القترافها جريمة الحفريات وحملها تبعات األخطار التي تهدد المسجد األقصى "إسرائيل"اإلسالمية، ودان 
 .المبارك

١٧/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
  

  عنقوديةقنبلةماليين  ٤,٦ بـ أمطرت لبنان" سرائيلإ: "هيومن رايتس ووتش
 بانتهاك قوانين الحرب في "إسرائيل" "هيومن رايتس ووتش"اتهمت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 

ماليين قنبلة  ٤,٦ بأكثر من ٢٠٠٦الهجمات العشوائية وقصفت جنوب لبنان خالل حرب صيف العام 
وأوضحت المنظمة  .البيتها في األيام الثالثة األخيرة للحرب هجوماً منفصالً شنّت غ٩٦٢خالل  عنقودية

 "إسرائيل"التدمير البشري الذي سببه استخدام "في تقرير تصدره اليوم األحد وزعه مكتبها في لندن أن 
، مشيرة "الكثيف للذخائر العنقودية يسلّط األضواء على الحاجة الماسة التفاقية دولية تحظر هذه األسلحة

تقرير يوثّق لطبيعة وأثر استخدام الذخائر العنقودية من قبل الجيش اإلسرائيلي على المدنيين إلى أن ال
 .اللبنانيين واالقتصاد اللبناني

وأضافت أن نتائج تقريرها تتناقض مع حصيلة التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش اإلسرائيلي حول 
 خالل حرب صيف "إسرائيل"د التي حققت في سلوك استخدام الذخائر العنقودية، كما أن لجنة فينوغرا

 ملحقاً حول الذخائر العنقودية عكس الكثير من نتائج المنظمة، وأوصت بإجراء أصدرت ٢٠٠٦العام 
  . للذخائر العنقودية"إسرائيل"فحص ثان مستقل وعام عن القواعد المحيطة باستخدام 

ات دقيقة لتحديد مواقع القذائف العنقودية التي لم  إلى تقديم معلوم"إسرائيل" "هيومن رايتس ووتش"ودعت 
تنفجر في جنوب لبنان وتطهيرها، مشيرة إلى أن األخيرة رفضت االستجابة رغم المطالب المتكررة 

  .فزادت بذلك من حجم المعاناة في جنوب لبنان
عنقودية في لبنان  للذخائر ال"إسرائيل"كما دعت إلى فتح تحقيق عام مستقل ونزيه لتقييم شرعية استخدام 

وإقرار ما إذا كان قادتها العسكريون يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن فشل 
 المستمر في إجراء تحقيق موثوق يجدد التأكيد على الحاجة إلى تكليف األمين العام لألمم "إسرائيل"

  .ن الدولي ومن ضمنها القذائف العنقوديةالمتحدة لجنة دولية للتحقيق في جميع االنتهاكات المحتملة للقانو
١٧/٢/٢٠٠٨البيان   

  
   رفع الحصار عن غزة وتجميد االستيطانإلىكوشنير يدعو 

 مواقف  بإطالق "إسرائيل"و استهل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير زيارته لألراضي الفلسطينية          
 تجميـد   إلـى  "إسـرائيل "، دعا كوشنير    ففي الجانب الفلسطيني  . حملت قدراً من التوازن أرضى الجانبين     

االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتفكيك جميع البؤر االستيطانية غير الـشرعية، وإعـادة               
 مكافحـة   إلـى ، فدعا السلطة الفلسطينية     "إسرائيل" في   أما. فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية     

  ."لتصبح أكثر فاعلية"من  وإصالح أجهزة األ"الحركات اإلرهابية"
 المتحدة جـون    األمم في   اإلنسانية في القدس المحتلة مسؤول الشؤون       أمسالتقى صباح   قد  وكان كوشنير   
  .  لقطاع غزةأمس من أول الذي شاهده خالل زيارته "صدمته للبؤس" عن أعربهولمز الذي 

، اإلسـرائيلي راءات الحـصار     الصادرة في القدس على إج     "القدس"وحمل كوشنير في مقابلة مع صحيفة       
  ."تؤثر بشكل مباشر على االقتصاد وعلى مجمل الظروف المعيشية للفلسطينيين" إنها قائالً
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تحسين ظروف التنقل في الضفة الغربية وباتجاه غزة يمثل شرطاً ضرورياً لتحقيق انتعـاش              "أن  واعتبر  
  .واألشخاص انتقال السلع وإتاحةغزة  إزالة الحصار عن قطاع إلى، كما دعا "اقتصادي حقيقي ومستديم

١٧/٢/٢٠٠٨الحياة   
  

  مدمراإلسرائيليالجدار : مسؤول أممي
 من هول أمس جون هولمز عن صدمته اإلنسانيةعبر مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون : د ب أ

". لم أتخيله بهذا الحجم" ومدى تأثيره على الحياة االجتماعية واالقتصادية، قائال اإلسرائيليالجدار العازل 
 ديس في ضواحي القدس والمرور على الجدار العنصري الذي فصل أبووتابع هولمز خالل زيارته لبلدة 

  ".انه مدمر"البلدة عن امتدادها الطبيعي في المدينة 
١٧/٢/٢٠٠٨الدستور   

  
  وانأتمنى أن أزوركم في بيتكم المرة المقبلة وقد تحرر مر:  لفدوى البرغوثيكوشنير .٣٢

التقى وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير المحامية فدوى البرغوثي في رام اهللا أمس ضمن : رام اهللا
 أن فرنسا بشكل عام اكد، مؤ أن تنقل تحياته لمروان البرغوثيهاوطلب من، زيارته لألراضي الفلسطينية

له اصي واتهجل إنهاء معانانه يناضل من اأ و،وهو شخصيا يعرفون الدور الكبير الذي يلعبه مروان لشعبه
نه يأمل أن قوله ألقاء بالواختتم كوشنير  ."إسرائيل"لدولة ديمقراطية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة 

  .المقبلة بوجود مروان وقد أفرج عنه وتحرر الشعب الفلسطيني في ظل دولته المستقلةتكون الزيارة 
  ١٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "لإسرائي"كلية اقتصاد بريطانية تقاطع رابطة طالب أعرق  .٣٣

 إطـالق   ،الكلية االقتصادية في لنـدن    وهي  قررت رابطة الطالب في أعرق كلية اقتصادية في بريطانيا          
تنظيم سلسلة نشاطات تستمر إلى أن توقف       ، و حملة تدعو لمقاطعة إسرائيل والدول التي تزودها بالسالح       

 علـى حـق عـودة    من جهة أخرىأكدت  كما . الفلسطينيينإسرائيل سياسة التفرقة العنصرية واضطهاد  
  .الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم

  ١٧/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ٢٠٠٧ بليون دوالر قيمة المبادالت التجارية بين الدول العربية وأميركا في ١٣٠ .٣٤

خفض سجلت الواردات العربية من الواليات المتحدة، زيادات كبيرة ساهمت في           :  محمد خالد  -واشنطن  
بيـد أن   . ٢٠٠٧العجز التجاري وتخفيف حدة تباطؤ االقتصادي األميركي في الفـصل األخيـر مـن               

الصادرات العربية النفطية وغير النفطية احتفظت بزخم قوي رفـع حجـم المبـادالت التجاريـة مـن                  
ـ  ٣٧ بليون دوالر، بعدما كان ال يتجاوز        ١٣٠الصادرات والواردات العربية األميركية إلى       اً عـام    بليون

 ١٣,٦وأعلن مكتب التحليالت االقتصادية التابع لوزارة التجارة أن الصادرات األميركية ارتفعت             .١٩٩٨
 بليون دوالر في كانون األول الماضي، مشيراً إلى أن ازدياد الواردات بوتيرة أبطـأ               ١٧,٢في المئة أو    

دعم هـذا الحـدث     قد  و.  دوالر  بليون ١,٥خفض العجز التجاري بمقدار     )  في المئة  ٨,٤(من الصادرات   
، صعوداً  ٢٠٠٧اإليجابي توقعات المحللين بأن تعدل وزارة التجارة نسبة النمو المعلنة للفصل الرابع من              

دعمت أسعار النفط الصادرات العربية      إلى ذلك فقد     . في المئة إلى واحد في المئة على أقل تقدير         ٠,٦من  
 القوي للعام الرابع على التوالي، وبلغت قيمتهـا فـي العـام             النفطية وغير النفطية التي احتفظت بزخمها     

وزادت . ٢٠٠٦ في المئة بالمقارنة مع      ١٣ باليين دوالر و   ١٠ بليون دوالر مرتفعة بمقدار      ٨٥الماضي  
 في المئة من الـصادرات العربيـة        ٧٩إيرادات الدول العربية الرئيسة المصدرة للنفط الخام، الذي شكل          
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 . في المئة  ٣٣,٥مئة في المتوسط باستثناء ليبيا التي بلغت نسبة الزيادة في إيراداتها             في ال  ١٢اإلجمالية،  
 ٧ في المئة وبنسب فردية راوحت بـين         ٣٤إال أن واردات الدول العربية من الواليات المتحدة ارتفعت          

 بليـون دوالر،    ١٠,٤ فـي المئـة مرتفعـة إلـى          ٣٧ في المئة، إذ ازدادت الواردات السعودية        ١٠٠و
 بليون، واقتربت واردات المغرب من مستوى البليون للمرة األولى         ٢,٨وتضاعفت الواردات القطرية إلى     

)  بليـون  ١,٧( فـي المئـة      ٤٥ بليون، وبلغت نسبة الزيادة في الواردات الجزائرية         ١,٣وتجاوزته إلى   
  ). بليونا٨٦٠ً( في المئة ٣٠واألردنية 

 ١٧/٢/٢٠٠٨الحياة 
  

  فتح تقرأ مستقبلهاحركة : في ثالث وثائق
 بالل الحسن

تقرأ في األخبار وعلى لسان قادة التفاوض بأن الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي قد توقفا عن عقد لقاءات 
وبعد . تفاوضية، وأن لقاءات فردية تعقد بين أحمد قريع وتسيبي ليفني ولكن من دون أن تحقق أي تقدم

 إزاء  االستيطان في القدس، بات الفلسطينيون أكثر تشاؤماً عن خططها الجديدة لتوسيع"إسرائيل"إعالن 
  .فرص حدوث تقدم

 وبينما يتم إطالق الصواريخ نحو ،ونقرأ في األخبار أيضا، أن غزة تنتج الزهور وليس الصواريخ فقط
، فإنه لم يكن من الممكن إطالق الزهور نحوها، بل وجدت طريقها نحو اإلتالف، ألن معابر "إسرائيل"

  .دير نحو هولندا مغلقةالتص
وتلف الزهور تعبير قاس عن صورة . إن فشل المفاوضات تعبير قاس عن صورة المستقبل السياسي

وبينهما تبقى القضية الفلسطينية عالقة بين نقد دعاة المقاومة الستمرار مفاوضات . المستقبل االقتصادي
 حسبما يقول كل طرف عن اآلخر، عبر ،»عبثية"، وبين نقد دعاة التفاوض الستمرار مقاومة "عبثية"

  . الذي يفصل بين غزة ورام اهللا"المحيط"ضفتي 
وفي قلب هذه الصورة العبثية، والتي تتداخل فيها الصواريخ مع األزهار، تطالعنا حركة فتح بثالث 

  .وثائق ذات أهمية بالغة
لمخضرم، وأمين سر حركة القائد الفتحاوي ا)  اللطفأبو(الوثيقة األولى صادرة عن فاروق القدومي 

فتح، ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي ينازع الرئيس محمود عباس منذ 
تقول وثيقة القدومي إنه تقدم قبل أيام بطلب . ثالث سنوات على صالحيات إدارة السياسة الخارجية

طينية، يتضمن مطالبته بإلحاق الدائرة رسمي إلى وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلس
وتقول المعلومات إنه تم تقديم هذا الطلب بناء على . ، بوزارة الخارجية الفلسطينية ومالياًالسياسية، إدارياً

وبهذا تكون آخر معاقل منظمة التحرير الفلسطينية والتي هي .  تمت بين القدومي والرئيس عباس"صفقة"
عب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، قد أصبحت تابعة للسلطة الوطنية الممثل الشرعي والوحيد للش

  .الفلسطينية والتي هي الممثل الشرعي ألهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط
وال نعرف ما هي األسباب التي دفعت . ال نعرف ما هي األسباب التي دفعت القدومي التخاذ هذا القرار

فاالثنان يعرفان، مثلما نعرف نحن وأكثر، أن القرار الفلسطيني الذي . الرئيس عباس لقبول هذا القرار
، هو أن تبقى مؤسسات منظمة التحرير ١٩٩٣ساهما في صنعه وصياغته، بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 

الفلسطينية، وبخاصة الدائرة السياسية والصندوق القومي، في الخارج، ألن لمنظمة التحرير مهمة تتجاوز 
لطة الوطنية، هي مهمة تمثيل الشعب الفلسطيني في العالم كله، بينما تنحصر مهمة السلطة مهمة الس

فما الذي حدث حتى يتم هذا التحول . الوطنية بإطار عمل ضيق وتحت هيمنة االحتالل اإلسرائيلي
  ؟ ما الذي حدث حتى تصير السلطة الفلسطينية أكبر من منظمة التحرير؟المفاجئ 
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القائد الفتحاوي المخضرم، ومسؤول التعبئة ) أبو ماهر(صدرت تحت إشراف محمد غنيم الوثيقة الثانية 
والتنظيم في حركة فتح، وهي وثيقة البرنامج السياسي الذي سيقدم إلى مؤتمر حركة فتح السادس الذي 

إن الوثيقة هامة وجوهرية وخطيرة، ويفترض بها أن تشكل قاعدة أساسية . سيعقد بعد أشهر قليلة
ليص حركة فتح من مشكالتها البنيوية، كما يفترض بها أن تسلح حركة فتح بجملة من المواقف من لتخ

. أجل استنهاضها، ومن أجل أن تتمكن من العودة إلى موقع القيادة الذي خسرته في االنتخابات األخيرة
 فهل ستنجح الوثيقة في إنجاز المهمة المنوطة بها؟

 في نقلها من حال إلى حال، ومن موقع إلى موقع، وتحدث تغييرا جذرياًتقدم الوثيقة تصورا لحركة فتح ي
كي ينجح تكريس مهمة من هذا النوع، فإن نقاشا داخليا موسعا ال بد أن لو. بنيتها التنظيمية والعسكرية

يتم، ويتمكن من توفير جو من اإلجماع التنظيمي حول الوثيقة، حتى يمكن لها أن تشق طريقها نحو 
  .وأن تلعب الدور الحاسم في إنجاحهالمؤتمر، 

تتحدث الوثيقة عن حركة فتح وكأنها في تماه كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والمهمات التي 
تطرحها الوثيقة أمام حركة فتح، هي بالضبط المهمات المنوطة بسلطة فلسطينية، حتى ال توجد مساحة 

ى أساس أنها الحزب الحاكم، وعلى أساس أنها ستبقى تتحدث الوثيقة عن حركة فتح عل. محايدة بينهما
وحتى يستقيم هذا األمر، فإن الوثيقة تتصدى للنقاش الفلسطيني السائد، والذي يسأل عندما . الحزب الحاكم

هل نحن في مرحلة تحرر وطني؟ أم نحن في مرحلة : يكون األمر متعلقا بوضع برنامج من هذا النوع
إن : ولكن وثيقة فتح تقدم جوابا يدمج بين المسألتين ويقول.  يتقرر البرنامجبناء الدولة؟ وحسب اإلجابة

وهذه مرحلة (على هذا البرنامج أن يستجيب لمتطلبات إنجاز مرحلة التحرر الوطني وتحقيق االستقالل 
وهذه مهمة بناء (، وأن يستجيب أيضا لمتطلبات بناء مؤسسات الدولة )نضالية كفاحية وربما مسلحة

فكيف سيتم الجمع بين هاتين المهمتين، وفي ظل االحتالل بالذات، الذي يرد ). دي واجتماعي سلمياقتصا
  على النضال بالقتل، ويرد على النضال بالتدمير؟

والغريب أن الوثيقة، ومن أجل إنجاز هذه المهمة المزدوجة، تقرر إنهاء الوجود العسكري للحركة، من 
ولكن معدي الوثيقة يلحظون هنا تناقض موقفهم، . نزع سالحهاخالل تفكيك كتائب شهداء األقصى و

إن تحديات الوضع الخاص القائم على األرض، بتداخالته الداخلية "فيسجلون مالحظة غريبة تقول 
هل يعني ذلك أنه . "والخارجية، قد تفرض على الحركة الحفاظ على قدرات أمنية معينة تحسبا للظروف

سري مسلح، خافيا حتى على قيادة السلطة التي هي سلطتهم؟ وهل سيسمح سيكون لدى حركة فتح تنظيم 
بهذا التجاوز لحركة فتح فقط، أم سيسمح به للفصائل الفدائية األخرى أيضا؟ إن الوثيقة تتعامل مع هذه 

  .القضية األساسية بتسرع ال يليق
انها تحديد طبيعة المرحلة وال يقتصر هذا التسرع في الوثيقة على معالجة المهمة الجوهرية التي عنو

وأساليب العمل المالئمة لها، بل هو يتناول أيضا المشكلة التنظيمية داخل حركة فتح، والتي شكلت عنوانا 
وتكتفي الوثيقة هنا بالقول إنه يجب . أساسيا داخليا في الصراع الذي دار عبر السنوات العشر الماضية

 العمل العلني، وإحداث تغييرات على الهيكل من الشكل االنتقال من مرحلة العمل السري إلى مرحلة"
وال بد أن يكون اإلنسان متفائال جدا حتى يعتبر أن مثل هذه الجمل العامة، . العنقودي إلى شكل أكثر أفقية

والتي يغيب عنها أي مضمون فعلي، ستكون قادرة على معالجة قضايا حركة فتح التنظيمية، والتي هي 
ويعرف ذلك بدقة كل من . "األفقي " إلى"العنقودي"ن أن تتم معالجتها باالنتقال من قضايا أعقد بكثير م

الوثيقة الثالثة، تخص . مارس العمل التنظيمي في الثورات واألحزاب، وحتى في الجمعيات الخيرية
نظريا السلطة الفلسطينية، ولكنها عمليا وثيقة تخص حركة فتح، وهي تقرير عن نتائج أعمال لجنة 

وهو تقرير تم إعداده منذ ستة أشهر، . حقيق في أحداث غزة التي أدت إلى سيطرة حركة حماس عليهاالت
  .ولكن لم يكشف النقاب عنه إال اآلن



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ٩٩٢:         العدد                        ١٧/٢/٢٠٠٨التاريخ األحد 

إن من يقرأ التقرير، ويطلع على الوقائع التي تتحدث عن فساد الكوادر القيادية، وعن التصارع فيما 
 عن درجة عالية من اختراق حركة حماس ألجهزة السلطة ومن يقرأ التقرير ويطلع على ما يرويه. بينها

، والقطيعة بين تنظيم حركة فتح وقادة )في تقديرات أخرى% ٦٠في بعض التقديرات و% ٣٠(األمنية 
إن من يطلع على . األجهزة األمنية، وقناعة المقاتلين بصحة ما تقوله حماس عن فساد ضباطهم وقادتهم

. يع أن يخرج إال بنتيجة واحدة، وهي حتمية أن يحدث ما حدث في غزةتفاصل هذه المعلومات، ال يستط
وقد شاءت الظروف أن يحدث ما حدث على يد حركة حماس، ولكن األمور كانت تسير باتجاه إجباري 

  .حتى لو لم تقدم حماس على ما أقدمت عليه
انعدام الثقة واالحترام إن استشراء الفساد ومظاهره الكثيرة، و"جاء في توصيات لجنة التحقيق القول 

تترك أثرها السلبي البالغ على حافز الدفاع عن ..... لمسؤولين متورطين بقضايا فساد أو ثراء فاحش
 ."السلطة، بحيث ال يجوز استمرار وجود هؤالء المتورطين في المؤسستين العسكرية األمنية والمدنية

 ."تنهض أبداعندما يدب الوهن في الدولة فإنها ال "يقول ابن خلدون 
١٧/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   

  
   على األمن القومي"إمارة حماس في غزة"اجتياح الحدود عّزز خطورة : مصر

 أحمد رحيم
 وهي تسعى إلى التنصل مـن مـسؤولياتها تجـاه           ٢٠٠٥ من قطاع غزة عام      "إسرائيل"منذ أن انسحبت    

 كحد أدنى أو إلحاقـه      "كانتون"مجرد  القطاع كسلطة احتالل عبر فصله عن الضفة الغربية، وتحويله إلى           
 في محاولة لشرعنة عقابهـا      "كياناً معادياً "وما إطباقها الحصار على القطاع وإعالنه       . بمصر كحد أقصى  

  .الجماعي لسكان القطاع، إال خطوة في هذا االتجاه
وج هـذه    يناير الماضي لحدود مصر الـشرقية أ       / كانون الثاني  ٢٣ومثل اجتياح مئات آالف الغزيين في       

  ."تصفية القضية الفلسطينية" أمالً في تنفيذ مخططها الذي من شأنه "إسرائيل"الخطوة التي منحت 
مـصر، إسـرائيل،    ( اجتياح الحدود الذي اسـتنفر األطـراف كافـة           إلىمن هذا المنطلق تنظر القاهرة      

الحها، ولم يكن ذلك    لترتيب األمر بما يحقق مص    ) والفلسطينيين مقسمين إلى سلطة رام اهللا وحكومة غزة       
  . في القطاع إلى تفاديه"الحسم العسكري"الموقف غائباً عن بال المسؤولين المصريين وسعوا منذ واقعة 

 مـع مـسؤولين     "الحياة"وتتبلور وجهة النظر المصرية إزاء ذلك الموقف كما تبدت من نقاشات أجرتها             
  :مطلعين على الملف، في النقاط اآلتية

مسؤولية اجتياح الحدود، إذ إنها طبقت عقاباً جماعياً على أهالي القطـاع متذرعـة               تتحمل   "إسرائيل" -
، إما ألسـباب    "غير متناسبة "بإطالق الصواريخ التي ال تكاد تُحدث أي أثر، والردود عليها دائماً ما تأتي              

وال هي تعرف   تتعلق بتوازنات تكتالتها السياسية أو للتأثير في الوضع الفلسطيني الداخلي، وفي كل األح            
  .أن انفجار أهالي القطاع سيكون في اتجاه مصر ألنها تعلم جيداً أن ال منفذ لهم سواها

 من جانب أطراف إقليميين للضغط على القاهرة في محاولة للزج بها            "وظفت" يبدو أنها    "حماس" حركة   -
ين قُتل فلسطيني وأصـيب     فبراير ح /  شباط ٤في خالفات الفلسطينيين الداخلية، فمثالً لو أن ما حدث يوم           

آخرون فضالً عن جرح أفراد أمن مصريين أثناء محاولة ثانية القتحام الحدود بعد أن أكدت مصر أنهـا                  
 الذي كانت تستـضيفه     "مؤتمر الفصائل "يناير لتحول   /  كانون الثاني  ٢٣لن تسمح بتكرار األمر، وقع يوم       

ة مشتعلة بالمتظـاهرين القـادمين مـن كـل           في وقت كانت شوارع القاهر     "منبر للتنديدات "دمشق إلى   
  .المحافظات بما يوحي بوجود تنسيق إلحراج السلطة في مصر

 من جانب واحد، تحكـم هـذه   "ترتيبات جديدة" الستغالل تلك األحداث من أجل وضع       "إسرائيل" سعت   -
ـ                 ا يفـسره   المنطقة الحساسة بما يحقق رغبتها في فصل القطاع تماماً عن الضفة كخطوة أولى، وهـذا م

تحول نظرة المسؤولين اإلسرائيليين لألمر، فبعد أن كانت تنظر إلى مسألة فتح الحدود في مرات سـابقة                 
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 عند االجتياح وتحركـت سـريعاً فـي اتجـاه بنـاء األسـوار               "مرتاحة" بدا أنها    "أمر خطير "على أنها   
  . ال منفذ له إال مصر"كانتون"والتحصينات التي ستحول غزة إلى 

 في البداية ثم سياسي، ومـن       "إنساني"صار غزة مرفوضة تماماً من جانب مصر من منطلق           مسألة ح  -
 تمثلهـا   "مـسكنات " وليس عبـر     "مقبول ودائم "هنا يجب توجيه الجهود في اتجاه فك الحصار في شكل           

 مـع   والخطوة األولى في هذا االتجاه تستلزم توافقاً فلسطينياً للتحـدث         . اجتياحات أو تهريبات أو ما شابه     
بصوت واحد لئال   ) اإلسرائيلي واألوروبي واألميركي بصفتهم ضامني اتفاق المعابر      (األطراف المعنيين   

يعطوا حجة ألي من هذه األطراف للتنصل من مسؤولياته في خصوص ضرورة توفير مقومات الحيـاة                
فض أي صيغة   ومصر من جانبها ال تر    . األساسية كحد أدنى للشعب الفلسطيني ومن ضمنه أهالي القطاع        

ضمان استمرار تشغيل المعابر بما ال يجعل       : تتفق عليها هذه األطراف على أن تحقق أمرين مهمين، هما         
 بفرض حصار متى تشاء وفكه متى تشاء من دون إغفال دورها فـي إدارة               "إسرائيل"األمر رهناً بإرادة    

ـ              "إسـرائيل "ا يـسمح بتحميـل      المعابر، ثم تأكيد ضرورة االرتباط بين الضفة الغربية وقطاع غـزة بم
  .مسؤولياتها كسلطة احتالل إزاء القطاع ويمهد إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة األطراف

  :أما الثوابت المصرية في خصوص التعامل مع هذه األزمة، فتقوم على األسس اآلتية
ت للحـدود لـيس مـن جانـب          الحفاظ على األمن القومي وعدم السماح بتكرار مثل هذه االجتياحـا           -

الفلسطينيين فقط، إذ إن األمر ينطبق على كل حدود مصر، وهنا يجب الفصل بـين مـسألتي المعـابر                   
  . لن تسمح القاهرة بمسها"سيادة"والحدود التي تعبر عن 

 مصر لن تسمح بتجويع الفلسطينيين، وهنا يجوز اتخاذ إجراءات من شأنها تنفيذ ذلك األمر إذا كانـت                  -
  .ضرورة لذلك لحين حل هذه األزمة في شكل دائمهناك 

 لن يسمح لحركة حماس بفرض أمر واقع على الحدود تحت قوة السالح مثلما فعلت في القطـاع فـي                    -
، وسعيها إلى فرض استمرار فتح الحدود بين غزة وسيناء في محاولتهـا الثانيـة               ٢٠٠٦يونيو  / حزيران

ليست سلطة، غير أن فوزها في االنتخابـات التـشريعية          التي تصدت لها القوات المصرية، فـ حماس        
 أو  "حركـة " في القطاع جعلتها في نظر القـاهرة مجـرد           "االنقالبية" وخطوتها   "جزءاً من سلطة  "جعلها  

 برئاسة خالد مشعل الذي زار القاهرة       "حماس"وربما تلك النقطة تفسر تعاطي المصريين مع وفد          ("تنظيم"
 بدءاً مـن الوصـول ومكـان اإلقامـة ومـضمون            "حماس"ى تحركات قادة    أخيراً، إذ طغت السرية عل    

المحادثات وصوالً إلى نتائجها، ولم يسمح ألي من وسائل اإلعالم بمقابلة قادة الحركة الذين منعوا مـن                 
لكـن هـذا    . ، إال أن ذلك ال يعني تجاوز دورها في إدارة المعابر          )االجتماع مع قيادات جماعة اإلخوان    

، فالسلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن المعابر وفقاً لبروتوكول عـام           "توافق فلسطيني "عبر  الدور يحسم   
  . ومصر ليست طرفاً فيه. ٢٠٠٥

 مصر من جانبها ستسعى إلى تأمين حدودها بشتى الطرق، ومن ضمن ذلك اإلصرار على زيادة عدد                 -
 جندياً وفقاً للبروتوكول الملحق باتفاق      ٧٥٠القوات المصرية على الحدود علماً أنهم ال يزيدون حالياً عن           

 الموافقة على ذلك األمر     "إسرائيل"، وإذا كانت مصر طلبت مراراً من        "إسرائيل"كامب ديفيد بين مصر و    
 التي  ")مصر(حفاظاً على مصالحها    "من أجل إبطال حجتها القائلة باستمرار تهريب األسلحة عبر األنفاق           

الواليات المتحدة وأطراف أخرى استناداً إلى مزاعمها، فـإن األمـر           دأبت تل أبيب على المس بها لدى        
كما أن االتفاقية تـم تعـديلها عقـب االنـسحاب           . "حفاظاً على أمنها القومي وسيادتها    "يطرح هذه المرة    

  .اإلسرائيلي من القطاع وبالتالي يجوز بحث تعديلها ثانية
 غزة وإلحاق األخيـر بمـصر ورفـض          إجهاض أي تحرك من شأنه فصل الضفة الغربية عن قطاع          -

 والتعامل معه علـى     "إسرائيل"اقتراحات حماس في هذا الصدد بربط القطاع اقتصادياً مع مصر بدالً من             
 النطالق مقاومة لتحرير بقية التـراب الفلـسطيني، لـيس ألن            "نواة" يمكن أن تكون     "أرض محررة "أنه  

ه األمر من خطر على القضية الفلـسطينية التـي          مصر ال تريد أن تتحمل عبء القطاع، ولكن لما يمثل         
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تتجاوز األبعاد اإلنسانية ومآسي الحصار وما شابه، فمثل هذه المشاكل ما هي إال انعكاسـات للـصراع                 
 اإلسرائيلي، وإذا ما فرضت حلول لهذه المشاكل من جانب طرف فلسطيني في شكل منفرد،               -الفلسطيني  

الخيـار  "فمثالً لـو طـرح   .  التي تمثلها الدولة الفلسطينية المستقلة  "القضية األم "فإنها ستأتي على حساب     
الدولـة  " منهـا إلـى      "الخيار األردنـي  " إلى لحل أزمة قطاع غزة ستكون الضفة قطعاً أقرب          "المصري
 التي تعمل جاهدة لترسيخ هذه المعادلة التـي         "إسرائيل"، والمستفيد الوحيد من وضع كهذا هي        "الفلسطينية

حٍل من أي التزامات بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتسمح لها بالتنصل من أي اتفاقـات                تجعلها في   
  .دولية أو تسويات سياسية

 التصدي ألي محاوالت الستغالل الوضع االستثنائي في القطاع من جانب أي من األطراف اإلقليميـة                -
ا رصدته القاهرة من تنـسيق بـين        أو الداخلية للتهييج وإثارة التوترات في مصر، خصوصاً في ضوء م          

 وجماعة اإلخوان خالل تلك األحداث بما يحقق مصالح متبادلة، فـ اإلخوان يستغلون الوضـع               "حماس"
اإلنساني الصعب ألهالي القطاع والذي تسعى القاهرة جاهدة من أجل إنهائه، إلثبات شـعبية أو كـسب                 

لشعبي مع الغزيين وتظاهرات اإلخوان مـن       شرعية، و حماس من جانبها سعت لالستفادة من التعاطف ا         
 جديـدة   "ترتيبات"أجل الضغط على النظام المصري لفرض أمر واقع جديد عند منطقة الحدود وإحداث              

  ."الهبة الجماهيرية"تحت وطأة 
ووفقاً لهذه المعطيات يمكن القول إن أحداث اجتياح الحدود أثرت في دوائر صنع القرار المصري فـي                 

ستبعاد وجهة النظر القائلة إن حكم حركة حماس منفردة لقطاع غزة يمثل خطراً على األمـن                اتجاه عدم ا  
إقامة إمـارة   "فمنذ سيطرة الحركة على القطاع تعالت األصوات التي تحذر من خطر            . القومي المصري 

ـ                 "إسالمية المي  على حدود مصر الشرقية، علماً أن حركة حماس ينظر إليها على أنها ذراع للتنظـيم الع
  .لذلك ربما لم تتحرك األحزاب المصرية إزاء اجتياح الحدود. لجماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين
 إلى خصوصية العالقة بـين حركـة حمـاس وجماعـة            "الوسط"ويشير أبو العال ماضي مؤسس حزب       

 من األحزاب   اإلخوان يعتبرون أن حماس فرع منهم ولذا تفاعلوا بقوة أكثر         "اإلخوان المسلمين، ويقول إن     
 ألن الحرب كانت    ٢٠٠٦مع الحدث وهو ما لم نجده حين شن جيش االحتالل حرباً على لبنان في صيف                

انعكاسات العالقة بين اإلخوان وحماس جعلت األحـزاب        "، ويرى أن    "موجهة في األساس ضد حزب اهللا     
حة، إذ أبـت أن تكـون       غير واض ) من األحزاب (تتردد في رد فعلها، فاألمر فيه التباس جعل المشاركة          

  ."جزءاً من صراع داخلي بين اإلخوان والحكم
، إال أنه ينوه بمشاركة حزبه في التعبير عـن          "لو تدخلت األحزاب بقوة لكانت حصلت شوشرة      ": ويضيف

غير أن األمين العام لحزب الوفد منير       . الرأي عبر مقاالت صحافية طالب فيها قادة الحزب بفك الحصار         
 يرفض القول إن األحزاب غابت عن الحدث، إال أنه يقر بأن تحرك حزبه لم يكن عند                 النور فخري عبد 

، في إشارة إلـى     "الظروف التي يمر بها الحزب    "مستوى مكانته على الساحة السياسية، مرجعاً ذلك إلى         
  .نزاع بين رئيسه الحالي محمود أباظة ورئيسه السابق نعمان جمعة

١٧/٢/٢٠٠٨الحياة   
  

  تقبل القضية الفلسطينيةحصار غزة ومس
 محمد خليفة 

بعد أكثر من عامين على اندحار االحتالل إلسرائيلي عن قطاع غزة، اتضح لهذا االحتالل عمق المأزق 
ذلك أن قطاع غزة قد تحول إلى قاعدة . االستراتيجي الذي وقع فيه، وهو مأزق قد يؤدي به إلى الهاوية

وقد عملت حكومة حماس على تقوية هذا االتجاه وترسيخه، . لكبيرة للكفاح الفلسطيني ضد هذا االحتال
 المنتشر على الحدود، يحتى أصبح هناك عمليات عسكرية يومية من قطاع غزة ضد الجيش اإلسرائيل
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وهناك صواريخ تسقط يومياً على المستعمرات الصهيونية القريبة من القطاع مثل سديروت التي تركّز 
  . على إخالئها"إسرائيل"ار عليها المقاومة كثيراً إلجب

 مبلغاً خطيراً والسيما وهم يشاهدون كيف أن مشروع المقاومة في "إسرائيل"وقد بلغ األلم في نفوس قادة 
وقطعاً أن هؤالء القادة فكّروا كثيراً بإعادة احتالل القطاع لطرد المقاومين منه أو . غزة يكبر ويتسع

ن أمراً سهالً وقد يؤدي إلى مقتل مئات، بل ألوف من الجنود ولكنهم وجدوا أن االجتياح لن يكو. قتلهم
ولذلك اختاروا متابعة . اإلسرائيليين بسبب قوة المقاومة وامتالكها أسلحة فّعالة، وهذا ما يدركونه جيداً
وأيضاً القيام ببعض . أساليب القصف الجوي المركّز بهدف قتل المجاهدين وتخريب بنيتهم التحتية

  .مليات المحدودة هنا وهناك من أنحاء القطاعالتوغالت والع
وعلى الرغم من حجم الدمار الذي يلحقه قصف الطائرات والدبابات في مدن وقرى القطاع، وعلى الرغم 
من استشهاد الكثير من الفلسطينيين رجاالً ونساء وأطفاالً وشيوخاً، لكن إرادة المقاومة عند الشعب 

 إلى "إسرائيل"وقد وصلت . زداد اإلصرار على تحرير كامل فلسطينالفلسطيني ازدادت قوة وصالبة، وا
وفكرت في أي السبل التي يمكن أن . قناعة مفادها، أن بقاء المقاومة في القطاع يعني نهاية حتمية لها

تفصل بين الشعب الفلسطيني وبين مقاومته، فوجدت أن الحصار االقتصادي وسيلة ناجعة إلجبار هذا 
ولما كان قطاع غزة خاضعاً قبل تحريره لالحتالل . ي عن حماس وعن المقاومةالشعب على التخل

اإلسرائيلي، فإن هذا االحتالل كان يزوده بالوقود والكهرباء، وطبعاً لم يكن يقدم ذلك مجاناً، بل يأخذ ثمنه 
ن مضاعفاً من الشعب الفلسطيني، ويكفي أن يشعر اإلنسان الفلسطيني بأن عدوه ومغتصب أرضه هو م

  .يقدم له وسائل عيشه واستمراره في أرض آبائه وأجداده
 ضربت حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً عليها "إسرائيل"وقد ظل هذا الوضع قائماً بعد تحرير غزة، ألن 

ولذلك لم يستطع الفلسطينيون التحرر من التبعية االقتصادية . بدعوى منع تدفق السالح إلى المقاومين فيها
وسرعان ما ظهرت . التي استغلت هذا الوضع وقررت قطع الوقود والكهرباء عن القطاع "إسرائيل" ـل

 أن للقضية الفلسطينية بعداً عربياً، "إسرائيل"أزمة هائلة شملت جميع مرافق حياة الفلسطينيين، ونسيت 
ت حدودها ولذلك تفاجأت بموقف مصر عندما فتح. وأن الشعوب العربية لن تقبل مطلقاً بخنق الفلسطينيين

. أمام مئات اآلالف من الفلسطينيين الذين عبروا الحدود إليها وتزودوا منها بالمؤن والحاجيات الضرورية
وقد فشل حصار غزة، وفي نفس الوقت، أعاد للقضية الفلسطينية وضعها الطبيعي باعتبارها قضية جميع 

 لمصر هذا الموقف، لكن مصر  لن تغفر"إسرائيل"وال شك أن . العرب وليس الشعب الفلسطيني وحده
  .العربية التي ال تستطيع أن تنزع جلدها، ال يمكنها أن تكون إالّ عوناً إلخوانها العرب في فلسطين

 ومن خلفها الواليات المتحدة والغرب، فإن مصر لن تخضع لمطالبهم بمحاصرة "إسرائيل"مهما فعلت 
سّد المنيع في وجه كل محتل وغاٍز للبالد غزة، ألن قدر مصر أن تكون عربية، وقدرها أن تكون ال

وبعد هذا الموقف المصري الشجاع، ستزداد المقاومة في غزة قوة ورسوخاً، وسيزداد الموقف . العربية
الصهيوني ضعفاً وتراجعاً إلى أن تتحقق أمنية الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين جميعاً بتحرير 

 .له، وهذا اليوم لم يعد بعيداً من اآلنفلسطين كل فلسطين، وإعادة الحق إلى أه
١٧/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
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