
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   في غزةةخلق فوضى غير مسبوق ويتهم حماس ب"إسرائيل"رفض فكرة يهودية عباس ي
  وينفي قرب انجاز صفقة شاليت.. التهدئة تتضمن رفع الحصار يؤكد أن أيمن طه

   االعترافات تدل على دموية فريق رام اهللاتؤكد أن" حماس"تنفي محاولة اغتيال هنية و" فتح"
  تشكل خطرا حقيقيا" حماس "أنالمراقبون اإلسرائيليون متفقون على ": نيويورك تايمز"

  مصادرة أمنياًفلسطينية على أراٍض   الغربية الضفةوطناتثلث مست: تقرير
 "إسرائيل"فرنسا على استعداد للتوسط بين حماس و: الخارجية الفرنسية

 تقـررالحكومة اإلسـرائيلية
مواصلة اإلغتياالت وتحـصن    
  المستعمرات المحاذية للقطاع

  
 ٤ص ... 

 ١٨/٢/٢٠٠٨٩٩٣االثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٩٩٣:         العدد                        ١٨/٢/٢٠٠٨التاريخ االثنين 

    :السلطة
 ٤   في غزةةخلق فوضى غير مسبوق ويتهم حماس ب"إسرائيل"رفض فكرة يهودية عباس ي .٢
 ٥   في القدس لدفع عملية السالمالثالثاءعباس يلتقي أولمرت  .٣
 ٥   ال يبعث على التفاؤل"إسرائيل"عدم التزام : فياض .٤
 ٦  حكومة فياض تندد بالجرائم اإلسرائيلية في غزة .٥
 ٦  "حماس"و" فتح"سرى الفصائل جيدة وبالذات بين أالعالقات بين : يكعزيز الدو .٦
 ٧  االنقسام الداخلي أهم عوامل الضعف في المجتمع الفلسطيني :غازي حمد .٧
 ٧  "األقصى "إنقاذنائبة فلسطينية تناشد العالم  .٨

    
    :المقاومة

 ٨   "إسرائيلي"وجرح جندي ".. السرايا"و" الناصر"و" القسام"ستة شهداء بينهم خمسة من  .٩
 ٨  وينفي قرب انجاز صفقة شاليت.. التهدئة تتضمن رفع الحصار يؤكد أن أيمن طه .١٠
 ٨   االعترافات تدل على دموية فريق رام اهللاتؤكد أن" حماس"ة وتنفي محاولة اغتيال هني" فتح" .١١
 ٩   عبثية وتعطي االحتالل الضوء األخضر لسفك الدماء" عباس أولمرت"لقاءات ": حماس" .١٢
 ٩   "خجولة"تصريحات كوشنير وجون هولمز المنددة بحصار غزة : "حماس" .١٣
 ٩    عملية أسر شاليت عن " ١"ت في اغتيال السنوار المسؤول رقم  فشل"إسرائيل" .١٤
١٠   السادس محطة لتغيير الهوية السياسية للحركة " فتح"مؤتمر : بالل الحسن .١٥
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٠   استخباراتها على اغتيال مغنية" تكافئ ""ائيلإسر" .١٦
١٠  في أرجاء العالم "حزب اهللا"باراك يتوقع رد  .١٧
١١   القريبةاألياموحماس في " إسرائيل"صفقة التبادل بين : معاريف .١٨
١١  "حزب اهللا"إعالن وفاة األسيرين لدى أولمرت ينفي نّيته  .١٩
١١   باراك يحظر سفر الفلسطينيين على طريق جنوب الضفة .٢٠
١٢   طائرات من دون طيار" حزب اهللا "تكهنات باستخدام: األجهزة األمنية اإلسرائيلية .٢١
١٢  تشكل خطرا حقيقيا" حماس "أنالمراقبون اإلسرائيليون متفقون على ": يورك تايمزنيو" .٢٢
١٣  تبيع سنغافورة طائرات تجسس" إسرائيل" .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٣  مصادرة أمنياًفلسطينية  على أراٍض  الغربية الضفةوطناتثلث مست: تقرير .٢٤
١٣  الضمير تتهم قوات االحتالل باستخدام قنبلة فراغية في مجزرة مخيم البريجمؤسسة  .٢٥
١٤  تنديد مسيحي بإدعاءات قسيسه بأن المسيحيين في فلسطين مضطهدين .٢٦
١٤  يةسرائيلسجون اإل عاماً في النأسير فلسطيني يتخطى عتبة الثالثي .٢٧
١٤  ةيسرائيل السجون اإلفي انتهاك بحق األسيرات ٢٠كشف عن أكثر من لا .٢٨
١٤   الغربية فلسطينياً في الضفة١٦عتقل االحتالل ي .٢٩
١٤   طفال منذ مطلع الشهر الجاري٣٢طينيي بينهم  فلس٣٠٠االحتالل اعتقل : تقرير .٣٠
١٥  نسبة الطالق في فلسطين هي األدنى في العالمين العربي واإلسالمي: التميمي .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٩٩٣:         العدد                        ١٨/٢/٢٠٠٨التاريخ االثنين 

١٥  ٤٨فلسطينيي األراضي المحتلة عام حمل هموم  تثبت جدارتها براديو الشمسإذاعة  .٣٢
   

   :صحة
١٥   بعد توقف سيارات اإلسعاف بسبب الوقودجرحى غزة ينقلون على عربات ودراجات .٣٣
 ١٥   غزةمن مرضى قطاعالحصار يحصد ضحية جديدة  .٣٤
   

   :ثقافة
 ١٦  وضيح أسباب الحسم العسكري في غزةوثيقة سياسية أصدرتها حماس لت.. لكتاب األبيضا .٣٥
 ١٦  الدكتوراه شهادة ىكهل من غزة في الثمانين من العمر يحصل عل .٣٦
   
   : ردناأل
١٦  والبرتغال يؤكدان أهمية استمرار الدعم الدولي والعربي للسالمردناأل .٣٧
١٧     تطلق برنامجين لمساعدة األسر الفقيرةردنفي األ" األونروا" .٣٨
   

   :لبنان
١٧  مقتل فلسطيني بالرصاص خالل اشتباكات في بيروت .٣٩
١٧  حزب اهللا قد يكون وراء اغتيال مغنية: واشنطن .٤٠
١٧  الباردمخيم نهر  باستهداف حاجز قرب لبناني ح عسكريجر .٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٧  بناء جدار فصل على الحدود انعكاس لفشل عملية السالم: سفير مصر في أمريكا .٤٢
١٨   القاهرة ترفض رعاية جولة جديدة من الحوار الفلسطيني .٤٣
١٨  سقوط صاروخ قسام على األراضي المصرية ومحاولة القتحام الحدود إلى مصر .٤٤
١٩ ية سقطت على أراضيهاإسرائيلي احتجاجاً على قذيفة سرائيلمصر تستدعي السفير اإل .٤٥
١٩   "إسرائيل"التطبيع مع المعارضة المصرية تندد باستمرار  .٤٦
١٩ قطر تعفي السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية .٤٧
   

   :دولي
١٩  "إسرائيل"فرنسا على استعداد للتوسط بين حماس و: الخارجية الفرنسية .٤٨
٢٠  يسرائيلدأ حملة للتعريف باآلثار السلبية لالستيطان اإلالتجمع الوطني المسيحي يب .٤٩
٢٠ تدهور األوضاع في قطاع غزةه من عرب عن قلقنائب وزير خارجية اليابان ي .٥٠
٢٠  "األونروا"خطة شاملة إلصالح التعليم في المدارس التابعة لـ: غزة .٥١

   
    : ومقاالتحوارات

٢٠  جهاد الخازن... من دون لعب بالكلمات .٥٢
٢٢  نواف الزرو... يةسرائيلاالغتياالت تتسيد األجندة الحربية اإل .٥٣
٢٤  أحمد الحيلة... بين الممكن والمستحيل.. اجتياح قطاع غزة .٥٤
٢٧  بن كاسبيت...  رقم واحداإلرهابي الستار على حياة أسدلاغتيال مغنية  .٥٥
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 ٢٩  :كاريكاتير

***  
  
   تقرر مواصلة اإلغتياالت وتحصن المستعمرات المحاذية للقطاعالحكومة اإلسرائيلية .١

قـررت   : آمـال شـحادة    ،القدس المحتلة  راسلتها في عن م نقالً   ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
 أمس مواصلة سياسة االغتياالت واالجتياحات واإلبقاء على        أولمرتبرئاسة ايهود   " اإلسرائيلية"الحكومة  

الحصار المفروض على قطاع غزة واالستمرار في تقليص إمداده بالكهربـاء والوقـود، كمـا قـررت                 
ت القريبة من القطـاع فـي مواجهـة صـواريخ المقاومـة             تحصين منازل المستوطنين في المستعمرا    

السياسة التي تتبعها الحكومة إزاء الهجمات      "الفلسطينية،وقال أولمرت خالل اجتمع حكومته األسبوعي إن        
، موضحا أن تلك الـصعد تتـضمن        "الصاروخية الفلسطينية من قطاع غزة تنفذ على أربعة صعد مختلفة         

ع وفرض عقوبات عليه وتطوير منظومة قبـضة الحديـد العتـراض            تنفيذ عمليات عسكرية في القطا    "
وتحصين المنازل والمؤسـسات فـي      )  مليون دوالر  ٢٠٠( مليون شيكل    ٨٠٠الصواريخ بكلفة أكثر من     

لجنة وزارية ستناقش سبل تحصين المنازل الواقعة في        " أن   وأضاف". التجمعات السكنية المحيطة بالقطاع   
 غزة في إطار اإلجراءات الهادفة إلى حماية المنازل من قصف صواريخ            سديروت وتلك المجاورة لقطاع   

 مدرسة بشكل كامل وسنقرر اإلجراءات التي سـترفع         ١٥تم حتى اآلن تحصين     "، مشيرا إلى انه     "القسام
واعتبر أولمرت أنه مـن خـالل       ".  الحكومة األسبوع المقبل للموافقة عليها إلنهاء عمليات التحصين        إلى

 تقليص إمداد القطاع بالكهرباء والوقود تواصل إسرائيل معالجة إطالق صواريخ القـسام             االستمرار في 
حربا تدور في الجنوب بـشكل يـومي        "وادعى أن   . ولن تتوقف إال بعدما يتوقف إطالق هذه الصواريخ       

  .مهددا قادة الفصائل الفلسطينية مرة أخرى بأنهم جزء من مواضيع الحرب ولن نتركهم بحالهم" تقريبا
" معـاريف "قالت صـحيفة     :وكاالتالن  نقالً ع أبيب، و تل  من   ١٨/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   ت  أوردو

اإلسرائيلية أمس، إن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني أبلغت نظيرتها األميركية كوندوليزا رايس             
عمليـة بريـة    "زة فـي    ، بأن إسرائيل تستعد للدخول إلى قطاع غ       األولخالل لقائهما في واشنطن أمس      

ليفني أكدت لرايس أن إسرائيل تـدرس       : "وقالت مصادر إسرائيلية حضرت االجتماع للصحيفة      ".واسعة
مدى نجاعة العقوبات والضغط االقتصادي الذي تفرضه على قطاع غزة، وما إذا كان الضغط سـيؤدي                

ونقلت المصادر   ".طاع غزة إلى وقف العنف وإطالق الصواريخ، قبل الدخول في عملية برية واسعة في ق            
إن تقدما ملحوظا تم في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وانه سـيتم خـالل األيـام               " عن ليفني قولها    

  ".القادمة توسيعها لتشمل مجاالت وشخصيات أخرى
  
   في غزةةخلق فوضى غير مسبوق ويتهم حماس ب"إسرائيل"رفض فكرة يهودية عباس ي .٢

لـى انـه ال   إية الفتا أردنن القضية الفلسطينية قضية    أكد الرئيس محمود عباس     أ: اهللا محمود  يوسف عبد 
اهللا الثاني مجرد تنسيق في المواقف بل هي رؤية واحـدة الن قيـام               يعتبر تواصله الدائم مع الملك عبد     

 وفي الشأن الفلسطيني جدد الرئيس عباس تأكيـده        .ردنالدولة الفلسطينية المستقلة هو مصلحة حيوية لأل      
لقد تذرعت  : " وأضاف .عطى الذريعة إلسرائيل لعرقلة عملية السالم     أ في غزة    "الدموي"ن انقالب حماس    أ

حماس بانقالبها مثال بموضوع ضبط الفوضى والفلتان األمني، وها هي تخلق فوضى وانعدام أمن غيـر                
ذى، والنقـد مـن    األقصى الجهود، وتحملت الكثير من   ألقد بذلت   " : وتابع قائالً  ."مسبوقين في قطاع غزة   

هلية، وقد وثقت في مرحلـة مـا     أن تحصل حرب    أقصى ما يقلقني    أاجل تجنب حصول االنقالب، وكان      
نهم كـانوا   أمور عسكريا، وقد ثبت لي فيما بعد        بأقوال عدد من قادة حماس بأنهم ضد االنقالب وحسم األ         

 وعـن  .شعب من قرر القيام باالنقالبمام اهللا والأريق يتحمل مسؤوليته   أ وان كل دم فلسطيني      ...يكذبون
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شمل عدة معابر بينها معبر رفح، وحركة حماس تركز علـى           ت االتفاقية: "، قال ٢٠٠٥اتفاق المعابر عام    
لغاء الوحدة ما بين    إدارة مصرية فلسطينية، ومعنى ذلك سياسيا وقانونيا        إمعبر رفح فقط وان يكون تحت       

ن هـذا   أ، ومـع    أطرافتم توقيع اتفاق المعابر بين خمسة        .االضفة والقطاع وفك االرتباط في ما بينهم      
فضل ما استطعنا الحصول عليـه بعـد جهـود          أاالتفاق لم يكن مثاليا، ولدينا عليه تحفظات، ولكنه كان          

  .مريكية رايسسهمت فيها وزيرة الخارجية األأوساعات عمل طويلة 
لى انه  إ نابوليس لم يكن احتفاليا مشيراً    أمر  ن مؤت أن الحقائق على األرض تؤكد      أكد الرئيس الفلسطيني    أو

دارته وانه على ثقة بان العام الحالي سيشهد تطـورات لـصالح            إ جورج بوش و    األمريكي يثق بالرئيس 
نابوليس، وبتصريحات الرئيس بوش    أمن جانبنا نحن متمسكون بمبادئ      : " وأضاف قائالً  .العملية السياسية 

لقد تحدث   .لى اتفاق سالم شامل   إانية الوصول خالل العام الحالي      مكإوبخريطة الطريق وكلها تؤكد على      
 المـستوطنات   وإزالة، ووقف االستيطان،    ١٩٦٧نهاء االحتالل الذي بدأ عام      إالرئيس بوش عن ضرورة     

ونحـن نعمـل    .قامة دولة مستقلة وديمقراطية متصلة وقابلة للحياة   إالعشوائية، وعن حق الفلسطينيين في      
 هو عام السالم، وهذا يعني انه ال مجال لتأجيل قضية           ٢٠٠٨ن يكون عام    أ من اجل    بكل جد وبكل صبر   

هناك تناقض ما بين تعريف     : "قال" إسرائيل" وعن يهودية    ." الحدود أو األمنو  أو قضية الالجئين    أالقدس  
ي باختصار   يهودية يعن  أنها، وتداعيات   ةديمقراطينها دولة   إ بأنها دولة يهودية وفي نفس الوقت        "إسرائيل"

ن نقبـل بهـذا     أحرمان غير اليهود من كل حقوقهم بما في ذلك المواطنة، ونحن من جانبنـا ال يمكـن                  
بوش شخـصيا بخطـورة مثـل هـذا التعريـف           الرئيس  بلغت  أسباب عديدة ومعروفة، وقد     التعريف أل 
  ."كما نرفضه اليومأنابوليس  قبل "إسرائيل" فكرة يهودية ننا رفضنا وإ.وتداعياته

  ١٨/٢/٢٠٠٨ستور الد
  
   في القدس لدفع عملية السالمالثالثاءعباس يلتقي أولمرت  .٣

صائب عريقـات   .أعلن د :أشرف الهور ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس األحد أن الرئيس عباس سـيعقد الثالثـاء                

ن عباس وأولمرت سيبحثان خالل اللقاء      إ :وقال. يدا مع أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي     القادم لقاء جد  
الذي سيعقد في مدينة القدس سير المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي حول قـضايا               

  . الوضع النهائي
 تقـدما حـصل فـي       أن  اإلسرائيلية عن مصدر مسؤول في تل أبيـب قولـه          اإلذاعة ذلك فقد نقلت     إلى

  .المفاوضات الجارية بين الطاقمين المفاوضين
قـال  : الرؤوف أرنـاؤوط    عبد ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٨/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية   وأضافت  

ـ      على وجوب رفع الحـصار  ]في لقاء عباس أولمرت   [سيتم التأكيد " "الوطن"صائب عريقات في تصريح ل
". ة إلى وجوب تثبيت تهدئة متبادلة ومتزامنة بين الجانبين في الضفة وغزة            إضاف ،عن غزة وفتح المعابر   

وأضاف أنه ستتم إثارة موضوع االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية ووجـوب وقـف هـذه                
  .النشاطات في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية بما فيها القدس

  
  ؤل ال يبعث على التفا"إسرائيل"عدم التزام : فياض .٤

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الذي عاد للتو من زيارة           : الرؤوف أرناؤوط   عبد - رام اهللا 
 وتوقع أن يصل جزء مهم من الدعم المـالي األمريكـي            ،إلى الواليات المتحدة أن الزيارة حققت أهدافها      

ووصـف فيـاض     .قادمالذي كانت واشنطن قد التزمت بتقديمه للسلطة في مؤتمر باريس خالل الشهر ال            
ما هو قائم ال ينسجم مع الحـديث عـن      " قائالً ،الوضع على األرض بأنه مأساوي ال يمكن السكوت عليه        

وأكد أن من أهم المخاطر التي تهـدد قيـام الدولـة            ". ٢٠٠٨الذي يقول إننا سننجز األمر في نهاية عام         
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أنه ال يمكـن لهـذا االسـتيطان أن          ومن المعروف    ،الفلسطينية هو االستيطان فهو في منتهى الخطورة      
وقال فياض إنه ال يمكن معرفة كيف يمكن لعملية السالم أن تمضي قدما وإنهاء االحتالل عـام                 . يستمر
خريطـة  " في حال عدم االلتزام الحرفي بما ورد في خطة           ، وقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة      ٦٧

 قال فياض   ،له بشأن فرص إبرام اتفاق سالم هذا العام       وردا على سؤال بشأن تصريحات أخيرة        ".الطريق
ما نقل يوحي بأني أعمل على ترجيح احتماالت على احتماالت أخرى واألساس في الموضوع هـو أن                 "

تركيزي كان على العوامل األساسية الواجب توفرها لقيام عملية تفاوض تفضي إلـى إنهـاء االحـتالل                 
وأضاف فياض أن ما قصد التركيز عليه هو أن ما يجـري             . المستقلة اإلسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية   

 وعدم التزام إسرائيل باستحقاقات خريطة الطريق وخاصـة         ،على األرض ال ينسجم تماماً مع هذا التوجه       
 وأضـاف   . ال يبعث على التفاؤل بأن تفضي عملية السالم إلى ما هو مطلـوب             ،في موضوع االستيطان  

 مؤكـداً   ،" ثالثة أشهر من مؤتمر أنابوليس وال ينبغي السكوت عن هذا األمر إطالقا            نحن اليوم بعد   "قائالً
  .أنه قصد كل كلمة قالها في هذا الموضوع وعني بأن يقول ذلك في واشنطن تحديداً

  ١٨/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  حكومة فياض تندد بالجرائم اإلسرائيلية في غزة .٥

مس بمواصـلة   أحكومة تصريف األعمال الفلسطينية في رام اهللا        ندد مجلس وزراء    .): أ.ب.د( –رام اهللا   
واعتبر سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء فـي بيـان            .إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة     

أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة جرائم وحشية ضد المدنيين وتمثل اسـتخفافاً بالـدم الفلـسطيني                "صحفي  
إن االستمرار في هذه السياسة قد يؤدي       " وقال ".نى معايير احترام اإلنسان وحقوقه    وبالقوانين الدولية وبأد  

ودعـا  ". إلى نسف كافة الجهود التي بذلت حتى اللحظة وسيقود إلى إعادة المنطقة إلى دوامـة العنـف                
 إلـى الكرنز كافة األطراف الدولية وعلى رأسها اللجنة الرباعية واالتحاد األوروبي والواليات المتحـدة              

  ". لوقف هذه الجرائم والممارسات"التدخل الفوري والضغط على إسرائيل 
  ١٨/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  "حماس"و" فتح"سرى الفصائل جيدة وبالذات بين أالعالقات بين : عزيز الدويك .٦

عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي المعتقل لدى السلطات اإلسرائيلية بموقف الرئيس           .شاد د أ :القدس
ن بالده لن تقبل بتجويع الفلسطينيين، وذلك في مقابلة صـحافية           أكد  أ محمد حسني مبارك الذي      المصري

وقال ردا على سؤال حول فتح الحدود بين غزة ومصر وموقف القـاهرة بفـتح               . جريت معه في معتقله   أ
ي تمنينا   رغم بعض المناوشات الت    األداء ما جرى كان عمال مميزا في        أنال شك   :  قال إغالقهاالحدود ثم   

 حركـة الـسكان     أمـام  يوجد حل دائم، وان تفتح المعابر بالذات معبر رفـح            أن أمل ال تكون، وكلنا     أن
، ونعتقد بان هذا واجب شرعي ووطنـي علـى شـعب مـصر              األبد إلى اإلشكالوالبضائع وينتهي هذا    

ـ             .وحكومتها زة والـضفة   وبالنسبة للمطلوب عملياً من العرب والمسلمين لرفع الحصار والظلم عـن غ
المطلوب أن ال تكون الهبة الجماهيرية المقدسة هبة مؤقتـة          : والمحاوالت اإلسرائيلية لتهويد القدس، قال    

 إال  األيامبل يجب أن تكون عمالً جماهيرياً يتميز بالديمومة كديمومة االنتفاضة المباركة والتي ال تزيدها               
  .الحق الفلسطيني اشتعاالً حتى ترجع األرض وينتصر

ول العالقات بين األسرى داخل السجن والعالقة بين الفصائل وهل في األفق مبادرة منكم أنتم األسرى                وح
العالقات جيدة بين جميع الفصائل وبالذات حماس وفتح وال توجـد           : لحل الخالفات بين فتح وحماس، قال     

ل في الخـارج وأن     مشاكل بل على العكس من ذلك تماماً تفاهم وتواصل والجميع يتمنى أن تحل المشاك             
ترجع اللحمة الوطنية إلى سابق عهدها مع قناعة الجميع بأن سبب المشاكل هـو التـدخالت األمريكيـة                  

  .واإلسرائيلية في شؤوننا الداخلية
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 غياب جورج حبش عن الساحة الفلسطينية وبخاصـة         ساءنالقد  : وفي كلمة في رحيل جورج حبش، قال      
عودة الحق كامالً إلى أهله وأصحابه وكلنا أمل أن تـستمر الجبهـة             أننا كنا دائماً نتفق معه في ضرورة        

بقيادة أحمد سعدات في المحافظة على ثوابت شعبنا وحقوقه كاملة غير منقوصة رغم معانـدة الظـرف                 
الدولي واإلقليمي والمحلي لهذه الحقوق، فالحقوق ال تسقط بالتقادم، فمهما طال الزمن فإن الحق ال بد أن                 

  .حابهيرجع إلى أص
الساحة : فأجاب وهل ستكون مدخال لهدنة دائمة حسب توقعكم ودراستكم لألوضاع،           شاليتوحول صفقة   

مفتوحة على كل االحتماالت، والصفقة محتملة، أما بخصوص الهدنـة فهـي الطـرح القـديم الجديـد                  
  .الوإلسرائيل مواقف منها نحتاج أن ننتبه إليها طويالً وأن نقيم كل مرحلة حسب واقع الح

 ١٧/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  االنقسام الداخلي أهم عوامل الضعف في المجتمع الفلسطيني :غازي حمد .٧

ن االنقسام الداخلي شـكل     أغازي حمد الناطق السابق باسم الحكومة المقالة        . أكد د  : نادر القصير  -رفح  
ع الـدولي علينـا وقـال        والمجتم "إسرائيل"أحد أهم عوامل الضعف في المجتمع وأعطى الفرصة لتغلب          

 نكافح لكي نغير وجهة نظر المجتمع العربي أوال والمجتمع الدولي الذي ال يرى في ظل حالـة                  أنعلينا  "
االنقسام دافعا لمساندة شعبنا الذي يختلف على كل شيء واألمر الذي شكل أزمة فلسطينية معقدة تحرمنا                

رة الوطنية الفلسطينية بمحافظـة رفـح بعنـوان         جاء ذلك خالل ندوة نظمتها المباد      ."من مخاطبة العرب  
 عدم التوافق على برنامج سياسـي موحـد         أنوأشار حمد إلى     .تداعيات وآليات رفع الحصار عن غزة     

يجمع السياسة بالمقاومة ويعيد ترتيب أولويات شعبنا ضمن منظومة تساند فيها المقاومة السياسة عنـدما               
ا من يحمل السياسة ومن يحمل المقاومة أدخل الجميع من حولنا           يحتاج األمر لذلك والصيغ المختلف عليه     

ليست حماس وحدها فـي حـصار فالـشعب         "في حيرة، وفض من حولنا المجتمع العربي والدولي وقال          
 القضية دخلت في إطار التجـاذب       أنوأشار إلى   " .الفلسطيني كله محاصر من تاجر ومزارع وكل إنسان       

تراتيجية واضحة لمواجهة الحصار، وقال إذا لم تكن لدينا إسـتراتيجية           السياسي  وحتى اآلن ال توجد إس      
 االنقسام  إنموحدة لمواجهة الحصار لن ننجح مشددا على ضرورة وجود رؤية ومخطط موحدين، وقال              

 مشكلتنا تخصنا وحـدنا وال      أن يفهم   أنالداخلي هو مفتاح أساسي لفك الحصار ومواجهته وعلى الجميع          
 نخاطب العالم بلغة موحدة ما سيجعل العـالم       أن فعلينا للخروج من أزمتنا وفك الحصار        أحد يعبأ بهمومنا  

  . يتحمل مسؤولية الشعب الفلسطينيأن يدرك بان طرفا واحدا لن يستطيع أنيصغي إلينا وعلى الجميع 
 ١٨/٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  "األقصى "إنقاذنائبة فلسطينية تناشد العالم  .٨

 إلـى  نـداء  "فـتح "نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة     .وجهت د  :ردة أمين أبو و   -نابلس  
 المسجد األقصى الذي    إلنقاذ وكل القوى المؤيدة والمحبة للسالم للتدخل السريع         اإلسالميمنظمة المؤتمر   

 كـل المرجعيـات     إلىكما وجهت نداء    . "إسرائيل"أصبح على شفا انهيار بسبب الحفريات التي تقوم بها          
 بهـدف   "أنـابوليس "ألممية للتدخل من أجل وقف عمليات التهويد واالستيطان التي تسارعت بعد مؤتمر             ا

تقويض عملية التسوية واالستحقاقات التي أقرتها الشرعيات الدولية العربية والعالمية والفلسطينية ودعت            
لسياسة الموت الزاحـف     مسيرة الشعب الفلسطيني، ووضع حد       إنقاذالمجتمع الدولي إلى التدخل من أجل       

  .على كل فلسطين، حيث يستبيح االحتالل كل شيء، تحت نظر العالم الذي ال يحرك ساكناً
  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   "إسرائيلي"وجرح جندي ".. السرايا"و" الناصر"و" القسام"ستة شهداء بينهم خمسة من  .٩
أحدهم متأثر بجراح   " القسام"، ثالثة من     مقاومين  خمسة استشهد ستة فلسطينيين، بينهم   :  رائد الفي  -غزة  

كـان أصـيب    " سرايا القـدس  "والخامس من    " ألوية الناصر صالح الدين   "أصيب بها سابقاً، وآخر من      
 نار وقصف جوي، تخلل عملية توغل لقوات االحتالل         إطالقمدني، خالل   بجروح سابقة، باإلضافة إلى       

 ١٦ فيمـا اعتقلـت قـوات االحـتالل           دي، جنوب قطاع غزة،   في محيط معبر رفح الحدو    " اإلسرائيلي"
بنيران المقاومة الفلسطينية خالل    " إسرائيلي"في غضون ذلك، أصيب جندي       .فلسطينيا في الضفة الغربية   

بأن الجندي أصيب بجروح متوسطة، وتـم   " إسرائيلي"التصدي لعملية التوغل، واعترف مصدر عسكري       
بحالة صدمة بعـد    " إسرائيليين "٥ إصابة   إلىوأشار المصدر   . ر السبع  مستشفى في بئ   إلىنقله بمروحية   

  ".سديروت"سقوط صاروخ فلسطيني على مستعمرة 
  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 وينفي قرب انجاز صفقة شاليت .. التهدئة تتضمن رفع الحصار يؤكد أن أيمن طه .١٠

 القيادي البارز في حركة حماس، إن مدير قال أيمن طه،:  صالح النعامي،كفاح زبون -  غزة،رام اهللا
المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان سيبحث في الزيارة التي سيقوم بها بعد أسبوع لتل أبيب مع 
المسؤولين اإلسرائيليين قضية التهدئة بين حركات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وصفقة تبادل األسرى 

وفي    سراح الجندي شاليت، مقابل معتقلين فلسطينيينالقإطالتي من المفترض أن يتم بموجبها 
قال طه إن وفد حماس برئاسة محمود الزهار الذي التقى الجمعة الماضية " الشرق األوسط"تصريحات لـ

 إلىوأشار .  سراح شاليتوإطالقمسؤولين مصريين في مدينة العريش، كرر موقف حماس من التهدئة 
 تهدئة شاملة بين المقاومة وإسرائيل في الضفة إلى التوصل إلىعي أن حماس شددت على موقفها الدا

 جانب رفع إلى العدائية ضد الفلسطينيين أعمالهاالغربية وقطاع غزة يتم بموجبها وقف إسرائيل كل 
 أن حماس الزالت تصر على الشروط التي قدمتها إلىوأشار . الحصار، مقابل تجميد المقاومة عملياتها

 سراح جميع النساء واألطفال والمرضى المعتقلين في سجون إطالقيت وتتضمن لإلفراج عن شال
 المحكوميات العالية أو الذين مضت على أصحاب معتقل من ١٠٠٠ سراح إطالق جانب إلىاالحتالل، 

 أن جهود الوساطة التي يقوم بها الجانب المصري بشأن شاليت والتهدئة إلىوأشار . اعتقالهم فترة طويلة
 بأنه من أمساإلسرائيلية في عددها " معاريف"ونفى طه ما ذكرته صحيفة . ف طوال الوقتلم تتوق

 أن إسرائيل الزالت تصر على إلى في غضون أسبوع، مشيراً األسرىالممكن أن يتم انجاز صفقة تبادل 
رائيل وحول المعايير الجديدة التي اعتمدتها إس. مواقفها السابقة بشأن صفقة تبادل األسرى والتهدئة

، قال طه إن حماس ترفض هذه المعايير وتعتبرها أبعد من أن تلبي أسرىلتسهيل التوصل لصفقة تبادل 
 عن معتقلين لإلفراجمطالب حركات المقاومة، مشدداً على أن المعايير الجديدة تتضمن استعداد إسرائيل 

تقلين أدينوا بقتل فلسطينيين  قاموا بعمليات تفجيرية أو نقلهم، أو معأشخاصفلسطينيين قاموا بإيواء 
 .تعاونوا مع المخابرات اإلسرائيلية

 ١٨/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   االعترافات تدل على دموية فريق رام اهللاتؤكد أن" حماس"تنفي محاولة اغتيال هنية و" فتح" .١١

  مؤسـسة  باإلضافة إلى نفت حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لفتح في تصريح           : أشرف الهور  -غزة  
الرئاسة الفلسطينية أمس صحة المعلومات التي أوردها سعيد صيام المكلف بمهام األمن فـي الحكومـة                

 . هنية رئيس الحكومة المقالة      إسماعيلالمقالة في غزة، حول تورط قيادات فتحاوية في التخطيط الغتيال           
 لها، بقـدر مـا   اإلخراجو أن اتهامات صيام دالالت على السخافة وضحالة عقلية التأليف   بلعاوي وأعتبر
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 التي باتت تتناغم وتحـاكي      "االنقالبية" فكري وسلطوي تغلغل في أعماق هذه الزمرة         "سعار"تعكسه من   
  . المحتل وجرائمه شكالً ومضموناً

بدورها قالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في بيان وصلت القدس العربـي                 
 أن هذه المعلومات تعطـي صـورة        إلىوأشار  . على دموية فريق رام اهللا     االعترافات تدل    أننسخة منه   

 من العام الماضي، وان حماس كانت في حالة دفاع عـن            حزيران/لخلفية األحداث التي جرت في يونيو     
واعتبر أبو زهـري     .النفس والمشروع الوطني في مواجهة هذه المجموعة التي استباحت الدم الفلسطيني          

ردتها الحكومة المقالة في المؤتمر الصحافي تؤكد تورط فريق رام اهللا مع االحـتالل              المعلومات التي أو  
  . اإلسرائيلي، حيث بات قادة حماس هدفاً مشتركاً لالحتالل اإلسرائيلي وفريق رام اهللا معاً

  ١٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  لدماء عبثية وتعطي االحتالل الضوء األخضر لسفك ا" عباس أولمرت"لقاءات ": حماس" .١٢

لألسف ): "١٧/٢(األحد  " قدس برس " إسماعيل رضوان لوكالة     .د" حماس"قال الناطق باسم حركة     : غزة
مساء الجمعـة   (لم نسمع إدانة من رئاسة السلطة أو موقف إزاء مجزرة كبيرة كالتي ارتكبت في البريج                

لطة أوسلو وسـلطة رام     واستهداف اليوم، وفي كل يوم يستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني ولكن س          ) الماضي
اهللا ال تحرك ساكناً، وال توقف على األقل مسلسل اللقاءات العبثية بل تتبجح في هذه اللقاءات، وهذا ممـا                   
يعطي الضوء األخضر للعدو الصهيوني، ويجرئ العدو الصهيوني على المزيد من االسـتهداف لـشعبنا               

  ". الفلسطيني
  ١٨/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  " خجولة"تصريحات كوشنير وجون هولمز المنددة بحصار غزة : "اسحم" .١٣

من أهمية التصريحات التي أطلقها وزيـر الخارجيـة         " حماس " التحدث باسم  قلل سامي أبو زهري   : غزة
الفرنسي روبير كوشنير ووكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثـة الطارئـة               

ة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتبر أنها ليست إال لرفـع المـالم،               جون هولمز، المطالب  
ألنها لم تفعل شيئا على أرض الواقع لجهة وقف العدوان اإلسرائيلي اليومي على الفلسطينيين في الضفة                

أنها بتصريحات المسؤولين الدوليين    " قدس برس "ووصف أبو زهري في تصريحات خاصة لـ         .والقطاع
على صعيد آخر اعتبر أبو زهري أن التهديد باالجتياح الموسع لقطاع غزة ليس إال               ". خجولة   تصريحات

محاولة للتمويه على الجرائم اإلسرائيلية اليومية المرتكبة على أرض الواقع، واتهم الـسلطة الفلـسطينية               
    .بالضلوع في هذا التمويه باستمرارها في المفاوضات

 ١٧/٢/٢٠٠٨قدس برس
  
   عملية أسر شاليت  عن " ١"ت في اغتيال السنوار المسؤول رقم  فشل"إسرائيل" .١٤

كشفت مصادر إسرائيلية عن محاولة فاشلة الغتيال محمد السنوار القائـد فـي             :  ضياء الكحلوت  -غزة  
ـ / حزيران ٢٤كتائب القسام قبل أربعة أيام من أسر المقاومة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت في                ويوني

 .عن حياة شـاليت " رقم ا" اإلسرائيلية أن السنوار هو المسؤول اإلستخباريةعتبر األوساط ، حيث ت  ٢٠٠٦
 وفـي  ٢٠٠٦ يونيه ٢١وحول تفاصيل محاولة االغتيال، ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أنه في يوم          

جنـوب  في منطقة القرارة بخان يـونس       " ماجنوم"الساعة السادسة مساء، أثناء تحرك السنوار في سيارة         
قطاع غزة، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخين بشكل متتال باتجاه السيارة التـي كـان يـستقلها، إال أن                  

  .العملية أخطأت الهدف
  ١٨/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
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   السادس محطة لتغيير الهوية السياسية للحركة " فتح"مؤتمر : بالل الحسن .١٥

التي تتجه لعقد مؤتمرها العـام      " فتح" أن حركة    ،طينيفلسالعالمي و اإلكاتب و ال  بالل الحسن،  أكد: باريس
السادس، مقبلة على مرحلة تفكك سياسي كبير ألنها فشلت في إنجاز ما وعدت به جماهيرها في مراحلها                 

واستبعد أن يتمكن قادتها من تجاوز خالفاتهم في المؤتمر العام السادس الذي يجـري              . السياسية المختلفة 
إلى أن السجال الـذي     " قدس برس "وأشار الحسن في تصريحات خاصة لـ        .اقاإلعداد له على قدم وس    

محمد دحالن وحكم بلعاوي ليس إال جزءا       " فتح"جرى مؤخرا في وسائل اإلعالم بين كل من القياديين في           
بفعل التحوالت السياسية الكبرى التي يجري اإلعداد       " فتح"يسيرا من خالف آخذ في التجذر بين مكونات         

   .المؤتمر المقبللها في 
 ١٧/٢/٢٠٠٨قدس برس

  
  استخباراتها على اغتيال مغنية" تكافئ" "إسرائيل" .١٦

حزب "لمسؤوليتها عن اغتيال القيادي في      " النفي الرسمي "فيما تواصل إسرائيل    :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
 قرر تمديـد    ولمرتأعماد مغنية، أفادت وسائل اإلعالم العبرية أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود            " اهللا

تقديراً له علـى     "٢٠٠٩ داغان حتى نهاية عام      رمائي" موساد"والية رئيس جهاز االستخبارات الخارجية      
تمت على األقـل فـي الـضربة        " استعادة التاج "، الفتة إلى أن     "اإلستخباريةإعادته تاج الهيبة للمؤسسة     

نها نووية في دير الزور السورية في السادس        العسكرية التي شنتها على منشأة قالت وسائل إعالم أجنبية إ         
وهما عمليتان نـسبهما العـالم إلـى        "سبتمبر الماضي، وفي اغتيال مغنية األربعاء الماضي،        / من أيلول 

 وبصرف النظر عن مدى صحة ذلك، أثبت الحدثان قـدرات اسـتخباراتية           ... االستخبارات اإلسرائيلية   
  رونـن برغمـان، مـضيفاً أن   " يـديعوت أحرونـوت  "جية في ، كما كتب معلق الشؤون االستراتي  "هائلة

انتفض ضد الرتابة والسبات وقلة المبادرة والتخوف من التورط، وهي صفات           "في عهد داغان    " موسادال"
وهذه هي المرة الثانية في غضون أقل من عام يتم فيها تمديد والية              ".الزمته في عهد سلفه افرايم هليفي     

 بنجاحـات   أولمـرت لكن انتشاء   " قبل أشهر حتى نهاية العام الحالي،        أولمرتا  داغان، إذ سبق أن مدده    
والية التي بدأت   ، كما كتب برغمان، دفعت به إلى اتخاذ قرار تمديد ال          "موساد المتكررة في الفترة األخيرة    

ليقـوم  " أحكـم إغـالق موسـاد     "إلى أن داغان    " معاريف"من جهتها، أشارت     .ضافياًإ عاماً   ٢٠٠٢عام  
علماً أنه في السنوات األخيرة تمت تـصفية عـدد كبيـر مـن              " عنها،   اإلعالنمليات كثيرة من دون     بع

  ".اإلرهابيين في لبنان وسورية
  ١٨/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  في أرجاء العالم "حزب اهللا"باراك يتوقع رد  .١٧

ونقل عنه قوله    ."ضربة أليمة لحزب اهللا واإلرهاب العالمي     "اعتبر وزير الدفاع ايهود باراك اغتيال مغنية        
في اجتماع الحكومة األسبوعي أن مغنية كان مسؤوالً على مدار عشرات السنين عن قتل مئات المدنيين                

ووفقـاً  . سيحتاج إلى وقت كثير إليجاد خلف لمغنية      " حزب اهللا "والعسكريين من دول مختلفة، مضيفاً أن       
ة واضحة عن هوية منفذ العملية ومن يقف        صور" حزب اهللا " أو   إيرانلتقديراته، فإنه ليس لدى سورية أو       

حـزب  "وتوقع أن يحاول     ". إسرائيل إلىلكن ذلك ال يحول دون توجيه حزب اهللا أصبع االتهام           "وراءها،  
 إلىوأشار إلى أنه أصدر تعليماته      .  وسورية إيرانالرد على اغتيال مغنية في أرجاء العالم بدعم من          " اهللا

لكننـا  "ورفع درجة اليقظة، وقال إن إسرائيل ليـست معنيـة بالتـصعيد             المؤسسة األمنية إلبداء التأهب     
وتابع أن نائبه ماتان فلنائي سيواصل إجراء تقويمات مع كـل الجهـات              ".متأهبون للسيناريوات المختلفة  
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في مكتب رئيس الحكومـة، درءاً لعمليـات        " هيئة محاربة اإلرهاب  "ذات الشأن، منها وزارة الخارجية و     
  .داف إسرائيلية ويهودية في أرجاء العالممتوقعة ضد أه

  ١٨/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
   القريبةاألياموحماس في " إسرائيل"صفقة التبادل بين : معاريف .١٨

 صفقة  أن األحد أمس صحيفة معاريف اإلسرائيلية في عددها الصادر        أفادت: زهير اندراوس  -الناصرة  
 تطـورا درامتيكيـا، ولـم    األخيرة األيام في    بين الحكومة اإلسرائيلية وبين حماس سجلت      ألسرىاتبادل  

 حيز التنفيـذ فـي      إلى تخرج الصفقة    أنيستبعد مصدر امني رفيع المستوي، علي حد وصف الصحيفة،          
، الـذي   شـليت  اإلسرائيلي جلعـاد     األسير بيته وعائلته    إلى القريبة القادمة، حيث سيعود      األيامغضون  

المصدر ذاته في حديثه للصحيفة انه من غير المستبعد تماما          ولفت  . تحتجزه المقاومة الفلسطينية في غزة    
 المشترك من قبل    اإلعالن سيتم   أخرى ومن ناحية    األسرى سراح   إطالق تتم صفقة ثنائية بحيث سيتم       أن

وقال مراسـل    .حماس ومن قبل حكومة الدولة العبرية عن تهدئة كاملة في قطاع غزة، علي حد تعبيره              
 المفاوضات بين إسرائيل وبين حركة حماس تتم بصورة         إنمير راببورت،   العسكري لصحيفة معاريف ع   

  .غير مباشرة، أي بوساطة طرف ثالث
 فلسطينيا في الدفعة    أسيرا ٤٥٠ سراح   إطالق اتفاق بموجبه يتم     إلىوبحسبه فان حماس وإسرائيل توصلتا      

 أسـير  ١٠٠ سراح   بإطالقية   بيته تقوم الحكومة اإلسرائيل    إلى يعود الجندي    أن من الصفقة وبعد     األولى
 مـا زالـت قائمـة،       ىاألسـر  أسـماء  الخالفات حول    أن أضافتولكن الصحيفة اإلسرائيلية     .فلسطيني

 فـي الدولـة     األمنيـة  سراح اسري فلسطينيين تصنفهم السلطات       إطالقخصوصا وان إسرائيل ترفض     
  . ملطخة بدماء اليهود واإلسرائيليينأياديهم أن ىالعبرية عل

  ١٨/٢/٢٠٠٨ربي القدس الع
  
  "حزب اهللا"أولمرت ينفي نّيته إعالن وفاة األسيرين لدى  .١٩

نفت مصادر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، أولمرت، أنباء تواردت عـن            :  فراس خطيب  -حيفا  
ليسا "تفكيره بإعالن الجنديين اإلسرائيليين األسيرين لدى حزب اهللا، الداد ريغف وإيهود غولدفاسر، بأنهما       

وأوضحت المصادر من مكتب رئيس الحكومة أن إعالناً كهذا مشروط بالحصول علـى              ".لى قيد الحياة  ع
باإلضافة إلى هـذا، تجـب موافقـة        . معلومات مؤكدة لوضع الجنديين، ما لم يحصل عليه حتى اللحظة         

إذا لـم تكـن   : "دروتابع المص .العائالت بهذا الشأن، علماً بأن العائلتين غير مستعدتين لمثل هذا اإلعالن   
 ".هناك أدلة ومعلومات مؤكدة عن وضعهما الصحي، فسنواصل فرضية أنهما ال يزاالن على قيد الحيـاة               

. أمس أن تقديرات األجهزة األمنية أن األسيرين ليسا على قيد الحياة تتـصاعد            " هآرتس"وذكرت صحيفة   
مجدداً في شأن وضع الجنـديين، وإن       األجهزة األمنية وفي شعبة االستخبارات يعملون       "وتابعت تقول إن    

وقالت كارنيـت   . وشككت عائلتا الجنديين بما أوردته الصحيفة األلمانية      ". القرار بهذا الشأن سيتخذ قريباً    
، فيما  "لم نتلقَّ أي خبر جديد من مكتب رئيس الحكومة، وأنا لست مستعدة للرد            : "غولدفاسر، زوجة إيهود  

  ". لدينا أي علم بأي تغييرليس: "قال ايال ريغف، شقيق الداد
 ١٨/٢/٢٠٠٨األخبار 

 
  باراك يحظر سفر الفلسطينيين على طريق جنوب الضفة .٢٠

ايهود باراك تحرك الفلسطينيين على طريـق رئيـسي         " اإلسرائيلي"حظر وزير الحرب    : القدس المحتلة 
" نجوهوت"ستعمرة  يربط بين بلدة بيت  عوا ومدينة دورا في جنوب الضفة الغربية، وذلك لتأمين حماية م               

 شكوى رفعتها   أيضاالعليا ردت   " إسرائيل"وكانت محكمة    . المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة     
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وشددت الجمعيـة    ".العشوائية" هذه المستعمرة    إلخالءبذريعة عدم وجود أولوية     " جمعية حقوق المواطن  "
 في وجههم يؤثر في     إغالقهت طويلة، وان     هذا الطريق يخدم سكان المنطقة منذ سنوا       أنمن جانبها، على    

 وأراضـيهم  الخدمات   إلىنسيج الحياة والعالقات التجارية واالقتصادية، ويحد من قدرتهم على الوصول           
 .الزراعية وعالقاتهم العائلية

  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   طيار طائرات من دون" حزب اهللا "تكهنات باستخدام: األجهزة األمنية اإلسرائيلية .٢١

في مقدمة توقعاتها النتقـام حـزب اهللا      " اإلسرائيلية"تضع األجهزة األمنية    :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
الغتيال القائد العسكري في الحزب عماد مغنية إدخال طائرة من دون طيار مفخخة بالمتفجرات وتنفيـذ                

ة للطـائرات عنـد الحـدود       بطاريات مضاد " إسرائيل"وقد نصبت   . عمليات ضد أهداف مدنية وعسكرية    
إلى أن حزب اهللا يمتلك طائرات      " إسرائيلية"وتشير تقارير    .الشمالية، وشددت رقابتها على طول المنطقة     

من دون طيار قادرة على حمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة والوصول حتى بلدة غـوش دان فـي                   
 على منطقة الحدود الشمالية، وقد نقلـت        وتتوقع سلطات الكيان إطالق حزب اهللا صواريخ مكثفة       . الوسط

وحدات عسكرية من منطقة المركز إلى الشمال، وأبلغ الدفاع المدني بلدات الشمال باتخاذ كل اإلجراءات               
وأعطى وزير الحرب إيهود باراك تعليمات لنائبه متان فيلنـائي           .الالزمة الحتمال مواجهات في المنطقة    

 التوجيهات للجهات ذات الشأن، بما في ذلك وزارة الخارجية وهيئة           بإجراء تقييم دائم لألوضاع وإصدار    
" إسرائيل"مكافحة اإلرهاب اللتان لهما عالقة بما يحدث خارج البالد، وقال في جلسة الحكومة أمس، إن                 

  .اتخذت كل إجراءاتها أمام واقع يشير إلى أن دائرة التهديدات ما زالت واسعة
  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تشكل خطرا حقيقيا" حماس "أنالمراقبون اإلسرائيليون متفقون على ": نيويورك تايمز" .٢٢

 قالت صحيفة نيويورك تـايمز فـي تحليـل مطـول إن المـسؤولين               : خاص - محمد سعيد    -واشنطن  
ـ  " حماس"اإلسرائيليين يجادلون بأن حركة      ومنظمة عسكرية معقـدة تهـدد      " حزب اهللا "أصبحت شبيهة ب

 العـسكريين والـسياسيين     أوساط هنالك انقسام في     أن إلى في الوقت نفسه     وأشارتقليمي،  االستقرار اإل 
ونسبت الصحيفة إلى نائب رئـيس الحكومـة    ".حماس"والمحللين اإلسرائيليين بشأن خيارات التعامل مع      

صبح في غزة، أ  " فتح"بـ" حماس"اإلسرائيلية حاييم رامون قوله انه منذ حزيران الماضي، عندما أطاحت           
 دولـة ومنظمـة     إنها داخل دولة،    تختبئ إرهابية ليست جماعة    إنها "وأضاف" حماستان"هذا القطاع دولة    

غير أن الصحيفة ردت على ذلك بالقول إن غـزة          ".  ترفض االعتراف بحق إسرائيل في الوجود      إرهابية
 إنالـصحيفة   وأضـافت    . جزء من كيان فلسطيني محتل وتلك هي مشكلة إسرائيل         هي وإنماليست دولة   

 محادثات سالم مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفي الوقت ذاتـه يعلـن               إجراءرامون يؤيد   
 إلـى انه ال يوجد مجتمع في العالم يوفر الوقود والكهرباء          "كما يطلق عليها، مضيفا     " حربا ضد حماستان  "

 لإلمداداتن مسألة قطع إسرائيل      انه رغم ذلك فا    إلى الصحيفة   أشارت، فيما   "دولة تطلق الصواريخ عليه   
العقـاب  " بشأن   اإلنسان المتحدة والجماعات المعنية بحقوق      األمم انتقادات الذعة من قبل      أثارت غزة   إلى

 الجنرال اإلسرائيلي المتقاعـد     إلىونسبت الصحيفة    .للمواطنين، وحتى تحذيرات من واشنطن    " الجماعي
"  الصواريخ يزداد تحـسنا    إطالقنطاق  " :إن و بروم قوله   القومي شلوم  األمنوالذي يعمل بمعهد دراسات     
 إعادة شخص في إسرائيل ما عدا اليمين يؤيد         يأ غزة، وانه ال يوجد      أجزاءوان ذلك يعني احتالل معظم      

 انه سيستغرق وقتـا طـويال ولمـاذا؟         إالن الجيش اإلسرائيلي سيفوز بسهولة      إ، نعم   احتالل قطاع غزة  
وأشارت ".  الخروج   إستراتيجيةوما هي   !  مليون من الفلسطينيين   ١,٥د على   الستعادة الحكم على ما يزي    
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الصحيفة إلى أن مثل هذه العملية ستجعل من المستحيل على عباس مواصلة محادثات السالم مع إسرائيل                
  . عن السلطةأبعادها أو حماس أضعافحتى على الرغم من انه يرغب في رؤية 

 تشمل زيادة العمليات الحاليـة ضـد        األخرى السلطات اإلسرائيلية    لذلك فإن الصحيفة ذكرت أن خيارات     
 محددة مع التأكـد مـن ان عـسقالن      بأهداف عمليات برية    أو ذلك لن يوقف الصواريخ،      أن إال" حماس"

قد يكون أحد الخيارات لكن قد يـسفر        " حماس"كما أن اغتيال قادة     . ستكون خارج نطاق تلك الصواريخ    
وقد حذر الكاتب اإلسـرائيلي     . ثل حملة جديدة واسعة من الهجمات االنتحارية      عن عواقب غير متوقعة م    

لن يكـون   "باجتياح غزة وإعادة احتاللها وقال      "" حماس"الوقوع في فخ    "عاموس عوز من مغبة ما سماه       
مشيرا إلى أن الخيار المتاح هو التفاوض مع حركة حمـاس           " لدى قوة االحتالل وال سديروت يوم هادئ      

ق لوقف إطالق النار عرضه قادة حماس، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن مصر تعمل لتحقيق               على اتفا 
غير أن الصحيفة ذكرت أن حكومة أولمرت مترددة في الموافقـة علـى ذلـك                .صفقة كاملة بهذا الشأن   

ويقوض مكانة محمود عباس الذي تسعى مع االتحاد األوروبي        " حماس"بدعوى أن ذلك سيعزز من مكانة       
  ".حماس"لواليات المتحدة إلى تقويته وإضعاف وا

 ١٨/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  تبيع سنغافورة طائرات تجسس" إسرائيل" .٢٣

 أعلنت الصناعات الجوية الحربية اإلسرائيلية، أمس األحد، أنها فازت في اآلونة األخيرة بعطاء              :الناصرة
وأن هذا األمر بقي طي الكتمـان وسـمح          مليون دوالر،    ٦٠٠لتزويد سنغافورة طائرات تجسسية بقيمة      

 .بنشره في هذه المرحلة، مع اقتراب موعد افتتاح معرض الصناعات العسكرية الدولي فـي سـنغافورة               
وستتكلف شركة أميركية بصناعات الطائرات، أما الصناعات اإلسرائيلية فإنها ستعمل على تركيبة أجهزة             

 .فقة عن موعد إنجاز هذه الصالرصد والتجسس فيها، إال أنه لم يتم اإلعالن
  ١٨/٢/٢٠٠٨ية ردنالغد األ

  
  مصادرة أمنياً فلسطينية  على أراٍض  الغربيةات الضفةوطنثلث مست: تقرير .٢٤

كشفت هآرتس أمس نقال عن تقرير إلدارة االحتالل العسكرية في الضفة الغربية أن ثلث               :القدس المحتلة 
 وطنة مست ٤٤ن   وأوضح أ  . أمنية ألسباب مصادرتها    هناك أقيمت على أراض فلسطينية تمت      وطناتالمست

 بشكل ما على أراض صادرها جيش االحـتالل بنـاء علـى أوامـر               أنشئت ١٢٠ أصلعلى األقل من    
ن معظم هذه األراضي كان يملكها أفراد فلـسطينيون         أ ، عن مصدر أمني قوله     الصحيفة ونقلت. عسكرية

 وكريات أربع وافرات وعـوفرا      أرئيلبرى مثل    الك وطناتن بعض المست  أوذكر التقرير    .بصفة خاصة 
غير قانونية حتى من وجهـة نظـر        هي  وبيت ايل وبساغوت وكارني شومرون وايلون موريه وغيرها،         

  .يسرائيلالقانون اإل
  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  الضمير تتهم قوات االحتالل باستخدام قنبلة فراغية في مجزرة مخيم البريجمؤسسة  .٢٥

اتهمت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان بغزة قوات االحتالل بارتكاب مجزرة بشعة في مخيم             : ألفت حداد 
البريج لالجئين وسط قطاع غزة، عبر استخدامها قنبلة فراغية ذات قوة تدميرية هائلة في قصفها لمنـزل               

 وأشارت في   . في الحادث  اإلصابات، وذلك استنادا لروايات شهود وآثار       الشهيد أيمن فايد يوم أمس األول     
 مواطنـا فلـسطينيا جـراء       ٩٠ ٢٠٠٨ خالل شهر يناير لعـام       قتلتقوات االحتالل   هذا السياق إلى أن     
  . مواطنا جراء منعهم من السفر لتلقى العالج المناسب٢٦ و،عملياتها العسكرية

  ١٧/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  تنديد مسيحي بإدعاءات قسيسه بأن المسيحيين في فلسطين مضطهدين .٢٦

بيتـرا هيلـدت وهـي    نسب ل بما  أمسندد مركز القدس للعالقات الكنسية      :  جمال جمال  -تلة  القدس المح 
ادعـت أن   حيث   من جماعة من الجماعات التبشيرية والمسيئة بمواقفها إلى المسيحيين المحليين،            قسيسه

 وأن المسيحيين ورؤساءهم خائفون وال يجرؤون على قول         ،المسلمين يضطهدون المسيحيين في فلسطين    
مـن أراد أن يقـف إلـى جانـب المـسيحيين            أن  مركز  الوقال يوسف ظاهر رئيس      .أي كلمة في ذلك   

 مثل جميع الفلسطينيين من جـراء الوضـع الـسياسي           يهمالفلسطينيين فليقل كلمة في المظالم الواقعة عل      
  .والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني عامة وعلى غزة اآلن بصورة خاصة

  ١٨/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  يةسرائيلسجون اإل عاماً في الأسير فلسطيني يتخطى عتبة الثالثين .٢٧
ن األسير أحمد أبو حصيرة سيدخل يـوم غـد          أ ، أكد رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات       :وام

األسير محمد الحسني سيدخل في الرابـع مـن         في حين أن    عامه الحادي والثالثين في سجون االحتالل،       
وصف نادي األسير الفلـسطيني وضـع        فيما   .ثاني والعشرين في سجون االحتالل    الشهر المقبل عامه ال   

  .األسرى في سجون االحتالل بالمأساوي والسيئ
  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ةيسرائيل السجون اإلي انتهاك بحق األسيرات ف٢٠كشف عن أكثر من لا .٢٨

 هن انتهاك  بحق   ٢٠تعرضن ألكثر من     أن األسيرات ي   ،أكد رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات      
 ومن ضـمن ذلـك      . هذه االنتهاكات من لحظة االعتقال حتى اإلفراج        حيث تبدأ  .يةسرائيل السجون اإل  في

، وطرق التحقيق الجسدية والنفـسية    ،   وأطفالها الصغار  األسيرة طريقة االعتقال الوحشية أمام أعين ذوي     
  .من االنتهاكات وغيرها  للحوامل من األسيراتي الطبواإلهمال

  ١٧/٢/٢٠٠٨مركز األسرى للدراسات 
  

   الغربية فلسطينياً في الضفة١٦عتقل االحتالل ي .٢٩
 فلسطينيا خالل حملة مداهمات شملت أنحاء مختلفة مـن          ١٦اعتقلت قوات االحتالل     : رائد الفي  -غزة  

ة عقربـا قـضاء      فلسطينيين في قري   ١٠ ، أنه قد تم اعتقال    يةإسرائيلوأوضحت مصادر   . الضفة الغربية 
  . واحد في كل من بيتونيا قضاء رام اهللا والخليلإلىضافة إنابلس، وأربعة آخرين في أريحا، 

  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   طفال منذ مطلع الشهر الجاري٣٢ فلسطينيي بينهم ٣٠٠االحتالل اعتقل : تقرير .٣٠
ي أقدمت  سرائيلأن سلطات االحتالل اإل   أكدت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان،         : رام اهللا 

 فلسطيني منذ مطلع شهر شباط الجاري، من خالل عشرات االقتحامات والمـداهمات             ٣٠٠على اعتقال   
 مـن   هـم  من المعتقلـين     ٢٠٠وأوضحت أن    . وأجزاء من قطاع غزة     الغربية طالت جميع مدن الضفة   

 أن من بين معتقلي     في هذا السياق،   وأكدت.  فلسطيني من قطاع غزة    ١٠٠ في حين جرى اعتقال      ،الضفة
 طفال جرى اعتقالهم وإرسالهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف دون أي اعتبـار لكـل قـوانين                 ٣٢الضفة  

 حيث اعتقل   ،أن مدينة الخليل كانت األوفر حظا من بين هذه االعتقاالت         كما أشارت إلى    . حقوق اإلنسان 
  .األخيرة ديمونة  أسيرا في حمالت مداهمات أعقبت عملية٧٥منها 

  ١٧/٢/٢٠٠٨ قدس برس
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  نسبة الطالق في فلسطين هي األدنى في العالمين العربي واإلسالمي: التميمي .٣١

أكد الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، في التقرير السنوي الذي أصدره األحد، ألعمال              : رام اهللا 
طالق بين الفلسطينيين القاطنين مناطق الضفة      المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها، على عن أن نسبة ال         

أن مجمـوع عقـود      وأوضح   .الغربية المحتلة وقطاع غزة، تعتبر األدنى في العالمين العربي واإلسالمي         
 عقد زواج مكرر، فيمـا بلغـت        ١٦٠٨ م عقد منه  ٣٣٦٦١الزواج في األراضي الفلسطينية المحتلة بلغ       

نـسبة  فيمـا   ،  %١٢,٦٧ك تكون نسبة الطالق إلى الزواج       حالة، وبذل  ٤٢٦٤ حاالت الطالق التي سجلت   
  .%٤,٧٨الزواج المكرر من عقود الزواج 

  ١٧/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  

   ٤٨فلسطينيي األراضي المحتلة عام حمل هموم  تثبت جدارتها براديو الشمسإذاعة  .٣٢
 إلـى    في الناصـرة    بعد نحو خمس سنوات من انطالقها تحولت إذاعة الشمس         : حسن مواسي  -الناصرة  

ـ        حسب اإلحـصائيات    %٤٢يصل إلى   ، بمعدل استماع    ٤٨اإلذاعة األكثر شعبية في أوساط فلسطيني ال
أنها عام سهيل كرام،    ال هامديرويشير  . إسرائيلحسب الشركات اإلعالنية الكبرى في      % ٧٠، و ةالحكومي

ـ أبنـاء   تقوم بنقل أخبـار وهمـوم       هي  ، و إسرائيلاإلذاعة الفلسطينية الوحيدة المرخصة داخل       شعب ال
جـاءت ضـمن تـصور       اإلذاعـة موضحا أن   .  بشكل أساسي  ٤٨في األراضي المحتلة عام     الفلسطيني  

تعمل على مد وتعزيز جسور التواصل بـين أبنـاء          هي  لمشروع صحفي وثقافي مستقل ألهل الداخل، و      
  .الشعب الفلسطيني من جهة، والوطن العربي من جهة أخرى

  ١٨/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

   بعد توقف سيارات اإلسعاف بسبب الوقودقلون على عربات ودراجاتجرحى غزة ين .٣٣
ن النقص الحاد فـي     أ  في قطاع غزة،   يوسف النجار   أبو ىنقيرة مدير مستشف   قال الدكتور أحمد أبو    :غزة

كميات الوقود التي توردها وزارة الصحة إلى قسم اإلسعاف والطوارئ فيها، أدى إلـى توقـف معظـم                  
ي الذي جرى فجر أمـس، بواسـطة        سرائيلقام المسعفون بنقل جرحى التوغل اإل     السيارات عن العمل، و   

نـه علـى أثـر القـرار        أ ،وزارة الصحة في الحكومة المقالة     ومن جهتها أعلنت     .العربات والدراجات 
ي بتقليص إمدادات الوقود، أصيبت إدارة اإلسعاف والطوارئ بالشلل الكامل، األمر الذي ألـزم              سرائيلاإل

ية، سـرائيل حذرت الوزارة من اآلثار الكارثية من هذه الخطوة اإل        قد  و .ت اإلسعاف بالتوقف  معظم سيارا 
مطالبةً كل أصحاب الضمائر الحية بالتدخل الفوري لوقف تداعيات هذه الجريمة التي سـتعرض حيـاة                

  .الجرحى والمصابين لخطر الموت، خاصة في ظل التصعيد العسكري من قبل قوات االحتالل
  ١٨/٢/٢٠٠٨إلماراتية االتحاد ا

  
   غزة من مرضى قطاعالحصار يحصد ضحية جديدة  .٣٤

أكدت مصادر طبية فلسطينية أمس استشهاد مريضة من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعـد                : غزة
وذكـرت اللجنـة الـشعبية       .منعها من قبل قوات االحتالل من مغادرة القطاع لتلقي العالج في الخارج           

  .فلسطينياًمريضا  ٩٦ رفع عدد ضحايا الحصار إلى ستشهادها اأن لمواجهة الحصار
  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  وثيقة سياسية أصدرتها حماس لتوضيح أسباب الحسم العسكري في غزة.. لكتاب األبيضا .٣٥
بعد االنتخابات التشريعية   مع اشتداد وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة         : عبد العظيم محمد  /عرض

، ظل كل مـن طرفـي       ى القطاع تواصل العدوان العسكري اإلسرائيلي عل    مع  والفلسطينية وفوز حماس،    
وفي  .األزمة المتفاقمة في األراضي الفلسطينية يبرئ ساحته ملقيا بمسؤولية ما حدث على الطرف اآلخر             

وثيقـة  "ووصفه بأنـه    " الكتاب األبيض "ه  هذا السياق، نشر المكتب اإلعالمي لحركة حماس إصدارا سما        
وهو بهذا المعنى رصد لألحداث والوقائع بعيون الحركة، وهو رؤية لهـا جانـب واحـد      ".سياسية هامة 

  .تستدعي معرفة نظرة الجانب اآلخر لها حتى تكتمل الصورة لدى القارئ
لى منهـا األبعـاد الـسياسية       هذا الكتاب يتألف من سبعة محاور هي بمثابة فصوله، وتتناول الثالثة األو           

واألمنية واإلعالمية على التوالي، في حين يستعرض المحور الرابع ما تصفه حماس بعمليات االستهداف              
والتخريب التي لحقت المؤسسات التشريعية والتعليمية ومرافق المجتمع المدني من مستشفيات وجمعيات            

المظـاهرات المـسلحة واإلضـرابات      "مس ظاهرة   ويعالج المحور الخا   .وأندية خيرية وثقافية ورياضية   
ويفرد الكتـاب    .التي أعقبت إعالن نتائج االنتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة          " المسيسة

ويحوي المحور السابع مالحـق      ".خطط التآمر إلفشال الحكومة   "المحور السادس لما تطلق عليه حماس       
ت وروايات ألشخاص قيل إنهم نجوا من حوادث إطالق نـار أو       وصورا من األحداث وبيانات وتصريحا    

سيطرة حركة حماس على زمام األمور في قطاع غزة         أن  في مقدمة الكتاب    قد جاء   و .تعذيب أو اختطاف  
 ف  ".لم تكن أكثر من عملية تصحيح لمسار أمني منحرف، وأن ليس وراءها أية أبعاد سياسية بـالمطلق                "

الحوار باعتبارها المدخل المناسب لمعالجة االنقسام على الـساحة الفلـسطينية           قيمة  على  تأكيد  ال حين يتم 
  .انطالقا مما اتفق عليه في جوالت الحوار السابقة

  ١٧/٢/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  

   ه شهادة الدكتوراىكهل من غزة في الثمانين من العمر يحصل عل .٣٦
حد مخيمات اللجـوء شـمال   أن  استطاع سلمان أبو حرب وهو كهل فلسطيني ويقط       : أشرف الهور  -غزة  

 في التربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة          ه شهادة الدكتورا  ىقطاع غزة الحصول عل   
 بلوغه سن الثمانين، في خطوة هي       ، وذلك رغم   القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف      فيالدول العربية   

  . من نوعها في المناطق الفلسطينيةىاألول
  ١٨/٢/٢٠٠٨س العربي القد

  
  والبرتغال يؤكدان أهمية استمرار الدعم الدولي والعربي للسالمردناأل .٣٧

ي عبد اهللا الثاني والرئيس البرتغالي أنيبال أنطونيو كافاكو ردنبحث العاهل األ:  حاتم العبادي-عمان 
ط وجهود دفع عملية سيلفا في الديوان الملكي الهاشمي، أمس، األوضاع السائدة في منطقة الشرق األوس

السالم فيها، حيث اتفقت وجهات نظر البلدين حيال ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية 
. إسرائيلعادلة للقضية الفلسطينية تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بسالم إلى جانب 

ي وفقا سرائيلل وشامل ودائم للنزاع العربي اإل والبرتغال بتحقيق حل عادردنوأكد الزعيمان التزام األ
لمرجعيات ومبادئ مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ األرض مقابل السالم وباالستناد إلى قرارات مجلس 

اهللا الثاني  وأكد عبد. األمن الدولي ذات العالقة وخارطة الطريق والبناء على مبادرة السالم العربية
مرار الدعم الدولي والعربي للعملية السلمية مؤكدين التزامهما بالعمل معاً والرئيس البرتغالي أهمية است

 . بصورة وثيقة، ومن خالل المؤسسات الدولية، لتحقيق ذلك الهدف
  ١٨/٢/٢٠٠٨ية ردنالرأي األ
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   تطلق برنامجين لمساعدة األسر الفقيرة  ردنفي األ" األونروا" .٣٨
 حيدر ردنفي األ" األونروا"لتمويل الصغير التابعة لوكالة كشف مدير دائرة ا:  ريما أبو الهيجاء-عمان 

الفران أن دائرة التمويل بصدد إطالق برنامجين جديدين وهما القروض االستهالكية والقروض التشغيلية 
المتقدمة، مشيرا إلى أن الهدف من القروض تحسين جودة الحياة لألسر الفقيرة، ومساعدتهم على بناء 

  .مشاريع خاصة بهم
  ١٨/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  مقتل فلسطيني بالرصاص خالل اشتباكات في بيروت .٣٩

وقع، بعد ظهر أمس، إشكال مسلح في ساحة صبرا، أدى إلى جرح  :١٨/٢/٢٠٠٨ األخبار ذكرت
يعلّقون " أنصار اهللا"وأفادت مصادر أمنية أنه بينما كانت عناصر مؤيدة لتنظيم . عنصرين فلسطينيين

كانوا يستقلون " تيار المستقبل" في ساحة صبرا، أطلق أشخاص من أنصار صورة للشهيد عماد مغنية
دراجة نارية، النار عليهم، ما أدى إلى جرح فلسطينيين، عرف منهما أحمد عريضة، ونقال إلى أحد 

نفى عالقته بالحادث، " تيار المستقبل"إال أن . المستشفيات للمعالجة، فيما فر مطلقو النار إلى جهة مجهولة
  . من قريب وال من بعيدال

قالت مصادر أمنية لبنانية أن أحد :  نقالً عن وكالة رويترز١٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة وأضافت 
 .الجرحى توفى الحقا في المستشفى

  
  حزب اهللا قد يكون وراء اغتيال مغنية: واشنطن .٤٠

 دمشق ليل الثالثاء وأدى قال مدير االستخبارات األمريكية مايك ماكونيل، أمس، إن التفجير الذي وقع في
. إلى مقتل القيادي في حزب اهللا اللبناني عماد مغنية قد يكون من تدبير حزبه أو حتى من تدبير سوريا

ولكن " إسرائيل"اتهم " حزب اهللا "إنوقال ماكونيل، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية األمريكية، 
" قد تكون أيضا سوريا"وأضاف . ن مسألة داخلية في حزب اهللاهناك دالئل تشير إلى أن هذا األمر قد يكو

لكن ماكونيل نفى أن تكون الواليات المتحدة وراء ". نحن نحاول حل هذه المسألة"وراء االغتيال مضيفا 
  .هذا االعتداء

  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   الباردمخيم نهر  باستهداف حاجز قربلبناني جرح عسكري .٤١

عسكري لبناني بجروح اثر تعرض أحد حواجز الجيش اللبناني إلطالق نار، ليل أمس، أصيب : البارد
وقالت مصادر أمنية إن مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم . عند مدخل مخيم نهر البارد لجهة بلدة المحمرة

لجيش الرشاشة باتجاه حاجز الجيش بعيد العاشرة ليالً وأعقب ذلك تبادل إلطالق النار ومن ثم تنفيذ ا
  . حملة مداهمات في محيط الموقع الذي تم استهدافه

  ١٨/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  بناء جدار فصل على الحدود انعكاس لفشل عملية السالم: سفير مصر في أمريكا .٤٢

قال سفير مصر لدى الواليات المتحدة نبيل فهمي، إن األوروبيين يشاركون :  محمد سعيد-واشنطن 
 الفلسطينية، مشيرا إلى عزم -يات للعمل على الحدود المصرية حاليا مع مصر في محاولة وضع آل

" كارني"مصر فتح الحدود لكن على أن يتم خلق الظروف المالئمة على جميع المعابر بما فيها معبر 
وأشار في ندوة عقدت في مركز الدراسات . الخاص بمرور البضائع ومعبر رفح الخاص بالمسافرين

لجمعة الماضي، إلى أن األزمة الحالية في قطاع غزة ليست إنسانية أو أمنية الفلسطينية في واشنطن يوم ا
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ال يمكن حل المشكالت اإلنسانية واألمنية على الحدود بين غزة "وقال. فقط بل إنسانية وسياسية وأمنية
مؤكدا أن مصر لن تؤيد أي سياسة . في المنطقة" ومصر دون التعامل مع الوضع السياسي بشكل عام

على عقاب جماعي أو تجويع للفلسطينيين وقال إن سياسة الحصار التي تمارسها سلطات تنطوي 
لن تقرب الدولة الفلسطينية، ولم توقف الصواريخ من غزة "ي ضد الشعب الفلسطيني سرائيلاالحتالل اإل

ة  ولم تحدث أي تغيير في سياسات حماس أو السلطة الفلسطينية، إنها سياسسرائيلولم تحقق األمن إل
فاشلة تماما ودليل على العجز على التحرك إلى األمام والتعامل مع الواقع ومواصلة سياسة الحصار لن 

وقال إن مصر تختلف مع حماس في مفهومها وسياستها للتوصل إلى ". تفلح ولن تكون مقبولة من أحد
طينيين أنفسهم  إال أن الضغوط على حماس كي تغير موقفها يجب أن تأتي من الفلسإسرائيلسالم مع 

وقال فهمي إنه على . مشيرا إلى أن البديل يتمثل في السلطة الفلسطينية.. الذين يجب أن يختاروا بديال
الرغم من ذهاب العرب إلى مؤتمر أنابوليس إال أنه ال يرى بصراحة أي إرادة سياسية من جانب 

يين عن بناء إسرائيلبحديث مسؤولين وفيما يتعلق ...  للتوصل إلى سالم يقوم على مبدأ الدولتينإسرائيل
إن بناء حائط سيكون انعكاسا لفشل عملية السالم أكثر منه "على الحدود مع مصر، قال " جدار فاصل"

إذا بني الجدار وتحقق السالم فقط شوه الرؤية، وإذا بني الجدار ولم يتحقق السالم فال يتوقع .. نجاحا لها
إن مسألة قانونية الجدار واتساق ذلك مع اتفاق السالم "ال وق". أن تتحقق تطلعات أي من الطرفين

  ".ي ليست ذات صفة، إذ أنه إذا بني فلن يبنى على أرض مصريةسرائيلاإل-المصري
  ١٨/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  القاهرة ترفض رعاية جولة جديدة من الحوار الفلسطيني  .٤٣

 القاهرة رفضت خالل األشهر األخيرة أكدت مصادر قيادية فلسطينية، أن:  يوسف كركوتي-دمشق 
  - مجموعة متكررة من الطلبات قدمتها قيادة حماس لرعاية جولة جديدة من المباحثات الفلسطينية

بعد األحداث الدموية " حماس"و" فتح"الفلسطينية من دون شروط مسبقة بهدف رأب الصدع بين حركتي 
 القيادية الفلسطينية عللت القاهرة رفضها لطلبات وحسب المصادر. التي شهدها قطاع غزة العام الماضي

حماس بأن األخيرة لم تبد حتى اآلن االستعداد الكافي والعملي للوفاء بما هو مطلوب منها إلعادة األمور 
إلى ما كانت عليه قبل سيطرتها على القطاع بالقوة المسلحة، وهذا الموقف يتقاطع مع موقف رئاسة 

عت المصادر أن آخر طلب تقدمت به قيادة حركة حماس كان قبل عشرة أيام وتاب. السلطة الفلسطينية
مدعوماً بجهود بذلتها مع القاهرة عاصمة دولة خليجية عربية معروفة بعالقاتها الجيدة مع حركة حماس، 

   .لكن القاهرة بقيت عند موقفها الرافض
  ١٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  صرية ومحاولة القتحام الحدود إلى مصرسقوط صاروخ قسام على األراضي الم .٤٤

راضي المصرية  سقوط صاروخ قسام على األ مصرييمنأأكد مصدر  : عبد القادر مبارك–رفح 
بمنطقة صالح الدين برفح المصرية، صباح أمس، ولم يسفر سقوط الصاروخ عن سقوط ضحايا لكنه 

   . مبنى حكومي على الحدودفي عن خسائر مادية أسفر
 إلى، اقتحام الحدود أمس أولخرى حاول المئات من الفلسطينيين من سكان غزة، مساء ومن ناحية أ

 المصرية عند بوابة صالح الدين لكن تصدت لهم القوات المصرية على الحدود ومنعتهم من يراضاأل
 إلى على طول الطريق من رفح أكمنةونشرت القوات المصرية عدة  . المصريةياألراض إلىالدخول 
  . مصرإلىقامت بتفتيش المواطنين والتأكد من بطاقاتهم الشخصية تحسبا لدخول فلسطينيين العريش و

  ١٨/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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 ية سقطت على أراضيهاإسرائيلي احتجاجاً على قذيفة سرائيلمصر تستدعي السفير اإل .٤٥
ي لدى القاهرة سرائيلاستدعت وزارة الخارجية المصرية، أمس، السفير اإل:  أشرف الفقي-القاهرة 

، إن بالده "الوطن"وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ. ية على أراضيهاإسرائيلاحتجاجاً على سقوط قذيفة 
ي تقديم تفسير لهذا العمل غير سرائيلي وطالبت من السفير اإلسرائيلاحتجت بشدة على هذا التجاوز اإل

 توجد إصابات أو أضرار نتيجة ال"وقال مصدر أمني مصري  .المبرر وإجراء تحقيق لكشف مالبساته
 ".القذيفة نظرا لسقوطها في صحراء رفح خارج المدينة

  ١٨/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  " إسرائيل"المعارضة المصرية تندد باستمرار التطبيع مع  .٤٦

نددت قوى المعارضة باستمرار التعاون االقتصادي والزراعي بين القاهرة وتل أبيب، بالرغم : القاهرة
وكانت تقارير حكومية . ية بشكل شبه يومي علي الشعب الفلسطينيسرائيلار االعتداءات اإلمن استمر

وقد أعرب العديد .  خالل العام الماضيسرائيلكشفت قيام مصر بتصدير سبعة ماليين طن من األرز إل
 من رموز الشارع السياسي، فضالً عن رموز الدعاة عن أسفهم، ألن النظام المصري الزال يسير في

اتجاه دعم العالقات مع الكيان الصهيوني، بالرغم من السخط الشعبي الواسع من جراء ذلك السلوك 
والتنديدات الواسعة في عموم المدن والقرى المصرية، حيث يطالب المواطنون خاصة من المنتمين 

  عبدوهاجم المفكر. للشارع اإلسالمي، نصرة المسلمين المضطهدين في غزة وسائر بالد المسلمين
الوهاب المسيري منسق حركة كفاية كبار رموز النظام المصري، ألنهم يسعون منذ فترة ألن يوافقوا 

ية ظلت في الماضي تل أبيب تسعى لتنفيذها بدون جدوى، وذلك مثل التعاون في إسرائيلعلي مطالب 
  .ية علي األراضي المصريةإسرائيلمجاالت اقتصادية وإقامة مشاريع 

  ١٨/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
 قطر تعفي السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية .٤٧

وأكد سعود .  السلع الفلسطينية القادمة لقطر من الرسوم الجمركيةإعفاء قررت دولة قطر : وفا–الدوحة 
، أمس الشؤون االقتصادية بوزارة االقتصاد والتجارة القطرية، في تصريح إدارةجاسم الجفيري، مدير 

ي اتخذ قراراً بهذا الشأن وأن دولة قطر أودعت قرار مجلس الوزراء القطري أن مجلس الوزراء القطر
 هذه الخطوة القطرية تشكل أحد أشكال إنوقال الجفيري . هذا لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية

  .الدعم القطري للشعب الفلسطيني
  ١٨/٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  "إسرائيل" للتوسط بين حماس وفرنسا على استعداد: الخارجية الفرنسية .٤٨

 مـع رئـيس حركـة       ]أمس[ قال وزير الخارجية الفرنسي بارنير كوشنير خالل اجتماعه اليوم         :بيت لحم 
 لتحقيق وقف   "إسرائيل" يوسي بيلين بان فرنسا على استعداد أن تلعب دور الوسيط بين حماس و             "ميرتس"

  .إطالق النار في حال طلب منها ذلك
كوشـنير،   بتـصريحات    ،في تصريحات لوكالة معـا     الناطق باسم حركة حماس،   يمن طه   بدوره رحب أ  

ن قبول الوزير للدعوة    أكد طه   أو .لى زيارة القطاع لاللتقاء بقيادة حركة حماس والحكومة المقالة        ودعاه إ 
  .هو الذي سيبين مدى جدية إعالنه

  ١٧/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
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  يسرائيل باآلثار السلبية لالستيطان اإلللتعريفبدأ حملة التجمع الوطني المسيحي ي .٤٩
عضاء الكونغرس األمريكي الطالعهم على     تستهدف أ  بدأ التجمع الوطني المسيحي حملة       : خاص -القدس

ي في القدس، وتتضمن الحملة واقع االستيطان في المناطق المحتلة عام           سرائيلاآلثار السلبية لالستيطان اإل   
شرقية واآلثار السلبية له من النواحي الـسياسية واالجتماعيـة وخرقـه             وخاصة في مدينة القدس ال     ٦٧

وصرح ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي، بان على األمـريكيين            .الواضح للقانون الدولي  
ي وعدم قانونيته والمضار التي ترافقه على المصالح الوطنيـة          سرائيلأن يعوا مدى خطورة االستيطان اإل     

 .يين على المنظور بعيد المدىسرائيلفلسطينيين بل أيضا لألمريكيين وحتى اإلليس فقط لل
  ١٨/٢/٢٠٠٨ية ردنالرأي األ

  
  قطاع غزةتدهور األوضاع فيه من لقعرب عن قينائب وزير خارجية اليابان  .٥٠

اس فـي مقـر      نائب وزير الخارجية الياباني ياشو هيدي مكاياما الرئيس محمود عب          زار :ا وف –رام اهللا   
الرئيس عباس على آخر التطـورات فـي األراضـي الفلـسطينية            لرئاسة برام اهللا، أمس، حيث أطلعه       ا

بدوره، أكد مكاياما على دعم بـالده لمواقـف الـسلطة الوطنيـة              .والجهود المبذولة لدفع عملية السالم    
عن قلـق   وأعرب  . ردنالفلسطينية، ودعمها للمشاريع الصناعية والصحية والزراعية خاصة في غور األ         

بالده إزاء تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، ودعا الرئيس لزيارة بـالده                
  .قبيل اجتماع الدول الثماني الصناعية

  ١٨/٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  "األونروا"خطة شاملة إلصالح التعليم في المدارس التابعة لـ: غزة .٥١

ـ    :كتب حسن جبر   كارن أبو زيد عن خطة إصالح شاملة للتعليم فـي          " األونروا"أعلنت المفوض العام ل
أن الخطة التي ستتبعها األونروا إلصـالح التعلـيم سـتعتمد علـى             : وقالت أبو زيد   .مدارس الالجئين 

 مستفيدة من التجارب والخبرات المميـزة       ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧االستمرار في برنامج المدارس المميزة للعام       
وأكدت أبو زيد أن     .ن وافقوا على التعاون لالستفادة من خبراتهم في هذا اإلطار         للفلسطينيين المميزين الذي  

أفراد اللجنة االستشارية المشكلة لمساعدة األونروا أقسموا على العمل ومواجهة المـشاكل والتحـديات،              
يـام  إن النتائج ستظهر خـالل األ     : وقالت .الفتة إلى أن الكثير من اإلجراءات واألفعال في الطريق اآلن         

وقالت أبو زيد إن األونروا ستعطي كل طالب فرصة أخرى للنجاح، وإنه سيتم التركيز               .واألشهر المقبلة 
على إعطاء األولوية للمدارس الضعيفة عبر ضخ كافة الخبرات لتقويتها، وتقديم واجب مدرسي مراقـب               

ألطفال الفقراء، إلـى جانـب      ونوهت بأن األونروا ستقدم برنامجاً غذائياً ل       .للطالب الذين يرغبون بذلك   
تقديم قرطاسية لغير القادرين على شرائها، إضافة إلى االستمرار في برنامج التعليم الصيفي الكبير الذي               

  .سيقام هذا الصيف أيضا بالتعاون مع أولياء األمور لتقديم أفضل األلعاب الصيفية
  ١٨/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  من دون لعب بالكلمات .٥٢

  زنجهاد الخا
  :من دون مقدمات، ومن دون لعب بالكلمات

ووقـف إطـالق    ) الفدائيـة / االستشهادية  (أطالب الفصائل الفلسطينية بوقف جميع العمليات االنتحارية        
  .يةإسرائيلالصواريخ على أهداف 

  :األسباب كثيرة، غير أنني رغبة في الوضوح، أكتفي باثنين
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 قتلت مـن    إسرائيلوأكتب وأنا أعرف يقيناً أن      . قتل مدنيين  هذه العمليات والصواريخ قد ت     أناألول، هو   
المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً النساء واألطفال، أضعاف أضعاف من قتلت المقاومـة، وقـد سـجلت               

  .ية ال تبرر ممارسة مثلهاسرائيل الجرائم اإلأنغير . ية مرة بعد مرةسرائيلبانتظام أرقام الجرائم اإل
ة تنهض بالمقاومة المسلحة هذه األيام، فأنا أذكّر اإلخوان بوصايا آخر المرسـلين              فصائل إسالمي  أنوبما  

ال تغدروا وال تغلوا، وال تقتلوا امرأة أو        :  جيوش المسلمين، فقد كانت واضحة تماماً      إلىوخليفته أبي بكر    
ال تقطعوا شجراً، وال    و. إليهوستجدون ناساً في الصوامع فاتركوهم لما نذروا أنفسهم         . طفالً أو شيخاً فانياً   

  . لمأكَلَةإالتذبحوا 
ولـو خـسر المـسلمون      . تلك الوصايا جاءت واإلسالم يدافع عن وجوده، في حين انه غير مهدد اليوم            

 األخطار كلها لم تجعل المسلمين األوائـل يحيـدون عـن            أنغير  . حروب الردة لما وصل اإلسالم إلينا     
  .جنيف هي اليوم في صلب اتفاقات إنسانيةمبادئ 

 يضمن أنه لن يقتل     أن استطاع الفدائي    إذا عما أعرف، وأقول انه      إاللم أكن يوماً مثالياً حالماً، وال أكتب        
يين لما اعترضت على عمله، فالفلسطيني تحت االحـتالل والمقاومـة حـق             إسرائيلمع نفسه غير جنود     

  .وفرض عين
  .ين العمليات االنتحارية والصواريخ لن تعيد فلسطإنالثاني، 

 هناك من سيعترض على هذا الكالم، غير انه صحيح مجرد عن الهـوى، وكـل مـن                  أنأكتب مدركاً   
  .يعترض عليه يغلّب عاطفته، حتى ال أقول أهواءه، على عقله، والعاطفة أيضاً لن تعيد فلسطين

ي المقابـل   ئيلسـرا  اإل اإلرهابإذا جمعنا أرقام جميع قتلى العمليات االنتحارية، وقارنّاها بأرقام ضحايا           
 قتلت ألوف المدنيين الفلسطينيين بحجة مقاومة اإلرهاب، ومن دون أن تقدم العمليـات              إسرائيلوجدنا ان   

  .االنتحارية غرض تحرير فلسطين خطوة واحدة
ونتائج الصواريخ أسوأ، فهي لم تقتل أحداً، ولم تجرح غير مدنيين، وهي بدائية سيئة التوجيـه، أو مـن                   

 عـذراً لقتـل عـشرات       إسرائيل، وقد استخدمتها    "يا رب تجي في عينو    "على طريقة   دون توجيه، تطلق    
 معسكر اعتقال نازي، تحت سمع العـالم        إلىاألبرياء من أهل غزة، ولفرض حصار على القطاع حوله          

وهي اآلن تفكّر في اجتياح     . إسرائيل يكون هذا العالم شريكاً في جرائم        أنالخارجي وبصره، وإلى درجة     
  .ع بتأييد غربيالقطا

المقاومة اإلسالمية تعتقد بأن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ستجعل جماهير العرب والمسلمين تثـور               
والواقع أن الحاكم والمحكوم في كل بلد إسالمي، مع أفريقيـا           . انتصاراً لهم، أو تهدد حكوماتها لنصرتهم     

صى، يلتقيان في تأييـد الفلـسطينيين، إالّ أن         كلها وإلى الشرق األوسط وآسيا الوسطى وحتى الشرق األق        
  . تفصل األوضاع على قياس طموحاتهاأنالقدرة محدودة، والمقاومة اإلسالمية تحاول 

في المقابل، إدارة بوش تعتقد بأن ضرب الفلسطينيين في قطاع غزة وتضييق الخنـاق علـيهم تـدريجياً           
 تفصل األوضاع   أنرة هنا، مثل المقاومة، تحاول      واإلدا.  ثورة الفلسطينيين هناك على حماس     إلىسيؤدي  

 معسكر اعتقال نازي هـو زيـادة        إلىالفلسطينية على مقاس رغباتها، فما حدث بعد تحويل قطاع غزة           
 تمثل أهالي القطاع بعد انتخابات ديموقراطيـة، وال  أنهاالتفاف الناس حول حماس، فال ينكر سوى مكابر   

  .تزال تحظى بتأييد الغالبية
أكتب ألغضب طرفاً أو أرضي طرفاً آخر، وإنما أكتب الحقيقـة محـصناً بالموضـوعية الممكنـة،                 ال  

 ترتكب جـرائم    إسرائيل العمليات االنتحارية والصواريخ لن تعيد فلسطين، وأن حكومة          أنوالحقيقة هي   
ه ال كلـه،    نازية ضد الفلسطينيين، بمساعدة من اإلدارة األميركية، وتواطؤ بعض اإلعالم الغربي، بعض           

ي تحـت   سرائيلفهو إعالم يرى جرائم الحرب في دارفور النائية المعزولة، وال يرى جرائم االحتالل اإل             
  .أضواء التلفزيون
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 جعل قطـاع    إلى مع تواطؤ أميركا مع عجز العرب والمسلمين أدت          إسرائيلأخطاء المقاومة مع جرائم     
في منه بجعله مركز تدريب حـي علـى الرمايـة            تكت إسرائيلغزة منطقة ال يريدها أحد، حتى أهلها، ف       

والقتل، وأهل القطاع يفرون منه مع كل فرصة سانحة، ومصر أغلقت حدودها حتى ال تنتقل الفوضـى                 
  .إليها

 يسمعها كثيرون، مصر قدمت للفلسطينيين ما لم يقدمه أحد غيرها، وال تـزال              أنونقطة أخيرة ال يحب     
 تتجـاوز   أن هي أخطأت بحق مصر، وهي ال تستطيع         إذا بحق نفسها    تفعل، والمقاومة اإلسالمية تخطئ   

ية سـرائيل  الحمالت اإل  إلىفي التعامل مع الحدود المصرية اعتبارات السيادة والمصلحة القومية، ونظرة           
 ما تتعرض له مصر مـن تهديـدات         إلى مصادر الحمالت، ونظرة     إلىواألميركية على مصر، ونظرة     

  .ي تدفعه مصر كل يوم في سبيل الفلسطينيينوعقوبات، تؤكد الثمن الذ
  ١٨/٢/٢٠٠٨الحياة 

 
  يةسرائيلاالغتياالت تتسيد األجندة الحربية اإل .٥٣

  نواف الزرو
الواضح أن التطورات في المشهد الفلسطيني أصبحت تسير بوتيرة سريعة ومتالحقة لدرجة انـه حتـى                

 فمن عـشرات عنـاوين الخالفـات        المتابع المتخصص بات يعجز أحيانا عن تغطيتها على نحو شامل،         
الفلسطينية  الفلسطينية، إلى هموم ومشاكل الشعب الفلسطيني التي ال حـصر لهـا، إلـى الحـصارات                  

ية المتجددة  سرائيلواألطواق االحتاللية التجويعية، إلى قضية الحجاج العائدين إلى غزة، إلى التهديدات اإل           
  . ك من عشرات العناوين والملفاتباغتيال هنية ومشعل والقادة اآلخرين، وغير ذل

غير أن ملف االغتياالت الذي توجته دولة االحتالل قبل أيام باغتيال القائـد عمـاد مغنيـة، وتواصـله                   
بالتهديدات المحمومة باغتيال هنية ومشعل وتصفية القيادات السياسية الفلسطينية بعد العسكرية، يبدو انـه      

  . في مقدمة الملفات العاجلة
" الموسـاد "انت دولة االحتالل تتعامل مع سياسة االغتياالت السياسية التـي تنفـذها أجهـزة               فبعد أن ك  

ضد القيادات والنخب الفلسطينية واللبنانية والعربية ببـالغ التكـتم والـسرية            " االستخبارات"و" الشاباك"و
  . والحرص على عدم كشف تفاصيل تلك العمليات

ية، إذ بات من الملفت لالنتباه في اآلونة األخيرة أن تلـك            سرائيليبدو أن تحوال طرأ على تلك السياسة اإل       
الدولة أخذت ليس فقط تهدد وتتوعد باالغتياالت، وإنما بتنفيذ االغتياالت واإلعدامات في وضح النهـار               
وبمنتهى الجرأة اإلجرامية غير آبهة ألحد فلسطينيا أو عربيا أو دوليا، بل وقد وصلت لوثة االغتيـاالت                 

  ...!  إلى مستوى هستيري محموملديهم
شن حرب سرية على حزب اهللا واغتيال أمينه العام حسن نـصر اهللا   "ية ب   إسرائيللبنانيا  أوصت دراسة     
أنه "، واعترفت ب    "سرائيلعبر استنزاف قوته وتحجيم تهديداته إل     " قطع رأس الغول  "من أجل  ما أسمته        

، والواضح أن اغتيـال     "٢٠٠٨/ ١٤/ ١/ يسرائيلشهد اإل الم/ تغلب عليها حتى اآلن في المعركة النفسية      
  . مغنية يأتي أيضا في هذا السياق

 وفي إطار هذا التفوق االستخباراتي المـذهل لحـزب اهللا،           ٢٠٠٦/ وفي أوج العدوان على لبنان صيف     
وبعد كل ذلك القصف المكثف المرعب للضاحية الجنوبية والمواقع األخرى والتي أخفقـت تمامـا فـي                 

ـ   :  صارخا ١/ ٨/ ٢٠٠٦ياد أي قائد من قادة حزب اهللا كتب يوسي ملمان في هآرتس             اصط  ئأيـن يختب
  قادة حزب اهللا بحق الجحيم؟ 

، فقـد  "المقصود هنا احمد الجعبري"  رئيس أركان حماس"أين يختبئ   : "وفلسطينيا  اليوم أيضا يصرخون    
،ف "اكم غزة حاكم جلعاد شـليت     ح: "تحت هذا العنوان تقول   ) ٢٠٠٨/ ٢/ ١١(أحرونوتكتبت يديعوت   

  ". رئيس أركان حماس"الجعبري، " أبو محمد"
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 ومن يأمر النشطاء في الضفة بـإطالق انتحـاريين   إسرائيلهو الرجل الذي يقرر متى يطلق القسام نحو    
لتنفيذ عمليات، وبعد هجمة القسام في األيام األخيرة نزل الجعبري وقادة حماس اآلخرين عميقـاً تحـت                 

  ".  يختبئوننيأوأحد ال يعرف األرض  
 وفق  إسرائيلطلبت  "يبدو أن إسماعيل هنية أصبح اليوم المطلوب األول في فلسطين وبصورة عاجلة، إذ              

 الرئيس األميركي جـورج     أبدى"، وقد   "مصادر إعالمية موافقة الرئيس األميركي بوش على اغتيال هنية        
/ في قطاع غزة بهدف زعزعـة حكـم حمـاس          اغتيال رؤساء حركة حماس      إسرائيلبوش تحمسه لنية    

  ". ٢٨/ ١٢/ ٢٠٠٧وكاالت 
تم اتخاذ قرار باغتيال هنية في اقرب       "ية فقد   سرائيلوحسب مصادر في أعلى مستوى في القيادة األمنية اإل        

". ي أيهود براك هو من قاد التخـاذ القـرار         سرائيل اغتياله، وأن وزير الحرب اإل     سرائيلوقت يتسنى إل  
 باغتيال إسماعيل هنيـة،   إسرائيلفانه ال يستبعد أن تقوم      "رو موسى عميد البيت العربي      وحسب السيد عم  

  ". ٣٠/ ١٢/ ٢٠٠٧عن فضائية الجزيرة صباح األحد 
لقد أخذت دولة االحتالل تفعل سياسة االغتياالت في ظل أزمة أمنية متفاقمة أخذت تواجهها فـي مـسألة          

نه أصبح لديهم إجماع على تنفيذ اغتياالت سياسية بغزة، فقد          وحسابات االجتياح الشامل للقطاع، لدرجة ا     
ية التي دعا لها رئيس الوزراء أيهود       سرائيل المشاورات األمنية اإل   ٢٠٠٨/ ٠٢/ ١٠/ انتهت صباح األحد  "

   .نديسكي بمشاركة وزير حربه أيهود براك ورئيس الشاباك يوفال أولمرت
أنـه  "ي  سرائيلرت المراسلة السياسية في إذاعة الجيش اإل      ، وذك "أشكنازيوقائد األركان العسكرية غابي     

أن تبدأ حكومة االحتالل باغتيال قيادة      "، مرجحةَ   "تقرر خالل هذه المشاورات القيام باستهداف نقاط محددة       
ية باغتيال  ما أسموه  رأس األفعـى  سرائيلطالب بعض وزراء الحكومة اإل"، كما  "حركة حماس السياسية  

  ". إسماعيل هنية
إنه ال فرق بين المستوى السياسي والعسكري لحمـاس         : "وقال وزير البنية التحتية واإلسكان زئيف بويم      

، ورداً علـى    "وعلينا التعامل مع هنية، كما تعاملنا مع الشيخ احمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي             
كل من هو ضالع بشكل     : "لالحمامة  بالقو  -سؤال للصحفيين هل هنية هدف لالغتيال؟، رد حاييم رامون        

  ". مباشر أو غير مباشر بإطالق الصواريخ تجاه سديروت هو هدف لالغتيال
يجب اغتيال القادة السياسيين لحماس ردا علـى        : " قد صرح قائال   اكاديموكان تساحي هنغبي من قيادات      

اغتيال القيادي  "لى  ، أما الجنرال موفاز فقد دعا من جهته إ        "٠٥/٠٢/٢٠٠٨ إسرائيلراديو  / عملية ديمونا 
أنه ضالع بشكل مباشر في إطـالق الـصواريخ         "، واصفا إياه ب     "فورا"في حركة حماس محمود الزهار      

  ". ١٠/٠٢/٢٠٠٨هآرتس / إسرائيلتجاه 
ي سابقا قد توج مشهد االجتياحات واالغتيـاالت االحتالليـة          سرائيلاإل" الشاباك"رئيس  " آفي ديختر "وكان  

أن هنية ليس محصنا ضد االغتيال كونـه رئيـسا للحكومـة            : "النه صراحة ضد الشعب الفلسطيني بإع   
  . ، ليكشف لنا عن تلك النوايا المبيتة ضد قيادات وزعماء وكوادر الشعب الفلسطيني"الفلسطينية

وهكذا نتابع أن هنية ومشعل وكبار القادة الفلسطينيين من مختلـف الفـصائل فـي دائـرة االسـتهداف                   
 االحتالل تعود إلى طبيعتها كدولة اغتياالت إرهابية، بل بوصفها أكبر وأخطر دولة             واالغتيال، وان دولة  

  . اغتياالت على وجه الكرة األرضية
ية ضد قيـادات ورمـوز الـشعب        سرائيللقد بات من الواضح أن من أهم تداعيات سياسة االغتياالت اإل          
ة من خيرة القيادات الفلسطينية الـسياسية       الفلسطيني واالنتفاضة والتي تتوجها دولة االحتالل باغتيال نخب       

  . والفكرية والميدانية، أنها تفتح لنا أوالً وقبل كل شيء
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ملف سياسة االغتياالت اإلرهابية الصهيونية، التي تشكل أخطر عنوان من عناوين الحـرب العدوانيـة               
لبناني والفلسطيني وضـد    ية المحمومة المفتوحة التي يؤكدها جنراالت االحتالل ضد الشعبين ال         سرائيلاإل

  . أبرز نشطاء وقادة االنتفاضات والمقاومة في فلسطين ولبنان
  ١٨/٢/٢٠٠٨ اإلماراتيةالبيان 

  
  بين الممكن والمستحيل.. اجتياح قطاع غزة .٥٤

  أحمد الحيلة
ي لسيناريو اجتيـاح قطـاع      سرائيلكثر الحديث في األيام القليلة الماضية حول استعداد جيش االحتالل اإل          

القضاء على حمـاس،    " وسط ارتفاع أصوات مختلفة من المسؤولين الصهاينة المطالبة بذلك، بهدف            غزة
، وذلك كما جاء على لسان نائب رئـيس         "وإسقاط الحكومة الفلسطينية في غزة في غضون أشهر معدودة        

تي باتـت   ، أي التخلص من المقاومة الفلسطينية وصواريخها ال       )١١/٢(ي حاييم رامون    سرائيلالوزراء اإل 
ية المتخوفة من تحول حركة حماس والمقاومة في الجنوب إلى          سرائيلتؤرق القيادة السياسية والعسكرية اإل    

 في شرك استراتيجي نتيجة تجذّر حالـة      إسرائيلقوة تشبه قوة حزب اهللا في جنوب لبنان، وبالتالي وقوع           
ي، الذي ما زال يعاني من      سرائيليان اإل المقاومة المسلحة في الجنوب والشمال، كتهديد ألمن واستقرار الك        

  .٢٠٠٦أزمة فشله في حرب تموز 
وبغض النظر عن مدى مصداقية ودقة ادعاء االحتالل بأن حماس أصبحت تمتلك من القدرات التسليحية               

، بسبب وجود اختالفات موضوعية بين الحـركتين علـى          ..والقتالية ما يجعلها تحاكي نموذج حزب اهللا      
اخلية، والمحيط اإلقليمي، إال أن حركة حماس والمقاومة في غزة  ناهيك عـن الـضفة                 صعيد البيئة الد  

ي الذي بات ينظر إلى المقاومة الفلسطينية على أنها         سرائيلكانت وما زالت تشكل هدفاً رئيساً لالحتالل اإل       
أو التخلص منه تهديد متعاظم، قد يتحول بفعل الزمن وتراكم الخبرات إلى تهديد دائم يصعب التعامل معه           

  .عسكرياً
ية كلما تجدد لديها الشعور بخطر الصواريخ الفلسطينية التي تـسقط علـى   سرائيلولذلك نجد أن القيادة اإل 

، ..ي على استهداف المدنيين الفلـسطينيين أو المقاومـة        سرائيلسديروت بعد كل مرة يقدم فيها الجيش اإل       
ياح غزة كوسيلة ال بد منها للتمكن من القـضاء علـى            تسارع تلك القيادة إلى االجتماع ولطرح فكرة اجت       

ية السابقة للنيل مـن عزيمـة المقـاومين         سرائيلالبنية التحتية للمقاومة، بعد أن فشلت كل المحاوالت اإل        
 من استهداف مدينة عسقالن التي تقع شمال سديروت،         ٣/١/٢٠٠٨ومطلقي الصواريخ، الذين تمكنوا في      

  . إليها على أيدي مقاومي الجبهة الشعبية  القيادة العامة)غراد(عندما وصل أول صاروخ 
ية، إنما هو على صلة باستهداف المقاومة الفلـسطينية فـي           سرائيلما يدور حالياً من نقاش في القيادة اإل       

الضفة الغربية التي تعتبرها حكومة سالم فياض بمثابة ميليشيا خارجة عن القانون، وهـو علـى صـلة                  
لى تركيع المقاومة وحركة حماس والـشعب الفلـسطيني الـذي انحـاز لخيـار               بحصار غزة الهادف إ   

ي من فشل الحصار المضروب على قطاع غـزة، بعـدما   سرائيل، وهو على صلة بالتخوف اإل    ..المقاومة
، وهـو   ..انتفض الفلسطينيون مؤخراً لكسر الحصار، عابرين الحدود مع مصر للتزود بالغذاء والـدواء            

الل من ابتالعه لمعادلة ميزان الرعب المتبادل التي تحاول المقاومة صـياغتها            على صلة بتخوف االحت   
على قاعدة أن لكل فعل ردة فعل، وأن على االحتالل أن يدفع الثمن غالياً في كل مرة يقدم فيهـا علـى                      

  .االعتداء على المدنيين الفلسطينيين، عبر استهداف مدنه الجنوبية بعدد من الصواريخ
ي، يؤكد أن االحتالل فـشل      سرائيلحول مسألة اجتياح غزة من حين إلى آخر في الوسط اإل          تكرار النقاش   

في القضاء على المقاومة وعلى ظاهرة الصواريخ في غزة، وهذا ما يفسر سبب الحدة والغضب والسخط                
 المتعاظم لدى بعض المسؤولين الصهاينة، الذين دعا بعضهم لمحو أحياء سكنية بالكامل في غزة مقابـل               

، هذا فضالً عن المطالبة باستهداف كامل القيادة الـسياسية لحركـة            ..كل صاروخ يسقط على سديروت    
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ال يوجد شيء يسمى ذراعاً سياسياً فـي        : "حماس عندما أعرب الوزير شاؤول موفاز عن غضبه بالقول        
خر ضالع  ال أفهم لماذا ال نضرب حتى محمود الزهار الذي هو اآل          . كلهم مشاركون في اإلرهاب   . حماس

  .)١١/٢هآرتس " (مباشرة في اإلرهاب
أمام هذا التشنج، والتعاظم في المطالبة باجتياح قطاع غزة بالكامل، وقف رئـيس الـوزراء أولمـرت،                 
ووزير دفاعه باراك على مسافة من تلك الدعوات مطالبين المتحمسين بالتريث والتعامـل مـع الحـدث                 

  ..زة واالستعداد له قائماًببرودة أعصاب، مع إبقاء الخيار الجتياح غ
وفي تقديرنا أن التريث المطلوب التخاذ القرار، عائد إلى وجود مجموعة من المعوقات التـي تـستلزم                 
التفكير فيها ملياً قبل اإلقدام على خطوة بهذا الحجم، خاصة وأن خالصات تقرير فينوغراد ما زالت ماثلة                 

  .يسرائيلا السياسية السلبية في الداخل اإلأمام أعين أولمرت الذي لم يتخلص بعد من آثاره
  :ومن المعوقات التي تقف دون االجتياح الواسع لقطاع غزة، نذكر ما يلي

ي، حيث تقدر أجهزة األمـن      سرائيلحجم الخسائر البشرية المتوقعة في صفوف جيش االحتالل اإل        : أوالً• 
ود أثناء االجتياح، ألن طبيعة قطاع غزة       الصهيونية بأن جيش االحتالل قد يتعرض لفقدان المئات من الجن         

المزدحم بالمدن والمخيمات، والمكتظ بالسكان تفرض على جنود االحتالل خوض حرب شوارع، وقتـاالً              
  ..وجهاً لوجه مع عدد كبير من المقاومين في الشوارع واألزقة الضيقة

ية الداخلية، وخاصـة فـي مـدينتي        لسرائيأن االجتياح الواسع لغزة، يحتاج إلى تأمين الجبهة اإل        : ثانياً• 
ية أخرى شرق قطاع غزة، والواقعة في النقب الغربـي، والتـي            إسرائيلسديروت وعسقالن، وفي بلدات     

ويزيد من حجـم هـذا التخـوف أن مـصادر           . أثبت الواقع بأنها تقع تحت مرمى الصواريخ الفلسطينية       
واريخ أكثر تطوراً من الصواريخ التي تستخدمها       االحتالل األمنية تعتقد بأن المقاومة الفلسطينية تمتلك ص       

لحد اآلن، وهي تحتفظ بها ليوم الحسم أو لمواجهة أي اجتياح صهيوني مرتقب على قطاع غزة لتمطـر                  
ية إثـر   سـرائيل ، األمر الذي سيخلق مأزقاً جديداً للقيـادة اإل        ..ية في الجنوب  سرائيلبها البلدات والمدن اإل   

  .مستوطنين اليهود من الجنوب إلى الشمالالنزوح الجماعي المتوقع لل
ي يفضل خوض الحرب مع الخصم في سماء صافية وخالية من الغيوم،            سرائيلسالح الطيران اإل  : ثالثاً• 

لتحقيق أفضل النتائج، وهذا يتطلب تأجيل أي سيناريو الجتياح غزة  في حال إقراره  إلى الـصيف، أي                   
وإذا . القادم مع بقاء دوافع العملية العسكرية قائمة إلـى حينـه          يونيو  / مايو، أو حزيران  / إلى شهر أيار  

كانت األحداث في الشرق األوسط سريعة ومتقلبة، فإن هذا سيضيف المزيد من المصاعب أمـام القيـادة    
ألن األشهر القادمة قد تحمل المزيد مـن        . الصهيونية في اتخاذ قرار منذ اللحظة إلنفاذه بعد ثالثة أشهر         

  لعراقيل أمام االجتياح؟التعقيدات وا
إن عملية بهذا الحجم والخطورة ستفضي إلى وقف أو تأجيل مسار المفاوضات الـسياسية بـين                : رابعاً• 

فمـن المـستبعد أن تـتمكن       . أولمرت وعباس، وستلقي بظالل سلبية على المفاوضات المتعثرة أصـالً         
هداء التي ستسقط أثنـاء االجتيـاح،   األطراف من التوصل إلى حل سياسي بين أنقاض الدمار، ودماء الش          

  ٢٠٠٨يفضي إلى تحقيق رؤية بوش في إقامة دولة فلسطينية خالل عام 
األوضاع على الساحة اللبنانية آخذة في االضطراب السياسي، بين المواالة والمعارضة، وقـد             : خامساً• 

جيه ضربات عسكرية   تنزلق األمور إلى حرب أهلية أو إلى صدامات مسلحة قد تتيح لبعض األطراف تو             
هذا باإلضافة إلى فرضية أن حزب اهللا سيرد بقوة على اغتيال القائد            .  عبر الحدود مع لبنان    إسرائيلضد  

، وذلك للحفاظ على هيبته ومصداقيته أمام الجمهور اللبنـاني          )١٢/٢(عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق       
 على اغتيال أي شخصية قياديـة أخـرى مـن           والعربي، وحتى يفقد االحتالل شهيته في التجرؤ مستقبالً       

حزب اهللا، األمر الذي قد يجر ردود أفعال متتالية تفضي إلى توترات أمنية على الحدود الشمالية، وهـذا                  
بدوره سيحول جزء كبيراً من اهتمامات القيادة الصهيونية وجيش االحتالل نحو الحدود مع لبنان، ممـا                

  . غزةسيخفف حجم االحتقان والتركيز على
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األهم من كل ذلك، أن االحتالل الذي يدرس ويستعد لسيناريو اجتياح غزة، ال يريد البقاء فـي                 : سادساً• 
غزة، وال يرغب في عودة االحتالل المباشر إليها، وإنما يأمل في أن يجتـاح ليوجـه ضـربة قاضـية                    

الل ال يكفـي، ألن     للمقاومة ولصواريخها ثم ينصرف عائداً من حيث أتى، ولكن هذا في نظـر االحـت              
خروجه من غزة، سيعني عودة المقاومة من جديد بعد أن تداوي جراحها، وأن المسألة مسألة وقت حتى                 

  .يعود المشهد إلى ما كان عليه وربما على صورة أشد وأقسى على االحتالل
لمفتـرض  فالعقدة تكمن في حاجة االحتالل إلى سلطة مركزية تحكم قطاع غزة، وتمأل الفراغ السلطوي ا              

بمعنى آخر أن االحتالل بحاجـة      . والناشئ عن سقوط حكومة تسيير األعمال بقيادة السيد إسماعيل هنية         
إلى سلطة جديدة تمتلك القدرة على التحكم في المؤسسات المدنية واألمنية التي يفتـرض بهـا أن تمـأل                   

طة الجديدة، وبالتـالي منـع      الفراغ بعد انسحاب االحتالل لتمارس دورها في احتكار السالح لصالح السل          
  .المقاومة وتشكيالتها من استعادة عافيتها من جديد في حال تعرضت لضربة قاسية وقوية

عند البحث عن تلك السلطة البديلة والمفترضة، والتي يمكن أن تتعاون مع االحتالل في إنهـاء ظـاهرة                  
  :اًالمقاومة في غزة، نجد أنها قد تتجسد في إحدى طرفين أو كليهما مع

استجالب قوات دولية للتمركز في قطاع غزة، تتمتع بصالحيات واسعة ممنوحة لها مـن              : الطرف األول 
هذا الخيـار  . ، وحفظ أمن االحتالل   )سلطة وصاية دولية  (مجلس األمن الدولي، تتيح لها إدارة قطاع غزة         

أتصبح طرفاً فـي    على وجاهته، إال أنه يصطدم لحد اآلن برفض مصري، وتخوف الدول األوروبية من              
الصراع، بعدما أعلنت حركة حماس والمقاومة في غزة بأنها ستتعامل مع أي قوات دولية قادمة إلى غزة                 

  .على أنها سلطة احتالل، مما يعني تعريض عناصرها للموت المحتم
يتجسد في سلطة الرئيس عباس، الذي ما زال يرى في حماس وحكومة تسيير األعمـال               : الطرف الثاني 

زة بأنها سلطة خارجة عن الشرعية، وبوصفها سلطة جاءت عبر انقالب على شرعية الرئيس فـي                في غ 
، وإذا كانت سلطة الرئيس عباس تعتبر المقاومة الفلسطينية ميليشيا خارجة عـن             ٢٠٠٧يونيو  / حزيران

قاومـة فـي    القانون، وتمارس دورها عملياً في احتكار السالح في الضفة الغربية سعياً إلنهاء ظاهرة الم             
الوسط الفلسطيني، بكونها تمثل  حسب ظن الرئيس عباس  تهديداً على فرص السالم بـين الفلـسطينيين                  

يين، فإن سلطة عباس وحكومة السيد سالم فياض في رام اهللا، تصبح الطرف األكثر ترشـحاً                سرائيلواإل
  .الجتياح المتوقعلملء الفراغ السلطوي المفترض والناشئ بعد انسحاب االحتالل من غزة إثر ا

لكن هذا األمر يتطلب جهوزية عالية من األجهزة األمنية في الضفة الغربية، وجهوزية عالية من أنصار                
عنـصر مـن    ٧٠٠، فهل إرسال نحو     ..الرئيس عباس ومن الذين ما زالوا يحتفظون بالوالء له في غزة          

، إضافة إلى الحـديث عـن       ردنفي األ المنتسبين لألجهزة األمنية في الضفة الغربية كدفعة أولى للتدرب          
  إلى غزة، يأتي ضمن التحضير لهكذا سيناريو؟) جيش التحرير الفلسطيني(إمكانية دخول قوات بدر 

ما سقناه سابقاً، يأتي على فرضية أن االحتالل، معني اآلن أكثر من أي وقت مـضى باجتيـاح غـزة،                    
اريو رغم إمكانية إنفاذه لما يمتلك االحتالل من        لكن هذا السين  . لتوجيه ضربة قاضية لرأس المقاومة هناك     

آلية عسكرية ضخمة ومتطورة مقارنة بالمقاومة الفلسطينية المتواضعة في تجهيزاتها وإمكاناتها الماديـة             
والعسكرية، إال أنه ليس بالضرورة أن يكلل بالنجاح، أو أن يحقق أهدافه المعدة سلفاً، فباإلضـافة إلـى                  

، فإن المقاومة في غزة كما الشعب الفلسطيني، مستعد ومتحفز لمواجهة االحـتالل             المعوقات التي سقناها  
  .وإلنزال أكبر الخسائر في صفوفه

وإذا نجحت المقاومة في جر الجيش الصهيوني لعمليات استنزاف متواصلة ولمدة طويلـة، فـإن ذلـك                 
 سيجعل منه قوة احـتالل      سيخلق أزمة قاسية ومركبة لالحتالل، باضطراره المكوث مطوالً في غزة مما          

مباشر أمام المجتمع الدولي، مع ما قد يحمله ذلك من استحقاقات وأثمان صعبة ال يريدها االحتالل، هـذا                  
 سرائيلمن جانب ومن جانب آخر، فإن طول مدة القتال في غزة سيعني إمكانية تصدع الجبهة الداخلية إل                

 المقاومة الفلسطينية عليها، ممـا قـد يعيـد          وخاصة في مدن الجنوب، نتيجة الستمرار سقوط صواريخ       
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 في لبنان؛ ألن االحتالل مركب سيكولوجياً       ٢٠٠٦يوليو  / ويكرر مشهد هزيمة االحتالل في حرب تموز      
وفي عقيدته القتالية على حسم المعارك مع الخصم بسرعة خاطفة، وهو ال يقوى على خوض حرب لمدة                 

  مفاجأة االحتالل وجره إلى مقتله، إذا فكر في اجتياح غزة؟فهل تنجح المقاومة الفلسطينية في .. طويلة
  ١٧/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  رهابي رقم واحدسدل الستار على حياة اإلأاغتيال مغنية  .٥٥

  بن كاسبيت
 اللجان الفرعيـة الـسرية التابعـة للجنـة          إلحدى قبيل الظهر جرى في الكنيست نقاش        األربعاءفي يوم   

 تلك اللجنة هو عضو الكنيست الدكتور افرايم سنية الذي كان منـذ             أحد المشاركين في  . الخارجية واألمن 
ي وأحد  سرائيل اإل األمنسنيه هو لحم من نسيج جهاز       . الثمانينيات يبحث عن عماد مغنية في جنوب لبنان       

 شيء عن قتل مغنية الذي كان قد تم في الليلة           أيالمطلعين على دهاليزه لم يكن يعرف خالل تلك الجلسة          
  .الفائتة

 إال عندما دخل عليه     باألمرهو لم يعلم    . قال سنية مستذكراً  "  يعلمنا بشيء  أولم يدخل احد ليقاطع الجلسة      "
  .األنباءاحد مساعديه ومعه ورقة صغيرة تعلمه بالخبر الذي تتناقله وكاالت 

خروج اهللا لنفسه بال    عن سبب سماح حسن نصر     األخيرة األشهريون الذين سئلوا في     سرائيلالمسؤولون اإل 
 أعطوا قد تراجعت فعال عن عزمها على تصفيته،         إسرائيل الجمهور وان كانت     أماممن مخبئه والظهور    

اهللا رمز الحرب وكان بإمكان قتلـه ان يرسـخ           خالل حرب لبنان الثانية، قالوا ما كان نصر       . رداً مركبا 
ولكن عاماً  .  لتصفيته قائمة  يةسرائيليضاً بقيت الحاجة اإل   أوفور الحرب   . نتصار في تلك الحرب    اال إعالن

 من الماضي ولذلك لم يعـد واضـحاً         أصبح تقرير فينوغراد قد     أنوبعده نصف عام حتى     . قد مر منذئذ  
 عماد مغنية هو الذي سيأتي من بعده وهو أسـوأ           أنألنه من المعروف    . تماماً لماذا يتوجب القضاء عليه    

  فمغنيـة هـو صـاحب    األمورالدين وغيرها من اهللا يركز على الدبلوماسية و      كان نصر  إن. منه بكثير 
  . بعدئذإليهاهللا حتى ال نضطر للحنين   لنبقى مع نصرإذا. اإلرهاب على إالصناعة الموت وال يركز 

اآلن . أيـضا  وصناعة الموت قد خطف رأسه هو        اإلرهاب ألن هذا    اإلرهابوهكذا لم يعد مغنية يمارس      
 أمـام  قتل مغنية قد شف الطريـق        أن الذي يعني    األمرصبه،  اهللا في من   ال توجد احتمالية لن يرث نصر     

ممارسة .  ليست هناك معادالت دقيقة    األوسط هذا هو الحال في الشرق       إذا. اهللا العودة لتصفية حسن نصر   
ي على التأهب المتـصاص ردود      سرائيل اإل األمن الحسابات واآلن يركز جهاز      أدق تقضي على    اإلرهاب

  .اس دورهم هم جاآلنالفعل االرتدادية، 
  امتداد عالمي

، إسـرائيل  (األقلمطاردة مغنية استغرقت ثالثة عقود وشملت ثالثة قارات وتشارك فيها ثالث دول على              
من الممكن تعبئة كتاب سميك حـول       .  دم مئات الضحايا   رقبتهوهو يحمل في    ) الواليات المتحدة وفرنسا  

 فـي   األيـام في احـد    : مثالً). غير قليل من الكتب   وبالفعل لقد ملؤوا حولها عدداً      (فصول هذه المطاردة    
 العاصـمة   إلـى  مغنية قد وصل     أن بعثة الموساد في باريس معلومات تفيد        إلى الثمانينات وصلت    أواسط

 أجرى على الفور اتصاالت مـع نظيـره تـشاك كونمـان رئـيس               أرادرئيس البعثة عوزي    . الفرنسية
العمـالء والمعلومـات    :  مغنيـة  إليجادخصيص كل الجهود    االثنان التقيا وقررا ت   . ايه المحلي .اي.السي

مغنيـة  .  بدأت وسرعان ما تالشت في مهدها خالل يوم واحد         المالحقة. واالستخبارات وكل ما يصل لليد    
  .تملص من الفرنسيين واختفى تاركاً وراءه عمالء محيطين
روت بتنفيذ وتخطيط مغنية قتل      في بي  األمريكيةقبل ذلك بمدة قصيرة في العملية التي نفذت ضد السفارة           

ايمز كان رئـيس قـسم العمليـات فـي          . ايه بوب ايمز  .اي.احد قادة السي  )  عشرات آخرين  إلى إضافة(
" لـورنس العـرب   " مهنية عن    أمريكية وهو شخص ماهر والمع وجودة       األوسطايه في الشرق    .اي.السي
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 قتلها مغنية لم يـصل      أمريكيةصية  ايمز ارفع شخ  . الشخص الذي انجذب للشرق وكان مطلعاً على خباياه       
 لاللتقـاء   أبيب تل   إلى يتوجه   أنكان من المفترض    . عندما يحين وقته  . ايه.اي. طموحه بترؤس السي   إلى

  . انتظروه ولم يصلأنهمبنظرائه هناك إال 
.  طلبوا المساعدة من الشاباك    األمريكيون.  لتصفية عماد مغنية   أخرى التسعينيات سنحت فرصة     أواخرفي  
 لم تحصل علـى     أنهاالشاباك شخّص مكانه وأعد العملية، إال       . ي كان مسؤوال حينئذ عن جنوب لبنان      الذ

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو    .  عبر البعض عن شكوكهم فيها     أن بعد   األمنية األجهزةمصادقة لجنة قادة    
 لعقـد كامـل مـن       باإلرها بتنفيذ العملية خالفاً للتوصيات وواصل مغنية زراع         األمرخشي من توجيه    
  .الزمن فيما بعد

 قد تم متأخراً    األمر أنمن الجيد   .  في دمشق  المتفجرة سيارته   أشالء لقي مغنية حتفه بين      األسبوعفي هذا   
الشخص المسؤول عن تفجير عدد كبير من الجثث البشرية البريئة كان جديراً بأن             .  ال يتم مطلقا   أنعلى  

ولو طالبهم احد ما    . خصصوا خمسة ماليين لرأسه رقصوا فرحاً      الذين   األمريكيون.  ممزقة أشالءيصبح  
 الدوالر اليوم اضعف مما كان عليه حينئذ عندما حددت الجائزة           أنصحيح  . بهذا المبلغ لدفعوه مسرورين   

جثتـه  .  سرية وكتماناوأكثرهم يعدم القاتل ناهيك عن كونه من ا خطر المخربين         أخيراً.  المبدأ هام  أن إال
  . في آخر المطاف أشالءأصبحت

  احدهم عرف كل شيء
 الـشيعية   للطائفـة هي انتهت بضربة دقيقة وحادة حياة الجهادي رقـم واحـد            . هذه كانت عملية مذهلة   

 أقداس قدس   إلى الغربية ال تستطيع الوصول      اإلستخبارية األجهزة وحطمت االعتقاد السائد بأن      المتطرفة
  .اإلسالمي اإلرهاب

 بعض العجرفة في نفـوس نـصراوات اهللا بـشتى           إبراز في   األخيرةنوات  هذه الخرافة ساعدت في الس    
 في نوعية آخذه في التحسن وبقـاء        الصوتية بن الدن ما زال يصدر التسجيالت        أسامة أنحقيقة  . أشكالهم
 األمور كل هذه    - الشكلية الموجودين في دمشق    اإلرهاباهللا خالل حرب لبنان وبعدها ومناعة قادة         نصر

. أعـضائها  أوسـاط  في   باألمنعصابة شعوراً بالالقابلية للموت وزادت من الثقة والشعور         وفرت لهذه ال  
بفـضل  ( عافيـه  وأكثـر  جهنم مرة واحدة وعاد منها قوياً إلىحتى خالد مشعل الذي كان قد شق طريقه        

  .الراحة من كثرة بالسمنةقد سمح لنفسه ) بنيامين نتنياهو وداني ياتوم
في جيب البجيرو في وسط دمشق في منتصف الليل ومعه رأسه انهـارت كـل               عندما تطاير مقعد مغنية     

هذه الثقة المفرطة في النفس، الصدمة في حزب اهللا اكبر من تلك الصدمة التي سادت عـشية اختطـاف                   
االن هـم ال    .  ستخرج للحرب رغم تقديراته المـسبقة      المجنونة إسرائيل أناهللا   الجنود عندما أدرك نصر   

  . يأتيهم ذلكأنيمكن  أينيعرفون من 
هنـاك  .  رئيس الشاباك مثال في قلب القدسإلى بكثير من الوصول أصعب مغنية في دمشق     إلىالوصول  

هم عرفـوا   . شهراًأ لم نقل    إن أسابيعمجهولون تابعوه لعدة    .من اعد دروسه المنزلية جيداً في هذه العملية       
وهم عرفوا من   )  وازدادت صحته  األخيرةت   بصورة جيدة في السنوا    أكلليس من السهل ألنه     (كيف يبدو   

 يتركـوا أثـراً والتغلـب علـى         أن سـيارته دون     إلى يذهب، وعرفوا كيف يصلون      أين يأتي والى    أين
 صوت كأس الشمبانيا في     إال وتفخيخ السيارة بدقة وتوجيه ضربه دقيقه لم يسمع بعدها           األمنية اإلجراءات

  .مكان مرتفع هناك من العالم
مـا  .  وباراك الموجودين في برلين وانقره     أولمرتس مئير دغان رئيس الموساد وال كأس        هذا لم يكن كأ   

عرفت وكنـت   ("و يزل لسان بيبي نتنياهو      أ األجنبية ننتظر بصبر حتى تظهر التقارير       أن هو   اآلنتبقى  
"). فرنسا أو أمريكان المنفذ هو    أ األمل خيبة   إبداء أو") عملية صنع قرار نموذجية   (" رامون   أو") مشاركا

  من يعلم؟)  مغنية فقتلوه بسبب عادتهمأغضبهمالذين  (أنفسهمأو السوريون 
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  جهاز امن من رجل واحد
 األمر تعلق   أن إشكاليا في العمل وهما صفتان تصبحان مزيجاً        والجذرية اإلبداعما هو سر عماد مغنية؟      

ن شعبة االستخبارات العسكرية    م) رئيس لواء سابقا  (يقول العميد يوسي كوبرفاسر     " هو عرف . "بإرهابي
 المفخخـة هو الذي فكر في ربط المخرب االنتحاري بالـسيارة          ". كيف يفكر من خارج الصندوق    " "امان"

هذه كانت ماركة مسجلة لمغنية وانتشرت في كل العـالم عبـر            . األرواح آالف الذي تسبب بحصد     األمر
 ما هـو عليـه      إلىمغنية حول حزب اهللا     . بيبأ وباكستان واليمن والعراق ولبنان ودمشق وتل        أفغانستان

اهللا الرئيس هو الرأس السياسي الثرثار الذي يعمل في السياسة ويحاول السيطرة على              حسن نصر . اليوم
 ووزارة الدفاع ورئاسة    األركان مغنية فهو ضابط العمليات ونوعاً من المزيج بين رئاسة هيئة            أما. لبنان

 دائماً  لألمامهو كان يفكر    . األفعالمسؤوال عن الكالم فمغنية مسؤول عن       اهللا    كان نصر  إن. الشاباك معا 
 شـركة   إلى مؤخراً هي نهج تحويل حزب اهللا        األهمخطوته  . لألمامويعتبر صاحب مبادرة يشق الطرق      

وهو . صواريخ وهو الذي كان من وراء منظومة الحزب المحكمة والهائلة التي تفوق دوالً وجودة نظامية              
 فن االختطـاف فـي      أوصل عاما وهو الذي     ٢٠كما انه ينشط منذ     . هذه المنظومة بعد الحرب   الذي جدد   

 المختلفين وهو   نمريكيياألذي كان وراء اختطاف المسؤولين       مستوى المعلومات الدقيقة وهو ال     إلىلبنان  
كـامن   منظومة حزب اهللا السرية في الجنوب اللبناني بما في ذلـك المحميـات الطبيعيـة والم                ىالذي بن 

 طـائرة   إلـى  وصـل    األمر. يضاًأللحزب، وحاول تأسيس ذراع عسكرية       التابعة   الستخبارياوالذراع  
  .األخيرة في حرب لبنان أسقطتشراعية صغيرة من دون طيار كانت قد 

هو كان من وراء فكرة تسليح الفلسطينيين عبر البحر وكارين ايه كانت            :  مغنية كان مثيراً لالنطباع    إبداع
  .مشروعه

 ستة خلفاء محتملين وكلهـم تـابعون        إلىتحت قيادته يوجد خمسة     . ؟ سيجدون له بديال   اآلنماذا سيحدث   
  .ولم يعد موجوداً) ١( رقمواإلرهابي األفضلهو كان بالفعل . حداً منهم ال يفوق قدرتهأوموهوبون ولكن 

 ١٦/٢/٢٠٠٨ مركز أبحاث المستقبل
  
  :كاريكاتير .٥٦
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