
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تحركات ألجهزة أمن عربية بغزة لجمع المعلومات عن قادة حماس: أحمد يوسف
  عن الترجمة العملية لقرارات الجامعة العربية بشأن غزةفي رسالة إلى موسى يتساءل هنية 

   كبيراً قطعت شوطاًشليتالمفاوضات في قضية : محمد نزال
    حول عقد المؤتمر العام السادس"فتح" مركزية أعضاءخالفات بين 

  ية الجتياح غزة يعقبها طلب قوات دولية لحفظ السالمإسرائيلخطة 
   التوتر يسود العالقة بين مصر وحماس

  إبراهيم األمين ...اغتيال مغنية تمهيد لعدوان على لبنان وسوريا وفلسطين

 تأجيل التفـاوضالسلطة تنفي 
 إعالن" وترفض   ..على القدس 

  "اتفاق نهائي"بدالً من " مبادئ
  

 ٤ص ... 

 ١٩/٢/٢٠٠٨٩٩٤الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٩٤:         العدد                        ١٩/٢/٢٠٠٨التاريخ الثالثاء 

    :السلطة
 ٥   تحركات ألجهزة أمن عربية بغزة لجمع المعلومات عن قادة حماس: أحمد يوسف .٢
 ٥  عن الترجمة العملية لقرارات الجامعة العربية بشأن غزةفي رسالة إلى موسى يتساءل هنية  .٣
 ٦  غزةعباس يسلم أولمرت اليوم مقترحاً مكتوباً لفتح معابر قطاع : القطريةالعرب  .٤
 ٦   لقاءات عباس أولمرت ال تخدم الفلسطينيين ويجب وقفها:حكومة هنية .٥
 ٦   تمديد إغالقها للمؤسسات الفلسطينية في القدس"إسرائيل"عبد القادر أبدى أسفه من قرار  .٦
 ٧  ؤولياتهل مستحّم وعلى العالم  هو جريمة حربفي غزةما يجري : وزارة الصحة .٧
 ٧   أمام إعادة فتح معبر رفحقف عائقاًتحماس : المالكي .٨
 ٧  هايستدعي التحرك الفوري لمواجهة انقالب سلوك حماس :اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .٩

    
    :المقاومة

 ٨   كبيراً قطعت شوطاًشليتالمفاوضات في قضية : محمد نزال .١٠
 ٩    حول عقد المؤتمر العام السادس"فتح" مركزية أعضاءخالفات بين  .١١
١٠   عن تاريخها وإلحاقها بالكيان الصهيوني" فتح"هناك محاوالت لسلخ حركة : نزالمحمد  .١٢
١٠    مستعدة لدراسة أي مبادرة أو تهدئة"حماس": برهوم .١٣
١٠   حول مجزرة البريج ومركز الميزاناإلنسانبيان المركز الفلسطيني لحقوق تستنكر " الجهاد" .١٤
١٠   جـرى في نهر الباردتكرر ضـدنا ما : "حماس"يهدد بمقاتلة " جيش اإلسالم" .١٥
١١  "خوارج هذا العصر"واعتبارها من " حماس" ينفي اإلفتاء بمحاربة الحلبيالشيخ علي  .١٦
١١   تحتفل بذكرى تأسيسها" الجبهة الديمقراطية" .١٧
١١    اإلسالمية لقطع العالقات مع الدنمركدعو الدولت "ألوية الناصر" .١٨
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١٢    نجاح صفقة األسرىإمكانيةأولمرت يشكك في  .١٩
١٢   يعلن مواصلة الحصار على القطاعأولمرت .٢٠
١٢  ة يعقبها طلب قوات دولية لحفظ السالمية الجتياح غزإسرائيلخطة  .٢١
١٢  االستيطان يشهد ارتفاعا كبيرا وكثافة بالقدس الشرقية منذ أنابوليس .٢٢
١٣   تقر باستخدام وحداتها األكثر نخبوية في مواجهة المقاومة بغزة"إسرائيل" .٢٣
١٣  ١٩٧١يا يتهمون قادتهم باستخدامهم كفئران تجارب عام إسرائيلجنديا ١٨ .٢٤
١٤   تتعرض النتقاد أوروبي وتنتقد مسؤوالً في األمم المتحدة" إسرائيل" .٢٥
١٤  يةسرائيلحزب اهللا يخطط الغتيال وزير في الحكومة اإل": يديعوت أحرونوت" .٢٦
١٤   ويقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء" يهودية القدس"حاخام يريد اعترافاً ب  .٢٧
١٤   نشاطه" بيت الشرق" ينتقد أولمرت الستئناف "الليكود" .٢٨
١٤   باتريوت في منطقة حيفا تنصب بطاريات صواريخ"إسرائيل" .٢٩
١٥  ٢٠٠٧ بالمئة في ٤,٦ إلىي سرائيلتباطوء نمو الناتج الصناعي اإل .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٥  ندوة سياسية لمنظمة ثابت بمناسبة الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية .٣١
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١٥   يعيشون حياة مأساويةية فلسطيني في مخيم الوليد في صحراء األنبار العراق١٩٠٠ .٣٢
١٥  والتوحد إلى إنقاذ القدس ان يدعوالتميمي وعطا اهللا حنا .٣٣
١٦  تمديد إغالق المؤسسات الفلسطينية مجحف وظالم: مفتي القدس .٣٤
١٦  األقصىالمسجد من المخاطر المحدقة ب تعتمد طريقة إعالمية جديدة للتحذير األقصىمؤسسة  .٣٥
١٦   خالل أسبوعين فلسطينيا شهيدا٣٨ًتقرير لجمعية نفحة يبين سقوط  .٣٦
١٦  األقصى انتفاضة منذ يةسرائيلى الحواجز اإل فلسطينيا استشهدوا عل١٩٥: حقوقيةمؤسسة  .٣٧
١٦  مع أولمرتخالل لقائه أهالي األسرى يطالبون عباس بطرح قضية أبنائهم  .٣٨
١٧  االحتالل يعتقل طالبة في نابلس ضمن سياسة استهداف للمرأة الفلسطينية: جمعية نفحة .٣٩
١٧  التميمي يستنكر قيام قوات االحتالل باقتحام مقر محكمة شرعية  .٤٠
١٧  مركز حقوقي يدين قطع حكومة فياض رواتب آالف الموظفين .٤١
١٧   غزة وإقبال كثيف على محطات البنزينإلىكميات محدودة من الوقود  .٤٢
١٨  بيت لحم يحذرون من أزمة في المخزونفي صحاب محطات الوقود أ .٤٣
١٨  اعتصام لموظفي ديوان الرقابة احتجاجاً على االعتداء على موظفيه في غزة .٤٤
١٨  ورج حبش على حيهمأهالي حي فلسطيني في مدينة اللد يقررون إطالق اسم ج .٤٥
   

   :اقتصاد
١٨  مليارات١٠وإقامة الدولة بحاجة إلى   مليار٩ خسائر االقتصاد الفلسطيني :اشتيهمحمد  .٤٦
   

   :صحة
 ١٩  شهيدا ٩٧إلى قطاع غزة وفاة مواطن من جباليا يرفع عدد ضحايا حصار  .٤٧
   

   :ثقافة
 ١٩   لحماية آثار فلسطينفي رام اهللامتحف  افتتاحإعادة  .٤٨
   

   :لبنان
١٩   إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في لبنان: هيومن رايتس .٤٩
١٩    غنيةالعشرات متورطون في اغتيال م: مسؤول سابق للموساد في بيروت .٥٠
١٩   تتهم أسيراً لبنانياً باالتصال من سجنه مع حزب اهللا" إسرائيل" .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٠ القاهرة تدعو حماس للتعاون في قضية المعابر وتحذر من تكرار اقتحام أراضيها .٥٢
٢٠   فلسطيني لقطاع غزة٢٠٠أكثر منإعادة  .٥٣
٢١   التوتر يسود العالقة بين مصر وحماس .٥٤
٢١  ية تسمح للتوطين في سيناءإسرائيل -حديث عن اتفاقية مصرية  .٥٥
٢١  ى وقف العدوان المستمر على الفلسطينيين وتدعو للعمل علسرائيلالسعودية تجدد إدانتها إل .٥٦
٢٢   كيلوغرام من المتفجرات قرب رفح١٠٠قوات األمن المصرية تضبط  .٥٧
٢٢   في معرض باريس" إسرائيل"اتحاد الكتاب العرب يحتج رسمياً على تكريم  .٥٨
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٢٢   وال دور والسياسات األميركية تنبئ بانهيارهاسرائيلال شرعية إل: متقي .٥٩
٢٢  بأيدي مقاتلي حزب اهللا" إسرائيل"مسؤول إيراني يتوقع تدمير  .٦٠
٢٣   على شمالي سوريا" يةسرائيلاإل"الجيش التركي كان يعلم بالغارة : هيرش .٦١
   
   :وليد

٢٣   تصرف وقود طوارئ لغزة"نرواواأل" .٦٢
٢٣   القديمة والقاسية في الضفة"إسرائيل"أوروبا تنتقد عقلية  .٦٣
٢٣  تطالب بعقوبات لداعمي بناء جدار الفصل "الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني"لجنة  .٦٤
٢٤  باقون هنا للتأثير على القرار: أولمرت" يوبخون"يهود ألمانيا  .٦٥
٢٤  "إسرائيل"ـجامعة أمريكية تضم الضفة وغزة والجوالن ل .٦٦

   
    :حوارات ومقاالت

٢٤  عصام العريان. د... حماس ومحاور ثالث .٦٧
٢٦  فهمي هويدي... حكاوي األمن القومي .٦٨
٢٩  منير شفيق... واالجتياح الشامل.. قطاع غزة .٦٩
٣٠  عريب الرنتاوي...  يأتي الرئيس عباس بالتفاؤل؟أينمن  .٧٠
٣١  إبراهيم األمين ...تمهيد لعدوان على لبنان وسوريا وفلسطيناغتيال مغنية  .٧١
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  "اتفاق نهائي"بدالً من "  مبادئإعالن"وترفض .. السلطة تنفي تأجيل التفاوض على القدس .١

أكدت الـسلطة   : وكاالتالحمد رمضان و  أ ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/٢/٢٠٠٨المستقبل  نشرت  
ن الرئيس عباس لم يوافق على إرجاء التفاوض بشأن قضية القدس عشية لقائه مع أولمرت،               أالفلسطينية  

ن عباس لم يوافق على تأجيل المحادثـات        إمس،  أوقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني        
قضية . اإلطالقهذا غير صحيح على     " وأكد   . تصريحات بهذا المعنى ألولمرت    بشأن مصير القدس، نافياً   

  ".أن يؤجلها) مع أولمرت(الرئيس لم يتفق .  وال يمكن تأجيلهاأساسيةالقدس هي قضية 
ن إقال الرئيس عباس    :  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   

 أنه يعمل بكل جد وبكل صبر من أجـل أن      إلىوأشار    اآلن ببطء،  حتى يتم   إسرائيلسير المفاوضات مع    
 هو عام السالم وهذا يعني أنه ال مجال لتأجيل قضية القـدس أو قـضية الالجئـين أو              ٢٠٠٨يكون عام   

  .األمن والحدود
قـال   :عبـد الـرحيم حـسين     ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   وأوردت  

إذا ما بدأت مفاوضات الحل النهـائي فـال         "ولمرت  أردا على   " تحاداال "إلىصائب عريقات في حديث     .د
ونفى أن يكـون طـاقم المفاوضـات        ". ، فقضايا الحل النهائي متداخلة ومترابطة     تجزئتها سرائيليمكن إل 

 التي قال   أولمرتوحول تصريحات    . وقت الحق  إلىالفلسطيني، قد وافق على تأجيل بحث قضية القدس         
مع الجانب الفلسطيني كاف ويغني عن إقامة الدولة الفلسطينية اآلن، أجاب عريقات            فيها إن إعالن مبادئ     

الهدف من إعالن المبادئ، أو االتفاق عليه، يأتي في سياق الجهود المبذولة إلنهـاء االحـتالل وإقامـة                  "
  ".التي تنص على ذلك" خريطة الطريق"الدولة الفلسطينية المستقلة وفق عملية السالم و
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 رفض عضو الوفد المفاوض     : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/٢/٢٠٠٨لحياة  اوأضافت  
 المبادئ، وكل ما نريده     إلعالن أوسلولدينا اتفاق   : " مبادئ، وقال  إعالن اتفاق   إلىياسر عبد ربه التوصل     
  ".ونحتاجه هو حل نهائي

  
   قادة حماستحركات ألجهزة أمن عربية بغزة لجمع المعلومات عن: أحمد يوسف .٢

 المقالـة أمـس      الفلـسطينية  لحكومـة اأحمد يوسف المستشار السياسي في      .قال د : أشرف الهور  -غزة  
ن هناك تحركات ألجهزة أمن عربية في قطاع غزة، بهدف جمع معلومات عن قـادة               أ "القدس العربي "لـ

 يؤكد هذا األمر، لكنه قال       أنه ال يستطيع أن ينفي أو      ىلإوأشار  . يين واألمريكان سرائيلحماس وتقديمها لإل  
أنا شخصياً ليس لدي أي معلومات دقيقة عن هذه األعمال االستخباراتية، وهي تتابع من خـالل أجهـزة                  

 بذلك، حيث تجمع هذه األجهزة من خالل عناصـر         إحساساألمن في غزة، لكن هذا األمر موجود ولدينا         
 ما كانت أجهزة أمن الحكومة المقالة في        ذاإوعما   .تعمل لصالحها معلومات دقيقة عن قادة حركة حماس       

 أن عمليـة جمـع      إلـى وأشار يوسـف    . غزة اعتقلت أفرادا من تلك الخاليا قال ال توجد لدي معلومات          
المعلومات عن قادة حماس في الداخل والخارج من قبل أجهزة أمن عربية لم تنقطع منذ فوز الحركة في                  

وقال لألسف الـشديد هنـاك       .٢٠٠٦ يناير من العام     /لثانيانتخابات المجلس التشريعي في شهر كانون ا      
أطراف عربية أمنية تجمع معلومات دقيقة عن الحركة، وأحياناً تحقق مع قادة من حماس، خالل سفرهم،                

 .يين أو ألجهزة األمن الفلسطينية فـي رام اهللا        سرائيلوتستجوبهم عن أمور دقيقة لتقديمها لألمريكان واإل      
ة حماس وجهت لتلك الدول لفت نظر لبعض التحركات المشبوهة ألجهزة األمن،            وأوضح يوسف أن حرك   

بعد قيامها باستجواب عدد من أعضاء الحركة القريبين من المسؤولين الكبار، رافضاً الكشف عن أسماء               
 أن بعض التحقيقات مع أعضاء الحركة شـملت أمـاكن وجـود قـادة               يوسفوذكر  . تلك الدول العربية  

ع سياراتهم، واألماكن التي يقصدونها بهدف قص شعرهم، وبعض األسئلة التي كان الهدف             الحركة، وأنوا 
واعتبر أن هذه األسئلة كانت بهدف جمـع معلومـات دقيقـة             .منها معرفة تحركات قادة حماس الدقيقة     

واعتبر يوسف تجديـد أولمـرت لتهديداتـه        . وحساسة، وتستخدم في عمليات التعقب التي يتبعها اغتيال       
  .  تأتي من هذا السياقإنهاتيال قادة حماس باغ

  ١٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  عن الترجمة العملية لقرارات الجامعة العربية بشأن غزةفي رسالة إلى موسى يتساءل هنية  .٣

 هنية، رئيس الوزراء المقال، برسالة إلى األمين العام لجامعة الدول العربيـة،             إسماعيلبعث  : ألفت حداد 
 الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات االحتالل والحصار الظالم الذي يعاني منه شـعبنا              عمرو موسى حول  

قطعا بأنكم تتابعون الجرائم اليومية التي ترتكب بحق شعبنا، والتي وصلت           "وقال في رسالته     .الفلسطيني
ستستمر في   أنهاية تعلن وبوضوح    سرائيلوالحكومة اإل . حد قتل أسر بكاملها من خالل القصف المتواصل       

لقد تابعنا االجتمـاع    "وأضاف   ".عملياتها في القطاع وستواصل الحصار وتقليل كميات الوقود والكهرباء        
األخير لمجلس وزراء الخارجية العرب وما صدر عنه من قرارات بشأن فلسطين وقطاع غزة على وجه                

ما موقف  : شي على شعبنا  الخصوص، وهنا نود أن نتساءل وأمام هذه المقررات واستمرار العدوان الوح          
الجامعة العربية من عمليات القتل اليومي والنوايا الخطيرة والمبيتة ضد أهلنا في الضفة والتحـضيرات               
لعدوان شامل على قطاع غزة؟ وكيف للجامعة العربية أن تتحرك من أجل كبح جماح االحتالل ووقـف                 

هية الخطة التي وضعتها الجامعة لتنفيـذ       وتساءل عن ما   ".المخططات العدوانية التي تحضر ضد القطاع؟     
قرار مجلس الوزراء العرب بشأن رفع الحصار فورا عن قطاع غزة، ومتى سيرى أهالي قطـاع غـزة                  

اعتبرتم بأن قطاع غزة منطقة منكوبة، فأين هي المساعدات العاجلة          "وأضاف   .ترجمة عملية لهذا القرار   
واختتم هنية رسالته قائال     ". القطاع إلىمساعدات العربية    المنطقة المنكوبة وكيف ستصل ال     هوالطارئة لهذ 
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 ترجمة مقررات   إلى جانبه في هذه المحنة، كما ويتطلع        إلى أشقائه من أجل الوقوف      إلىإن شعبنا يتطلع    "
 ننتظر خطوات جادة وفاعلة     وإننا،  اإلدراجالجامعة العربية بشأن الوضع الفلسطيني بحيث ال تبقى حبيسة          

 ". الحصار فعليا عن القطاع الصامد وتنفيذ القرارات ذات الصلةإلنهاءوعملية 
  ١٩/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  غزةعباس يسلم أولمرت اليوم مقترحاً مكتوباً لفتح معابر قطاع : القطريةالعرب  .٤

من مصادر فلسطينية موثوقة أن الرئيس عباس سيـسلم رئـيس           " العرب" علمت   : سامي سعيد  -رام اهللا   
 حول تـسلم مؤسـسة الرئاسـة         متكامالً ولمرت خالل لقائهما اليوم الثالثاء مقترحاً     ي أ سرائيلالوزراء اإل 

وأوضحت المصادر المقربـة مـن       .الفلسطينية لمعابر قطاع غزة بما يضمن تشغيلها وإعادة العمل فيها         
مازن أعد مقترحا متكامال لتسلم الـسلطة        مكتب عباس والتي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن أبو         

بر في قطاع غزة وسيسلم المقترح ألولمرت لدراسته للتخفيف عن قطاع غزة وإلعادة فتح المعـابر                المعا
وشددت المصادر على أن المقترح الرئاسي يتضمن إعادة فتح المعـابر            .جميعا وليس معبر رفح البري    

  .وسيطرة حرس الرئاسة على الجانب الفلسطيني منها
  ١٩/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   لقاءات عباس أولمرت ال تخدم الفلسطينيين ويجب وقفها:حكومة هنية .٥

 اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة طاهر النونو أن اللقاءات التي يعقـدها الـرئيس                 :غزة
وطالب النونو فـي تـصريح       .ولمرت ال تخدم الشعب الفلسطيني    أي  سرائيلعباس مع رئيس الوزراء اإل    

ـ       عباس" قدس برس "خاصة بوكالة    ، والتي قـال إنهـا      "العبثية" بوقف لقاءات مع أولمرت التي وصفتها ب
إن هذا اللقـاء هـو اسـتمرار        "وقال النونو    .تتواصل رغم مواصلة العدوان واالغتياالت وتهويد القدس      

للقاءات العبثية التي ال طائل منها سوى إعطاء مبرر لالحتالل لمواصلة عدوانه وإرهابه علـى الـشعب                 
إنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة االحتالل التوسع االستيطاني، والحفريـات            "وقال النونو   ،  "الفلسطيني

وأضاف  ".أسفل المسجد األقصى، واالغتياالت، وقصف المنازل السكنية تستمر مثل هذه اللقاءات العبثية           
  ."العبثيةالبد أن يكون هناك موقف جدي وواضح من الطرف الفلسطيني المفاوض بوقف هذه اللقاءات "

  ١٨/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
   تمديد إغالقها للمؤسسات الفلسطينية في القدس"إسرائيل"عبد القادر أبدى أسفه من قرار  .٦

ية، إغالق العديد من المؤسسات الفلسطينية في القـدس         سرائيلمددت الحكومة اإل  :  كفاح زبون  - رام اهللا 
وقال حاتم عبد القـادر،     .  مؤسسة بيت الشرق    أخرى إضافية، ومن بينها،    أشهر ٦الشرقية المحتلة، لمدة    

ـ      ، انه جرت العادة على تمديد فترة اإلغالق لمدة         "الشرق األوسط "مستشار سالم فياض لشؤون القدس، ل
كأنهم يتعاملون مع األحكام اإلدارية بحق األسرى، والتي تجـدد          "وأضاف  ".  أشهر جديدة في كل مرة     ٦

 كذلك، تطالب السلطة بفتح مؤسـسات القـدس         أنابوليسبل مؤتمر   ومنذ انطالق المفاوضات، وق   ". تلقائيا
مؤسـسات بـشكل    الورايس، بفـتح    أولمرت  وكانت السلطة حسب عبد القادر تلقت وعودا من         . المغلقة
وأكد عبد القادر،    ".لكن كما يبدو، اللي وعدني مش ح يوفي بوعدو        "وعقب عبد القادر، ساخرا     . تدريجي

سنعيد تفعيل عمل الدوائر المختلفة لبيت الشرق، وسيعود العاملون لمزاولـة            "يسرائيلردا على القرار اإل   
وردا على سؤال حول الكيفية طالما ظل بيت الشرق، الذي تعتبره السلطة رمزا سياديا لهـا                ". نشاطاتهم

، األخـرى حن ال نتعامل مع أبواب وجدران، سنعمل من الشوارع، والمؤسسات           "في القدس، مغلقا، قال     
  ".ازلوالمن
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 أن غير ساحة المفاوضـات التـي يـرى          إسرائيلويعتبر عبد القادر ذلك ساحة أخرى للرد على قرار          
  . درجة كبيرةإلىخيارات السلطة فيها محدودة 

  ١٩/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ل مسؤولياتهتحّم وعلى العالم  هو جريمة حربفي غزةما يجري : وزارة الصحة .٧

إن مـا يجـري بحـق    : "لفلسطينية في الحكومة المقالـة فـي غـزة     أعلنت وزارة الصحة ا   : ألفت حداد 
الفلسطينيين، هو جريمة حرب، تمارسها قوات االحتالل، عندما ينقل الجرحى والمصابين على عربـات              

إن هذا مخجل بحق العالم وعليه أن يـستحي، عنـدما           . في ظل ما تدعيه هذه الحضارة من مدنية وتقدم        
ينا وأشالء شهدائنا تنقل على عربات وعلى الدراجات، في ظـل هـذه   يرى هذه الصور وجرحانا ومصاب 

وشدد خالد راضـي، مـدير       ".الدعوات من كل العالم بوقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني          
 لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة       إسرائيلاإلعالم في وزارة الصحة، على ضرورة الضغط على         

 لترات سوالر، أو بنزين تصل للمستشفيات اليـوم         ١٠الحل ليس مجزئاً، وأن     وفتح المعابر، موضحاً أن     
وتنقطع غداً، مؤكداً أن الحل هو رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعـابر، ألن الـشعب الفلـسطيني                   

في ظل هذا الصمت العربـي والـدولي، نحـن          : "وقال راضي  .يعيش في سجن كبير داخل قطاع غزة      
المحها أن يقف الطبيب أمام األشالء والدماء والجرحى، وال يستطيع أن يحرك            مهددون بكارثة ستكون م   

، مطالباً العالم بتحمـل مـسؤولياته جـراء    "ساكناً، وأن يقف المسعف أمام المصاب وال يستطيع أن ينقله   
 .الكارثة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

  ١٨/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   فتح معبر رفح أمام إعادةقف عائقاًتحماس : المالكي .٨

مام أ اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي حركة حماس بالوقوف عائقا            : محمد يونس  –رام اهللا   
 األسـبوعي  عقـب االجتمـاع      أمس فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، وقال في مؤتمر صحافي            إعادة

تعترض وتهـدد  " حماس" لكن  فتح معبر رفح وفق اآللية القديمة،    إعادة وافقت على    إسرائيل إنللحكومة،  
  . المعبرإغالق المعبر، محمالً الحركة المسؤولية عن استمرار إلى بعدم العودة األوروبيينالمراقبين 

  ١٩/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  هايستدعي التحرك الفوري لمواجهة انقالب سلوك حماس :اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .٩

 "عـصابات " إقدام أن أمس أصدرتهة في منظمة التحرير في بيان        سر اللجنة التنفيذي   أمانة أكدت :رام اهللا 
 ومالحقة رئيس تحريرها ورئيس تحرير جريـدة الحيـاة الجديـدة            األيامحماس على منع توزيع جريدة      

حمد بحر، الـذي    أومالحقة الفنان بهاء البخاري جريمة جديدة من قبل مدعي تمثيل الشعب وفي مقدمتهم              
الشعب الفلسطيني وحماية القانون، تحت يافطة حكم ال قيمة وال معنى له، ليس             على حماية مصالح    " اقسم"

 هذه المحكمة ونزاهتها وصالحياتها، بل كذلك من جهة مخالفتها وتعارضها الفج مع قانون              أهليةمن جهة   
 .األساسـي ، وتصادمها مع روح ومبادئ حرية الرأي والصحافة التي كفلها القانون            ١٩٩٥ لسنة   اإلعالم

 والعصاباتي ضد كل مظاهر الحياة      اإلجرامي استمرار الحركة االنقالبية في سلوكها       أن إلى البيان   شاروأ
 يـأتي تثبيتـا     اإلنـسان ، وفي مقدمتها حقوق     اإلنسانية والقوانين   األعرافالعامة ومؤسساتها، وضد كل     

ي وعلـى جميـع    هذا يستدعي التحرك الفور أنللمشروع الفاشي لعصابات حماس في قطاع غزة مؤكدا         
المستويات الرسمية واألهلية والشعبية لمواجهة هذا االنقالب، بما في ذلك التحرك تجاه المحـاكم ورفـع                

 حركة حماس بإقـدامها علـى       إنوقال البيان    . القضاء إلىالدعاوى على هذه الحركة ورموزها لتقديمهم       
 في القضاء على حريـة الـصحافة        يةاإلرهابخنق الحريات العامة تكون قد استكملت خطواتها البوليسية         
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 اتخاذ هذه الخطوة يؤكد من جديد طابعها الدموي والرافض ألي تعددية مهما كانت لما               أنوالرأي مؤكدا   
 الوطنية التي ناضـل شـعبنا       واألخالقتمثله من خطر على برنامجها ومشروعها المعادي لكل المعايير          

  .اعي لتثبيتهاعلى مدار سنوات كفاحه الوطني والسياسي واالجتم
  ١٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   كبيراً قطعت شوطاًشليتالمفاوضات في قضية : محمد نزال .١٠

كشف القيادي البـارز   : زهير اندراوس ،  الناصرةعن مراسلها في       ١٩/٢/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
ما كبيـرا   في حركة حماس محمد نزال، أمس االثنين، في حديث خاص أدلى به لـ القدس العربي أن تقد                

حصل في األيام األخيرة فيما يتعلق بصفقة التبادل بين حماس وبين الدولة العبرية، والتي بموجبها سـيتم                 
، المأسور لدى المقاومة الفلسطينية منـذ الخـامس         شليتي األسير غلعاد    سرائيل سراح الجندي اإل   إطالق

 على سؤال حول النشر فـي       في معرض رده   و  .٢٠٠٦من العام   ) يونيو(والعشرين من شهر حزيران     
الحقيقة أن هناك مفاوضات مـستمرة      : الصحافة العبرية عن تقدم في المفاوضات بين الطرفين قال نزال         
 هناك تقدما، ولكن حتـى اللحظـة ال         أنوغير مباشرة تجري بين الطرفين بشأن الصفقة، ويمكن القول          

 عن اتفاقات وتفاهمات أم ال، ولكن مـا          كانت ستسفر هذه المفاوضات    إذاتزال األمور غير واضحة فيما      
) أحرونوتيديعوت  (وكانت صحيفة   .  شوطا كبيرا وال بأس به قطع في هذه المفاوضات         أناستطيع قوله   

 صفقة التبـادل    إلخراج إسرائيلية قد أكدت أمس االثنين أن حركة حماس تطالب بضمانات من            سرائيلاإل
 نعم، حركة حماس تريد ضمانات كاملة لتنفيذ أي اتفـاق           : حيز التنفيذ، وعن هذا الموضوع قال نزال       إلى

يين بشكل عام غير مطمئنة ومريرة في تنفيذ الوعود التي تقطعها علـى             سرائيلتفاهم، ألن التجربة مع اإل    
 تم االتفاق ولم يتم تنفيذه من قبل الطرف         إذانفسها، ولهذا فانه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات فيما           

 أنناا بالنسبة لنا أمر طبيعي، وكما قلت فان هناك تقدما، ولكن حتى اآلن ال يمكن القول                 ي، وهذ سرائيلاإل
  . االتفاق النهائيإلىوصلنا 

يين قاموا بشطب اسم المناضل مروان      سرائيلوكشف النقاب في سياق حديثه لـ القدس العربي عن أن اإل          
 أن أوساطا  بإبالغنا التبادل، األلمان قاموا      عنهم في صفقة   اإلفراجالبرغوثي من قائمة األسرى الذين سيتم       

 اسم مروان البرغوثي في قائمة حركـة        إدراجفي حركة فتح، وفي مقدمتهم الرئيس عباس أوصت بعدم          
 سـراح البرغـوثي،     إطـالق  تمنح حركة حماس هذا االنجاز، أي        أنحماس، مبررة ذلك، بأنها ال تريد       
  . عن البرغوثياإلفراج عدم يسرائيلوبالتالي طلبت ألمانيا من الطرف اإل

 كـان باسـتطاعتنا أن      إذا قادة حماس قاموا بمراجعة الطرف األوروبي وسألناه فيما          أنوزاد نزال قائال    
يين بواسطة المصريين، حتى ال نكون حجر عثـرة أمـام           سرائيلنشطب اسمه من القائمة التي قدمناها لإل      

روبيين بأننا نرفض شطب اسمه من القائمة، وأكدنا لهم         وأيضا ابلغنا األو  .  حيز التنفيذ  إلى الصفقة   إخراج
 فتح على شطب اسم البرغوثي من القائمة، فعليها أن تقوم بفعل ذلك على المأل، وان                إصرارانه في حالة    

 .تبلغ الرأي العام الفلسطيني علنا بمطلبها بشطب اسم البرغوثي، لكي يقرر الجمهور الفلسطيني في ذلـك     
 اتفـاق حـول     إلـى يين أيضا   سرائيل كانت حماس ستتوصل مع اإل     إذاؤال فيما   وفي معرض رده على س    
ية وبالمقابل يوقف االحـتالل العمليـات       سرائيل القسام باتجاه البلدات اإل    إطالقالتهدئة، بموجبه يتم وقف     

، بمعنى أن   شليتيعني موضوع التهدئة منفصل عن قضية       : العسكرية والتوغالت واالغتياالت، قال نزال    
في موضوع التهدئة   .  له مساره، الذي ال ينبغي أن يعكر من قبل أي طرف أو أية قضية              شليتع  موضو

حماس أبلغت المصريين وكل األطراف المعنية بأنها توافق عليها شريطة أن تكون التهدئة متبادلة وكاملة               
  . بين الطرفين

ي القيـادي فـي حركـة        أسامة المزين  .دأكد  : غزة من ١٩/٢/٢٠٠٨شبكة فلسطين اآلن      موقع ونشر
حماس، وجود اتصاالت مع أطراف دولية أوروبية بخصوص صفقة تبادل األسرى، موضحا أنه لم تصل               
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حركة حمـاس فـي تـصريح       في  المزيني القيادي    وقال .األمور إلى ما يبشر بقرب عملية تبادل حقيقية       
نصل ألي اتفاق إلـى اآلن  نعم هناك محادثات ولم   " ،١٨/٢/٢٠٠٨االثنين  ": لشبكة فلسطين اآلن  " خاص  

 شهر ورفضه االحتالل وبقيت حماس مصرة عليه وهو أن يتم اإلفراج عن             ١١وما تم االتفاق عليه قبل      
 أسير من ذوي المحكوميات العالية واألطفال والنساء وتمت الموافقة على اإلفراج علـيهم علـى                ١٠٠٠

، موضحا أن المشكلة    " عند أول قائمة استلمها      مراحل وعند بدء التنفيذ قام االحتالل بالتراجع عن االتفاق        
، مشيرا أن العدو أصبح يتالعب ويبتز       " اسما ٣٥٠لدى العدو في األسماء ، وكان المتفق أن تقدم حماس           

وشدد القيادي البارز في حركة حماس أنه ال يمكن لحركة حماس أن            . ويريد أن يحسن مواقفه التفاوضية      
  .ي قدمتهاتخضع أو تتراجع عن األسماء الت

  
   حول عقد المؤتمر العام السادس "فتح" مركزية أعضاءخالفات بين  .١١

 بأن خالفات حادة    أمس مصادر مطلعة في حركة فتح لـ القدس العربي          أوضحت:  وليد عوض  -رام اهللا   
 اللجنة المركزية وذلك على خلفية االستعدادات لعقد المؤتمر العـام الـسادس             أعضاءنشبت مؤخرا بين    

وحسب المصادر فان المركزية تعيش حالة انقـسام فـي          . لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين    النتخاب  
وجهات النظر على خلفية االنقسامات الحاصلة في صفوف الحركة حول آلية عقد المؤتمر العام السادس               

ة  التباين في وجهات النظر كان واضحا في اجتماع المركزي         أن إلى المصادر    وأشارت . والمشاركين فيه 
 تغيير حقيقي في البنية القياديـة       بأحداث بين تيار بات يدرك بأن عليه تبنى وجهة نظر المطالبين            األخيرة

 القيادية وبالتالي يطالبون بمنح     لألطر بأن المرض وكبر سنهم يحوالن دون عودتهم         إدراكهمللحركة بعد   
ـ              صوله علـى عـضوية     الشباب فرصة القيادة، وهناك من يطالب بعقد مؤتمر عام مصغر ليـضمن ح

  .  رئيس كتلة فتح البرلمانيةاألحمدالمركزية مثل عزام 
 بأن التيار الذي يسعى لعقد مؤتمر عام مصغر للحركة النتخـاب اطـر              أخرىوكشفت مصادر فتحاوية    

قيادية يضم كال من نصر يوسف وصخر حبش عضوي اللجنة المركزية للحركة وعدنان سمارة وحمدان               
 . فيهـا  أعضاء ليسوا   أنهموالذين يحضرون اجتماعات المركزية على الرغم من        ،  األحمدعاشور وعزام   

وحسب المصادر فان هؤالء تبنوا فكرة عقد مؤتمر حركي مصغر بحيث ال يتجاوز عدد الحضور فيـه                 
 الذين انتخبوا مؤخرا    األقاليم كادر فتحاوي من الداخل والخارج ويقتصر التمثيل على بعض لجان            ١٠٠٠

 الـذي سـيحرم     األمـر  سنوات طويلة في العمل التنظيمي،       أمضتلكوادر التنظيمية التي    دون مشاركة ا  
  . المجلس الثوريأوالعديد من كوادر الحركة للوصول للمركزية 

 والذي ضم كال من الرئيس محمود عباس واحمد قريع والطيب عبـد             اآلخر التيار   أن المصادر   وأشارت
سع يمثل كافة الكفاءات التنظيمية والذين امضوا سنوات طويلة          تبنوا فكرة عقد مؤتمر مو     وآخرينالرحيم  

 القضية ما   أن فتح، وقالت المصادر     أبناءفي العمل التنظيمي بحيث يمثل هذا المؤتمر شرائح واسعة من           
 اللجنـة المركزيـة     أن المصادر    وأوضحت . زالت تراوح مكانها وما زالت مدار بحث اللجنة المركزية        

 اللجنـة التحـضيرية     إلى برئاسة عباس اقتراح ضم اللواء توفيق الطيراوي         األخيرناقشت في اجتماعها    
 اللجنـة المركزيـة تـم سـحب     أعضاء، وبعد الموافقة عليه من قبل    األمنية األجهزةللمؤتمر ممثال عن    

االقتراح بعد اعتراض اللواء نصر يوسف بصفته ممثال عن العسكر، كونه رئيس المكتب العسكري فـي                
 منع تيار محدد من قيادات حركة فتح من         إلىويسعى اللواء نصر يوسف وتياره       .عبئة والتنظيم مكتب الت 
 علي شاهين اللـذين يحمـالن عـضوية         وأبو القيادية العليا لفتح مثل محمد دحالن        األطر إلىالوصول  

  . المركزيةإلىالمجلس الثوري ويسعيان للوصول 
  ١٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
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  عن تاريخها وإلحاقها بالكيان الصهيوني " فتح"محاوالت لسلخ حركة هناك : نزالمحمد  .١٢
ال تزال الشكوك كبيرة في مدى إمكانية       : ""حماس" محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة        قال: دمشق

الذي كان من المفترض أن يعقد قبل فترة طويلة، لكنه تـأخر طـويالً بـسبب                " فتح"عقد مؤتمر حركة    
ت أمامه، صحيح أن الخطوات باتت أكثر جدية لعقده هذه المرة لكن عقده ال يـزال                العراقيل التي وضع  

محاطاً بكثير من الشكوك، وأنا لست متفائال بما سيؤول إليه، ألن من يطلع على البرنامج السياسي الذي                 
ـ  سـرائيل تم إعداده للمؤتمر سيحول الحركة من حركة مقاومة إلى حركة سياسية متحالفة مع اإل              ي يين وف

عن تاريخها وجذورها،   " فتح"مواجهة فصائل المقاومة، حيث أن هذا البرنامج يشي بمحاولة لسلخ حركة            
وتغيير اسمها من حركة تحرير إلى حركة سياسية، هذا باإلضافة إلى أن التراشق اإلعالمي الذي شـب                 

  ". تنتهي له نتائج المؤتمرمؤخراً بين التيار الدحالني والتيار المضاد له يعطي مؤشرا سلبيا عما يمكن أن 
للتواصل مع وزير الخارجيـة الفرنـسي       " حماس"على صعيد آخر نفى نزال وجود أي جهود من جانب           

  .يين والتوصل إلى تهدئة متبادلةسرائيلبرنار كوشنير بغية فتح قناة للحوار مع اإل
  ١٨/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  درة أو تهدئة  مستعدة لدراسة أي مبا"حماس": برهوم .١٣

أكد ناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أمس على جاهزية الحركة لدراسة أي مبادرة              :  د ب أ   -غزة  
" صوت القـدس  " إذاعةورد برهوم في اتصال مع      . أو تهدئة من شأنها استعادة حقوق الشعب الفلسطيني       

بـادرة وتـستثمر أي    تدرس أي مأنحماس على جاهزية "الوسيط قائال على عرض فرنسا أن تلعب دور  
ووقف العدوان على قطاع غزة وشعبنا      .. جهد باتجاه استعادة الحقوق والثوابت الفلسطينية وفك الحصار         

 الموقف األوروبـي بـات      إن"وأعرب برهوم عن تفاؤله بالموقف األوربي الجديد ، قائال           ". الفلسطيني
ية التي ترتكب في غـزة وفـي        سرائيلإليتشكل بصورة جديدة وتحديدا بعد انكشاف النقاب عن الجرائم ا         

  ". الضفة الغربية وبعد فشل أنابوليس وباريس وفشل زيارة بوش في المنطقة 
  ١٩/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   حول مجزرة البريج ومركز الميزاناإلنسانبيان المركز الفلسطيني لحقوق تستنكر " الجهاد" .١٤

 المركـز الفلـسطيني لحقـوق       أصدره الذي   استنكرت حركة الجهاد في فلسطين بشدة البيان      : ألفت حداد 
ي فـي   سرائيل المجزرة التي نفذتها طائرات االحتالل اإل      أن إلى ومركز الميزان والتي رجحا فيه       اإلنسان

وقـال   . هي نتيجة انفجار داخلـي     ٧٧ وإصابة ٩ استشهاد   إلى أدتمخيم البريج وسط قطاع غزة والتي       
 المجزرة نفذت جراء عملية قصف      أنكل الدالئل والشهود تؤكد      أننافذ عزام احد قادة الجهاد في بيان له         

كيف سمح المركزان لنفـسيهما بالوصـول       "متسائال  "  فايد أيمن"وحشية نفذها االحتالل ضد منزل الشهيد       
 مـن  إسرائيل نتيجة كهذه تبرئ     إلى وهل هم مؤهلين فنيا بالوصول       التحقيقات نتيجة خالل يومين من      إلى

 الدمار الهائل الذي سببه االنفجار في عشرات المنازل وشهود العيان حـول مـا           نأ وأضاف ".المجزرة؟
حدث ومعاينة ما تبقى من المنزل والكثير من الخبراء الذين استعانت بهم الحركة تثبت بالدليل القاطع ان                 

  ". وقوع المجزرةإلى أدتالمنزل تعرض لعملية قصف غادرة 
  ١٨/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  تكرر ضدنا ما جرى في نهر البارد : "حماس" بمقاتلة يهدد" جيش اإلسالم" .١٥

المتشددة الحكومة الفلسطينية المقالة باعتقال عدد من نشطائها        " جيش اإلسالم "اتهمت جماعة   : )يو بي آي  (
ـ              على غرار  " القتال"في قطاع غزة على خلفية تفجير مكتبة جمعية الشبان المسيحية قبل أيام، وتوعدت ب

لقد تماألت قـوى    "وذكرت الجماعة في بيان     .  في مخيم نهر البارد في لبنان      اإلسالم ما فعلت جماعة فتح   
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فعمدوا إلى وصف المجاهدين باإلرهابيين ليبـرروا القتـل         .. الكفر واإللحاد على محاربة اإلسالم وأهله     
هـر  وقد ختموا ذلك بحربهم على إخواننا في ن       .. كل هذا لترضى عنهم آلهة الصليب     .. والسجن والتعذيب 

 ". لتتواطأ عليهم كل قوى الشر والكفر بدءا من أميركا وانتهاء بأذنابهم مـن العـرب            ) شمال لبنان (البارد  
جاء الدور على أهل اإلسالم في غزة وقام أفراد حكومة غـزة الهزيلـة               "اإلسالموتابعت جماعة جيش    

طاف لحماس وحكومتهـا أن     فهل خاتمة الم  .. ليقدموا قرابين الوالء لترضى عنهم حكومة الضفة العميلة       
لن نخذل دين ربنا    "وهددت بقتال شرطة حماس قائلة      ". تفعال بنا ما فعله الجيش الماروني في نهر البارد؟        

  ". وإنا على درب السلف والشهادة والجهاد ولو قاتلنا من قاتلنا
  ١٩/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  "وارج هذا العصرخ"واعتبارها من " حماس" ينفي اإلفتاء بمحاربة الحلبيالشيخ علي  .١٦

 علي الحلبي ما نـسبته إليـه        ردننفى أحد أبرز شيوخ الحركة السلفية في األ       :  محمد أبو رمان   -عمان  
، وهي الفتـوى  "خوارج هذا العصر"باعتبارها من " جواز قتال حركة حماس" بـاإلفتاءحركة حماس من   

ال إسماعيل هنية إنهم استندوا إليهـا       في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المق      " متهمون"التي قال   
ـ     .في قيامهم بهذه العملية    الموضـوع  "أن يتم الزج باسمه في هـذا        " الغد"واستغرب الحلبي في تصريح ل

ورغم نفيه معرفته باألسباب التي أدت إلى الزج باسمه في القضية المفترضـة، إال أن الـشيخ                 ". الخطير
وأكد الحلبي عدم معرفته     ".واجه خصومة شديدة من جهات عدة     ت"الحلبي رد ذلك إلى أن الحركة السلفية        

ونفي الحلبي كذلك أن يكون أصدر أي فتـوى أو حكمـا             . المذكورة أسماؤهم في التقرير   " المتهمين"بـ
  ".حركة حماس من خوارج هذا العصر"شرعيا يعتبر فيه 

  ١٩/٢/٢٠٠٨ية ردنالغد األ
  
   تحتفل بذكرى تأسيسها" الجبهة الديمقراطية" .١٧

ـ   النطالقتها فـي احتفـالين فـي    ٣٩أحيت الجبهة الديمقراطية الذكرى الستين لنكبة فلسطين والذكرى ال
 األحزاب في المركز الثقافي الفلسطيني في سعدنايل بحضور عدد من ممثلي            األول قيمُأ ،البقاع والجنوب 

ـ        . اللبنانية والفصائل الفلسطينية   ع كلمـة منظمـة التحريـر    وساد الحفل نوع من التوتر السياسي بـدأ م
 احمد نايف الذي شن هجوما عنيفـا علـى حركـة            أبو ممثل حركة فتح في البقاع       ألقاهاالفلسطينية التي   

 احتجاج صامت بدا واضحا علـى       إلى هذه الكلمة    وأدت. حماس التي وصفها بمصيبة الشعب الفلسطيني     
  .  في البقاعاإلسالميةبعض الحضور وخصوصا على ممثل الجماعة 

 تظاهرة استنكار لجريمة اغتيال القائـد عمـاد         إلى الجبهة   إليهاي البداوي تحولت التظاهرة التي دعت       وف
 خاللها الهتافات المؤيدة للمقاومة والمطالبة بتعزيـز الوحـدة الوطنيـة ونبـذ              ألقيتمغنية، وإلى مناسبة    
  .  المناسبة لهذه الجبهة مهرجاناأقامتوفي البرج الشمالي في صور . الخالفات الداخلية

  ١٩/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  رك إلسالمية لقطع العالقات مع الدنمدعو الدول ات "ألوية الناصر" .١٨

ركية من  طرد السفارات الدنم  " إلى   أمسدعت ألوية الناصر صالح الدين الدول اإلسالمية        :  د ب أ   -غزة  
مقرات الصحف المسيئة   أراضي المسلمين وترحيل العاملين بها خارج البالد ، والعمل الجاد على إحراق             

كنا "وقال أبو عبير القيادي في ألوية الناصر خالل مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة               ." للرسول الكريم 
نعتقد بأن نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول سابقا رأي شخصي ألحد المعـاقين فقـط، ولكننـا                 

  ".فوجئنا بأن هذه اإلساءة ممنهجة
  ١٩/٢/٢٠٠٨الدستور 
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   نجاح صفقة األسرىإمكانيةولمرت يشكك في أ .١٩

 اتفاق حول إلى التوصل بإمكانية عن تشككه أولمرتأعرب  :محمد جمال –  وكاالت–القدس المحتلة 
 أمام أولمرتوقال . شاليتي جلعاد سرائيل سراح الجندي اإلإطالق مع حركة حماس قد يتيح أسرىتبادل 

". شاليت جلعاد إزاء متفائال أكون أنلألسف ال استطيع " القدس  فياألمريكيةممثلين عن الطائفة اليهودية 
 قساة لديهم سلم قيم يختلف تماما عن سلم أشخاص سيأخذ وقتا ونحن نتعاطى مع األمر "أولمرتوتابع 
 فلسطينيا بينهم عدد ٣٥٠ية فإن حماس تطالب بإطالق سراح سرائيل العسكرية اإلاإلذاعةوحسب ". قيمنا

 اسما ولم توافق ٢٣٠ موافقتها المبدئية على إسرائيل وأعطت. اركة في هجمات دامية بالمشأدينكبير 
 . اآلخرين حسب المصدر نفسه١٢٠على الـ 

  ١٩/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
   يعلن مواصلة الحصار على القطاعأولمرت .٢٠

رنسية، انه   الف األخبار في القدس المحتلة أمس ضمن تصريح نشرته وكالة          أولمرتأعلن  : القدس المحتلة 
وكان أولمرت قـد صـرح       .يعتزم مواصلة الحصار على قطاع غزة بعدما سيطرت عليه حركة حماس          

 تغييـر   أنحتى يكـون واضـحا      ) الفلسطيني(سنواصل تطبيق عقوبات تطاول حاجات الشعب       "بالقول  
  ". يكون فقط عندناإالالظروف المعيشية يمكن 

  ١٩/٢/٢٠٠٨ية ردنالغد األ
  

  جتياح غزة يعقبها طلب قوات دولية لحفظ السالمية الإسرائيلخطة  .٢١
ية سرائيلعن مسؤولين في وزارة الدفاع اإل" جيروزاليم بوست"نقلت صحيفة : عبد القادر فارس -غزة 
 إلى إنذار الدولة العبرية تدرس القيام بعملية اجتياح واسعة النطاق لقطاع غزة تمكنها من توجيه أن أمس

 نشر قوات متعددة الجنسيات، كشرط وحيد تستطيع من خالله االنسحاب إلىالمجتمع الدولي لكي يسارع 
 عملية واسعة النطاق في غزة أن باراك كرر في مناسبات عدة أن الصحيفة وأوضحت. من هناك

 إستراتيجية عدم وجود أهمها عدة ألسبابمحتومة وال يمكن تفاديها لكن الجيش بقي مترددا في التنفيذ 
 عملية من هذا النوع لن تحصل قبل التأكد من نشر قوات دولية أية أن إلى ارتوأش. واضحة للخروج

نحن نتحدث عن نموذج الحرب الثانية ضد لبنان : وقال مسؤول لم يشأ الكشف عن هويته. لحفظ السالم
 النار واالنسحاب فان عليه إلطالق كان يريد منا وقفا إذا بأنه الحرب ونبلغ العالم إلى سنذهب أننا أي

  . قوات لكي تحل مكانناإرسال
 ١٩/٢/٢٠٠٨عكاظ 

 
  االستيطان يشهد ارتفاعا كبيرا وكثافة بالقدس الشرقية منذ أنابوليس .٢٢

أن فترة الشهرين ونصف الشهر التي " السالم اآلن"أكدت حركة : عبد الرؤوف أرناؤوط: القدس المحتلة
يطان في القدس الشرقية المحتلة مقارنة تلت مؤتمر أنابوليس شهدت ارتفاعا كبيرا في نطاق وكثافة االست

في تقريرها إنه خالل هذه الفترة صدرت مناقصات , وقالت الحركة .مع السنوات الخمس الماضية
, ٢٠٠٥حكومية لبناء المزيد من الوحدات في القدس الشرقية أكثر مما شيدته في شطري القدس في عام 

ونوهت  .٢٠٠٣ و٢٠٠٢ ما أقيم في عامي  وضعفي٢٠٠٤ مرة أكثر مما أقيم في ١١وبما يعادل 
ية مناقصات لبناء عدد من المشاريع سرائيلإلى أنه منذ ذلك المؤتمر أصدرت الحكومة اإل" السالم اآلن"

هار " وحدة في مستوطنة ٣٠٠ وحدة في تلبيوت و٤٠٠االستيطانية الكبرى في القدس الشرقية من بينها 
كما تخطط الحكومة  . وحدة في مستوطنة جيلو٥٠وعلى األقل المقامة على أراضى جبل أبو غنيم " حوما
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 وحدة استيطانية في مستوطنة ٧٥٠و" هار حوما" وحدة جديدة في ٣٥٠ية لنشر مناقصات لبناء سرائيلاإل
 آالف وحدة استيطانية في ١٠في حين يخطط رئيس بلدية القدس الغربية لبناء , "بسجات زئيف"

على صدق تحليالتها بأعداد الوحدات " السالم اآلن"ودللت حركة  .لشرقيةالمستوطنات المقامة في القدس ا
ية في بنائها في شطري المدينة الشرقي والغربي في السنوات الماضية سرائيلالتي شرعت الحكومة اإل

 وحدة وفي ٣٦٥ نحو ٢٠٠٣ وحدة وفي ٣١٥ تم الشروع في إقامة ٢٠٠٢ويتضح منها أنه في عام 
 .٢٠٠٦ وحدة في حين لم تتوفر معلومات دقيقة عن عام ٧٢٨ نحو ٢٠٠٥ي  وحدة وف٦٤ نحو ٢٠٠٤

وقدمت الحركة استعراضا للمشاريع االستيطانية الجاري تنفيذها حاليا في القدس الشرقية ومنها بناء 
وأشارت إلى أن الحكومة اضطرت مؤقتا إلى إلغاء خطط بناء .  وحدة سكنية في راموت١٣٠٠حوالي 

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت , في الجزء الشمالي من القدس الشرقية" عطاروت "مستوطنة جديدة في
 .بعد مؤتمر أنابوليس مباشرة" هار حوما"بعد إصدار عطاءات إلقامة إنشاءات جديدة في مستوطنة 

 ١٩/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   تقر باستخدام وحداتها األكثر نخبوية في مواجهة المقاومة بغزة"إسرائيل" .٢٣

ي بأنه يستخدم وحداته الخاصة األكثر نخبوية في سرائيلاعترف الجيش اإل:  صالح النعامي- غزة
 لالعتراف بهذه الخطوة إسرائيلوقد اضطرت . العمليات ضد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

 تتبع مباشرة ، التي)سرية األركان" (سييرت متكال"بعدما أصيب، الليلة قبل الماضية، أحد جنود وحدة 
 أولية سرائيل اإلاإلعالموذكرت وسائل .  الجيش ورئيس شعبة االستخبارات العسكريةأركانرئيس هيئة 

 الجيش أركانللقتال في قطاع غزة جاء نتيجة قرار رئيس هيئة " سييرت متكال"من أمس أن الدفع بـ
جيش االحتالل لحسم  الذي اعتبر أن مشاركة هذه الوحدة باتت ضرورية في سعي أشكنازيجابي 

ونقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر في قيادة . المواجهة مع حركات المقاومة، وخصوصا حركة حماس
، تعمل وحدة الكوماندوز البحرية، التي يطلق عليها "سييرت متكال" جانب إلىالمنطقة الجنوبية قوله إنه 

 بعمليات التصفية واالختطاف والمداهمة ية أن هذه الوحدات تقومسرائيل المصادر اإلوأضافت .١٣القوة "
 داخل مناطق السلطة، وجميع هذه الوحدات تعمل بالتنسيق إلىالسريعة ونصب الكمائن المسلحة والتسلل 

 .)الشاباك(الكامل مع جهاز
 ١٩/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  ١٩٧١يا يتهمون قادتهم باستخدامهم كفئران تجارب عام إسرائيلجنديا  ١٨ .٢٤

خدموا في وحدة المظليين أن الجيش الذي " ياًإسرائيل" جندياً ٣٠كشف  : آمال شحادة-ة القدس المحتل
أجرى عليهم تجربة لغاز األعصاب سبق أن جربها على " أكثر الجيوش أخالقية في العالم"يزعمون أنه 
 وجاء في دعوى رفعها الجنود ضد الجيش أن قادة الوحدة أبلغوهم بأنهم ينضمون إلى. الحيوانات

 . يوماً ورفضوا إبالغهم بحقيقة ما يجري١١ قرصاً يومياً على مدار ٢٥مشروع سري للغاية وأطعموهم 
العبرية إنهم واصلوا الحصول على أقراص الدواء على الرغم من " يديعوت"وقال الجنود لصحيفة 

، "تسيونانس " في منطقة ١٩٧١وحسب الصحيفة فان التجربة أجريت عام  .إصابتهم بالتقيؤ واإلسهال
ووفق رواية الجندي آفي يوغاف، فإن الجنود لم يعرفوا على مدى سنوات عديدة المخاطر التي تنطوي 

 .على مثل هذه التجربة
  ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  تتعرض النتقاد أوروبي وتنتقد مسؤوالً في األمم المتحدة" إسرائيل" .٢٥
م المتحدة للشؤون اإلنسانية االثنين مشيرة إلى انه لـم  جون هولمز مسؤول األم"إسرائيل"انتقدت  : ب.ف.ا

وجـاءت التـصريحات    ". إسـرائيل "الذين يشنون هجمات علـى       "اإلرهابيين"ينتقد صراحة من أسمتهم     
، قال فيه   "سديروت"في إشارة إلى تصريح أدلى به هولمز خالل زيارته األحد إلى مستعمرة              "يةسرائيلاإل"

 .  تقاس بما تعانيه غزةإن معاناة هذه المستعمرة ال
  ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يةسرائيلحزب اهللا يخطط الغتيال وزير في الحكومة اإل": يديعوت أحرونوت" .٢٦

، الصادرة صباح اليوم، الثالثاء، في عنوانها الرئيسي أن حـزب اهللا            "يديعوت أحرونوت "كتبت صحيفة   
يال القيادي العسكري في حزب اهللا عماد مغنية فـي  ي، وذلك في أعقاب اغتإسرائيليخطط الغتيال وزير    

) الشاباك(وقالت الصحيفة إنه في أعقاب عملية االغتيال فإن جهاز األمن العام             .دمشق، األربعاء الماضي  
 وأصدر تعليمـات جديـدة      ،قرر تشديد الحراسة على الوزراء حتى خالل عطلتهم الخاصة خارج البالد          

 .وميةلضباط األمن في الوزارات الحك
  ١٩/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ويقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء" يهودية القدس"حاخام يريد اعترافاً ب  .٢٧

وتحويل ما  " إشعال الفتنة "ب  " ياإسرائيل"اتهم كاتب وعضو في حزب ميرتس الصهيوني حاخاما          : أ.ب.د
اع مع أكثر من مليـار   أسماه الصراع السياسي بين ستة ماليين يهودي وخمسة ماليين فلسطيني إلى صر           

العبرية، أمـس،   " هآرتس"ابشالوم سترون في مقال له نشرته صحيفة        " يسرائيلاإل"وتطرق الكاتب    .مسلم
على العرب الذين يصلون فـي المـسجد        "التي قال فيها    " يونا متسجر "إلى تصريحات الحاخام المتطرف     

إن المسلمين يمتلكون مكة والمدينة     "اف  وأض ".األقصى أن يعترفوا بأن مدينة القدس تعود لليهود وحدهم        
وليسوا بحاجة إلى مكان مقدس ثالث واقترح أيضا إقامة دولة فلسطينية في صحراء سيناء ونقل سـكان                 

  ". غزة إليها
  ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  نشاطه" بيت الشرق" ينتقد أولمرت الستئناف "الليكود" .٢٨

، حكومة أولمرت بعد استئناف بيت الشرق الفلسطيني نشاطاته          بشدة، أمس  "الليكود"انتقد حزب      : أ.ب.د
 اعتبر األنباء عن استئناف نشاطات بيت الشرق        "الليكود"وذكرت اإلذاعة العبرية أن      .في القدس المحتلة  

فعـالً  " تتنـازل  "في القدس دليال آخر على أن الحكومة الحالية برئاسة إيهود أولمرت        " األورينت هاوس "
هذه الخطوة تنسجم    "أنوأضافت انه جاء في بيان أصدره الحزب         .في القدس " إسرائيل"ادة  عما سمتها سي  

مع سياسة تجميد بناء األحياء الجديدة شرقي المدينة ومع االستعداد للتنازل عن أجزاء من المدينـة فـي                  
   ".نطاق المفاوضات السياسية

  ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  ريخ باتريوت في منطقة حيفا تنصب بطاريات صوا"إسرائيل" .٢٩

 قامـت  إسـرائيل ية لوكاالت األنباء تفيد أن     إسرائيلية تصريحات مصادر أمنية     سرائيلاقتبست التقارير اإل  
عمليـة انتقـام    "بالقرب من حيفا، وذلك في إطار االستعدادات ضد         " باتريوت"بنشر بطاريات صواريخ    

  .ماد مغنية، األربعاء الماضي في دمشقمحتملة ينفذها حزب اهللا ردا على اغتيال القيادي ع
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وجاء أن البطاريات المذكورة قد نصبت في المكان يوم أمس، للمرة األولى منذ الحـرب الثانيـة علـى                   
   .لبنان

  ١٨/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ٢٠٠٧ بالمئة في ٤,٦ إلىي سرائيلتباطوء نمو الناتج الصناعي اإل .٣٠

ي شـهد   سـرائيل  نمو النـاتج الـصناعي اإل      أننين   يوم االث  لإلحصاءات قال المكتب المركزي     -تل أبيب 
وبهـذا يواصـل     .٢٠٠٦ بالمئة في    ٩,٨ في المئة بعدما قفز      ٤,٦ إلىتباطوءا حادا العام الماضي ليصل      

 وذلك مـع نمـو      ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠١الناتج الصناعي نموه للعام الرابع على التوالي بعد تراجعه من عام            
 نمـا النـاتج     األولوفي ديـسمبر كـانون       .المئة العام الماضي   في   ٥,٤االقتصاد عموما بما يقدر بنحو      

 بالمئة في نـوفمبر     ٠,٨ في المئة بعد انكماشه      ٠,٧الصناعي بنسبة معدلة لمراعاة عوامل موسمية بلغت        
  .تشرين الثاني

 ١٨/٢/٢٠٠٨رويترز 
  
  ندوة سياسية لمنظمة ثابت بمناسبة الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية .٣١

ندوة سياسـية   " ثابت"ياء الذكرى الستين للنكبة، أقامت المنظمة الفلسطينية لحق العودة          ضمن فعاليات إح  
ـ               ن عـن   ويوم السبت الماضي في مخيم برج الشمالي لالجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، حـضرها ممثل

 وقد حاضر في  . األحزاب والقوى الفلسطينية واللجان والجمعيات األهلية وحشد من أبناء مخيمات صور          
 من الدكتور رجب شعالن رئيس جمعية حقوقيين من أجل اإلنسان، واألستاذ علـي هويـدي                الندوة كال 

 بين ملفـات    األبرزمنظمة، الذي أكد أن ملف الالجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة هو            لاألمين العام ل  
ا أكد علـى أن حـق       كم. القضية الفلسطينية لما يمثله من جوهر الصراع وديمومته مع العدو الصهيوني          

  .العودة هو حق غير قابل للتصرف
  ١٨/٢/٢٠٠٨  الفلسطينية لحق العودةمنظمةال

  
   يعيشون حياة مأساويةية فلسطيني في مخيم الوليد في صحراء األنبار العراق١٩٠٠ .٣٢

 فـي   ٢٠٠٦ فلسطيني يعيشون في خيام في مخيم الوليد الذي أقيم في تشرين الثاني عـام                ١٩٠٠ما زال   
ألنبار على إثر هرب الفلسطينيين من بغداد بعد أن أصبحوا هدفا للقتل واالختطاف والتنكيل من               صحراء ا 

الحتياجـات اإلنـسانية    ااالفتقار ألبسط متطلبات العـيش و      وذلك في ظل     .قبل مليشيات عراقية مسلحة   
سـالة  مسؤول اإلعالم في لجنة إغاثة فلسطينيي العراق ماهر حجازي في ر          ، بحسب ما يصف     األساسية

  .دعا فيها المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك بكل الوسائل لحل مشكلة هؤالء الفلسطينيين
  ١٨/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  والتوحد إلى إنقاذ القدس ان يدعوالتميمي وعطا اهللا حنا .٣٣

الـشيخ تيـسير     أن   :رام اهللا  مراسلها مـن      منتصر حمدان   عن ١٩/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نشرت
 مؤتمر صحافي مشترك عقده بمشاركة المطران عطا اهللا حنا فـي رام اهللا، منظمـة                التميمي طالب في  

مدينة تتعرض لمذبحـة تـشمل المقدسـات        الن  أالمؤتمر اإلسالمي بعقد قمة عاجلة إلنقاذ القدس، مؤكدا         
جل تقويض المـسجد األقـصى مـن        أوالعمائر والثقافات والتاريخ واآلثار والسكان ومواصلة العمل من         

 من  "إسرائيل" ما سماه الصمت المريب والمعيب على ما تنفذه          حناأدان  من جهته   و .ه تمهيدا لهدمه  أساسات
 تستغل الخالفات الفلسطينية الداخلية لإلمعان في ممارساتها وتهويد         "إسرائيل"ن  أعدوان على غزة، مؤكدا     

  .القدس مناشدا كال من فتح وحماس للتوحد والحوار وإنهاء الخالفات بينهما
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 التميمي كشف، عـن     أن: رام اهللا  مراسلها من     يوسف الشايب   عن ١٩/٢/٢٠٠٨ية  ردن الغد األ  أضافتو
، بات دون أساسات، ما يعني      ٦٧ية المتواصلة منذ العام     سرائيلأن المسجد األقصى، وبسبب الحفريات اإل     

 هو الحـال    أن أي مؤثر طبيعي كزلزال، قد يؤدي إلى سقوطه، أو جزء منه أو تصدعه على األقل، كما                
  .بساحاته

  
  تمديد إغالق المؤسسات الفلسطينية مجحف وظالم: مفتي القدس .٣٤

ية بتمديد إغـالق    سرائيلمس قرار سلطات االحتالل اإل    أأدان الشيخ محمد حسين     : ، بترا  د ب أ   -رام اهللا   
القرار بالمجحف والظالم، مشيرا إلى أنه يستهدف مؤسـسات          ووصف   .المؤسسات الفلسطينية في القدس   

 .ية بحق الفلسطينيين في المدينة    سرائيلتقدم خدمات إنسانية للمقدسيين في ظل إهمال وتعسف السلطات اإل         
 حفر األنفاق أسفل جدران المسجد األقصى وفـي محيطـه   إسرائيلولفت إلى تزامن هذا القرار مع تعمد       

لـى مواصـلة   إضـافة  إومحاصرة مدينة القدس بجدار والتوسع وتهويد معالم القدس العربية واإلسالمية       
  .التوسع االستيطاني والعدوان العسكري

  ١٩/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  األقصى المسجد من المخاطر المحدقة بمؤسسة األقصى تعتمد طريقة إعالمية جديدة للتحذير  .٣٥
أصدرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية شريطاً مـسجالً بـصوت           :  سامي سعيد  -رام اهللا   

 بـين  ه خاصة مخطط تقسيم،يتضمن تحذيرات من المخاطر المحدقة بالمسجد األقصى   الشيخ رائد صالح    
وأكد الشيخ صالح أن هذه الوسائل هي األنجع في هذه األيام للـدفاع عـن المـسجد                  .المسلمين واليهود 

تقوم مؤسسة األقصى بتعميم عشرات اآلالف من       حيث  ي،  سرائيلاألقصى، وإحباط مخططات االحتالل اإل    
  . هذا اإلصدار الجديد بهدف إيصال رسالته إلى أكبر حيز ممكنالنسخ من

 ١٩/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   خالل أسبوعين  فلسطينيا شهيدا٣٨ًتقرير لجمعية نفحة يبين سقوط  .٣٦

 بأن  ، واإلنسان األسرى لجمعية نفحة للدفاع عن حقوق       اإلعالميةأفادت الدائرة    : أمين أبو وردة   -نابلس  
.  بينهم ستة أطفـال وامـرأة واحـدة         فلسطينيا  مواطنا ٣٨ منذ مطلع شباط الجاري      قوات االحتالل قتلت  

. من عدد الـشهداء   % ٧٥ مواطناً قضوا في عمليات اغتيال وهو ما يمثل          ٢٨ن بين الشهداء    أوأوضحت  
  . المحتلة الغربية شهداء بالضفة٩ و، شهيدا من قطاع غزة٢٩ أن من بين الشهداءقد بينت و

  ١٩/٢/٢٠٠٨ة الخليج اإلماراتي
  

   منذ انتفاضة األقصىيةسرائيل فلسطينيا استشهدوا على الحواجز اإل١٩٥: حقوقيةمؤسسة  .٣٧
ية قتلت ما يزيد    سرائيلكشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان النقاب، عن أن القوات اإل           :رام اهللا 
بداية انتفاضة األقـصى،     فلسطينيا على الحواجز العسكرية المنتشرة بالضفة وقطاع غزة منذ           ١٩٥على  

  . وذلك بسبب المنع من المرور واإلجراءات الروتينية والعرقلة المتعمدة وخاصة للمرضى وكبار السن
  ١٨/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
 مع أولمرتخالل لقائه أهالي األسرى يطالبون عباس بطرح قضية أبنائهم  .٣٨

األسبوعي في مقر اللجنة الدولية  هم خالل اعتصام،طالب أهالي األسرى في سجون االحتالل :حسن جبر
 كما . عباس بطرح قضية أبنائهم األسرى عند اجتماعه بأولمرتالرئيس ،للصليب األحمر بمدينة غزة

 باإلفراج عن األسرى الذين أمضوا فترات طويلة في السجون إلى جانب األخير على مطالبة وهحث
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وفق حميد، مدير العالقات العامة واإلعالم في م ومن جهته قال .األسيرات واألطفال، كبادرة لحسن نوايا
ن األسرى في سجن هداريم يعكفون على إعداد وثيقة تصالح وطني تنهي ، أجمعية األسرى والمحررين

إلى ذلك، طالب  .فتح وحماس، الفتاً إلى أن الوثيقة ستشمل جميع القضايا الخالفية الخالف بين حركتي
ي بالتمسك بمطالبتهم باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين من ائيلسرحميد، الفصائل اآلسرة للجندي اإل

ملطخة إنه لن يتم اإلفراج عن األسرى الية التي تقول سرائيلأصحاب األحكام العالية، وكسر القاعدة اإل
  .أيديهم بالدماء

  ١٩/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  ف للمرأة الفلسطينيةاالحتالل يعتقل طالبة في نابلس ضمن سياسة استهدا: جمعية نفحة .٣٩
 اقتحمت شارع حتالل واإلنسان، أن قوات االاألسرىأفادت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق : محافظات

امريش بمدينة نابلس وداهمت منزل طالبة بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية واعتقلتها واقتادتها إلى 
لى ارتفاع ملحوظ في استهداف المرأة إة مشير، عتقالعملية االجمعية ال استنكرتقد و .ةجهة مجهول

  . مواطنات منذ مطلع العام الجاري٧الفلسطينية على كل المستويات، حيث اعتقلت قوات الجيش 
  ١٩/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  التميمي يستنكر قيام قوات االحتالل باقتحام مقر محكمة شرعية .٤٠

 اقتحـام ى للقضاء الشرعي الشيخ تيسير التميمي،       استنكر رئيس المجلس األعل   :  د ب أ ، بترا     -رام اهللا   
ن جنود االحـتالل     وأشار إلى أ   .، مقر محكمة حواره الشرعية    يسرائيلاإل االحتاللقوات كبيرة من جيش     

قاموا بالعبث بمحتويات المحكمة والملفات الخاصة بقضايا المـواطنين ووثـائق وسـجالت المحكمـة               
  .المحكمةويات الشرعية، مبينا أنه شكل لجنة لجرد محت

  ١٩/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  مركز حقوقي يدين قطع حكومة فياض رواتب آالف الموظفين  .٤١
 في قطاع غزة أن سياسة قطـع الرواتـب التـي            اإلنسانأكد مركز الميزان لحقوق     :  رائد الفي  -غزة  

ق تمارسها حكومة فياض في الضفة الغربية تشكل مخالفة للقانون الفلسطيني وتـشكل مـساساً بـالحقو               
 مدرساً وموجهاً وإدارياً    ١٦٤وأشار إلى أنه رصد قطع رواتب        .والحريات األساسية التي يحميها القانون    

في أما  .  موظفاً ١٨٥في مدينة خان يونس تم قطع رواتب حوالي         كما  . في مديرية التعليم في مدينة رفح     
ي مدينة غزة تم قطع رواتـب       فبينما  .  موظفاً في قطاع التعليم    ٨١تم قطع رواتب    فقد  المحافظة الوسطى   

ن موظفي  من جهة أخرى أ   وقال المركز    . موظفاً في شمال القطاع    ٦٧قطعت رواتب   كما  .  موظفاً ١٥٨
وزارة الصحة تعرضوا للممارسات ذاتها، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن مجموع من تم وقـف                

   . موظف٢٨٠٠رواتبهم بلغ 
  ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لى غزة وإقبال كثيف على محطات البنزينإ محدودة من الوقود كميات .٤٢

 إقباالً كبيراً على محطات البنزين الذي تم توريد كميات قليلة           أمسشهد قطاع غزة    :  فتحي صباح  -غزة  
وقـال   . ألف ليتر فقط   ٦٠ بإدخال نحو    أمسي  سرائيل القطاع، بعدما سمحت سلطات االحتالل اإل      إلىمنه  

 ألـف ليتـر     ١٢٠ تبلغ    البنزين ن حاجة القطاع من   ، أ ي مدينة غزة مأمون الخزندار    مالك محطة وقود ف   
 ألف ليتر من البنزين فقط،      ٣٤ن سلطات االحتالل سمحت األحد قبل الماضي بتوريد         أ إلى مشيرا. يومياً
أعلنت وزارة الصحة   من جهتها   و .الكميات الوحيدة التي سمحت بإدخالها منذ شهر      هي   هذه   أن إلىالفتاً  
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  التابعة للوزارة في قطـاع     اإلسعافنها زودت سيارات    أ أمس،في حكومة تسيير األعمال برئاسة فياض       
كانـت اإلدارة العامـة لإلسـعاف       قـد   و.  سيارة بالبنزين عبر مورديها المعتمدين     ٥٧ البالغ عددها    غزة

ي منـع   سـرائيل ديداً بالقرار اإل   تن أمسوالطوارئ في وزارة الصحة نظمت اعتصاما احتجاجيا في غزة          
ن المديرية لم تتـسلم     أوقال المدير العام معاوية حسنين      . توريد البنزين وتقليص كميات بقية المستشفيات     

 سـيارة تعمـل     ١٥ ليتر سوالر لنحو     ٤٠٠ سيارة، و  ٤٢ ليتر بنزين لنحو     ٣٠٠ الماضي سوى    األسبوع
واألطـراف  ة الرباعية الدولية ومنظمة الصحة العالمية        اللجن إلى نداء عاجالً    اوجهم. محركاتها بالسوالر 
  . للتدخل ووقف الحصار المحكم على القطاع والعمل على تزويده ومستشفياته بالوقودوالهيئات الدولية

  ١٩/٢/٢٠٠٨الحياة 
  

 بيت لحم يحذرون من أزمة في المخزونفي صحاب محطات الوقود أ .٤٣
ة بيت لحم، من نقص متوقع في كميات المحروقات  محطات الوقود في محافظأصحابحذر : بيت لحم

 . معبر ترقومياإلى نقل استالم الوقود من مدخل بلدة الخضر الجنوبي إسرائيلثر قرار إفي المحافظة 
ي سرائيلن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة مع الجانب اإلأ ،قال مجاهد سالمة رئيس هيئة البترولمن جهته و

 أعلى المستويات في السلطة إلى انه تم رفع هذه القضية إلى، مشيراً من اجل التراجع عن هذا القرار
  .الفلسطينية، حيث سيتم بحث الموضوع في جلسة مجلس الوزراء

 ١٩/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

 اعتصام لموظفي ديوان الرقابة احتجاجاً على االعتداء على موظفيه في غزة .٤٤
، أمس، أمام المجلس فلسطينيةة المالية واإلدارية في السلطة الاعتصم موظفو ديوان الرقاب: وفا -رام اهللا 

وقال  .سالحالالتشريعي في رام اهللا، احتجاجاً على منع زمالئهم من القيام بعملهم في غزة تحت تهديد 
ن اعتصامهم هو صرخة تأكيد على أن هذا الديوان هو ملك للشعب أرئيس الديوان محمود أبو الرب، 

 عن التجاذبات السياسية، مشيراً إلى أن الديوان هو هيئة مستقلة في عملها، ومساءل الفلسطيني، وبعيد
  .أمام الرئيس وأمام رئيس المجلس التشريعي

  ١٩/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  أهالي حي فلسطيني في مدينة اللد يقررون إطالق اسم جورج حبش على حيهم .٤٥
" تعايش"ي تصاعدت في اآلونة األخيرة، أعلن أهالي حي         احتجاجا على سياسة هدم منازلهم، الت     : الناصرة

، أنهم يستعدون لإلعالن عن اسم جديد للحي، ليكون         ٤٨العربي في مدينة اللد وسط فلسطين المحتلة عام         
  .مدينةالعلى اسم جورج حبش، الذي ينحدر من 

  ١٨/٢/٢٠٠٨ قدس برس
 

   مليارات١٠لدولة بحاجة إلى وإقامة ا  مليار٩ خسائر االقتصاد الفلسطيني :اشتيهمحمد  .٤٦
، أن  "بكـدار "محمد اشتيه، رئيس المجلس االقتصادي للتنمية واألعمار        . قال د : رام اهللا  - فلسطين اليوم 

 .قيمة األموال التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر باريس االقتصادي هي اقل بكثير مما أعلن عنها                
الـدول  فإن  عنى انه إذا كان هناك مسارا سياسيا على األرض،          هذه األموال أمواال سياسية، بم    أن  واعتبر  
ن االقتصاد الفلسطيني منذ بدء االنتفاضـة تكبـد خـسائر    أ  ومن جهة أخرى بين.تقدم األموالسالمانحة  
احتياجـات ماليـة و     ك مليـار    ٥,٤ خالل ثالث سنوات قادمة بحاجة إلـى         هو مليار دوالر، و   ٩بمقدار  

 االقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى بنية      ، فإن عن إقامة دولة فلسطينية   ي ظل الحديث    الفتا إلى أنه ف   تطويرية،  
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 مليـار   ١٠قدر على أساسها مبلغ االحتياجات، والذي قد يرتفع حينها ليـصل إلـى              تتحتية لهذه الدولة،    
  .دوالر

  ١٨/٢/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  

 شهيدا ٩٧إلى  غزة قطاعوفاة مواطن من جباليا يرفع عدد ضحايا حصار  .٤٧
متأثراً بمرض من جباليا مس وفاة عبد العظيم خضر أأعلنت مصادر طبية :  عالء المشهراوي-غزة 

ن خضر هو أحد كوادر الجبهة أ إليهيشار ، ومما  من السفر لتلقي العالجه االحتاللن منعأالقلب بعد 
ائلته من االلتحاق به قبل قرابة الشعبية وقد عاد إلى أرض الوطن قبل ثالث سنوات، في حين تمكنت ع

  . مريضا ٩٧غزة إلى قطاع  يرتفع عدد ضحايا حصار تهوبوفا .شهر
  ١٩/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   لحماية آثار فلسطين في رام اهللامتحف إعادة افتتاح  .٤٨

ة، بعد  عادت وزارة السياحة الفلسطينية مؤخرا افتتاح متحف متواضع لآلثار في رام اهللا في الضفة الغربي              
 مدير المتحف   أشارو. يإسرائيل المبنى بأضرار في قصف      إصابة نتيجة   ٢٠٠٢ في العام    أغلقته كانت   أن

 قصة مدينة رام اهللا ومحيطها عبر العصور،        ةيا من خالل هذا المتحف رو     إلى أنهم يحاولون  فراس عقل   
 وتصويرها ثم حفظها في     ريةاألثتم توثيق وتسجيل كافة القطع      قد  و . عام قبل الميالد   ٤٣٠٠وتحديدا منذ   

  .أصلهاملفات حاسوب خاصة، خوفا من ضياع 
  ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   ارتكبت جرائم حرب في لبنان إسرائيل: هيومن رايتس .٤٩

، في تقرير لها، "هيومان رايتس ووتش"اتهمت منظمة حقوق اإلنسان الدولية :  بترا–القدس المحتلة 
ي باستخدامها للقنابل العنقودية خالل عدوانها األخير على لبنان، حسبما  بخرق القانون الدولإسرائيل

  .ذكرت صحيفة معاريف العبرية أمس
  ١٩/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  العشرات متورطون في اغتيال مغنية  : مسؤول سابق للموساد في بيروت .٥٠

غتيال القائد في اعتبر الرئيس السابق لعمالء الموساد في بيروت اليعازر تسافرير، أمس، أن ا: ا ب
المقاومة عماد مغنية تطلب على األرجح سنوات من العمل االستخباراتي المتواصل من قبل عشرات 

 والواليات المتحدة هما المشتبه فيه األول، إال أن دوال مثل فرنسا إسرائيلرغم أن "وقال . العمالء
  ".وألمانيا والسعودية لها حسابات لم تصفها مع مغنية أيضا

  ١٩/٢/٢٠٠٨سفير ال    
  
  تتهم أسيراً لبنانياً باالتصال من سجنه مع حزب اهللا " إسرائيل" .٥١

اتهـم جهـاز    :  آمال شحادة  ،القدس المحتلة  نقًال عن مراسلها في     ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
اصـلة  األسير اللبناني في سجون االحتالل نسيم نـسر بمو        ) الشاباك" (إسرائيل"االستخبارات الداخلية في    

وعبر مسؤولو الجهاز عن تخوفهم من تنفيذه عملية انتحارية ضد          . عالقته مع حزب اهللا من داخل السجن      
  .، وفق تنسيق مع الحزب"يةإسرائيل"أهداف 
ية ترفض سرائيلأفادت وسائل اإلعالم العبرية، أمس، بأن السلطات اإل :١٩/٢/٢٠٠٨ األخبار وأضافت

. ، بالعودة إلى لبنان بعد إطالق سراحه المقرر في غضون أشهرالسماح لألسير اللبناني، نسيم نسر
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ويطالب نسر، الذي تنتهي فترة محكوميته بعد نحو شهرين، بنقله إلى لبنان، األمر الذي ترفضه سلطات 
  .ية بعد نحو عامين من اعتقالهسرائيلتل أبيب، رغم تخليه عن جنسيته اإل

 
 بر وتحذر من تكرار اقتحام أراضيهاالقاهرة تدعو حماس للتعاون في قضية المعا .٥٢

وكشفت .  طلبت القاهرة من حركة حماس التعاون لحل مشكلة المعابر: وكاالت- احمد ربيع -القاهرة 
مصادر دبلوماسية مطلعة ما وصفته بمقترحات مصرية يتم التداول بشأنها مع حركة حماس التي جددت 

ر ال يمكن إقصاؤها أو استبعادها، حسبما ترى ذلك القاهرة اعتبارها عنصرا رئيسيا بحل مشكلة المعاب
وأشارت المصادر إلى أن االتصاالت مع الحركة لم  .دوائر وأطراف عديدة بينها السلطة الفلسطينية ذاتها

ولن تنقطع حتى يتم التوصل إلى اتفاق وتذليل العقبات القائمة، فيما نفت وجود اعتراض أو تحفظ 
لمشاورات، ولفتت إلى أن األوروبيين أنفسهم يريدون حل هذه المشكلة أوروبي على تلك االتصاالت وا

وشددت على أن الموقف . إلى منطقة الحدود والمعابراالستقرار والهدوء وسيولة المرور وإعادة 
 بين الفلسطينيين واالتحاد ٢٠٠٥المصري لم ولن يتراجع عن اتفاق القاهرة الثالثي الموقع نوفمبر 

 لإلشراف على المعابر، فيما ذكرت أن حركة حماس تصر على أن يكون لها وجود إسرائيلاألوروبي و
يكاد يكون مستحيال " الحمساوي" وفيما اعتبرت أن المطلب .وإشراف على المعابر من الجانب اآلخر

كما أنها غير معترف بها من الجانب " الثالثي"تحقيقه باعتبار أن الحركة ليست طرفا باتفاق المعابر 
وأشارت .  واالتحاد األوروبي ومن ثم ال يقبلون بأي وجود أو مشاركة لها على المعابرإسرائيل اآلخر

تلك المصادر إلى تعثر المفاوضات بين مصر والحركة في التوصل إلى اتفاق، فيما كشفت عن مقترحات 
 تنطوي على أي مصرية قالت إنها قدمت إلى الحركة بانتظار تلقي الرد عليها جددت التأكيد على أنها ال

وذكرت بهذا الصدد أن المقترحات تعطي الحركة  . الثالثي بشأن إدارة المعابر٢٠٠٥تراجع عن اتفاق 
 .بعض االمتيازات رفضت اإلفصاح عن تفاصيلها

وعلى صعيد متصل ذكرت المصادر أن القاهرة ال تستبعد تكرار سيناريو اقتحام الفلسطينيين للحدود إذا 
ية القهرية ضد أبناء القطاع، غير أنها في الوقت الذي تحدثت عن رسالة سرائيلاستمرت السياسات اإل

قالت إنها شديدة اللهجة تعكس رفض مصر التام العودة إلى هذا السيناريو وتحذرها من تكراره قالت إن 
 القاهرة ستقف بكل شدة وحسم أمام أي تحركات باتجاه انتهاك حدودها، فيما أشارت إلى أن ما حدث من

وكشفت في ذات الوقت  .قبل القى استياء واسعا من جانب الرأي العام المصري الذي لن يسمح بتكراره
 ضرورة تحمل مسئوليتها تجاه التعاون مع جهودها الرامية إلى إنهاء وحل إسرائيلعن أنها طلبت من 

 .مشكلة المعابر واألوضاع في قطاع غزة
 ١٩/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   فلسطيني لقطاع غزة٢٠٠إعادة أكثر من .٥٣

 فلسطيني تم ٢٠٠أكد مصدر أمني مسئول بشمال سيناء بأن هناك أكثر من:  أحمد سليم-العريش 
تجميعهم ووضعهم ببعض دور الشباب بالعريش تمهيدا إلعادتهم لقطاع غزة وهم من المخالفين لتعليمات 

 هناك أعداد أخري متخلفة عن  أنه مازالتإلىالعودة قبل إغالق الحدود من القطاع وأشار المصدر 
الدخول وجار حصرهم أيضا إلعادتهم وأضاف أن جميع المشاكل التي نتجت عن أحداث الفترة الماضية 

  .في سبيلها للحل
  ١٩/٢/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ٩٩٤:         العدد                        ١٩/٢/٢٠٠٨التاريخ الثالثاء 

  التوتر يسود العالقة بين مصر وحماس  .٥٤
لدكتور محمود الزهار إلى على الرغم من زيارة وفد من حركة حماس في قطاع غزة برئاسة ا: خاص

مصر مؤخراً؛ حيث التقى وفداً رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة في مدينة العريش برئاسة 
اللواء محمد إبراهيم، فإن العالقات المصرية مع حركة حماس ال يزال يشوبها التوتر، فاجتياح 

، ال يزال يلقي بظالله السلبية على الفلسطينيين لمعبر رفح فجر الرابع والعشرين من يناير الماضي
السلطات المصرية، خصوصاً جهاز المخابرات العامة، الذي يوجه االتهام المباشر إلى حركة حماس 
بأنها هي التي تقف وراء تفجير المعبر، وأن هذا الموقف أحرج مصر، ودفع الرئيس مبارك إلى 

 الفلسطيني وأنه أمر بالسماح للفلسطينيين بالدخول األمر باإلعالن بأنه لن يسمح بتجويع الشعب" تخريجة"
النظام المصري، ولكنها أثارت حنقه تجاه " ماء وجه"إلى األراضي المصرية، تلك التخريجة التي حفظت 

حماس، خصوصاً اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي تقول المصادر بأنه تعرض 
ء عمر سليمان الذي يحظى بثقة مبارك فوجئ بهذا االنتقاد الالذع له، اللوا. لتوبيخ من الرئيس مبارك

وحاول تبرير األمر بأن اتفاقية كامب ديفيد تشترط سقفاً محدداً لعدد الجنود المصريين الذين يقومون 
بحراسة الحدود مع قطاع غزة، وأن هذا العدد غير كاٍف لمواجهة مئات األلوف من الفلسطينيين الذين 

انتقادات مبارك لسليمان جعلت لقاء األخير مع وفد حماس، الذي زاره في نهاية شهر .  على المعبرتدفّقوا
يناير الماضي، برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ساخناً وعاصفاً وفقاً لروايات مقربين من 

 دفعته إلى حيث استخدم سليمان نبرة عالية ومصطلحات قاسية في الحديث مع مشعل، لدرجة. الطرفين
في حال تكرر اجتياح معبر رفح، وهو ما رد عليه مشعل " حيضرب بالمليان"القول بأن الجيش المصري 

  . باالستغراب من أن يضع الجيش المصري نفسه في مواجهة شعب عربي شقيق وأعزل
  ١٩/٢/٢٠٠٨العرب القطرية  

  
 ية تسمح للتوطين في سيناءإسرائيل -حديث عن اتفاقية مصرية  .٥٥

كشف عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور حمدي حسن :  جمال جوهر-قاهرة ال
في طلب إحاطة تقدم به إلى وزير الخارجية المصرية عن وجود اتفاقية زعم أن مصر أبرمتها مع 

ن في وقال حس .ولم تعلنها للرأي العام تسمح بتوطين الفلسطينيين في سيناء, ٢٠٠٣ في عام إسرائيل
اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية نصت في الفصل الثاني منها "إن " الفضيحة"الطلب الذي عنونه بـ 

مادة " التعاون حول منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها والمسائل القنصلية األخرى"تحت عنوان 
 على طلب أي منهم إلبرام  على أنه بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ، يتفاوض األطراف بناء٦٩رقم 

 .اتفاقات ثنائية فيما بينهم، تنظم االلتزامات المحددة إلعادة توطين مواطنيهم أو مواطني دولة ثالثة
وتساءل حسن لماذا قبلت مصر أن توقع على مثل هذا االتفاق، وهل ستقبل بالمعونات المالية والفنية 

 إلعادة توطين طرف ثالث، ومن هو هذا الطرف؟
  ١٩/٢/٢٠٠٨ السعودية الوطن

  
  وتدعو للعمل على وقف العدوان المستمر على الفلسطينيينسرائيلالسعودية تجدد إدانتها إل .٥٦

، وذلك الستمرارها في اعتداءاتها على أبناء الشعب سرائيلجددت السعودية إدانتها إل: الرياض
للسالم عبر إعالنها المضي الفلسطيني، وسياساتها التي ترمي من خاللها إلى تفويت وتقويض أي فرصة 

في خططها لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة واستمرارها في التصعيد العسكري 
وقتل األبرياء، ومن ذلك العدوان اآلثم على مخيم البريج وسط قطاع غزة وما نتج عنه من آثار طالت 

كما أهاب المجلس . ة لمجلس الوزراء السعوديجاء ذلك خالل الجلسة األسبوعي .األرواح والممتلكات
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ي سرائيلباألمم المتحدة والواليات المتحدة األميركية والمجتمع الدولي عامة للعمل على وقف العدوان اإل
  .المستمر على الفلسطينيين ودفع العملية السلمية نحو أهدافها في تحقيق السالم في المنطقة

  ١٩/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   كيلوغرام من المتفجرات قرب رفح١٠٠ن المصرية تضبط قوات األم .٥٧

 كيلوغرام، مخبأة ١٠٠كشفت قوات األمن المصرية، اليوم االثنين، عن مواد متفجرة تصل زنتها إلى 
بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وذلك بناء على معلومات تلقتها قوات األمن من العرب البدو في 

ية إلى أن قوات األمن المصرية قد كشفت مؤخرا عدة سرائيلتقارير اإلوفي هذا السياق أشارت ال. سيناء
 سرائيلمرات عن أماكن تم إخفاء المواد المتفجرة فيها، وذلك في أعقاب تعهد السلطات المصرية إل

  .بزيادة الجهود لوقف عمليات تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة
  ١٨/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  في معرض باريس " إسرائيل"رسمياً على تكريم اتحاد الكتاب العرب يحتج  .٥٨

ضيف شرف لدورته الحالية، " إسرائيل"يستضيف معرض باريس للكتاب في الشهر المقبل : القاهرة
وشكّل رئيس اتحاد الكتاب العرب محمد سلماوي وفدا من . في فعالياته" ياإسرائيل" كاتبا ٣٩بمشاركة 

ليتم " يةسرائيلاإل"نسية في مصر، لتقديم االحتجاج على المشاركة المثقفين العرب، يتوجه إلى السفارة الفر
وقال سلماوي . رفعه بعد ذلك إلى وزارة الخارجية الفرنسية، باعتبارها إحدى الجهات الداعمة للمعرض

في أحد المعارض، بل هي ضيف شرف، ما يعني " يةإسرائيل"إن المسألة هذه المرة ليست مجرد مشاركة 
  ".إسرائيل"أنشطة فنية وبحثية تتحدث عن العداء العربي لـ وجود تظاهرات و

  ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   وال دور والسياسات األميركية تنبئ بانهيارهاسرائيلال شرعية إل: متقي .٥٩

قال وزير الخارجية اإليراني منوشهر متقي، في معرض رده على سؤال عن :  حسن فحص-طهران 
حاول الغرب أن يفرض : "،إسرائيلة إلجبار دول المنطقة على االعتراف بالضغوط األميركية والدولي

 عاماً، لم يکتسب النظام الصهيوني شرعية ٦٠نظاماً مزيفاً على الشرق األوسط، لکن حتى بعد مرور 
  .إسرائيلوتنبئ بانهيار "  في المنطقة فاشلةالسياسات األمريكية "وأضاف أن". ولم يلعب دوراً في المنطقة

  ١٩/٢/٢٠٠٨ياة الح
  
  بأيدي مقاتلي حزب اهللا" إسرائيل"مسؤول إيراني يتوقع تدمير  .٦٠

قريبا " إسرائيل"قال قائد الحرس الثوري اإليراني الجنرال محمد علي جعفري انه يتوقع تدمير : ب.ف.أ
. بأيدي مقاتلي حزب اهللا، وذلك في رسالة إلى األمين العام لحزب اهللا، على ما ذكرت وكالة فارس أمس

بأيدي مقاتلي " يةسرائيلاإل"سنشهد في وقت قريب دمار الجرثومة السرطانية "وقال جعفري في رسالته، 
مئات وآالفاً من المقاتلين "ورأى أن األراضي اللبنانية والفلسطينية ستشهد ". جماعة حزب اهللا األشداء

" يسرائيلاإل"س الوزراء وتعقيباً على ذلك صرح مارك ريغيف المتحدث باسم رئي". مثل عماد مغنية
ليست لدينا أي "إيهود أولمرت أنه لن يعلق مباشرة على تصريحات الجنرال جعفري، إال أنه أضاف 

وقال المتحدث باسم الخارجية ". أوهام بشأن النوايا الحقيقية لنظام طهران أو أجندته المتطرفة
  "".         ياًإسرائيل"ال تستحق رداً "آريي ميكيل إن تصريحات جعفري " يةسرائيلاإل"

 ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ٩٩٤:         العدد                        ١٩/٢/٢٠٠٨التاريخ الثالثاء 

  على شمالي سوريا " يةسرائيلاإل"الجيش التركي كان يعلم بالغارة : هيرش .٦١
قال الصحافي األمريكي الشهير سيمور هيرش، إن الجيش التركي كان على علم :  حسني محلي-أنقرة 

أيلول الماضي، من دون معرفة الحكومة  /برألحد المواقع السورية خالل سبتم" يسرائيلاإل"بالقصف 
ونقل هيرش عن شخصية مقربة من الرئيس السوري بشار األسد إن دمشق كانت تعرف بأن . بذلك

  .واشنطن تقف وراء هذا االستفزاز ولم ترد عليه حتى ال تتعرض المنطقة ألزمات خطيرة جداً
  ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  رئ لغزة تصرف وقود طوا"ااألونرو" .٦٢

أمس أن الوكالة تعمل على وضع حلول سريعة لمختلف " ااألونرو" جينغ مدير  أكد جون:الوكاالت
األزمات التي يواجهها السكان في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها عملت على صرف وقود من برنامج 

توفير الوقود بشكل ي لسرائيلالطوارئ التابع لها، لمواجهة النقص في الوقود وتتباحث دوما مع الجانب اإل
وحول مشكلة نقص األدوية، قال جينغ إن الوكالة تعمل على توفير قطع الغيار للمعدات الموجودة  .دائم

في المستشفيات إلنقاذ حياة المرضى، وتطالب على الدوام بطريق مفتوح إلدخال المساعدات والمعدات 
 .الطبية

  ١٩/٢/٢٠٠٨البيان 
 

  القديمة والقاسية في الضفة "إسرائيل"أوروبا تنتقد عقلية  .٦٣
االتحاد األوروبي غير " للصحافيين في القدس ان إسرائيلصرح المبعوث األوروبي راميرو كبريان في 

وأضاف أن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض هو ".  في الضفة الغربيةإسرائيلمرتاح لتصرفات 
وتابع  .التي يطبقها في الضفة الغربيةي ال يخفف اإلجراءات سرائيلشريك استثنائي ولكن الجيش اإل

ية وقد بدأت على األقل في التفكير في كيفية رفع بعض القيود سرائيلنود أن نرى السلطات اإل"كبريان 
لم  "إسرائيلوأكد أن  ".عن الضفة الغربية وإقامة نوع من الصالت مع السلطة الفلسطينية التي تحسنت

الواقع الجديد تحت حكومة سالم فياض وما زالوا يفكرون بنفس تتغير من الناحية العقلية لتتكيف مع 
في إشارة إلى ذروة االنتفاضة " ٢٠٠٣ و٢٠٠٢الطريقة التي كانوا يفكرون بها في ظل ظروف عام 

هناك شعور باإلحباط بأن جهود سالم فياض لنشر قوات األمن في نابلس لم تؤثر على "وقال  .الفلسطينية
 من حواجز أي لعدم إزالتها إسرائيلوانتقد كبريان  ".ية في الجانب الفلسطينيلسرائيإجراءات األمن اإل

 إنها ضرورية ألمنها إسرائيل في أنحاء الضفة الغربية، والتي تقول ٥٠٠الطرق التي يزيد عددها عن 
 .ولكنها تخنق االقتصاد الفلسطيني

  ١٩/٢/٢٠٠٨البيان 
  
  ب بعقوبات لداعمي بناء جدار الفصلتطال "الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني"لجنة  .٦٤

المنبثقة عن الجمعيـة العموميـة      " الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني   "دعت لجنة   :  خليل رضوان  -عمان  
 ". عملية بناء الجـدار العـازل      إسرائيلفرض عقوبات على الجهات التي تدعم تنفيذ         "إلى المتحدة،   لألمم

بصفة مراقب ، خالل لقائهم مع المفوض         دولة أخرى  ٢٦ دولة و  ٢٢ في اللجنة التي تضم      أعضاءوطالب  
 زيد في مقر المكتب اإلقليمي للوكالة في عمان أمس، الدول العربيـة             أبوكارين  ) األونروا(العام لوكالة   

دعم  "إن األعضاءوقال   .بالبدء في معركة سياسية ضد األطراف التي تؤيد بناء جدار الفصل العنصري           
 إلى الجدار أدى    أن إلى، مشيرة   "مة العدل الدولية القائل بعدم مشروعية الجدار       يخالف قرار محك   إسرائيل

حق الشعب الفلـسطيني غيـر قابـل       "أنوأكدوا   . الجسيمة بالشعب الفلسطيني   واإلضرارإلحاق الخسائر   
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حـل   "أنواعتبروا  ". للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة والتعويض وحق تقرير المصير وإقامة دولته            
  ".ية الفلسطينية قائم في صلبه على إنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيينالقض

وأبدى أعضاء اللجنة التي يرأسها مندوب السنغال لدى األمم المتحدة السفير بول بادجي، استياءهم لعـدم                
  تنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بقضية الالجئين، خصوصا في ما يتعلق بحقهم في              إسرائيلالتزام  

، وضرورة إزالة الجدار العازل الذي قـضت محكمـة          ١٩٤العودة والتعويض وفقا لقرار األمم المتحدة       
  . العالم بأسره ضد الجدارأنالعدل الدولية ببطالنه، مؤكدين 

وبين عضو اللجنة مندوب فلسطين في األمم المتحدة رياض منصور انه يوجد لدى األمم المتحدة سـجل                 
  .١٩٤٨لالجئين الفلسطينيين والخسائر التي لحقت بهم منذ نكبة عام رسمي يتضمن حصر أمالك ا

  ١٩/٢/٢٠٠٨المستقبل 
 
  باقون هنا للتأثير على القرار: أولمرت" يوبخون"يهود ألمانيا  .٦٥

 ألمانيـا وبخـوا رئـيس الـوزراء     في، أن قادة الجاليات اليهودية    امش" هآرتس" ذكرت صحيفة    :ا ش ا  
 برلين بسبب قراره افتتاح مقرات في مـدن ألمانيـة           إلىء زيارته األخيرة    ي إيهود أولمرت أثنا   سرائيلاإل

 وأوضـحت . التي تعمل على تهجير اليهود بشكل سري وتخضع لديوان أولمـرت          " نتيف"عديدة لمنظمة   
المعنية بشكل رئيسي بتهجير اليهود، طالبوا أولمرت بعدم تنفيذ القرار          " الوكالة اليهودية " قادة   أنالصحيفة  

 أن تقوم بمثل هذا العمل عبر منظمات سرية إلى جانب رغبة الجاليـة              إسرائيلال يليق ب  "عتبار انه   على ا 
، وهو التوجه الذي    "اليهودية في بقاء اليهود في ألمانيا للحفاظ على تأثيرها على دوائر صنع القرار هناك             

  . إسرائيلجرة إلى بدأت الوكالة تعطيه األولوية مؤخرا في ضوء صعوبة إقناع يهود الخارج باله
 في المئة من موارد الوكالة اليهودية كانت في الماضي مخصصة لألنشطة            ٨٠إلى أن   " هآرتس"وأشارت  

ونقلـت عـن    .  في المئة فقط مخصصا لألنشطة الثقافية      ٢٠ حين كان    في إسرائيلالمتعلقة بالهجرة إلى    
ايير الجديدة للوكالة، فإن التركيز علـى       بحسب المع " الوكالة ألو هوفمان قوله إنه       فيرئيس دائرة التثقيف    

  ".إسرائيلالثقافة اليهودية يسبق أنشطة الهجرة ألن هذه أفضل الطرق لربط اليهود ب
  ١٩/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  "إسرائيل"ـجامعة أمريكية تضم الضفة وغزة والجوالن ل .٦٦

يـع برنـامج يحتفـل      يدور جدل حاد اآلن في إحدى الجامعات األمريكية بسبب قيام مركز تابع لها بتوز             
تـشمل الـضفة    " إسـرائيل "بالذكرى الستين لتأسيس اليهود دولتهم في فلسطين، يحتوي على خريطة ل            

الغربية وغزة ومرتفعات الجوالن والقدس وباقي األراضي العربية المحتلة على أنها جزء معترف به من               
ة هارتفورد بوالية كنيتيكت مـؤخراً      التابع لجامع " مركز جرينبرج للدراسات اليهودية   "وأرسل   ".إسرائيل"

  "".إسرائيل" لدولة ٦٠االحتفال بالذكرى " بعنوان ٢٠٠٨جدول األحداث الخاص به لدراسات فصل ربيع 
وقام مدرسون وأعضاء أكاديميون من خارج وداخل جامعة هارتفورد بالتعبير عن غضبهم تجـاه هـذه                

ف من الطالب من دون أية إشارة إلى احتالل          الجامعة عنها وعرضها على اآلال     إدارةالخريطة وصمت   
  .لهذه األرض" إسرائيل"

  ١٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 

  حماس ومحاور ثالث .٦٧
  عصام العريان. د

في فلسطين تحديات جسام على المحاور الثالث التـي تعمـل           " حماس"تواجه حركة المقاومة اإلسالمية     
  . وطنيعليها اليوم، وهي أصعب ما تواجهه أي حركة تحرر
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صعبة وضيقة جدا وهي تدخل في اختيار أخف الضررين وأهون الشرين واحتمـال             " حماس"واختيارات  
  .مشقة أصغر لدرء مشقة أكبر

  -:المحاور التي تعمل عليها حماس اآلن هي 
  . المواجهة مع العدو الصهيوني-١
  . الحوار مع الفصائل الفلسطينية-٢
  .إلسالمي البحث عن السند المصري والعربي وا-٣

تصر علـى أن المقاومـة هـي        " حماس"في إطار المواجهة المستمرة مع العدو الصهيوني، فإن         : أوالً  
اإلطار الوحيد للتعامل مع عدو عنصري همجي إرهابي، وأن المفاوضات المستمرة منذ مؤتمر مدريد لم               

ية للقـضية الفلـسطينية     تسفر إال عن المزيد من التنازالت وصلت إلى تحول التسوية المقترحة إلى تصف            
والتخلي عن ثوابت يصر الشعب الفلسطيني على عدم التنازل عنها مثل حق العـودة واسـترداد كامـل                  
األرض والتراب الفلسطيني والتواصل بين األراضي الفلسطينية وتفكيك المستوطنات واسـتعادة القـدس             

  .عاصمة للدولة الفلسطينية
ا تعلن منذ سنوات عن استعدادها لتهدئة متبادلة مـشروطة مـع            بخيار المقاومة فإنه  " حماس"ومع تمسك   

العدو الصهيوني، ويرفض العدو ذلك الطرح الفلسطيني ويصر على ممارسة عدوانه الهمجي وإرهـاب              
  .الدولة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

احـد بعـد فوزهـا      ويرجع إصرار العدو على رفض الهدنة والتهدئة رغم التزام حماس بها من جانب و             
الكبير في االنتخابات التشريعية لتثبت للعالم قدرتها على التحول السياسي وإلفساح المجال أمـام وحـدة                
الصف الفلسطيني، يرجع ذلك اإلصرار الصهيوني لمعرفة العدو أن هذه الهدنـة سـتكون فـي صـالح                  

عربية والتي كـان العـدو      الطرف الفلسطيني على العكس من كل هدنة حدثت قبل ذلك مع الحكومات ال            
ينتهكها باستمرار لتقوية صفوفه وحشد جنوده لمعركة قادمة، ويدرك العدو أن المعارك مع الفلـسطينيين               

 سـبتمبر والتـي اسـتطاع       ١١لن تنتهي وبذلك يرفض ترك الفرصة الحالية التي سنحت له منذ أحداث             
ما وعدوانًا واصطفاف الدول الغربية جميعا      توظيفها لصالحه ودمغ المقاومة الفلسطينية بتهمة اإلرهاب ظل       

في صفه بل وغسل مخ الشعوب الغربية التي بدأت تتحول تحت ضغط اآللة اإلعالمية الرهيبة في أمريكا               
وأوروبا وبتخطيط مستمر من اإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبي لخلق حالة من التخويـف المـستمر               

  .ن اإلسالم ذاته ومن كل ما ينتسب إلى اإلسالموالمتالحق ليس فقط من العنف ولكن م
تزداد صعوبة خيار المقاومة الذي هو حق تتمسك به حماس مع حال الحصار الذي تفرضه دول الطوق                 
على فلسطين أرض الرباط، فال تكاد تحصل حماس على أي إمدادات عسكرية مثل تلك التي كان يحصل                 

رية في المنطقة بأسلحة يدويـة أو بابتكـارات تكتيكيـة           عليها حزب اهللا، وتواجه حماس أقوى آلة عسك       
  . كالعمليات الفدائية ثم بتصنيع محلي بدائي ال يقوى على تحقيق الدرجة المطلوبة من الردع

ولقد واجهت حماس تحديات ضخمة استطاعت التغلب عليها خالل السنوات الماضية كي تستمر المقاومة              
الفلسطيني بسبب االحتالل االستيطاني لـسنوات عديـدة وبـسبب          منها االختراقات الصهيونية للمجتمع     

م ممـا هيـأ للعـدو تجنيـد آالف          ١٩٤٨االعتماد شبة الكامل للمجتمع الفلسطيني على العمل في أرض          
العمالء، ومنها بروز تيار داخل حركة فتح يرفض خيار المقاومة ثم استطاع هذا التيار أن يوجه بوصلة                 

القائد التاريخي لفتح ولمنظمة التحرير وكان      " أبو عمار "اختطف السلطة بعد وفاة     فتح إلى اتفاق أوسلو ثم      
أصعب التحديات هو إمكانية الجمع بين االستمرار في المقاومة المسلحة للعدو الصهيوني وبـين العمـل                

  .السياسي في إطار المشاركة في السلطة الوطنية المنبثقة من اتفاق أوسلو
 عندما تقدم العرب بمبادرة بيروت للتطبيع مع العدو الصهيوني وحتى عنـدما             وازدادت صعوبة المقاومة  

رفضها شارون ومن بعده أولمرت فإن تمسك الجامعة العربية بالمبادرة يعني عمليا تخلي العـرب عـن                 
  .مساندة المقاومة الفلسطينية
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 والبديل هـو االستـسالم      ال يملك الفلسطينيون خيارا آخر في مواجهة العدو غير خيار المقاومة المسلحة           
وال أي  " حمـاس "للعدو والتنازل عن الحقوق الفلسطينية والتخلي عن الثوابت الوطنية، وهو ما ال تملكه              

فصيل آخر، وحتى لو استسلم الجميع فإن المجتمع الفلسطيني سيفرز مقاومة جديدة ستحمل راية المواجهة               
  .مع العدو حتى تتغير موازين القوى من جديد

  الحوار الوطني الفلسطيني: ثانيا 
على استعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية دون شروط لقطع الطريق أمام العدو الـصهيوني             " حماس"تصر  

  .وأمام أمريكا من تحقيق أهدافها وتمزيق الصف الفلسطيني واألراضي الفلسطينية
ت الذي يرفض فيه تيار أبو      وفي مواجهة ذلك فإن حماس تريد تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في الوق           

مازن أي انتخابات جديدة وأي مراجعة لمسيرة المنظمة التي اعترفت بالعدو الصهيوني دون أي مقابـل                
إال بشروط تعجيزية تعني فـي      " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"جدي حتى اآلن، ويرفض هذا التيار انضمام        

  .العدو الصهيونيالنهاية التخلي على المقاومة وإعالن االستسالم لشروط 
وفي مواجهة هذا اإلصرار المستفز كان سعي حماس وبقية الفصائل لعقد المؤتمر الـوطني الفلـسطيني                

ثم الـسعي إلـى     ) ٢٠٠٨يناير  (الذي قاطعته حركة فتح وقيادات المنظمة في دمشق في الشهر الماضي            
ويات تأتي على حساب حقهم في      تفعيل دور أكبر للفلسطينيين في الشتات إلعالن موقفهم الرافض ألية تس          

  .العودة إلى أرضهم وديارهم
ولقد كانت أزمة معبر رفح األخيرة أخطر مؤشر على التردي الذي وصل إليه حال الحوار الفلـسطيني                 

  .الذي يتعثر رغم آالم ومعاناة أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة
الرئيسي الذي يمنع الحوار هو الضغط الصهيوني       األخطر في استعصاء الحوار الفلسطيني هو أن السبب         

واألمريكي على طرف السلطة برئاسة أبو مازن والذي يهدده بقطع االتصاالت والمـنح والمعونـات إذا                
  .دون استسالمها الكامل للشروط الصهيونية واألمريكية" حماس"عاد إلى الحوار مع 

التحدث الخطير الذي تواجهه حماس في بحثها عـن         انتهى المقال تقريبا ولم نتطرق إلى المحور الثالث و        
سند مصري وعربي وإسالمي لمواجهة األخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، وفي هذا المحـور فـإن               
حماس تريد االبتعاد تماما عن سياسة المحاور التي تهدد المنطقة وكذلك تنأى بنفسها عن التدخل فـي أي              

 خاصة مع تصاعد التأييد الشعبي لها في مواجهة التردد الحكومي           مسألة داخلية لمصر أو ألي بلد عربي      
  .والتخبط الرسمي في التعامل معهما لكن لعل لذلك حديثا آخر

  ١٧/٢/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  حكاوي األمن القومي .٦٨

  فهمي هويدي
  .أصبحت مكافحة التلوث الفكري، وإبطال مفعول المخدرات السياسية من أوجب واجبات الوقت

-١ -  
بعد أيام قليلة من االنفجار الشعبي الذي وقع في غزة، ودفع اآلالف إلى عبور الحدود المصرية، تحولت                 
أغلب أعمدة الصحف وبرامج التلفزيون إلى منابر لوعظنا واستنفارنا للتعبير عن القلق على مصير األمن               

 حول اإلفتاء في الموضـوع      القومي المصري، حتى وجدنا أن ثمة سباقاً بين نفر من الكتاب والمتحدثين           
والمزايدة عليه، والحظت أن أغلب هؤالء اختلط عليهم األمر، فال هم فرقوا بين شقيق يلوذ بمصر وعدو                 

  .يتربص بها، وال فرقوا بين األمن القومي واألمن العام، وال بين أمن الوطن وأمن المخافر والثكنات
. ثرة في موضوع بـالغ األهميـة والحـساسية        أكثر ما قرأت وسمعت في الموضوع كان نوعا من الثر         

، الذين يخوضون في شأن صراعات القوى الكبرى بنفس الجـرأة           "جنراالت المقاهي "صحيح أننا نعرف    
لكـن ثرثـرة    . التي يتناقشون فيها حول مباريات كرة القدم، أو التنافس بين نانسي عجرم وهيفاء وهبي             
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 الثرثرة التي تـتم مـن       أمامنصوبة على رصيف الشارع،      ال "القعدة"جنراالت المقاهي ال تتجاوز حدود      
خالل وسائل اإلعالم فإنها تخاطب الرأي العام فتشوه إدراك الناس وتلوث مشاعرهم بمـا قـد يـضللهم                  

  . ويوقع الفتنة بينهم
-٢ -  

بعد ثالثة أيام من عبور أعداد من فلسطينيي غزة للحدود، اتصلت بي هاتفيا صحافية شابة لتسألني عـن                  
تهديـد  : داعيات التهديد الذي حدث، وحينما استفسرت منها عما تقصده بالتهديد فإنها ردت بسرعة قائلة             ت

سألتها مرة أخرى عما تعنيه باألمن القومي، فسكتت لحظة ثـم قالـت إن رئـيس                . األمن القومي طبعا  
م طلب منها ومـن  التحرير دعا إلى اجتماع نقل فيه إلى المحررين بعض التوجيهات المتصلة بالموقف، ث      

زميل آخر لها أن يستطلع آراء المثقفين والخبراء حول انعكاسات ما جرى على األمن القومي المـصري         
  . واألخطار التي حاقت به جراء ذلك

 اتصاالً هاتفياً بالدكتور عبد المنعم المشاط، أسـتاذ العلـوم           أجريتلكثرة ما كتب في هذا المعنى، فإنني        
)  للدكتوراه كانت حول األمـن القـومي       أطروحته(رة، المتخصص في الموضوع     السياسية بجامعة القاه  

قطعاً ال،  : هل تعتبر ما حدث من جانب أهل غزة عدواناً على األمن القومي المصري، فرد قائال              : وسألته
وحينما لفت انتباهه إلى ما تنشره الصحف في هذا الصدد، قال إن هذه حكاوي األمن القومي، التي تحمل                  

إن األمن القومي له تعريفـات      : ثم استطرد مضيفا  .  وال تحمل على العلم بالموضوع     "كالم الجرايد "على  
وإنه من ناحيته ينحاز إلى التعريف الذي يعتبر أنه كل ما من شأنه أن يؤثر في قدرة الدولة على                   . كثيرة

سـبق، ورئـيس البنـك      حماية مصالحها القومية، وقد اعتبر روبرت مكنامارا وزير الدفاع األمريكي األ          
 انه من هذه الزاوية فإن عبور الحدود من جانـب           أضاف. الدولي بعد ذلك، أن األمن القومي هو التنمية       

صحيح . المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتجويع واإلبادة الجماعية ال عالقة له بتهديد األمن القومي            
 الوضع شديد الخصوصية للفلسطينيين المحاصرين،      أن عبور الحدود يعد خطأ من الناحية القانونية، لكن        

يـضاً إن مـسألة     أقال  . يجعل تصرفهم وضعاً استثنائياً خاصاً جداً تفهمته القيادة المصرية وأعذرتهم فيه          
العبور غير الشرعي للحدود باتت شائعة في هذا الزمن، وفي الواليات المتحدة ذاتهـا عـشرة ماليـين                  

. ا إلى البالد ليقيموا فيها، ولم يقل أحد إن ذلك يهدد األمن القومي للبلد             شخص تسللوا عبر الحدود ودخلو    
وهو وضع ال يمكن مقارنته بالفلسطينيين المحاصرين الذين عبروا الحدود بهـدف تـوفير احتياجـاتهم                

وحتى إذا تخلف بعضهم عن العودة، فإن ذلك يعد مخالفة تعالج بـالطرق القانونيـة، وبـروح        . المعيشية
ومثل ذلك التفهم واألعذار    . واألعذار، لكنها ال تعد جريمة وال اعتداء على السيادة أو األمن القومي           التفهم  

ينبغي أن يسود في ما لو حدثت أي كارثة طبيعية في السودان ال قدر اهللا، اضطرت خمسين أو مائة ألف                    
ريقية التـي تعـاني مـن       ومثل هذا النزوح شائع في الدول اإلف      . من السودانيين لعبور الحدود إلى مصر     

  .االضطرابات، والحاصل في كينيا والصومال وتشاد هذه األيام يشهد بذلك
-٣ -  

تشرين األول من العام الماضي كتبت في هذا المكان ثالثة مقاالت حول انكشاف األمـن  /في شهر أكتوبر  
ل ما يتعلق بعافيـة  القومي المصري وكان التعريف الذي انطلقت منه في الحديث عن األمن القومي أنه ك  

وفرقت بين األمن القومي بهذا المفهوم، وبين األمن العـام الـذي            . الوطن وقوته في الحاضر والمستقبل    
تقوم به األجهزة األمنية، واستشهدت بآراء خبراء تحدثوا عن الربط بين التربية والتعليم وبـين األمـن                 

مريكي الشهير الذي أعد في الثمانينات حول       القومي، كما استحضرت العبارة التي وردت في التفسير األ        
لـو  "أوضاع التعليم في الواليات المتحدة عقب سبق السوفييت في الصعود إلى القمر، والذي قـرر أنـه         

  ."قامت قوة معادية بفرض نظام تعليمي متدني األداء، لكان ذلك مدعاة إلعالن الحرب
لألمن القومي، لكنه البد أن يشمل كل انتقاص مـن          غني عن البيان ان تدهور التعليم ال يعد وحده مهددا           

ينـسحب  . قدرة المجتمع وقوته يؤثر سلباً في نموه في الصناعة والزراعة واالقتصاد والخدمات والبطالة            
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ذلك أيضاً على العافية السياسية بما تتضمنه من ممارسة للحرية والتعددية والشفافية، كما ينسحب بطبيعة               
  . كرية وصواب الرؤية االستراتيجيةالحال على القدرة العس

 القـومي المـصري     األمنما سبق يسوغ لنا أن نقول إن التعبئة اإلعالمية التي ظلت تلوح بخطر تهديد               
 أن الحوادث التي وقعت آنـذاك، والتـي         إلىجراء ما حدث وقعت في محظور التغليط، وأذهب في ذلك           

ذلك االشتباك مع عناصر حرس الحدود المصرية،       بولغ في حجمها إعالمياً بصورة غير مبررة، بما في          
إذ تظل من قبيل حوادث اإلخالل باألمن الذي دعوت أكثر من مرة            . ال تعد بدورها تهديداً لألمن القومي     

وفي كل األحوال فمثل هذه الحوادث ينبغـي أن تُعطـى           .  التحقيق في شأنه ومحاسبة المسؤولين عنه      إلى
ها بحسبانها تعبيراً عن تهور بعض الشبان وانفعالهم، بسبب مـنعهم           حجمها الطبيعي وأن توضع في سياق     

مع مالحظة أن هؤالء طرف مسكون بالغضب بسبب الحصار الخانق، ثم أنهم أشقاء وليسوا              . من العبور 
وبالتالي فإن تصرفهم يمكن أن يكون أقرب إلى ما يحدث أحيانا في غضب أهالي بعـض                . طرفاً معادياً 

مع مالحظة أن هـؤالء     . ن في مصر، الذي يرتب اشتباكاً مع قوات األمن المركزي         القرى أو المتظاهري  
وبالتأكيد فإن مـا    .  وسط عشرات أو مئات األلوف الذين عبروا       - ربما بضع عشرات     -أعداد محدودة   

جرى من جانبهم ال ينبغي أن يوضع على قدم المساواة مع حوادث إطالق النـار مـن جانـب الجـيش                     
ى بعض عناصر حرس الحدود المصريين في مرات سابقة، خصوصاً أن هؤالء جـيش               عل "يسرائيلاإل"

  . مسلح، ثم أنهم قوة معادية في نهاية المطاف
-٤ -  

إذا كان لنا أن نتحدث عن التهديد العسكري الذي تواجهه مصر حقاً على جبهتها الشرقية، والذي يهـدد                  
  . المدجج بترسانة األسلحة النووية"يسرائيلاإل"أمنها القومي في كل حين، فلن نجد هناك سوى التوحش 

 الـسياسة   إستراتيجيةسيناء في   "تفيدنا في هذا الصدد شهادة الدكتور جمال حمدان التي أوردها في كتاب             
من يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سـيناء         :  التي يصوغ فيها الموقف على النحو التالي       "والجغرافيا

ومن يسيطر على سيناء يتحكم فـي       . ع سيناء األوسط يتحكم في سيناء     ومن يسيطر على خط دفا    . األول
 هذه الخلفيـة   إلىخط دفاع مصر األخير، ومن يسيطر على خط دفاع مصر األخير يهدد الوادي، استناداً       

والكالم ال يزال للدكتور حمدان  فإن مصر منذ أقدم العصور أدركت حقائق االسـتراتيجية الـصحيحة،                 
 سنة أدركت أن الشام هـو       ٤٠٠٠لسليمة عن الوطن، فمنذ خيتا والحيثيين، أي منذ نحو          وقواعد الدفاع ا  

بـل  . خط دفاعها الطبيعي األول، وأن مصير مصر مرتبط عضوياً وتاريخياً وجغرافياً بمـصير الـشام              
وأدركت مغزى جبال طوروس المحاذية للحدود التركية ألمنها، قبل أن يؤكد ذلك جنراالت االسـتعمار               

  . كول.د. يطاني بآالف السنين، كما يعترف بذلك المؤرخ العسكري البريطاني هالبر
.  لفلسطين يمثل تهديداً حقيقياً لخط الدفاع األول عـن مـصر           "إسرائيل" القول إن احتالل     إلىيقودنا ذلك   

أرض " ولئن بدا ذلك االحتالل استجابة لتطلعات قادة الحركة الصهيونية في االستيالء على ما زعموا أنها              
 إضـعاف مـصر     إلـى ، فإنه كان في حسابات قوى االستعمار والهيمنة في ذلك الزمان سـبيالً              "الميعاد

ولذلك قلت في مقال سابق إن فلسطين كانـت ضـحية ذلـك             . والضغط عليها، عبر قطع اتصالها بالشام     
  .طينالطموح، بمعنى أنها كانت ضحية استهداف مصر بأكثر مما كانت مصر ضحية الدفاع عن فلس

إن مصر حين حاربت في فلسطين كانت في حقيقة األمر تدافع عن خط دفاعها األول كدولة كبرى فـي                   
.  أصبحت قضيته هي قضية مـصر      الذيالمنطقة، بأكثر مما كانت تدافع عسكرياً عن الشعب الفلسطيني          

لخطر يهـدد   دخلت الحرب بقرار من الجامعة العربية التي أدركت أن ا    ١٩٤٨آية ذلك أن مصر في عام       
 والعـراق وسـوريا     ردنولم تكن مصر وحدها في ذلك، وإنما دخلت معها قـوات مـن األ             . أمن األمة 

 ٥٦وفـي عـام     . والسعودية، إضافة إلى جيش اإلنقاذ الذي انخرط فيه متطوعون من كل الدول العربية            
ثي الذي شاركت   حاربت مصر دفاعاً عن نفسها بعدما أممت قناة السويس ومن ثم تعرضت للعدوان الثال             

 فلم تكن فلسطين    ٦٧أما حرب   . ، ولم تكن فلسطين طرفاً في الموضوع      "إسرائيل"فيه فرنسا وبريطانيا مع     
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طرفاً فيها أيضا، إذ يذكر العم أمين هويدي في كتابه عن تلك الحرب أن الهدف الحقيقي لها كان استعادة                   
، مـن   "يةسرائيلاإل"لقتها في وجه السفن      وحين أغ  ٥٦السيادة على المضايق التي فقدتها مصر في حرب،       

 كاسـح،  "يإسـرائيل "دون أن يكون لديها خطة واضحة لتحمل تبعات هذا اإلجراء، فإنها ووجهت بهجوم           
أخيـراً فـإن    .  وسوريا وفلسطين  ردنأدى إلى مفاجأتها وهزيمتها التي شملت دوالً عربية أخرى هي األ          

كن مصر هي التي بادرت إليها لتـستعيد سـيادتها علـى          لم تكن فلسطين أيضاً طرفاً فيها، ول       ٧٣حرب  
  . سيناء كما هو معلوم

ال أريد أن أقول بذلك إن قضية فلسطين لم تكن ضمن أولويات االستراتيجية المصرية، ألن العكس هـو                  
 تمثل التهديـد االسـتراتيجي      "إسرائيل"ذلك أنها ستظل على رأس تلك األولويات، باعتبار أن          . الصحيح
 إذا تصالحت مع مصر السياسية، فإن مصر الحقيقية ال تـستطيع أن             "إسرائيل"لها، حتى أزعم أن     األكبر  

لكن مـا أردت أن أقولـه إنـه منـذ           . تتصالح أو تتسامح معها بسبب ما تمثله ألمنها من تهديد مستمر          
 وحتى اآلن فإن الجهد المصري في الشأن الفلسطيني لم يكن تـضحية مجانيـة مـن أجـل                   ١٩٤٨عام،

  .آلخرين وال إحساناً إليهم وال منّة عليهم كما ادعى البعضا
بعض هذا الكالم قلته في مقام آخر، وعلق عليه أحد الشبان على شاشة التلفزيون قائال إنه غيـر علمـي                    

 - لكنه لم يقل للمشاهدين لماذا هو عاٍر عن كل ذلـك؟     -وغير تاريخي وغير وطني إنه هكذا مرة واحدة       
  !عجبي

  ١٩/٢/٢٠٠٨اراتية الخليج اإلم
 
  واالجتياح الشامل.. قطاع غزة .٦٩

  منير شفيق
في االجتماع الوزاري المصغر لحكومة أولمرت، الذي يحضره رئيس أركـان الجـيش وحيـث تتخـذ                 

وكـان  . قرارات الحرب، تم بحث موضوع صواريخ غزة على مستوطنة سديروت وكيفيـة مواجهتهـا             
مـن  ) سـكان سـديروت   (تقالة أولمرت إذا لم يحمهـم       المتظاهرون خارج مكان االجتماع يطالبون باس     

  .الصواريخ ويعيد لهم األمن
ما تسرب عن االجتماع أن الخيارات تراوحت بين االجتياح الشامل والضغط الجزئي التـدريجي، كمـا                

وقـد  . القنص، والقصف، والحصار، واالجتياحات الجزئيـة     : كانت الحال خالل األشهر السبعة الماضية     
 رئـيس أركـان     أشكنازي ومثله فعل    - الخيار الثاني هو الذي اتفق عليه، رغم أنه أكد           صرح باراك أن  

  . أن الجيش على أهبة االستعداد لحسم موضوع الصواريخ من خالل االجتياح الشامل-الجيش 
التجربة مع خيار الرد الجزئي المتدرج أثبتت على مدى عام عدم جدواه في إسكات الصواريخ، أو إنهاء                 

تماماً كما أثبتت التجربة أنه ال جدوى من قطع الكهرباء وإغالق المعابر تماماً،             . اس في القطاع  وضع حم 
لذلك، فعندما يصرح باراك وقائد الجيش      . ووقف إمداد الوقود والغذاء والدواء مع تشديد القصف والتقتيل        

 معالجـة موضـوع     أن الخيار هو العمل ضمن خيار مواصلة المجرب، فهذا يعني أن ثمة عجزاً عـن              
  .الصواريخ معالجة جذرية، كما يطالب المستوطنون الذين راحوا ينزحون من سديروت

شكنازي إلى التأكد على جاهزية الجيش للقيام باجتياح شامل لئال ينكـشف ذلـك              أولهذا، سارع باراك و   
لخيار الفاشل ليس    ا إتباعولهذا عواقبه غير المحمودة، ألن الحديث عن عدم االجتياح الشامل مع            . العجز

  .له من تفسير غير العجز والوهن
إن االجتياح الشامل أصبح قاب     : ومن هنا بدأت تخرج تسريبات، ومن أكثر من جهة في آن واحد، تقول            

وقد فسر البعض زيارات أولمرت إلى ألمانيا وباراك إلـى          . ياً به إسرائيلقوسين أو أدنى، وإن ثمة قراراً       
  . بأن المقصود التغطية على االجتياح الشامل القادم ال محالة-بلوماسي نشط  إلى جانب تحرك د-تركيا 
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ي، أم ثمة محـاذير     سرائيلهل هذا الخيار ممكن؟ وهل هو عملي أو مجرد نزهة للجيش اإل           : ولكن السؤال 
  تجعله مستبعداً لصعوبته الشديدة، إن لم يكن ال جدواه، أو لنتائجه المرتدة عليه ال محالة؟

 على لبنان، وذلـك حـين       ٢٠٠٦ي، ولو يكن مهزوماً بعد في حرب يوليو         سرائيلبة الجيش اإل  لنأخذ تجر 
، وكان رئيس الوزراء شارون وقائد الجيش موفاز، أي الرعيل الـذي  ٢٠٠٢اجتاح مخيم جنين في ربيع      

وبي  على يد المقاومة اإلسالمية في جن      ٢٠٠٦شكنازي في يوليو    ألم يعرف الهزائم التي تلقاها أولمرت و      
  .لبنان

ففي معركة مخيم جنين التي دامت أسبوعين، واستخدم فيها الجيش المهاجم كل مـا لديـه مـن أسـلحة                    
ومحاوالت تغلغل، لم يكن من السهل اجتياح المخيم على قلة ما توفر لديه من أسلحة ورجـال مقاومـة،                   

 مـن   -د المعركـة     بعد أن راح شخصياً يقـو      -بل لم يتمكن موفاز     . وعلى صغر حجمه وتداعي بيوته    
  .السيطرة على المخيم إال بعد أن استشهد الخمسة والعشرون بطال الذين شكلوا قوة المقاومة المقابلة

ي إذا قرر اجتياح قطاع غزة وأخذه عنوة، فسوف يحتاج إلى قوة مضاعفة             سرائيلويعني هذا أن الجيش اإل    
هذا لو افترضنا أن من سيقاتلونه من بيت        . مائة مرة أكثر من تلك التي استخدمها في اجتياح مخيم جنين          

علماً أن المتوقع أن يكونوا أكثر من ذلك بكثيـر، ويكـون            . إلى بيت وحتى الموت ال يتجاوزون األلفين      
  .اجتياح قطاع غزة مكلفاً وأطول وأشد ضراوة في القتال والمواجهة

ناس العاديين، وتـساقطت أبنيـة      ِوإذا ما طالت المواجهات أليام، واشتدت المعارك وكثر الضحايا بين ال          
عالية من طوابق عدة، فسوف يحدث في األمة العربية واإلسالمية وعلى مستوى الرأي العـام العـالمي                 
أضعاف ما حدث خالل ثالثة أيام اقتصرت على قطع الكهرباء عن القطاع وإحكام اإلغـالق وارتكـاب                 

 قد تنتظر األمة في حالة اجتيـاح القطـاع،          هذا يعني أن ملحمة كبرى    . مجازر لم تتجاوز ثالثين شهيداً    
ولن يكون بمستطاع الرأي    . وعندئذ لن يكون بمقدور األنظمة العربية السكوت أو االحتجاج بنصف لسان          

  . العام العالمي احتمال ما يجري وهو سينعكس على الوضع الدولي كله
مما حدث له في تجربة حـرب       ي سيخرج مهزوماً بشكل أسوأ      سرائيلكل ذلك يسمح بالقطع أن الجيش اإل      

.  في لبنان، ألنه سيصطدم بالمقاتلين والناس، وليس بالمقاتلين فقط، إذ ال مجال للنزوح هنـا      ٢٠٠٦يوليو  
  .ي نفسه محاصراً بالرأي العام العالمي ومواجهاً بماليين العرب والمسلمينسرائيلوسيجد الجيش اإل

  .ليته يفعل: وال محاذير عدة لقلتفهل سيرتكب هذا الجيش حماقة االجتياح الشامل؟ ل
  ١٩/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  ين يأتي الرئيس عباس بالتفاؤل؟أمن  .٧٠

  عريب الرنتاوي
وحده الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثق بالواليات المتحدة ورئيسها جورج بوش ويؤمن بـان حـال                

 بعد اقل من عام واحد فقط،       أي  جورج بوش،  األمريكي قبل نهاية والية الرئيس      إليهنهائيا يمكن التوصل    
  .تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية العتيدة، وتجسد حقوق شعب فلسطين في الحرية والسيادة واالستقالل

بتفاؤله هذا، فال شبر ارض تحرر، وال حاجز واحدا رفـع وال            "  مازن أبو" يأتي الرئيس    أينال ندري من    
 الثالث الفائتة، عجافا بكل معنى      األشهرك، فقد كانت     عنهم، بل على العكس من كل هذا وذا        أفرجسجناء  

 الضفة، وليس القطاع وحده، الجتياحـات       وأخضعت والسكان،   األرضالكلمة، استمر فيها التضييق على      
  . المفرج عنهم، ناهيك عن الوضع الكارثي في القطاع المحاصرأضعافمتالحقة، ودخل السجون 

بات " معسكر االحتالل العربي  " حتى زمالؤه من قادة      إذؤله هذا،    يأتي الرئيس عباس بتفا    أينال ندري من    
 اختراق على دروب السالم والتـسوية النهائيـة، وباتـت تجتـاحهم             إحراز إمكانيةالشك يساورهم في    

 أو"  تحـت الطاولـة    أعـدادها صفقات يجري   " كان نابعا من     إذاالتساؤالت حول سر تفاؤل عباس، وما       
، ال يعرف بها احد، ناهيك بالطبع، عن حالـة اليـأس            أوسلوطريقة مسار   مسارات تفاوضية خلفية على     
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 التي تساور الفلسطينيين، سلطة ومعارضة، فتح وحماس، غزة والضفة، وصوال الـى بعـض               واإلحباط
  . التفاوضيةاألطقم أفراد

يـد  نزع القداسـة عـن المواع     " االعتبار لنظرية    أعاد" رقصة التانغو "، شريك عباس في     أولمرتايهود  
 ايهود باراك، شـريك     أما قد ال يشهد ميالد الحل النهائي،        ٢٠٠٨ عام   إنوقال  " والتواريخ واالستحقاقات 

 خمس سنوات بالكـاد     أن في الحرب على غزة والزحف االستيطاني على الضفة والقدس، فيرى            أولمرت
 أمامدن الضفة الغربية،     في   األمن فلسطينية كفؤة وموثوقة الستالم مهمة       أمنية أجهزةتكون كافية لتشكيل    

  .متى ستنبلج شمس الحل النهائي، فهذا ما ال يكلف باراك نفسه عناء التفكير فيه
 من مرة قوله انه اتفق مع الرئيس عباس         أكثري  سرائيل القليلة الفائتة، ردد رئيس الوزراء اإل      األيامخالل  
 لـم   اإلرجـاء الملف، لكن هـذا      نهاية المفاوضات نظرا لحساسية      إلى التفاوض حول القدس     إرجاءعلى  

 أولمرت العمليات االستيطانية والتهويدية التوسعية، بل على العكس من ذلك، فقد كرر             إرجاءيتزامن مع   
، بل سيشهد تكثيفا في وتيرتـه       أبدا، بان االستيطان في القدس ومستوطناتها لن يتوقف         األخرىالمرة تلو   

 أيـضا ر معها وجه القدس تماما، وهذا ما تكـشفت عنـه            ومعدالته خالل الفترة المقبلة، وبصورة سيتغي     
تغيير واجهـة الـشطر     "المعلومات عن مشاريع التوسعة االستيطانية للكتل الكبرى في القدس ومشروع           

  ".الشرقي من المدينة
، لم تغضب المفاوض الفلسطيني حتى      األرض على   األفعال إلى األقوالكل هذه التطورات، التي تتخطى      

 تأجيل موعد اجتمـاع مـع       أو تعليق المفاوضات جلسة واحدة فقط احتجاجا عليها،         إلىفعه  ، ولم تد  اآلن
 لم يرغـب، تغطيـة      أم، رغب في ذلك     أبى أم الذي بات يشكل شاء المفاوض الفلسطيني        األمر،  أولمرت

 من شراء الوقـت الـذي يحتاجـه         ألولمرتسياسية للهجمة االستيطانية المنفلتة من كل عقال، وتمكينا         
  .تحت غطاء من دخان المفاوضات العبثية الكثيف"  في المنطقةاألحادي"ستكمال مشروعه ال
 جنب مع استمرار الحرب المجنونة على قطـاع غـزة، ومـا             إلى استمرار مسلسل المفاوضات جنبا      أن

 ال  أمر، وارتفاع حمى االستيطان في الضفة وتهويد القدس،         اإلنسانيةيصاحبها من جرائم يندى لها جبين       
 خيـار   أي شعبها، عارية من     أمام، وهو خيار سيضعف القيادة الفلسطينية ويظهرها عاجزة         أبدامعنى له   

 نتيجة من   أية" التفاؤل المجاني " لهذا   أو" الهوس التفاوضي " يكون لهذا    أن ورقة، من دون     أيومجردة من   
  . مستوىأي نوع وعلى أي

تظار استحقاقات قادمة، بعضها مرتبط بالصراع علـى         عملية تقطيع فلسطينية للوقت كذلك، بان      أماملكأننا  
يون يذهبون حتى نهاية    سرائيلفيما اإل . السلطة وخالفة عباس، وبعضها مرتبط بالصراع بين فتح وحماس        

  . ونهب الحقوق وقتل المواطنين وتدمير الحياة في مختلف المناطق الفلسطينيةاألرضالشوط في سرقة 
  ١٩/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  ية تمهيد لعدوان على لبنان وسوريا وفلسطيناغتيال مغن .٧١

  إبراهيم األمين
  :معلومة أولى

هـذه العبـارة    ". اإلدارة األميركية في حالة جنون، ويمكن أن تقوم بأي شيء، وهي ستقوم بأي شـيء              "
سحبت على عجل قبل أيام من تقرير خاص بعثت به موسكو إلى عواصـم معنيـة بـالقوى المواجهـة                    

وهو كالم سبق أن شرحه الروس مباشرة لجهات معنية قبـل           . في العراق وإلسرائيل  لالحتالل األميركي   
مدة في إطار الحديث عن استعداد أميركي مفتوح لشن حروب أكبر في المنطقة، وإن هاجس الـتخلص                 

  .من إيران وسوريا وقوى المقاومة لم يعد هاجساً إسرائيلياً فحسب، بل هو هاجس أميركي في األساس
  :نيةمعلومة ثا
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تلقّت قوى المقاومة الفلسطينية قبل أسبوع من اغتيال الشهيد عماد مغنية معلومات عـن إنـشاء لجنـة                  
أميركية  إسرائيلية تضم رؤساء أجهزة أمنية مركزية في تل أبيب وواشنطن، ومستشارين سياسيين بينهم               

لى إطالق مرحلة متقدمـة     وهذه اللجنة تعمل ع   . شخصيات رئيسية في الحكومتين األميركية واإلسرائيلية     
ناقل المعلومات تحدث عـن     . من مشروع مواجهة سوريا وإيران والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق         

برنامج عمل، على رأسه اغتيال شخصيات رئيسية، يعتقد األميركيون واإلسرائيليون أن غيابهـا يـسهل               
  .المراحل التالية من المشروع

  :معلومة ثالثة
، أوفدت دولة عربية تعاني مشكالت جدية في لبنـان، شخـصية أمنيـة  دبلوماسـية                 قبل بضعة أسابيع  

الستطالع الموقف، والتقت شخصيات رئيسية في فريق السلطة، ثم اتصلت بقوى من المعارضة، وقبـل               
. مغادرتها طلبت االجتماع إلى جهة غير لبنانية تربطها صالت بحزب اهللا ألجل تحقيق تواصل لـم يـتم      

هناك قرار كبير بتصفية عدد من الشخصيات       : شخصية أصرت على نقل رسالة مقتضبة، فيها      لكن هذه ال  
  .األساسية في حزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي في كل من بيروت ودمشق

  :معلومة رابعة
تلقت المراجع المعنية في بيروت تقريراً الفتاً عن تفاصيل تتعلق بأعمال تدريب أمني وعسكري ناشـطة                

دن، وفيها معلومات عن أسماء لمعسكرات التدريب وأسماء الضباط المشاركين فـي التـدريبات              في األر 
التي ركزت على دروس ذات بعد أمني، وتقاطعت هذه المعلومات مع نتائج تحقيقات سابقة فـي جـرائم                  
اغتيال تعرض لها مقاومون فلسطينيون في سوريا، وأظهرت أسماء ضباط أردنيين متورطين في جمـع               

  .ومات عن هؤالء المقاومينمعل
  :معلومة خامسة

نقل مصدر موثوق في الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا معلومات عن استئناف االتصاالت بين جهة لبنانية                
وإسرائيل، وعن أن بعض الدعم اللوجستي بدأ يرد إلى هذه الجهة من طريق مناطق الحكم الذاتي الكردية                

ين في الشركات األمنية األميركية في العراق باتوا يؤدون دوراً يتجـاوز          في العراق، وأن عدداً من العامل     
  .حدود المهام الموكلة إليهم هناك

  :معلومة سادسة
أبلغت شخصيات غادرت حديثاً مواقعها في جهاز االستخبارات الفرنسية جهات عربية نافـذة معلومـات               

ليات تفجير في سوريا من النـوع       عن تدهور مرتقب ومدروس لألوضاع في لبنان، واحتمال حصول عم         
وقالت هذه الشخصيات إن مشاريع قـرارات       . الذي يشيع مناخات من الفوضى والتململ وعدم االستقرار       

بعقوبات متنوعة ضد سوريا سوف تكون جاهزة قريباً أمام مجلس األمن الدولي، أو أمام دول أوروبيـة                 
  . سخونة ربما قلبت األمور رأساً على عقبوالواليات المتحدة، وإن األشهر الستة المقبلة ستشهد

ليس الحـدث   : "كان ال بد لشخصية معنية من أن تعيد لملمة أوراقها ومراجعتها بعد جريمة اغتيال مغنية              
صحيح أن مغنية هـدف دائـم، لكـن         . عادياً، وال هو متصل بصراع موضعي بين إسرائيل والمقاومة        

       ن ال يحتاج إلى مصادقة مسبقة، وفي حالة الحاج رضوان،          التجربة تقول إن اغتيال قادة من مستوى معي
هناك حاجة إلى مصادقة من المستوى السياسي وحتى إلى مشاورة الجانب األميركي، ال تحاشياً لـردود                

  ".الفعل فحسب، بل لوضع هذه العملية في سياقها
اهللا خالل تـشييع مغنيـة   وتلفت هذه الشخصية إلى أن ما أعلنه األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر     

كان ضرورياً للفت العدو القريب والبعيد إلى أن تيار المقاومة يعرف في أي سياق حصل اغتيال مغنية،                 
وبالتالي فإن الرد سيكون في السياق نفسه، بمعنى أن رد المقاومة لن يكون في أي حال من األحوال من                   

رون، وذلك ربطاً بأمر استراتيجي يتعلـق بتـوازن         النوع الذي ينتهي عند حدود االنتقام كما يفترض كثي        
ومثلما ترى إسرائيل أنها صاحبة الحق فـي إعـادة   . الردع الذي قام لفترة طويلة بين المقاومة وإسرائيل       
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االعتبار إلى مفهوم الردع من خالل معاقبة من تفترضه مسؤوالً عن أرقها وتعبها، فإن المقاومة معنيـة                 
  .لقول بأن إنهاك العدو وإرباكه وتعطيل قدراته هي جزء من توازن الردع معهأكثر بكسر هذه القاعدة وا

وبحسب هذه الشخصية، فإن صمت المقاومة يعني تسليماً بقواعد جديدة تعني عملياً شل قدرة المقاومـة،                
وهو أمر لن يحصل ألسباب عدة أبرزها أن المعركة لم تتوقف، وعدم توقفها هو قرار إسـرائيلي فـي                   

 وبالتالي سوف تكون المقاومة أمام مهمة تثبيت ما حققته من قواعد، حتى لو تطلّـب ذلـك أن                   األساس،
وتلفت هذه الشخصية إلى أمر جديد، هو أن التـرابط          . تعمل بطريقة مختلفة عما تعوده أهلها أو أعداؤها       

 الجديـة التـي     والتواصل الكبيرين القائمين بين قوى المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق، والتحـوالت           
، كان سبباً رئيـسياً فـي قـرار         ٢٠٠٦طرأت على سلوك القيادة العسكرية السورية بعد انتصار تموز          

إسرائيل وأميركا تصفية الشهيد مغنية، وبالتالي فإن هذا التحالف يجد مـن الـضروري أن يكـون رده                  
ير في لبنـان وفلـسطين      موحداً، وضمن سياق متصل بحماية نتائج حرب تموز التي كان لها أثرها الكب            

والعراق، وليس منطقياً توقع ردة فعل مختلفة من هذا التحالف، رغم التهويل الذي تقوم بـه حكومـات                  
  .وأجهزة ووسائل إعالم

وفي رأي هذه الشخصية المعنية دخلت المنطقة مرحلة جديدة، ويصعب من اآلن توقع ما هـو آٍت فـي                   
  .كد أن ما كان قبل اغتيال مغنية لن يشبه ما هو بعدهالقريب أو في المدى المتوسط، لكن من المؤ

جلس عنـد قبـر     . يقول الرواة إن السيد نصر اهللا توجه ليل الرابع عشر من شباط إلى روضة الشهيدين              
ال تحتاج مني إلى قَسم، لن نترك لهـم مجـاالً لكـي ينـدموا علـى                 : "عماد مغنية، قرأ الفاتحة وقال له     

  !".جريمتهم
  ١٩/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
  :كاريكاتير .٧٢

  

  
  ١٩/٢/٢٠٠٨الراية القطرية 


