
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وندد بالحفريات في األقصى مع أولمرت" اللقاءات العبثية"عباس بوقف بحر يطالب 
  تونس باالنفصال عن السلطة في غضون شهرينفي القدومي وعد الكوادر الفلسطينية 

  الحكومة المقالة تتهم السلطة بتوريد أدوية فاسدة إلى غزة
   يهاجم الكويت"حماس"حمدان يتهم جهات لم يسميها بإصدار بيان مزور باسم 

   يصب في مصلحة حماسهاوقفو هدف المفاوضات دولة يهودية آمنة :ليفني
   ضعفا١١أنابوليس بمعدل  االستيطان تكثف واتسع في القدس بعد: السالم اآلنحركة 

  "الغبية"لن ندخل في صراع مع الفلسطينيين بسبب بعض القيادات : وزير مصري

عباس وأولمرت يتفقان على تسريع
  مناقشة  تلتزم "إسرائيل"المحادثات و 

   القضايا الجوهريةكل
  

 ٤ص ... 

 ٢٠/٢/٢٠٠٨٩٩٥األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٩٩٥:         العدد                     ٢٠/٢/٢٠٠٨ األربعاءالتاريخ 

    :السلطة
 ٥  وندد بالحفريات في األقصى مع أولمرت" للقاءات العبثيةا"عباس بوقف بحر يطالب  .٢
 ٦  "القدستجريم وتحريم التنازل عن "التشريعي الفلسطيني يقر بالقراءة الثانية قانون  .٣
 ٦  صدرتها حكومة فياضبيع األراضي لألجانب من أخطر القرارات غير القانونية التي أ: غااآل .٤
 ٦  ويشكك بإمكانية التوصل إلى اتفاق العام الحالي مفاوضاتالبتسريع خطى يطالب فياض  .٥
 ٧  من جانب واحد الفلسطينيين قد يعلنون االستقالل: عبد ربه .٦
 ٧  وال عودة إلى انتفاضة تعود علينا بالدمار والهالك.. تقدم بالمفاوضاتال : نمر حماد .٧
 ٧    تمارس التطهير العرقي بحجة حماية أمنها"إسرائيل"أنابوليس فشل و: مانويل حساسيان .٨
 ٨  عن السلطة في غضون شهرينتونس باالنفصال في القدومي وعد الكوادر الفلسطينية  .٩
 ٨  القائمةالداخلية  بمعزل عن األزمة التفعيل دورهفي الضفة تسعى الكتل البرلمانية  .١٠
 ٨   الحكومة المقالة تتهم السلطة بتوريد أدوية فاسدة إلى غزة .١١
 ٩   سياسياًقيل رئيس محكمة االستئناف الشرعية في غزة واألخير يعتبره قراراًعباس ي .١٢
 ٩  األمم المتحدة تشكل شبكة أمان للفلسطينيين:  في حكومة فياضوزير التخطيط .١٣
    

    :المقاومة
١٠   يهاجم الكويت"حماس"ر باسم حمدان يتهم جهات لم يسميها بإصدار بيان مزو .١٤
١٠   "يإسرائيل"ناتجة عن قصف " مجزرة البريج: ""الجهاد" .١٥
١١    تنفي شطب اسم البرغوثي من قائمة تبادل األسرى"فتح" .١٦
١١   وتصفاه بالعبثي أولمرت-  عباس ترفضان اجتماع"الجهاد" و"حماس" .١٧
١١   والعالقين الحدود يبحثان ملف ومسؤولون مصريون "حماس"طواقم فنية من  .١٨
١٢   محطة سياسية مفصلية لتفعيل الحركة أو إضعافها"فتح"مؤتمر : قدورة فارس .١٩
١٢    مقاومة تكثف قصف المستعمراتوفصائل" كتائب المقاومة الوطنية" من شهيد .٢٠
١٢    بعقد اجتماع عاجل لبحث جرائم االحتالل مجلس األمنقوى وطنية وإسالمية تطالب .٢١
١٣  "إسرائيل"ترفض ضغوط " فتح: " عباس-مباحثات أولمرت  .٢٢
١٣    تتبنى هجوماً على مستوطنين"كتائب األقصى" التابعة لـ"عماد مغنية"جماعة : نابلس .٢٣
١٣   من أنصار الحركة في الضفة الغربية٧األجهزة األمنية تعتقل : "حماس" .٢٤
١٣  وتتهمهم باالستعداء لتصفية المقاومة ردنطينية إلى األ تستنكر دخول قوات فلس"حماس" .٢٥
١٤   يدعو وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية لنصرة الرسول الكريم الرقبصالح  .٢٦
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٤   في مصلحة حماس يصبهاوقفو هدف المفاوضات دولة يهودية آمنة :ليفني .٢٧
١٥  "اتّفق مع رايس على إرجاء التفاوض على القدس" أولمرت .٢٨
١٥   بشأن مستقبلهاألنباء تم فتح بيت الشرق وتضارب إذا ةشاس تهدد باالنسحاب من الحكوم .٢٩
١٥   راسة على الشخصيات السياسيةيشدد الح" الشاباك" .٣٠
١٦   تطلب من واشنطن تمويل تطوير أسلحة مضادة لصواريخ حماس وحزب اهللا"سرائيلإ" .٣١
١٦   على انتمائهم مقابل الميزانيات٤٨مقايضة فلسطينيي  .٣٢
١٦   من روسيا التدخل إلطالق سراح جنودها األسرى تطلب"سرائيلإ" .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ٩٩٥:         العدد                     ٢٠/٢/٢٠٠٨ األربعاءالتاريخ 

١٦   تزايد حاالت التنصت: "سرائيلإ" .٣٤
١٧   مشروع إسرائيلي الستيراد الغاز القطري .٣٥
١٧  اني تطالب مجلس األمن بإدانة تصريحات مسؤول إير"سرائيلإ" .٣٦
١٧   فلسطينيينالألف سوداني ينضمون للعمل بفرع الترميمات بإسرائيل بديالً للعمال  .٣٧
    

    :األرض، الشعب
١٧  لمسيحيي فلسطين  إسالمياضطهاداهللا حنا يرفض تصريحات أطلقت حول وجود  عطا .٣٨
١٨   تسعى لتهويده"إسرائيل"باب المغاربة وقف إسالمي و: باحث في شؤون القدس .٣٩
١٨  االحتالل يدّمر بناية إسالمية تاريخية في القدس .٤٠
١٨   ضعفا١١أنابوليس بمعدل  االستيطان تكثف واتسع في القدس بعد: السالم اآلنحركة  .٤١
١٩   في الضفة الغربيةاالحتالل يغلق مقرين لجمعيتين خيريتين في جنين .٤٢
١٩  بنيران االحتالل أثناء توغله في قطاع غزةاستشهاد طفل في غزة  .٤٣
١٩   غزةشمال قطاع الصنع مواطنين جراء سقوط صاروخ محلي إصابةأنباء عن  .٤٤
١٩   عبر بوابة صالح الدين غزة من مصر عالق فلسطيني إلى قطاع٥٠٠عودة  .٤٥
١٩  "إسرائيل" أهالي غزة بدأوا يتذمرون من نتائج حرب حماس على :واشنطن بوستتقرير لل .٤٦
   

   :اقتصاد
٢٠ غزةإلى منع إدخال اللقاحات البيطرية بعد كارثة بيئية تحذر من وزارة الزراعة الفلسطينية  .٤٧
   

   :صحة
 ٢٠  ومنعه من العالج في الخارجحصار الوفاة طفل بغزة جراء  .٤٨
   
   : ردناأل
٢٠   ف في األراضي الفلسطينيةاألردن يحذر من انتشار التطر: جودة .٤٩
٢٠  القضية الفلسطينية أولوية أردنية: الذهبي .٥٠
٢١  قافلة مساعدات خليجية تنطلق من األردن إلى قطاع غزة .٥١
   

   :لبنان
٢١  "اليونيفيل"قلقة من تفكّك " إسرائيل" .٥٢
٢١  يخطط الغتيال وزير إسرائيلي" حزب اهللا": "يديعوت أحرونوت" .٥٣
٢١  "لإسرائي"اهللا و اغتيال مغنية يفتح الباب لحرب جديدة بين حزب :سياسيون وعسكريون .٥٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  "الغبية"ندخل في صراع مع الفلسطينيين بسبب بعض القيادات لن : وزير مصري .٥٥
٢٢   في القاهرة تفعيل بروتوكول المعابر لتشغيل معبر رفح" موساد"سليمان بحث مع رئيس  .٥٦
٢٢  سياسيون مصريون يطالبون بإعادة فتح معبر رفح .٥٧
٢٣   األمن المصري سمح للفلسطينيين العالقين في العريش بالعودة إلى غزة .٥٨
٢٣    طالبا إخوانيا تظاهروا تأييدا للفلسطينيين١٣مصر تحتجز  .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ٩٩٥:         العدد                     ٢٠/٢/٢٠٠٨ األربعاءالتاريخ 

٢٣    لوقف تهجير الفلسطينيينإسرائيلمؤتمر وزاري عربي يدعو  .٦٠
٢٤   دولتهم المستقلة وعاصمتها القدسإقامةندعم الفلسطينيين في : رئيس وزراء الكويت .٦١
٢٤  مقتل سوداني برصاص الشرطة المصرية واعتقال ثمانية أفارقة وصينيين اثنين .٦٢
   

   :دولي
٢٤  ي بتأجيل المفاوضات حول المدينة المقدسةسرائيلإواشنطن توافق على طلب  .٦٣
٢٤   إسرائيليهود أمريكا يجبرون حفيد غاندي على االستقالة بسبب آرائه ب .٦٤
٢٥   ي مطلوب إسرائيلشرطة بريطانيا تجنبت االشتباك مع حراس جنرال  .٦٥
٢٥   بعيداً" السالم"منسق األمم المتحدة في المنطقة يرى  .٦٦
٢٥ األمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحصار والموافقة على تسليم معابر القطاع للحكومة .٦٧
٢٦  ربسددنا ديننا لليهود وحان وقت موازنة عالقتنا بالع: أكاديميون ألمان .٦٨

   
    :مختارات

٢٦   ماليين طفل خارج المدارس٦و... العرب األمّيون األعلى نسبة .٦٩
    
    :ريراتق
٢٦  وأطباءهم... يطال المرضى" األونروا"ترّدي خدمات  : مخّيم برج البراجنة .٧٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٩  حسن نافعة... ية؟إسرائيل" مستوطنات"مدارس وجامعات أميركية أم  .٧١
٣٢  ياسر الزعاترة... صراعات فتح ومؤتمرها وأسئلة المستقبل .٧٢
٣٣  فهمي هويدي... من يكون الضحية الثانية بعد مغنية؟ .٧٣
٣٥  ماجد عزام... "حماس"جدلية الحرب والحوار مع :  اليوم"إسرائيل" .٧٤
    

 ٣٨  :كاريكاتير
***  

  
   القضايا الجوهرية كل تلتزم مناقشة"إسرائيل"عباس وأولمرت يتفقان على تسريع المحادثات و .١

محمـود عبـاس ورئـيس      الفلسطيني   عقد الرئيس : رام اهللا والناصرة   من   ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ن أي فـي ختامـه      إسـرائيل علن نـاطق    أية ايهود أولمرت لقاء في القدس مساء أمس         سرائيلالحكومة اإل 

من جانبه، قـال    ". كل يوم تقريبا  "ن المفاوضين سيجتمعون    أالجانبين اتفقا على تسريع محادثات السالم، و      
ـ       ن عباس وأولمرت اتفقا على لقاء جديد في        إ" ياةالح"عضو الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ل

 إسـرائيل : "ية مـارك ريغيـف    سرائيلوعقب اللقاء، صرح الناطق باسم الحكومة اإل       .غضون أسبوعين 
في وقت سابق األسبوع    " كان واضحا للغاية  "، وأضاف أن أولمرت     "ملتزمة مناقشة كل القضايا الجوهرية    

 التفاوض في شأن القدس حتى آخـر        بإرجاءي  سرائيلراح اإل الجاري حين أكد أن عباس وافق على االقت       
رأيه بعد أن أصـر الفلـسطينيون علـى أن    أولمرت لكنه امتنع عن القول هل غير   . مراحل المفاوضات 

قضية القدس لم   "ن  أي مطلع على المفاوضات     إسرائيلوقال مصدر   . عباس لم يوافق على مثل هذا االلتزام      
  ".يسرائيلى دراية في شأن أي تغيير في الموقف اإلولست عل. تطرح في المناقشات
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ن عباس أثار مع أولمرت خالل االجتماع ثالثة مواضيع في هـذا اللقـاء،              أمن جانبه، أوضح عريقات     
 - في المفاوضات وحدة واحدة، والثاني تفعيل اللجنة الثالثية الفلسطينية           األساسية تكون القضايا    أن األول
، والثالـث   "خريطة الطريق "ميركي في مراقبة االستيطان وتنفيذ       ودور الحكم األ   يةسرائيل اإل -ميركية  األ

 أنوأضاف  .  بتزود القطاع بهذه الحاجات    إسرائيل تسمح   أن لقطاع غزة وضرورة     األساسيةهو الحاجات   
" فتح" فلسطينيين، خصوصا القيادات السياسية وعلى رأسهم امين سر حركة           أسرى بإطالقعباس طالب   

  .  مروان البرغوثيفي الضفة
 :قال صائب عريقات   : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  

وشكك عريقـات فـي صـحة       . ن عباس طالب أولمرت بعدم القيام بأي عملية عسكرية في قطاع غزة           إ
ـ   ،   القدس  تأجيل المفاوضات حول   ى وافقت عل  األمريكية اإلدارةي بأن   سرائيلاالدعاء اإل   أن  ىوشـدد عل

ـ إ ستتناول المفاوضـات النهائيـة       األجندةن  إ :الفلسطينيين لن يقبلوا استثناء أي ملف أو تأجيله، قائال          ىل
جانب األمور الحياتية التي تتعلق باالحتياجات الحياتية للفلسطينيين وخاصة قطاع غزة الذي يعيش تحت              

  . ي مشددإسرائيلحصار 
ه مع  ولمرت في نهاية اجتماع   أأعلن   :٢٠/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   في   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و

 وأشار أولمرت إلى انه التـزم       ، أنه لم يطرح في هذا االجتماع تأجيل قضية القدس في المفاوضات           عباس
  .بعدم حدوث كارثة إنسانية في غزة إال انه لم يلتزم بفتح المعابر

بأن  ليفنيية سرائيلاإلاعترفت وزيرة الخارجية : بتل أبيمن  ٢٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط وأوردت 
موضوع القدس مطروح على جدول المفاوضات ويجري بحثه مثل كل القضايا األساسية األخرى، لكن 

  .الطرفين تعهدا بأال يكشفا لإلعالم جوهر هذه المفاوضات وتفاصيلها
قـال  :  وريبيكـا هاريـسون    نتوسادم  آ ،القدس نقالً عن مراسليها في    ٢٠/٢/٢٠٠٨رويترز  وجاء في   
في القضايا الجوهرية ومنهـا     " بعض التقدم " المفاوضين حققوا    أن ينشر اسمه    أالي طلب   إسرائيلمسؤول  

 عباس طلب من أولمـرت      إنيون  إسرائيلوقال مسؤولون    .الحدود ومصير الالجئين الفلسطينيين والقدس    
 أولمرت لم يلتـزم     أنغير   . سكان غزة  إلى تواإلمدادافتح المعابر التجارية للقطاع لتيسير دخول المؤن        

 أني رفيع   إسرائيلوقال مسؤول    ."نحن ندرس هذه الطلبات الفلسطينية     "إسهابيف دونما   غوقال ري . بشيء
وقال .  مسألتي القدس والالجئين   إلى على الحدود ثم تنتقل      األمر بادئ تتركز المفاوضات    أنأولمرت أراد   

  ."ثم ماذا.. جئين ستفشل بدأت بالقدس والالإذا"المسؤول 
  
  وندد بالحفريات في األقصى مع أولمرت" اللقاءات العبثية"عباس بوقف بحر يطالب  .٢

  التـشريعي   طالب رئيس المجلس   : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
مـع  " لقاءات العبثيـة  ال"لتشريعي عقدها أمس، الرئيس عباس بوقف       لحمد بحر في بداية جلسة      أ.باإلنابة د 

تعطي المبرر والغطاء للمجرمين الصهاينة لإلمعان في قتل أبناء شـعبنا وإحكـام             "نها  أ أولمرت، معتبراً 
ية في المسجد األقصى المبارك وبناء المستوطنات داخل المدينة         سرائيلوندد بالحفريات اإل  ". الحصار عليه 

 إلـى كما دان تصريحات منسوبة      . األصليين منها  المقدسة المحتلة وخارجها بهدف تهويدها وطرد أهلها      
 فياض في شأن السماح بتمليـك األجانـب العقـارات           سالم. تسيير األعمال في رام اهللا د      رئيس حكومة 

  .واألراضي في األراضي الفلسطينية
بحـر  أحمـد    طالـب    : وائل بنات  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية   وأضافت  
  .إسرائيلباحترام دماء الشهداء ووقف اللقاءات العبثية الهزلية مع عباس الرئيس 

فـي المجلـس    " قلق"عبر بحر عن    : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ١٩/٢/٢٠٠٨ ٤٨عربوأورد موقع   
تجاه االعتداءات المتكررة على األخوة المسحيين الكرام وعلى ممتلكاتهم مطالبا الحكومة اتخاذ            "التشريعي  

لإلسـاءة  "وعبر عن شجبه واسـتنكاره       "...الزمة لكشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة     اإلجراءات ال 
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 التـي نـشرت الرسـوم المـسيئة     الدنمركيةالمتكررة من وسائل اإلعالم الغربية وعلى رأسها الصحف       
الب لرسولنا محمد عليه الصالة والسالم ونعتبرها مسا بمشاعرنا ومشاعر كافة المسلمين في العالم، ونط             

 الحكومة الدنمركية بتقديم االعتذار العلني عن هذه اإلساءة وتقديم المسيئين للقانون
  
  "تجريم وتحريم التنازل عن القدس"التشريعي الفلسطيني يقر بالقراءة الثانية قانون  .٣

قـانون  " أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة عقدها أمس بـالقراءة الثانيـة    : فتحي صباح  -غزة  
 إلـى  رده   أو، تمهيداً إلحالته على الرئيس عباس للمـصادقة عليـه،           "م وتحريم التنازل عن القدس    تجري

كما اصدر المجلس وثيقة تجرم التنازل عن حقوق الالجئـين          . المجلس بعد إدخال بعض التعديالت عليه     
التابعـة لحركـة    " التغيير واإلصالح "وأقر القانون أمس بغالبية النواب الحاضرين من كتلة          .الفلسطينيين

ولن يصبح القانون نافذاً إال بعد مصادقة عباس عليـه          . ، في ظل غياب نواب بقية الكتل األخرى       "حماس"
 أووفي حال عدم مصادقة الرئيس عبـاس        .  المجلس مع بعض التعديالت التي يراها مناسبة       إلى رده   أو

وكان إقـرار   ). الوقائع الفلسطينية  (رده القانون خالل شهر، يصبح نافذاً ويتم نشره في الصحيفة الرسمية          
  .القانون بالقراءة األولى تم قبل نحو شهرين

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  بيع األراضي لألجانب من أخطر القرارات غير القانونية التي أصدرتها حكومة فياض : غااآل .٤

نـب بـشراء    إن قرار السماح لألجا   : "غامحمد رمضان اآل  .، د ]في حكومة هنية  [قال وزير الزراعة   :غزة
األراضي الفلسطينية، من أخطر القرارات  غير القانونية والدستورية التـي أصـدرتها حكومـة رام اهللا          

غا إلى هبة برلمانية ومؤسساتية وجماهيرية للتعبير عن تمسك شـعبنا           ودعا اآل  ".ويجب التصدي لها بقوة   
يح صـحفي أمـس،     ونـدد فـي تـصر      .باألرض ورفض البيع والسمسرة األجنبية مهما كلف الـثمن        

الذين أقـروا بـأن قـرار بيـع         " ]رام اهللا [حكومة المقاطعة " ولة من بعض قيادات   ؤبالتصريحات الألمس 
األراضي لألجانب ال يحمل أي مغزى سلبي على اإلطالق وأنه يأتي  من أجل تعزيز االستثمار وتسهيل                 

بية إلى الحرص كل الحـرص      داعياً المزارعين في الضفة الغر    ؛  العمل في استصالح األراضي الزراعية    
من السياسة الجديدة القديمة في عدم اإلذعان لبعض السماسرة الفلسطينيين الذين يرغبـونهم فـي البيـع                 

  ".يينسرائيللصالح المستثمرين األجانب الذين يعملون لصالح اإل
  ٢٠/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  اتفاق العام الحاليويشكك بإمكانية التوصل إلى  مفاوضاتالبتسريع خطى يطالب فياض  .٥

طالب رئيس حكومـة     : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٢/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
 مفاوضات السالم   ىي بتسريع خط  سرائيلسالم فياض الجانبين الفلسطيني واإل    . الفلسطينية د  األعمالتسيير  
 أمام زعماء اليهود في أمريكـا  ألقاها كلمة وقال في  . كانوا يأملون في التوصل التفاق هذا العام       إذابينهما  

 معاهدة سالم   إلى التوصل   بإمكانية لم يحدث الكثير ليوحي      أنابوليسالشمالية بالقدس أمس انه منذ مؤتمر       
  . جورج بوشاألمريكيبين الجانبين قبل نهاية والية الرئيس 

 قـال   :الرؤوف أرنـاؤوط   درام اهللا، عب   نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية   وأضافت  
أشعر أن األشهر الثالثة الماضية لم تشهد أحداثا يمكن أن تجعلني أعتقد أنه مـن الممكـن                  ":سالم فياض 

إحساسي الشخصي أن التوصل إلى معاهدة سالم غيـر         "وقال إن   ،  "٢٠٠٨التوصل إلى اتفاق بنهاية عام      
  ".٢٠٠٨ممكن في عام 
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  من جانب واحد الستقاللالفلسطينيين قد يعلنون ا: عبد ربه .٦
 إن :األربعـاء ي يـوم    سرائيل قال ياسر عبد ربه عضو فريق التفاوض الفلسطيني مع الجانب اإل           :رام اهللا 

 استمر تعثر محادثـات الـسالم مـع         إذا قيام دولة مستقلة من جانب واحد        إعالنالفلسطينيين سيبحثون   
 إعـالن  فان الفلسطينيين قد يبحثـون       سرائيلإ انه لم يتسن التوصل التفاق مع        :وقال لرويترز  .إسرائيل
 لم تـسر فـي      وإال االستيطانية   لألنشطة في اتجاه وقف فعلي      األمور لم تسر    إذاوأضاف أنه    .االستقالل

  .اتجاه التفاوض المستمر والجاد فان الفلسطينيين قد يعلنون االستقالل من جانب واحد
  ٢٠/٢/٢٠٠٨رويترز 

  
  وال عودة إلى انتفاضة تعود علينا بالدمار والهالك.. تال تقدم بالمفاوضا: ادنمر حّم .٧

ي سرائيلن لقاءات الجانبين اإل   إ : الفلسطيني لرئيس ل اد مستشار السياسي   قال نمر حم   : تقرير معا  -بيت لحم 
وأوضح فـي    . سطر أي شيء ولم يتم االتفاق على       أي تقدم يذكر ولم يدون      أيوالفلسطيني لم تسفر عن     

ية حول االتفاق على مسودات تتعلـق       سرائيل اإل اإلعالم ال صحة لما تنشره وسائل       حديث لوكالة معا انه   
 شـيء   أي في حال فشلت اللقاءات في تحقيق        الفلسطينيةوعن الخيارات    .و شكل الدولة  أ ،بالحل النهائي 

 ذاوإ لن نكون الطرف المعيق للمفاوضـات        أننا يفهم الجميع    أنيجب  ":  بالقول حماد رد   ،حتى نهاية العام  
 دوال  إن": وأضـاف  ". للعرب التخاذ موقف مشترك للضغط على المجتمع الـدولي         نلجأما فشلت سوف    

 في حال عقـد     ،٣أنابوليس عقد   إمكانية جانبنا خاصة فرنسا وروسيا حيث تطرح فرنسا         إلى تقف   أوربية
حال فـشلت    انتفاضة جديدة في     أو خيار عسكري    أيلكن حماد استبعد     ".مؤتمر روسيا في نيسان المقبل    

 تفكير في انتفاضـة     أي": وقال .المفاوضات لما تعود به تلك الخيارات من دمار على الشعب الفلسطيني          
جديدة كما االنتفاضة السابقة معناه القضاء على نسبة جديدة من الشباب الفلسطيني بين شهيد وجريح وهو                

 إلى ولن نعود    بأكملهين وبين عالم    خيار في غاية الخطورة في ظل اختالل موازين القوى بيننا كفلسطيني          
  ".انتفاضة تعود علينا بالدمار والهالك

  ١٩/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   تمارس التطهير العرقي بحجة حماية أمنها"إسرائيل"أنابوليس فشل و: مانويل حساسيان .٨

ـ   وماًشن المفوض الفلسطيني في المملكة المتحدة مانويل حساسيان هج         : سمير ناصيف  -لندن    ى عنيفا عل
 أنلمـاذا يجـب     ": عنوانتحت   اثر انعقاده، في مؤتمر      ىمؤتمر أنابوليس وضآلة النتائج التي تحققت عل      

في لندن نظمته حملة التضامن مـع فلـسطين وشـارك فيـه نـواب      عقد  " يرفع الحصار عن غزة اآلن    
 .لس العموم البريطـاني    مج أبنية، وعقد في قاعدة بوثرويد، احد       أخرىبريطانيون وشخصيات بريطانية    

 بممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين وبعدم اكتراثها فعليا فـي تحقيـق             "إسرائيل"واتهم حساسيان   
 بان حل قضية غزة والقضية الفلسطينية عموما ال يكون عـن طريـق              مشروع الدولتين والسالم، مؤكداً   

، ورفـض حجـة     "إسرائيل" ىحتالل عل  اال إنهاء والصدقة من جانب المجتمع الدولي بل بفرض         اإلحسان
 ال تفرق بين    "إسرائيل"وأكد حساسيان بأن    . أمنية نتيجة لضرورات    أتى بأن حصار غزة األخير      إسرائيل

 االحتالل ضد جميـع الفلـسطينيين، وقـد         أنواعبشع  أفتح وحماس، وبين سكان الضفة وغزة، وترتكب        
 غـزة االحـتالل يتهمـون       أهل، وعندما يقاوم     سجن كبير تمارس فيه العقوبة الجماعية      إلىحولت غزة   
واتهـم حـساسيان    .  الدولة يقال دولياً بأنها تدافع عن نفسها       إرهاب إسرائيل فيما عندما ترتكب     باإلرهاب
 بالتواطؤ لتبرئة االحتالل عبر تحويل القضية الفلسطينية وكأنها قضية تقديم مـساعدات             وأمريكابريطانيا  
 مليون مواطن فلسطيني في غزة معزولون عـن  ١,٥هناك : وقال. الحتالل اإنهاء بدال من فرض     وإغاثة

 حماس هم   إلى منهم المنتمون    أولئكي حال فان    أ ى في منظمة حماس، وعل    أعضاءوطنهم، وليسوا كلهم    
 الثرثرة الفارغة حول    إليقاف وحماس ليست عدوة السلطة وال الرئيس عباس، وحان الوقت           أيضا إخواننا
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 القطاع والضفة   أبناء بين   واإلخوة روابط الدم والعائلة     أن إذفي غزة،   ) حماس الند ( وجود أرض حماس  
واتهـم  .  السوداء األقدام أصحاب تتعامل مع المجموعتين وكأنهما من       إسرائيل يزيلها، و  أنال يمكن ألحد    

  . ٢٠١٠ بحلول عام األقل ى احتالل نصف الضفة علىلإ بأنها تسعي "إسرائيل"حساسيان 
  ٢٠/٢/٢٠٠٨عربي القدس ال

  
  تونس باالنفصال عن السلطة في غضون شهرينفي القدومي وعد الكوادر الفلسطينية  .٩

وعد رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي نخبـة مـن الكـوادر                : رام اهللا  ،عمان
ـ                ة الفلـسطينية   الفلسطينية الغاضبة في تونس قبل عدة أيام بإعالن االنفصال التام عـن الـسلطة الوطني

 ، يأتي معي فليأتي ومن يريد الذهاب للسلطة فليـذهب    أنمن يريد   : قائال ومؤسساتها في غضون شهرين،   
 مصيرهم ومستقبلهم الوظيفي بأنه اضطر للـسكوت    ىموظفي الدائرة السياسية الخائفين عل    وأبلغ القدومي   

 الرئيس عباس مؤخرا بسبب الحاجـة        التقاعد التي اتخذها   ى عل واإلحاالتعن قرارات التعيين والتنقالت     
 تونس  إلىوبعد مغادرته عمان السبت الماضي عائدا        .عباسالملحة للموازنة المالية التي يرسلها الرئيس       

 مستقبلهم وحاول احتواء موجة الغضب الداخلية، منتقـدا         ىاجتمع القدومي بنخبة من الموظفين القلقين عل      
وأبلـغ القـدومي     . بخطابه المعلن عند توقيع اتفاقيـة أوسـلو        بشدة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومذكرا    

ريـاض  . التي اتخذها وزير الـشؤون الخارجيـة د  اإلداريةالموظفين أنه يعدهم برفض مجمل القرارات     
وقال انه سيقوم برفض قرارات الرئيس عباس بخصوص مـوظفي          . المالكي خالل األسبوعين الماضيين   
  .لتحرير الفلسطينيةوكادر الدائرة السياسية لمنظمة ا

  ٢٠/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  القائمةالداخلية  بمعزل عن األزمة التفعيل دورهفي الضفة تسعى الكتل البرلمانية  .١٠

عن وجود جهود حثيثة تبـذلها كافـة        " الخليج"ـكشفت مصادر برلمانية فلسطينية في رام اهللا، ل       : رام اهللا 
في الضفة الغربية لتفعيل دورهم بمعزل عـن        " فتح"و" ماسح"الكتل البرلمانية بما فيها نواب من حركتي        

األزمة القائمة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لما وصـفوه باالنتهاكـات المتواصـلة                
 عقد اجتماع شارك فيه ممثلـون       إلىوبادرت الكتل البرلمانية     .للحريات العامة بما فيها االعتقال السياسي     

 يعقدوا اليوم   أنفي المجلس التشريعي، وناقشوا آليات تفعيل عملهم، حيث من المقرر           عن الكتل البرلمانية    
 اجتماعا في مقر رئاسة المجلس برام اهللا، لبحث استكمال خطواتهم من اجـل تفعيـل دورهـم                  األربعاء

س وقال النائب الثاني لـرئي     .كنواب في الدفاع عن مصالح المواطنين والتصدي ألية انتهاكات تقع بحقهم          
 تعقد الكتل اجتماعا اليوم من أجل استكمال        أنمن المقرر   " الخليج"ـحسن خريشة ل  .المجلس التشريعي، د  

 األعمـال خطوات تفعيل دور النواب خاصة في ظل القرارات والقوانين التي تصدرها حكومـة تـسيير            
 التـشريعية   تعمل من أجل تنصيب نفسها محل المؤسـسة       ) الحكومة (أنهاسالم فياض، مؤكدا    .برئاسة د 

 تتحمل المسؤولية عن جملة من االنتهاكات       أنها إلى إضافةوتصدر قرارات وقوانين بصورة غير شرعية       
والخروقات والتي منها قطع رواتب موظفين حكوميين وإصدار تشريع يجيز االستمالك لألجانـب فـي               

 إلـى  إضـافة ،  "ألجانـب بالمصيبة ويفتح المجال لبيع البلـد ل      "األراضي الفلسطينية الذي وصفه خريشة      
 .استمرار تكبيل الحريات العامة واالعتقاالت السياسية

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  الحكومة المقالة تتهم السلطة بتوريد أدوية فاسدة إلى غزة .١١

اتهمت وزارة الصحة في الحكومة المقالة في قطاع غزة، حكومة تـسيير األعمـال فـي رام اهللا                  : غزة
وقـال مـدير    .ستلزمات طبية فاقدة الصالحية للمستشفيات والمراكز الصحية في القطاع   بتوريد أدوية وم  
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الوزارة بصدد إتالف كمية كبيرة من األدوية التـي         "عام اإلدارة العامة للصيدلة في غزة منير البرش إن          
ـ           "، مضيفاً   "وصلت من رام اهللا    ة فاقـدة   لقد اكتشفنا أن كمية كبيرة من تلك األدوية والمـستلزمات الطبي

وناشد المؤسسات الدولية بالعمـل      ".الصالحية وال تصلح لالستخدام وتشكل خطورة على حياة المرضى        
حكومة فياض  "على مراقبة المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية وخصوصاً المخصصة للقطاع، الفتاً إلى أن             

وحـذر   ". مليـون دوالر   ٣٣ة  تدعي بأنها تقدم مساعدات طبية لغزة، بينما تكدس أدوية في مخازنها بقيم           
البرش من خطورة تعطيل عمل شركات النظافة في وزارة الصحة نظراً لوقف حكومة فيـاض صـرف               

  .مستحقاتها المالية
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   سياسياًعباس يقيل رئيس محكمة االستئناف الشرعية في غزة واألخير يعتبره قراراً .١٢

حـسن  .ينية محمود عباس رئيس محكمة االستئناف الشرعية في غـزة د  أقال رئيس السلطة الفلسط   :غزة
فـي  " حمـاس "الجوجو، عازيا ذلك للضرورة الناشئة عن أحداث الحسم العسكري الذي نفذتـه حركـة               

  .٢٠٠٧ يونيو/ حزيران
ـ     ، وشدد في تصريح له على ضرورة أن ال يخـضع القـضاء             "السياسي"ووصف الجوجو قرار إقالته ب

كما . بات السياسية، معتبراً أن الرئيس عباس بقراراته يأخذ القضاء الفلسطيني نحو الهاوية           الشرعي للتجاذ 
إن القـانون األساسـي     "أكد على أنه سيواصل عمله كرئيس لمحكمة االستئناف الشرعية في غزة، وقال             

بـل  المعدل ال يعطي للرئيس عباس صالحية واضحة وصريحة في واليته على القضاء الشرعي نهائيا،               
 تقول إن تعيين القضاة من صالحيات المجلـس التنفيـذي           ١٤إن أصول المحاكمات الشرعية في المادة       

  .الذي يقابله في القانون الحكومة الفلسطينية التي تحظى بثقة المجلس التشريعي
اهـة  اعتبر عالء البطة رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام القرار بمثابة الدليل الواضح على عدم نز               و

  .القضاء، الذي يضم لونا سياسيا واحدا، ويتم استبعاد كل من يخالف ذلك اللون الذي هيمن على القضاء
  ١٩/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  األمم المتحدة تشكل شبكة أمان للفلسطينيين:  في حكومة فياضوزير التخطيط .١٣

 ردناألود التي يبذلها    اهللا بالجه  شاد وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد     أ:  ماضي عيسى وبترا   -عمان  
 المتحدة الدراسية بـشأن تقـديم       األممح فعاليات حلقة    اافتتفي  وقال في كلمة     .لمساعدة الشعب الفلسطيني  

المساعدة للشعب الفلسطيني التي تنظمها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غيـر القابلـة               
حركة  اهللا االنقالب الذي قامت به     سطينيين، وهاجم عبد   للفل أمان المتحدة تشكل شبكة     األمم إن: للتصرف

ودعا  . التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لمنع امتداده للضفة الغربية        واإلجراءات الجهود   إلىحماس مشيرا   
 الدولة الفلسطينية وحل مشكلة     وإقامة ١٩٦٧ي لجميع األراضي المحتلة عام      سرائيل االحتالل اإل  إنهاءلى  إ

وذكر الوزير بالعجز الكبير في الموازنة الفلسطينية الذي         . المتحدة األمم يتماشى مع قرارات     الالجئين بما 
 الوطنيـة، داعيـا     األدمغة مليار دوالر، وتوقف العملية التنموية وهروب االستثمارات وهجرة          ١،٣بلغ  

كـل جهودهـا    ن السلطة وظفت    إ: وأضاف .المجتمع الدولي لتقديم العون والمساعدة لتخطي هذه المحنة       
وعرض .  مفاوضات الحل النهائي   إلطالق الحصار واستغلت مقررات مؤتمر أنابوليس       إلنهاءالدبلوماسية  

 إلنعـاش  المتحـدة    واألمم العرب والمجتمع الدولي     األشقاءجهود وخطط السلطة الفلسطينية وتعاونها مع       
  .االقتصاد الفلسطيني والنهوض بالمواطنين وتخفيف معاناتهم

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الدستور 
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   يهاجم الكويت"حماس"حمدان يتهم جهات لم يسميها بإصدار بيان مزور باسم  .١٤
فـي لبنـان بعـض      " حمـاس "تهم أسامة حمدان ممثل حركة      ا: ٢٠/٢/٢٠٠٨ السياسة الكويتية    ذكرت

، بإصدار بيان مزور باسم الحركة      "التي لها مواقف مسبقة ضد األشقاء في الكويت وضد حماس         "الجهات  
ت هاجم دولة الكويت، على المستويين الرسمي والشعبي وتضمن عبارات بالغة االسـاءة ضـد               في بيرو 

إن هذا البيـان    : "نسخة منه " السياسة"وقال حمدان، في بيان نفي صادر عنه، تلقت          .الكويت قيادة وشعبا  
الى المزور صدر عن جهة لها مواقف مسبقة ضد األشقاء في الكويت وضد حماس، وهي تحاول اإلساءة              

التزام الكويت حكومة وشعباً تجاه قضية فلسطين، وتحاول اإلساءة كذلك إلى عالقة الحركة باألشقاء فـي            
الكويت، إذ يغيظ هؤالء ما تحظى به الحركة من تقدير لجهادها ومقاومتها ضد االحتالل من أبناء الكويت                 

لجهة من المساعدات والدعم الـذي      انزعاج هذه ا  "مضيفا أن البيان المزور يأتي كذلك في سياق         ". الكرام
  ".بادرت الكويت بتقديمهما لشعبنا في قطاع غزة دعماً لصموده في ظل الحصار الصهيوني الظالم

 دولة كان أو    -ثابتة في عدم مهاجمة أي شقيق عربي أو اإلساءة له           "وشدد على أن سياسة حركة حماس       
ائنا، وبالتالي ال يعقل أن يـصدر عـن حركـة            حتى ولو أساء لنا، وهذا ثابت في تاريخنا وأد         -مؤسسة  

  ".حماس ما يسيء إلى األشقاء في الكويت الذين قدموا الخير والدعم لفلسطين قضية وشعباً
:  بدولة الكويت، قـائالً    حمدان، في البيان،    أشاد  : غزة من ١٩/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وأضافت  

 لقضية فلسطين ومقاومتها وجهادها وأبنائها منـذ انطلقـت          لقد قدم أشقاؤنا في الكويت وما زالوا دعمهم       "
الثورة الفلسطينية وعلى مدى عقود متواصلة، وقد كانت مواقف الكويت أميراً وحكومة وشعباً محل تقدير               

  ".كل شعبنا ال سيما قيادة وأبناء حركة حماس
مكتـب   - "حماس" حركة    ان )أمس (وكانت صحيفة السياسة الكويتية ذكرت في عددها الصادر  الثالثاء         

  .لبنان قد شنت حملة شعواء على دولة الكويت على خلفية موقفها من اغتيال عماد مغنية
 
   "يإسرائيل"ناتجة عن قصف " مجزرة البريج: ""الجهاد" .١٥

 اكدت حركة الجهاد امس ان تدمير منـزل         :رويترز و  أ ف ب،    نقالً عن  ٢٠/٢/٢٠٠٨الدستور  ذكرت  
 الجناح العسكري للحركة يوم الجمعة الماضي في مخيم البريج وسط قطاع غزة             القيادي في سرايا القدس   

وقال خالد البطش احد قياديي الحركة في مؤتمر صحفي          ".ي وليس انفجار داخلي   إسرائيلقصف  "ناتج عن   
 منزال اخرا   ٢٠جريمة قصف منزل الشهيد القائد ايمن فايد وتدمير سبعة بيوت مجاورة كليا وتضرر              "ان  

المسؤولية المباشـرة   "واضاف ان   ". يسرائيلهذه الفعلة والمجزرة الى ما ارتكبته قوات االحتالل اإل        تعود  
حجم الدمار يـدلل    "واوضح ان   ". تعود على قوات االحتالل والة الحرب المستوردة من الواليات المتحدة         

". ريق او دخـان على ان القصف حدث من االعلى الى االسفل وليس من االسفل لالعلى ولم يظهر اي ح         
ان "واوضح الـبطش   ".المواطنين عثروا على بقايا شظايا كبيرة بالمكان يعتقد انها مخلفات قنبلة          "واكد ان   

وتم بث شـريط مـسجل خـالل        . دون توضيح " فايد تلقى انذارا قبل دقائق من االنفجار باخالء المنزل        
الجثث كانت متكاملة ولم يكـن بهـا        "المؤتمر يظهر افادات بعض الشهود واالطباء حيث قال االطباء ان           

شظايا وال يوجد تقطيع في االطراف او تشوهات مما يدل على ان الوفاة كانت بسبب تـدمير البيـت اي                    
كما تم عرض قطع من بقايا السالح المـستخدم كتـب عليهـا              ".بسبب نزيف داخلي او ارتجاج في المخ      

  .بمعنى جيش" آرمي"باللغة االنكليزية 
أبرز الشهادات التي تضمنها الفيلم، شهادة محمـد        : ألفت حداد  نقالً عن  ١٩/٢/٢٠٠٨ ٤٨عربوأضاف  

الفايد، نجل الشهيد أيمن، والذي أكد أن والده تلقى اتصاال عبر هاتفه الجوال قبل االنفجار بدقائق، حيـث                  
  .طلب المتصل من الشهيد إخالء منزله تمهيدا لقصفه
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  ة تبادل األسرى  تنفي شطب اسم البرغوثي من قائم"فتح" .١٦
الرحمن الناطق الرسمي باسم حركـة فـتح ومستـشار الـرئيس             نفى أحمد عبد  :  سامي سعيد  -رام اهللا   

الرحمن  وقال عبد  . محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس       جاء على لسان  الفلسطيني أمس ما    
 إنمـا   "الدسـائس " و "ذيـب األكا"حماس بهـذه    " انقالبيي"إن  : "نسخة منه " العرب"في بيان صحافي تلقت     

ية بعدم إدراج اسم المناضل مروان البرغوثي فـي         سرائيليحاولون إخفاء حقيقة رضوخهم لإلمالءات اإل     
القائمة رغم كل ادعاءاتهم بأنهم مصممون على إطالق سراح الكوادر والقيادات في هـذه الـصفقة مـع                  

يها ولم تطلع على أية قوائم وليس هناك أي         الرحمن أن الرئاسة الفلسطينية ال علم لد       وأكد عبد  ."إسرائيل
اتصال على أي مستوى مع الزمرة االنقالبية في غزة، وأن االدعاء بأن مـصدر هـذه األكاذيـب هـو                   
مسؤول ألماني ليس إال أكذوبة أخرى من أكاذيبهم التي لم تعد تنطلي على شعبنا، ألنها أصبحت مكشوفة                 

  .للجميع
  ٢٠/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   وتصفاه بالعبثي أولمرت- عباس  ترفضان اجتماع"الجهاد" و"حماس" .١٧

جددت حركة حماس انتقادها للقاء عباس وأولمرت، وقال الناطق باسمها فـوزي             :أشرف الهور  -غزة  
ان هذه اللقاءات ترسخ مبدأ االستقواء من ِقبل الرئيس عباس بالعدو على حركة حمـاس وبـاقي       : برهوم

واضاف برهـوم قـائال      . التي ترفض االعتراف باالحتالل والتفاوض معه        فصائل المقاومة الفلسطينية  
ية سـرائيل استفراد الرئيس عباس بالقرارات المصيرية للشعب الفلسطيني بما يخدم األفكار والمشاريع اإل           
 .يسـرائيل واألمريكية والتي تهدف الى تعزيز حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي واقرار بيهودية الكيان اإل            

عن موعد لقاءات عباس اولمرت قال برهوم انها تأتي بعد كل جريمة يرتكبها االحـتالل فـي الـضفة            و
. الغربية وقطاع غزة من أجل التغطية على هذه الجرائم، وتأتي في اطار ترسيخ الحصار علـى قطـاع                 

كارثيـة  وحذرت حماس من استمرار اللقاءات التي يجريها عباس وأولمرت لما لها من نتائج وصفتها بال              
  . على الحقوق والثوابت الفلسطينية

 في تصريح صحافي ان اللقاءات الـسياسية تـساعد فـي            اإلسالميوأكد خالد البطش القيادي في الجهاد       
تحسين صورة العدو الصهيوني وتضعف الموقف الشعبي المقاوم، وطالب عباس بالتوقف وعدم عقد مثل              

 البطش ان هـذه     وأضاف . ألبناء الشعب الفلسطيني   إضافيةة  هذه اللقاءات التي ال تفيد والتي تشكل خسار       
اللقاءات لن ترفع الحصار ولن توقف العدوان ولن توقف االستمرار في حفر األنفـاق تحـت المـسجد                  

 المبارك، أو سياسة تهويد األراضي، هذه لقاءات نحن الخاسرون منها والعدو الـصهيوني هـو                األقصى
  .المستفيد

  ٢٠/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   والعالقين الحدود يبحثان ملف ومسؤولون مصريون "حماس"طواقم فنية من  .١٨

وصل وفد من حركة حماس      : أشرف الهور  ،غزة عن مراسلها من     ٢٠/٢/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
أمس الثالثاء الى مصر الجراء مباحثات مع المسئولين هناك لبحث آخر المستجدات السياسية الفلسطينية              

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس لـ القـدس العربـي ان وفـد              . شغيل معبر رفح  وقضية اعادة ت  
حماس الذي غادر الى مصر هو وفد يضم الطواقم الفنية التي انبثقت عن اللقاءات التي جمعـت قيـادة                   

وأوضح أن هذه الطواقم تبحث      .شحماس والمصريين في اللقاءين األولين اللذين جريا في القاهرة والعري         
المصريين عدة ملفات من بينها ملف الحدود والعـالقون، وسـفر المرضـي والطـالب، وادخـال                 مع  

وأشار الى أن تلك الطواقم تركز على بحث قضية اعادة افتتـاح             . المساعدات الطبية والغذائية الى غزة    
 .معبر رفح الحدودي
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قالـت مـصادر     :شادي محمد رفح المصرية،   عن مراسلها من     ٢٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  
إن كال من أيمن أبو طه وطارق أبو هاشم القياديين بحركة حماس وصال إلـى معبـر                 "حدودية مصرية   

". رفح بعد ظهر أمس، وكان في انتظارهما مسؤولون أمنيون مصريون، وعقد الجانبان اجتماعـاً مغلقـاً               
 تـصريحات حـول   اإلدالء بـأي " الشرق األوسط"ورفضت مصادر حدودية وأمنية مصرية اتصلت بها      

  . مضمون االجتماع
  
   محطة سياسية مفصلية لتفعيل الحركة أو إضعافها"فتح"مؤتمر : قدورة فارس .١٩

ـ     " فتح"كشف عضو اللجنة الحركية العليا لحركة        : رام اهللا  قـدس  "قدورة فارس في تصريحات خاصة ل
، أي هل سيكون مؤتمرا     أن جوهر النقاش الدائر اآلن يتركز بالدرجة األولى حول نوعية المؤتمر          " برس

موسعا كما تسعى لذلك األغلبية أم سيكون مؤتمرا مصغرا كما تحاول بعض الجهات المتنفذة في الحركة                
أن يعقد المؤتمر العام السادس للحركة داخل األراضي        " فتح"رأي األغلبية من كوادر حركة      : "اآلن، وقال 

على الجماهير وال   " فتح"تنفتح من خالله حركة     الفلسطينية وليس في الخارج، وأن يكون الحضور موسعا         
تنغلق على نفسها وتكرس عزلتها عن الناس، أي أن يدعى للحركة ممثلون عن مختلف شرائح المجتمـع                 
الفلسطيني السياسية بما في ذلك أساتذة الجامعات والنقابـات المهنيـة ورؤسـاء المجـالس والبلـديات                 

التـي  " فتح" محطة سياسية إلظهار وجه سياسي جديد لحركة         والمناضلين والمرأة، بحيث يكون المؤتمر    
ونفى قدورة فارس وجـود نيـة لتغييـر          .، على حد تعبيره   "أعتقد أنها ال تزال مطلبا للشعب الفلسطيني      

يستوجب مراجعات جادة وحقيقية باتجاه عـودة الحركـة إلـى           " حماس"،  "فتح"البرنامج السياسي لحركة    
  .وهجها األول

 ١٩/٢/٢٠٠٨قدس برس
  
   مقاومة تكثف قصف المستعمرات وفصائل" كتائب المقاومة الوطنية"شهيد من  .٢٠

استشهد مقاوم فلسطيني ونجا آخر، في عملية عسكرية مشتركة نفذتها كتائب المقاومة             : رائد الفي  -غزة  
أبـو  ، أمس، ضد قوات االحتالل في منطقة        "فتح"الوطنية، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش التابعة لحركة         

كما استشهد طفل في العاشرة في توغل في دير الـبلح           . العجين شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة       
بينمـا  ،  وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية استشهاد المقاوم اسماعيل جاد اهللا        . وسط القطاع في وقت الحق    

  .ع قوات االحتاللتمكن رفيقه في العملية من االنسحاب من المكان، بعد خوض اشتباكات عنيفة م
. بـستة صـواريخ  " سديروت"وأعلنت سرايا القدس، وألوية الناصر صالح الدين مسؤوليتهما عن قصف    

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وألوية الناصر صالح الـدين مـسؤوليتهما عـن قـصف                  
ل عـوز بأربعـة     كما أعلنت ألوية الناصر مسؤوليتها عن قصف موقع نح        . المستعمرة ذاتها بصاروخين  

  .صواريخ
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   بعقد اجتماع عاجل لبحث جرائم االحتالل  مجلس األمنقوى وطنية وإسالمية تطالب .٢١

ي، وحملتهـا مـسؤولية     سرائيلأدانت القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، جرائم االحتالل اإل       : رام اهللا 
ضد الشعب الفلسطيني في كل األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة         نتائج عدوانها وجرائمها التي ترتكبها      

، "قدس بـرس  "وصلت نسخة منه إلى     ) ١٨/٢(وطالبت القوى في بيان أصدرته االثنين       . في قطاع غزة  
المجتمع الدولي باالضطالع بدوره وخاصة مطالبة حكومة االحتالل بوقف كل أشكال عدوانها وجرائمها             

وأشارت إلى  . ف سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها ضده، حسب تعبيرها        ضد الشعب الفلسطيني، ووق   
أن هذا يتطلب مطالبة مجلس األمن واألمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية واإلنـسانية بالتـدخل الفاعـل                
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والفوري من أجل حماية الشعب الفلسطيني من جرائم االحتالل، وذلك من خالل توفير الحماية الدوليـة                
  .شراف األمم المتحدة لوقف الجرائم ضد اإلنسانية وحماية الشعب الفلسطينيالمؤقتة بإ

 ١٩/٢/٢٠٠٨قدس برس
  
  "إسرائيل"ترفض ضغوط " فتح: " عباس-مباحثات أولمرت  .٢٢

، فهمي الزعارير، رفض الحركة الكامـل       "فتح"أعلن المتحدث باسم حركة     : وكاالتو،  "الخليج"رام اهللا،   
الرامية إلى الحفاظ على ائتالفهـا علـى حـساب القـضية            " إسرائيل "للمحاوالت التي تمارسها حكومة   

  .الفلسطينية
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   تتبنى هجوماً على مستوطنين "كتائب األقصى" التابعة لـ"عماد مغنية"جماعة : نابلس .٢٣

عـة لكتائـب   تاب" عماد مغنية"ذكرت مصادر فلسطينية، امس، إن مجموعة تطلق على نفسها اسم : أ ش أ 
شهداء األقصى، تبنت المسؤولية عن عملية اطلقت خاللها النار باتاه حافلة كانت تقـل مـستوطــنين                

أن أحداً مـن ركـاب      " يديعوت احرونوت "واوضحت صحيفة    . قرب مدينة نابلس في الضـفة الغربية     
ي بـدأ بعمليـات   سرائيلالحافلة لم يصب إال ان أضراراً مادية لحقت بالحافلة، مشـيرة إلى أن الجيش اإل         

  .تمشيط في المنطقة بحثاً عن مطلقي النار
  ٢٠/٢/٢٠٠٨السفير 

 
   من أنصار الحركة في الضفة الغربية٧األجهزة األمنية تعتقل : "حماس" .٢٤

 من أنصار الحركـة فـي       ٧ أن األجهزة األمنية الفلسطينية، اعتقلت       ، في بيان،  "حماس"ذكرت  : رام اهللا 
   ). ١٨/٢٩(مساء االثنين الضفة الغربية المحتلة، 

 ١٩/٢/٢٠٠٨قدس برس
  
  وتتهمهم باالستعداء لتصفية المقاومة ردن تستنكر دخول قوات فلسطينية إلى األ"حماس" .٢٥

فـي   : بمـا يلـي     في تصريح، وصل المركز الفلسطيني لإلعالم،        مصدر مسؤول في حركة حماس    قال  
لمصرية المحاذية له، حيـث كـان مئـات         الوقت الذي كانت فيه األنظار تتجه إلى قطاع غزة والمدن ا          

األلوف من الفلسطينيين يتدفقون لشراء حاجياتهم اإلنسانية، في إصرار منهم على إرادة البقاء في مواجهة               
وقوامهـا سـبعمائة    " دايتون"إرادة الموت، كانت الكتيبة األولى من قوات األمن الفلسطينية التابعة لسلطة            

، وذلك لالنخراط في دورة تدريبية      "الملك حسين "ية عبر جسر    ردن األ جندي فلسطيني تتجه إلى األراضي    
كيـث  "ية، ضمن برنامج أمني أمريكي يشرف عليه الجنرال األمريكي          أردنتستمر أربعة أشهر في منشأة      

، ويستهدف تدريب ألفي عنصر أمني خالل العام الحالي، في إطار خطة إجمالية لتدريب خمسين               "دايتون
إن حركة حماس إذ تتابع وترصد بدقة هـذا البرنـامج،           وتابع المسؤول   .  األمن الفلسطيني  ألفاً من أفراد  

م، وذلـك  ٢٠٠٧مـارس  / التي كان قد شرع في تنفيذها في آذار       " دايتون"فإنها ترى فيه استمراراً لخطة      
جهاضـها  لإلطاحة بالحكومة الفلسطينية الحادية عشرة في موعد أقصاه نهاية العام الماضي، ولكن تـم إ              

. يونيو الماضي / التي تمت في شهر حزيران    " الحسم"ودحر رموزها وأدواتها في قطاع غزة عبر عملية         
إذا كانت حماس قد حذّرت بعض األطراف في حينه من الخطة المـذكورة وانعكاسـاتها               وقال المسؤول   

، التـي   "اللعبة القـذرة   "على الساحة الفلسطينية، فإنها تحذر األطراف المعنية من التورط مجدداً في هذه           
". النظام والقـانون  "تستهدف هذه المرة تصفية المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تحت عناوين حفظ             

إن حركة حماس إذ تستنكر هذه المؤامرة األمريكية الجديدة التي تتورط فيها أطراف إقليميـة ومحليـة،                ف
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صائل المقاومة كافّة، مدعومة من شـعبها الفلـسطيني         فإنها تؤكد بأنها ستعمل على إسقاطها إلى جانب ف        
  . البطل، وأمتها العربية واإلسالمية

  ٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  يدعو وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية لنصرة الرسول الكريم  الرقبصالح  .٢٦

 اإلعـالم العربيـة     دعا وكيل وزارة األوقاف والشئون الدينية الدكتور صـالح الرقـب، وسـائل            : غزة
. وعظمـة أخالقـه   ) صلى اهللا عليه وسلم   (واإلسالمية إلى أن تقوم بدورها في تبيان عظمة النبي محمد           

، )٢٠/٢(اليومية نشرته في عددها الصادر اليوم األربعاء        " فلسطين"وطالب الرقب في حديث مع صحيفة       
ركية كخطوة أولى، نحو دفع تلك الدولـة        الحكومات العربية واإلسالمية وشعوبها بمقاطعة البضائع الدنما      

  .  صحيفة دانمركية بحق خاتم األنبياء والمرسلين١١لالعتذار للمسلمين عن اإلساءة التي نشرتها 
  ٢٠/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
   يصب في مصلحة حماسهاوقفو هدف المفاوضات دولة يهودية آمنة :ليفني .٢٧

قالت رئيسة طاقم المفاوضات وزيرة الخارجية تسيبي        : أسعد تلحمي  -الناصرة ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة  أوردت  
، إن المفاوضات الجارية حالياً مع الفلسطينيين       "مؤتمر القدس الخامس  "ليفني أمس في محاضرة ألقتها في       

ية والمبادئ التي نـسير عليهـا فـي         سرائيلتثبيت المصالح اإل  "الهدف األول منها    " مستوجبة وضرورية "
 فرصة كبيرة قد    إسرائيلوأضافت أن عدم التفاوض على هذه المبادئ من شأنه أن يفوت على             ". المستقبل

دولتـان  : وتابعت أن أهم هذه المبـادئ     ". ويبقينا مع من يرفضون االعتراف بنا     "ال تتكرر في المستقبل     
، إسرائيل  هي البيت القومي للشعب اليهودي، دولة يهودية وديموقراطية آمنة في أرض           إسرائيلقوميتان،  

ودولة فلسطينية يجب أن توفر الحل الكامل والتام والمطلق لطموحات كل الفلسطينيين في أماكن وجودهم               
، وتأكيـد أن    "لـن تتحقـق   ) العـودة (التي يلوحون بها كورقة مساومة حالمين بأمور        "ولقضية الالجئين   

ي مفاوضاتنا مع الفلسطينيين، علينا     ف: "وتابعت. إسرائيلالالجئين الفلسطينيين لن يعودوا إلى حدود دولة        
، وإذا لم نفعل فسنضطر إلى التنازل عن قيم الهدف األسمى المتمثل            إسرائيلالتنازل عن جزء من أرض      

لكنهـا ردت علـى     ،  ولم تتطرق ليفني إلى قضية القدس      ".بأن تكون لنا دولة يهودية وديموقراطية وآمنة      
ي قال إن الفلسطينيين ليسوا مستعدين ألي تنازل في القـدس،           الحاخام األشكنازي األول يونه متسيغر الذ     

  ".، سترافقها دائماً في غرفة المفاوضات مع الفلسطينيين)يينسرائيلالجنود اإل(دموع : "وقالت
قالت ليفني أمس انها ال توافق على أن تكون فلسطين          : تل أبيب ٢٠٠٨ /٢٠/٢الشرق األوسط   وجاء في   

وانها تصر على ان تكون دولة تـضم        . أو غيرها " حماس"ي المتطرف بقيادة    دولة بقيادة االسالم السياس   
وفي خطاب لها في الكنيست، حاولت      . وال يمكن أن توافق على دولة ارهاب      . الضفة الغربية وقطاع غزة   

تفاوض الفلـسطينيين رغـم انهـم        "إسرائيلليفني صد انتقادات المعارضة اليمينية لحكومتها بالزعم ان         
هنـاك مـن    "وقالـت   ". ية الجنوبية سرائيلرهاب عليها ويطلقون الصواريخ على البلدات اإل      يمارسون اال 

هل وقـف المفاوضـات     : يريدوننا أن نوقف المفاوضات مع أبو مازن بسبب ارهاب حماس، وأنا أسألهم           
بل بالعكس، فإن وقف المفاوضات سـيعني اننـا نتـرك           . ال كبيرة : الجواب واضح ! سيوقف االرهاب؟ 

ورفضت ليفني االتهامات لها بأنها تقـدم التنـازالت         ". وهذا الجنون بحاله  . خالية لصالح حماس  الساحة  
.  الذي يقدم الهدايا للفلـسطينيين     "بابا نويل   "يحاولون تصويري على أنني   : "للفلسطينيين في القدس وقالت   

صالح تقتـضي أن    وهذه الم . إسرائيلانني في المفاوضات أدافع عن مصالح       . وهذا تشويه رخيص للواقع   
. ففي نهاية المطاف سنضطر للتنازل عن مناطق عزيزة علينا في الضفة الغربية           : نتكلم مع أنفسنا بصدق   

 ".كل أعضاء الكنيست يعرفون ذلك
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  "اتّفق مع رايس على إرجاء التفاوض على القدس" أولمرت .٢٨
ي سرائيللى الموقف اإل  أمس أن واشنطن باتت توافق ع     " هآرتس"فادت صحيفة   ا:  أسعد تلحمي  - الناصرة

القاضي بوجوب تأجيل البحث في قضية القدس إلى المرحلة النهائيـة مـن المفاوضـات مـع الـسلطة                
ية ايهود اولمرت   سرائيلونقلت عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن رئيس الحكومة اإل          . الفلسطينية

ي تم بينهما قبل نحو عشرة أيام على      اتفق مع وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس في اتصال هاتف         
إرجاء التفاوض على القدس العتقاده أن بحث هذه القضية في الوقت الراهن من شأنه التسبب بأزمـات                 

وأضاف أن رايس وافقت على هذه المقاربة، خـصوصاً         . وان يفشل العملية التفاوضية وهي في بداياتها      
  .ينية محمود عباس يوافق على التأجيلبعد أن أبلغها اولمرت بأن رئيس السلطة الفلسط

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
   بشأن مستقبلهاألنباء تم فتح بيت الشرق وتضارب إذا ةشاس تهدد باالنسحاب من الحكوم .٢٩

تصريحات النائب السابق حاتم عبد القادر االخيرة بشان فتح مؤسسات          :  عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   
ية، اذ هدد حزب شاس الديني باالنسحاب       سرائيلة من ردود الفعل اإل    جديدة في مدينة القدس، اثارت موج     

من االئتالف الحكومي مع اولمرت ان قام االخير بالتنازل عن القدس او السماح باعادة فتح بيت الـشرق    
كشفت عن وجـود    " ورغم عدم وجود أي تاكيد رسمي من الجانبين، اال ان بعض المصادر              .في المدينة 

 بممارسة نشاط سياسي محدود في المدينة،       )الفلسطينية (بين الطرفين تسمح فيها للسلطة    تفاهمات مشتركة   
في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بشان المدينة، ووضع آليات وتصورات لحل قضيتها عبر تقسيم               

  ".االحياء فيها 
رسـة تلـك    فان تفاهمات جرى التوصل اليها مع مكتب اولمـرت تقـضي بمما           " وحسب تلك المصادر    

ان ملف بيت   " واكد مصدر في وحدة القدس التابعة للرئاسة         النشاطات، في اعقاب تاييد وتدخل اميركي،     
ي، باالضافة الى مؤسسات    سرائيلالشرق هو احد الملفات التي يتم متابعتها منذ فترة طويلة مع الجانب اإل            

 ومنها الغرفة التجاريـة العربيـة،       ية في القدس العربية   سرائيلاخرى جرى اغالقها من قبل السلطات اإل      
  ".ومؤسسات اخرى

علمه باية تفاهمات بين الجانبين حول أي نشاط سياسي فـي           "من جهته نفى عبد القادر في حديث خاص         
  .المدينة

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  يشدد الحراسة على الشخصيات السياسية" الشاباك" .٣٠
 ، وتحسبا ألي    إسرائيلاع األمنية الخاصة التي تعيشها      ردا على األوض  :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   

من قبل حزب اهللا، دعا رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي من              " عمل انتقامي "
 هو التهديد الخطير الذي     ،"حزب اهللا "أن التهديد اإليراني و   "، إلى تشكيل حكومة وحدة قائال       "كاديما"حزب  

وقال يجب أن يكون جميع رؤساء الحكومة السابقين أعضاء في الحكومة الراهنة،            .  حالياً إسرائيلتواجهه  
مقترحا أن يتم تعين بنيامين نتنياهو بمنصب وزير التهديدات اإلستراتيجية إلى جانب منصب نائب لرئيس               

خـصية  أن حزب اهللا يخطط الغتيـال ش      " يديعوت احرنوت "واستند هنغبي لما نشرته صحيفة      ". الوزراء
  .ية رفيعةإسرائيلسياسية 

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الدستور 
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   تطلب من واشنطن تمويل تطوير أسلحة مضادة لصواريخ حماس وحزب اهللا"إسرائيل" .٣١
 من االدارة األميركية، أمس، أن تشاركها في تمويل مشروع تطوير صـواريخ             إسرائيلطلبت  : تل أبيب 

ية لمجابهـة الـصواريخ     سرائيلنفذه الصناعات اإل  مضادة للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، الذي ت      
االيرانـي وغيـره مـن االسـلحة         "زلزال"الفلسطينية البدائية وصواريخ الكاتيوشا الروسية وصاروخ       

جاء هذا الطلب خالل اللقاء الدوري الذي يعقد مرة كل ستة أشهر بين             .الموجودة بأيدي حزب اهللا اللبناني    
ية في القدس، ويعقد هذه األيـام فـي القـدس           سرائيلنيتين األميركية واإل  لجنتي الخارجية واألمن البرلما   

 لن يقتـصر    إسرائيلية، تساحي هنغبي، ان الصاروخ الذي تطوره        سرائيلوقال رئيس اللجنة اإل   . الغربية
، انما تـستطيع الواليـات المتحـدة أيـضا          "حزب اهللا "و"حماس" في حربها ضد     إسرائيلاستخدامه على   
ومن المعروف ان الواليات المتحدة تـساهم       . ع عن قواعدها العسكرية في الشرق األوسط      استخدامه للدفا 

يين يريدون رفع قيمة هذه المساهمة لتصل الى شراكة النـصف           سرائيلفي تمويل هذا المشروع، ولكن اإل     
ي، ايهود باراك، فإن هذه الـصواريخ سـتكون جـاهزة           سرائيلوحسب مخطط وزير الدفاع اإل    . بالنصف
  .خدام في غضون سنتين أو ثالث سنواتلالست

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   على انتمائهم مقابل الميزانيات٤٨مقايضة فلسطينيي  .٣٢

 عاما من مشاريع التطويع والسيطرة تقترح المنظمة الصهيونية العالمية مقايضة           ٦٠بعد  : القدس المحتلة 
وتقـديم مـا    " اإلرهاب"وإدانة ما تسميه    " لإسرائي" بموجبها يلتزمون بالوالء ل      ٤٨جديدة على فلسطينيي    

البديلة للخدمة العسكرية مقابل منحهم حكما ذاتيا ثقافيا وميزانيات تالئم نسبتهم           " الخدمة المدنية "يعرف ب   
العبرية كشفت، أمس، عن قيام المجلـس الـصهيوني فـي           " هآرتس"وكانت صحيفة    .من مجمل السكان  

 .٤٨ة العالمية ببلورة وثيقة سياسية تحدد السياسات تجاه فلـسطينيي           والتابع للمنظمة الصهيوني  " إسرائيل"
وسيتم عرض مسودة الوثيقة على مؤسسات الوكالة اليهودية وأمام اللجنة التنفيذية الصهيونية، في األشهر              

  .القريبة
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   تطلب من روسيا التدخل إلطالق سراح جنودها األسرى"إسرائيل" .٣٣

ية روحاما أبراهام بليلة، أمس، أنهـا طلبـت مـساعدة موسـكو             سرائيلأعلنت وزيرة الدولة اإل    :االتوك
عن بليلة قولهـا،    " نوفوستي"ونقلت وكالة انباء     . إلطالق سراح جنودها األسرى لدى حزب اهللا وحماس       

إطـالق   توجهت من جديد إلى روسيا بطلب المساعدة فـي           إسرائيل"في مؤتمر صحافي في موسكو، إن       
طلبت خالل اللقـاءات مـع      "وأضافت  ".  أفراد من قواتها المسلحة أسروا في لبنان وقطاع غزة         ٣سراح  

للـشؤون الدوليـة   ) الـشيوخ (قسطنطين كوساتشوف والفدراليـة  ) النواب(رئيسي لجنتي مجلسي الدوما    
ـ  ". ميخائيل مارغيلوف استغالل كل نفوذهما من أجل إطالق سراح الجنود األسـرى            ت بليلـة أن    وأعلن

موسكو وتل أبيب قد توقعان في آذار المقبل اتفاقية إللغاء نظام تأشيرات الدخول بين البلدين، مضيفة أن                 
  ". االتفاقية ستسري بعد مرور ثالثة أشهر على توقيعها"

  ٢٠/٢/٢٠٠٨السفير  
  
  تزايد حاالت التنصت: "إسرائيل" .٣٤

ي مناحيم بن ساسون عن انزعاجـه       سرائيليست اإل أعرب رئيس لجنة الدستور والقانون في الكن        :أ ش أ  
ال تمس المشتبه بهم فقـط وإنمـا        "من ارتفاع عدد حاالت التنصت التي تقوم بها أجهزة الشرطة، والتي            

ية أن حـاالت التنـصت علـى        سرائيلمن جهته، أكد مصدر مسؤول في الشرطة اإل       ". أناسا أبرياء أيضاً  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                    ٩٩٥:         العدد                     ٢٠/٢/٢٠٠٨ األربعاءالتاريخ 

ارتفاعها "، متوقعاً   " حالة ١٤٠٠" في المئة، لتصل إلى      ٢٢ي بنسبة   يين ارتفعت خالل العام الماض    سرائيلاإل
تعتزم توسيع رقعة استخدام وسيلة التنصت،      "العام الماضي، إذ أن الشرطة      " بنهاية العام الحالي عن معدل    

  ". باعتبارها أداة حيوية وقانونية لمكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة
  ٢٠/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  الستيراد الغاز القطريي إسرائيلمشروع  .٣٥

ي بـدأت   إسـرائيل ية أمس، أن مجموعة اقتصادية يرأسها رجل أعمـال          سرائيل ذكرت اإلذاعة اإل   :أ ش أ  
، تتضمن استيراد الغاز الطبيعي     "بمليارات الدوالرات "اتصاالت مع السلطات القطرية، إلقامة مشروعات       

التـي يرأسـها رجـل      " أي دي بي  "مجموعة  ونقلت اإلذاعة عن تقارير صحافية أن        .إلى الدولة العبرية  
ي نوحي دانكنير، اتصلت بجهات قطرية، بينها وزارة البنى التحتية، لتنفيـذ مـشاريع              سرائيلاألعمال اإل 

المشروع يقدر بمليـارات    "، مشيرةً إلى أن حجم هذا       إسرائيلاقتصادية، بينها استيراد الغاز الطبيعي إلى       
  ". الدوالرات

  ٢٠/٢/٢٠٠٨السفير 
  
   تطالب مجلس األمن بإدانة تصريحات مسؤول إيرانيرائيلإس .٣٦

ية أمس أنها أوعزت إلى بعثتها لدى األمم سرائيلذكرت الخارجية اإل: عبد الرؤوف أرناؤوط -رام اهللا 
المتحدة بتقديم احتجاج إلى رئيس مجلس األمن الدولي، ومطالبته بإصدار بيان استنكار ضد إيران على 

ئد حرس الثورة اإليراني الجنرال محمد علي جعفري مؤخرا، إلى األمين العام خلفية رسالة وجهها قا
إنني مقتنع بأن قوة "وأشارت الوزارة في بيان إلى أن جعفري قال  .لحزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا

حزب اهللا تزداد وتشتد كل يوم وأنه في المستقبل القريب سنشهد زوال هذا الورم السرطاني المسمى 
ية إلى أن تفوهات جعفري تنطوي على التوقّع بالقضاء على سرائيلتشير الرسالة اإل"وقالت ". سرائيلإب

  ".، كما أنها من أسوأ التفوهات المناوئة لليهود والسامية والعنصريةإسرائيلدولة 
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 

 
  فلسطينيينال  بديالً للعمالإسرائيلألف سوداني ينضمون للعمل بفرع الترميمات ب .٣٧

 في إعقاب اإلغـالق علـى       إسرائيلتتواصل أزمة العاملين في فرع الترميمات ب      : خلف خلف  -رام اهللا   
ية لتقليص عدد عمال األجانب، ومؤخراً انضمت إلى فرع         سرائيلقطاع غزة، وفي أعقاب ميل الحكومة اإل      

 كالجئين  إسرائيلوصلوا إلى    سوداني الجئين من دارفور،      ١٠٠٠نحو  : الترميمات قوة عمل غير متوقعة    
، فـإن العمـال     إسـرائيل وحسبما نقل عن مقاول الترميمات الذي يعمل فـي وسـط            .. وماكثين مؤقتين 

وحسب تقـديرات اتحـاد مقـاولي       . السودانيين يشكلون بديالً جيداً جداً للعمال من األراضي الفلسطينية        
وفـي االتحـاد    .  آالف فلـسطيني   ٣بينهم   ألف عامل،    ٢٠ يعمل اليوم في الفرع      إسرائيلالترميمات في   

  .  أالف عامل مهني٥يدعون بأنه ال يزال ينقص نحو 
  ١٩/٢/٢٠٠٨موقع ايالف 

  
  لمسيحيي فلسطين  إسالمياضطهاداهللا حنا يرفض تصريحات أطلقت حول وجود  عطا .٣٨

ؤخرا حول  ية م سرائيل المطران عطااهللا حنا ورفض ما قالته قسيسة بروتستنتية ألحدى الصحف اإل           استنكر
نها تندرج في إطار المحـاوالت الهادفـة         وأعتبر أ  .ما سمته اضطهاد يقوم به المسلمون ضد المسيحيين       

 أو الدولـة    االسـتقالل شعب الفلسطيني والتحريض عليه وإظهاره وكأنه ال يـستحق          البالمساس بسمعة   
جزء من الشعب الفلسطيني    رض المقدسة هم جزء ال يت     ألا في   نالمسيحيي بأن   في بيان له،  وقال  . المستقلة
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 بأن المسيحيين هم عنصر فعال في المجتمع الفلسطيني وقدموا الكثير مـن              مضيفا .ومن نسيجه الوطني  
 دائمـا لترسـيخ وتقويـة العالقـات اإلسـالمية           هم يسعون أجل قضية هذا الشعب وما زالوا يقدمون، و       

  .مظلوم بمسيحيه ومسلميهلا  الفلسطينيشعبال برفع الظلم عن بالمطالبةختتم او .المسيحية
  ١٩/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   تسعى لتهويده"إسرائيل"باب المغاربة وقف إسالمي و: باحث في شؤون القدس .٣٩

إبراهيم ربايعة الباحث في شؤون القدس والمقدسات، أن أمالك الوقـف اإلسـالمي             .  أكد د  : وفا -جنين  
دها من صفتها القانونية والشرعية التـي       ملكية شرعية ال يمكن التطاول عليها أو انتزاعها أو حتى تجري          

وأوضح في دراسة بحثية حول وقفية باب المغاربة في القـدس، أنـه ال               .هي األساس في التعامل معها    
تأثير للزمان أمام قوة المكان، وأن مدينة القدس حافظت على جغرافيتها التراثية ذات الطعـم المقدسـي                 

 . عـن ثقافتهـا وتراثهـا   مدينة تعاقبت عليها لم تفلح في ثني ال     واللون العربي اإلسالمي، وأن الدول التي     
وأشار إلى وثائق من وقفيات باب المغاربة تكشف عن جغرافية تراثية متكاملة وتنوع ثقافي في جزئياته                

إلـى أن الـسالطين     إذ تشير   وموحداً في عمومياته، وأن إحدى هذه  الوثائق تحمل معاٍن بالغة األهمية،             
عيان أوقفوا عبر الحقب اإلسالمية المتعاقبة عقارات كثيرة ومؤسسات مختلفة فـي المدينـة              والعلماء واأل 

 هالمقدسة رغبة في التقرب إلى اهللا ولكونها تقع في مكان يعد من أقدس مقدسات المسلمين، ومن بين هـذ                  
 بعـض   السابع عشر الميالدي، تـشمل تعميـر      /  تعود إلى القرن الحادي عشر الهجري      احدةالوقفيات، و 

المرافق القريبة من باب المغاربة المعروف بباب البراق، وهي من وقف الحاكم العثماني في القدس آنذاك                
  .مصطفى باشا

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  االحتالل يدّمر بناية إسالمية تاريخية في القدس .٤٠
، قدسلى التاريخية في ال   أقدمت سلطات االحتالل على تدمير بناية المجلس اإلسالمي األع         :القدس المحتلة 

وقالت مؤسسة األقصى إلعمـار     .  بعد ضم أراض مجاورة    هاوذلك من أجل بناء فنادق ألثرياء يهود مكان       
قـرر أن   تسوى الواجهة الخارجية التـي      منها  تبق  ي ولم    دمرت بالكامل،  لبنايةان  أ ،المقدسات اإلسالمية 

  . جزءا من البناء الجديدكونت
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   ضعفا ١١أنابوليس بمعدل  االستيطان تكثف واتسع في القدس بعد: السالم اآلنحركة  .٤١

ية أن فترة الشهرين ونصف الـشهر منـذ مـؤتمر           سرائيلأكدت حركة السالم اآلن اليسارية اإل     : الناصرة
وات الخمـس   أنابوليس شهدت ارتفاعاً كبيراً في نطاق وكثافة االستيطان في القدس الشرقية، مقارنة بالسن            

لبنـاء  صدرت   مناقصات حكومية    أنوقالت في تقرير خاص حول االستيطان في مدينة القدس          . الماضية
المزيد من الوحدات في القدس الشرقية أكثر مما تم تشييده في شطري القدس الشرقي والغربي في العـام                 

. ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ عامي    وضعفي ما أقيم في    ٢٠٠٤ مرة أكثر مما أقيم في العام        ١١، وبما يعادل    ٢٠٠٥
ية مناقصات لبناء عـدد مـن   سرائيل منذ مؤتمر أنابوليس، أصدرت الحكومة اإل    إلى أنه   الحركة وأشارت

 وحدة في مستوطنة هـار      ٣٠٠ و ، وحدة في تلبيوت   ٤٠٠المشاريع االستيطانية في القدس الشرقية، بينها       
  .ي مستوطنة جيلو وحدة ف٥٠حوماه المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، وعلى األقل 

  ١٩/٢/٢٠٠٨قدس برس 
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    في الضفة الغربيةاالحتالل يغلق مقرين لجمعيتين خيريتين في جنين .٤٢
 مقر هيئة األعمال الخيرية اإلماراتيـة وجمعيـة         أمسي  سرائيلداهمت قوات االحتالل اإل   :  بترا - جنين  

ـ   . البراءة الخيرية بمدينة جنين في شمال الضفة الغربية        سطينية أن جنـود االحـتالل      وذكرت مصادر فل
عليـا فـي      الرئيسية للمقرين وصادروا محتوياتهما بالكامل وأغلقوهما بناء على أوامـر          األبوابحطموا  

  .يسرائيلالجيش اإل
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  بنيران االحتالل أثناء توغله في قطاع غزةاستشهاد طفل في غزة  .٤٣

  غزة  في دير البلح وسط قطاع     يإسرائيل في توغل  من عمره استشهد طفل في العاشرة      :غزة  رائد الفي   
  .بعد إصابته بعيار ناري أطلقه جيش االحتالل

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   غزةشمال قطاعالصنع صابة مواطنين جراء سقوط صاروخ محلي أنباء عن إ .٤٤
ـ           أمس أصيب مواطنان، مساء     : وفا -غزة   راج ، بشظايا صاروخ محلي الصنع سقط في ساحة قـرب أب

ن الصاروخ سقط في ساحة لعب      أونقل عن شهود عيان      .العودة في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة       
  .وأدى إلى بتر قدم أحد المواطنين وإصابة طفل آخر بجروح متوسطة

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   عبر بوابة صالح الدين غزة من مصر عالق فلسطيني إلى قطاع٥٠٠عودة  .٤٥

عدد العالقين الفلسطينيين ممن سمحت لهم السلطات المصرية بالعودة إلى قطاع غزة            ارتفع   :محمد الجمل 
  . مواطن٥٠٠من خالل بوابة صالح الدين جنوب محافظة رفح إلى نحو 

  ٢٠/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  "إسرائيل" أهالي غزة بدأوا يتذمرون من نتائج حرب حماس على :واشنطن بوستتقرير لل .٤٦
 ومصر الحركة   "إسرائيل" حماس على قطاع غزة، حدت كل من         سيطرةمنذ   :ين نكمير  ايل -بيت حانون   

ن حماس باتت تشن حمالت أكثر تـشددا        أومع ازدياد الضغط على غزة، يقول السكان        . من القطاع وإليه  
ووصف واحد من المزارعين في بيت حانون، التي يتوزع سكانها بين مؤيدين لحماس             . على أنصار فتح  

ية مطاردة مزارع بواسطة عناصر أمن حماس وإطالق النار بصورة عشوائية بسبب االشتباه             وفتح، عمل 
 القلق من تزايد الصعوبات الناجمة عن نـزاع حمـاس مـع           ى تنام إلى ذلك فقد  .  أمواال من فتح   هفي تلقي 

النـاس   حيـث    ،وباتت غزة، المعزولة عن العالم بحواجز ونقاط تفتيش مكانا مليئاً باألنقاض          . "إسرائيل"
 مسيرة في قطاع    إلىوفي الشهر الماضي، عندما دعت حماس       . يواجهون ببطء صعوبات حياتهم اليومية    

 حـث   إلىية على األراضي الفلسطينية، لجأ المسؤولون       سرائيلغزة لالحتجاج على القيود االقتصادية اإل     
ثير من أهـالي غـزة      كان ك فيما  . الفتيان على حمل األعالم الفلسطينية من أجل تعزيز صفوف تجمعهم         

  . آخر ليحصلوا على السلع ونادرا ما شاركوا في التجمعإلىيسرعون من دكان 
 يوما زاد من صعوبة حيـاة سـكان         ١١ الذي استمر     مع مصر  ن اجتياح الحدود  أيبدو  من جهة أخرى،    و

ـ  .على المساعدات الغذائيـة الدوليـة     % ٨٠يعتمد  فيما   ،%٤٠ إلىغزة، حيث تصل نسبة البطالة       د وبع
فيمـا  .  لشراء أي شيء   األموالحد ما يكفي من     أنه لم يعد مع     أعمليات الشراء عبر الحدود، ذكر التجار       

. طالق الصواريخ فقـط   إن تهتم بمصالح الناس، وليس      أ لسان حال البعض في غزة يقول أن على حماس        
مصر، تـدرس اآلن     في اختراق الحدود مع      "األخالقيالنجاح  "وبعد  ومما يذكر في هذا السياق أن حماس        
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حمد يوسـف،   أ للمطالبة بفتحها، كما ذكر      "إسرائيل" الحدود مع    إلىإرسال النساء الفلسطينيات واألطفال     
  .المقالةحكومة رئيس المستشار 

 ٢٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  غزةإلى منع إدخال اللقاحات البيطرية بعد كارثة بيئية تحذر من وزارة الزراعة الفلسطينية  .٤٧

أكدت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة أن مواصلة منع االحتالل إدخال اللقاحات واألدوية             : ألفت حداد 
البيطرية لقطاع غزة سيؤدي حتماً إلى كارثة بيئية وصحية، ودعت المنظمات الدولية والحقوقيـة إلـى                

ات المرباة سنوياً   وأوضحت أن عدد الحيوان    .لقرارلهذا ا التدخل العاجل لتجنب القطاع التداعيات الخطيرة       
 . من البقر٣٠٠٠ألف رأس من األغنام و ٥٠مليون طائر، و١٠وتحتاج إلى تحصين بشكل دائم يزيد عن       

 أن الخسائر بسبب نقص األدوية واللقاحات في الشهور األربع األخيـرة كانـت               في هذا السياق   بينتقد  و
، إضافة إلى نفوق    %٣٠ بنسبة   طير منتج للبيض وبالتالي نقص     ٣٠٠٠٠ مليون طير الحم، و    ١,٢نفوق  
من األبقار، مشيرة إلى أن سلطات االحتالل منعت استيراد وإدخال الحيوانات            %١٠ و ،من األغنام % ١٠

عجـول  مـن ال   ٥٠٠٠٠ إلـى    يحتـاج قطاع  ال علما أن   ،  ٣٠/٦/٢٠٠٧الحية إلى قطاع غزة منذ تاريخ       
  .غنام للذبح سنوياًمن األ ٧٠٠٠و

 ١٩/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  ومنعه من العالج في الخارجحصار ال بغزة جراء وفاة طفل .٤٨
، استشهاد طفل مريض، بسبب منعه من ِقبل سلطات االحتالل من           أمس أعلنت مصادر طبية     :وفا -غزة  

 .بعد معاناة من مرض التهاب الكبـد الوبـائي        وذلك  مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج،         
قطاع إلى ثمانيٍة وتـسعين     اللمرضى جراء الحصار المفروض على      وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء من ا     

  .مواطناً
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   يحذر من انتشار التطرف في األراضي الفلسطينية ردناأل: جودة .٤٩

قال وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال وزير الخارجية بالوكالة :  بترا– ماضي عيسى -عمان 
ي عبداهللا الثاني أعاد القضية الفلسطينية الى واجهة االحداث بعد ان تراجع ردناأل لناصر جودة ان العاه

 حذر من ردنواكد جودة، ان األ. زخمها مؤخرا بفعل التطورات على الساحتين الفلسطينية واالقليمية
انتشار التطرف في االراضي الفلسطينية والمنطقة الى ان يتم ايجاد حل يمكن الشعب الفلسطيني من 

 يؤكد دعوته الى وقف ردنوقال جودة، ان األ. العيش بسالم داخل حدود دولة ذات سيادة وقابلة للحياة
 ووقف بناء المستوطنات والجدار العازل والعمل على تجفيف منابع االعتداءات على االرض واالنسان

اليأس واالحباط الذي ال يولد اال العنف، مؤكدا أهمية استغالل الفرصة التي اتاحتها المبادرة العربية 
 للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود ردنوأكد كذلك مساندة األ. واقامة سالم عادل وشامل

دعم جهودها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بما يمكنها من توجيه الطاقات نحو العمل واالنتاج عباس و
  . والحؤول دون سقوطها في مستنقعات اليأس واالحباط

 ٢٠/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  يةأردنالقضية الفلسطينية أولوية : الذهبي .٥٠

الوزراء، مساء أمس، رئيس واعضاء  التقى رئيس الوزراء نادر الذهبي في مكتبه برئاسة : بترا-عمان 
وحث الذهبي اللجنة على . اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
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 لتقديم الدعم والمساندة للجنة ومبينا ردناالستمرار في جهودها وتوسيع رقعة نشاطاتها، مبديا استعداد األ
 . قصارى جهده اليجاد حل عادل لهاردنة يكرس األيأردنان القضية الفلسطينية تمثل اولوية 

  ٢٠/٢/٢٠٠٨ية ردنالرأي األ
  
   إلى قطاع غزةردنقافلة مساعدات خليجية تنطلق من األ .٥١

الهيئة الخيرية الهاشمية سيرت، اليوم "ية الرسمية بترا، ان ردنذكرت وكالة االنباء األ:  وكاالت-عمان 
تلزمات طبية مقدمة من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الثالثاء، قافلة مساعدات تشمل ادوية ومس

فان القافلة التي , عبد السالم العبادي, ووفقا لرئيس الهيئة. الى قطاع غزة" اجفند"االمم المتحدة االنمائية 
بالتنسيق المسبق مع الوكالة " اجفند"في غزة حيث قام برنامج " االونروا"ستسلم الى "تشمل اربع شاحنات 

من جانبه قال ".  اتخاذ كافة االجراءات لضمان وصولها الى قطاع غزة وتوزيعها على مستحقيهاوتم
المساعدات جاءت استجابة فورية للتخفيف "ان , المساعد االداري لالمير تركي بن طالل بن عبد العزيز

  ".من معاناة االشقاء في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليهم
 ١٩/٢/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  "اليونيفيل"إسرائيل قلقة من تفكّك  .٥٢

أمس، عن قلقه " جيروزاليم بوست"عبر مصدر أمني إسرائيلي، رفيع المستوى، لصحيفة : يحيى دبوق
الجمود السياسي في لبنان، وتهديد حزب اهللا باستئناف المواجهة العسكرية مع إسرائيل، "من أن يؤدي 

ل إلى إجراء تقليص تدريجي في عديد جنودها المشاركين في إلى توجه الدول األوروبية خالل العام المقب
في حوزة إسرائيل مؤشرات دالّة على أن إسبانيا تدرس إمكان سحب "، مشيراً إلى أن "قوات اليونيفيل

إذا أقدم بلد ما على االنسحاب من لبنان، "وحذر المسؤول األمني اإلسرائيلي من أنه ". جنودها من لبنان
لبلدان األخرى المشاركة في القوات الدولية التي ستعيد دراسة إبقاء مشاركتها فيها، فسيؤثر ذلك على ا

تنسحب قوات "، رغم أنه أشار أيضاً إلى التوقع بأن "وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك القوة بأكملها
رهابي الكبير اليونيفيل فوراً من جنوب لبنان، في حال اندالع الحرب مع حزب اهللا، على خلفية اغتيال اإل

  ".عماد مغنية، في دمشق في األسبوع الماضي
  ٢٠/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
   وزير إسرائيليالغتياليخطط " حزب اهللا": "أحرونوتيديعوت " .٥٣

يخطط الغتيال وزير إسرائيلي، انتقاما " حزب اهللا "أن، أمس، أحرونوتيديعوت "ذكرت صحيفة  :القدس
 عملية االغتيال، شددت األجهزة األمنية من أعقاببت أن في وكت .الغتيال قائده العسكري عماد مغنية

، وأصدرت تعليمات جديدة لضباط األمن في "عمليات انتقامية" الحراسة على الوزراء، خشية إجراءات
 .الوزارات

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الرأي الكويتية     
  
  "ليإسرائ"اغتيال مغنية يفتح الباب لحرب جديدة بين حزب اهللا و: سياسيون وعسكريون .٥٤

أكد سياسيون وخبراء استراتيجيون ان اغتيال عماد مغنية قائد الجناح العسكري :  محمد العدس-القاهرة 
لحزب اهللا يعد رسالة لسوريا وحزب اهللا بأن يد الموساد االسرائيلي قادرة على الوصول ألية قيادة أو 

ع الخبراء ان يتريث حزب  وتوق.ناشط سياسي في أي مكان يقف ضد المشروع االسرائيلي في المنطقة
اهللا في رده على عملية االغتيال بعد ان يدرس الثغرات التي أدت اليه ومن ثم يوجه ضربة قاسية للعدو 
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وأكدوا ان عملية االغتيال أظهرت مدى القصور  .االسرائيلي وللمصالح االمريكية في أي دولة في العالم
 .دة المقاومة الذين يعيشون في سوريااالمني لسوريا وعدم إتقانه الحراسة الكاملة لقا

  ١٩/٢/٢٠٠٨الراية القطرية 
  

  "الغبية"لن ندخل في صراع مع الفلسطينيين بسبب بعض القيادات : وزير مصري .٥٥
أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن ما حدث عند معبر : أيمن حمزة

لن يتكرر مرة أخرى، موضحا أن كل مواطن فلسطيني يعيش في رفح اعتداء على أمن مصر القومي، و
وقال شهاب، خالل محاضرة له أمام نادي روتاري سقارة . أرضه المحتلة سوف نساعده علي تحريرها

لن يكون هناك أمن حقيقي لمصر دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بدليل ": مساء أمس األول
 عاما، ومع ذلك ال نشعر باألمن، نعم هناك سالم، ولكن هناك ٣٠ منذ إسرائيلأننا أبرمنا اتفاقية سالم مع 
 المسؤولية القانونية واإلنسانية لما إسرائيلودعا شهاب إلى ضرورة أن تتحمل . فرق بين األمن والسالم

أصبح هناك عنصر : وقال. آلت إليه أوضاع سكان غزة وما نتج عنها من انفجار بشري باتجاه مصر
 وهو حماس وعنصر معتدل وهو فتح والضحية هي الشعب الفلسطيني، ومصر لن تدخل في متشدد

، التي ال تقدر دور مصر، فيتحول الصراع من "الغبية"صراع مع الفلسطينيين نتيجة خطأ بعض القيادات 
وأضاف، إن القضية . يين إلى صراع بين الفلسطينيين والمصريينسرائيلصراع بين الفلسطينيين واإل

وحول . فلسطينية بدأت تفقد التعاطف العالمي، بسبب عدم تركيز جهود الفلسطينيين على محاربة العدوال
ليس معنى وجود تنسيق بين عدد من أفراد : "دعم جماعة اإلخوان المسلمين لحركة حماس، قال شهاب

  ".ى طولاإلخوان وبين حماس أن نوقف التعامل مع حماس، وليس معنى ذلك أن حماس مع اإلخوان عل
   ٢٠/٢/٢٠٠٨ المصري صحيفة

  
  في القاهرة تفعيل بروتوكول المعابر لتشغيل معبر رفح" موساد"سليمان بحث مع رئيس  .٥٦

 أرجأأن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
ألحد الماضي في القاهرة، القضايا التي غلعاد عاموس، ا) موساد( بعدما بحث مع رئيس سرائيلزيارته إل

إن المحادثات بين سليمان وعاموس " الحياة"وقالت مصادر موثوق بها لـ. إسرائيلكان سيبحثها في 
الذي " بروتوكول المعابر"تناولت قضايا عدة على رأسها مسألة تشغيل معبر رفح من خالل تفعيل اتفاق 

 عدم تشغيل معبر رفح يشكل عبئاً كبيراً أن، موضحة ٢٠٠٥ عام إسرائيلوقع بين السلطة الفلسطينية و
.  على مستوى العالم العربيوأ الرأي العام، سواء في مصر أمامعلى مصر ويسبب لها حرجاً بالغاً 

ي عن موقفه سرائيل يتخلى الجانب اإلأن ضرورة إلى المصادر إلى أن سليمان دعا عاموس وأشارت
بدي مرونة كافية تسمح بتشغيل معبر رفح، موضحاً له المتاعب التي  هذه المسألة وان يإزاءالمتشدد 
 المعبر لمصر وتداعيات استمرار حصار غزة وانعكاسات ذلك السلبية على مصر، وطالبه إغالقيسببها 

 محادثات سليمان وعاموس تناولت تلويح أنوكشفت .  مسؤوليتها تجاه القطاعإسرائيلبضرورة تحمل 
لية عسكرية الجتياح قطاع غزة واستهداف قادتها ورموزها باالغتيال بهدف القضاء  بالقيام بعمإسرائيل

 ألعداد، كما أوضحت أن سليمان ركز على مخاطر هذا التحرك وما قد يسببه من سقوط "حماس"على 
  . التخلي عن ذلكإمكانها عن غزة وعدم األدبية مسؤولية مصر إلى إضافةكبيرة من الضحايا المدنيين، 

  ٢٠/٢/٢٠٠٨ة الحيا
  
  سياسيون مصريون يطالبون بإعادة فتح معبر رفح  .٥٧

دعا سياسيون ومثقفون فلسطينيون ومصريون بإعادة فتح معبر رفح بين :  طه عبد الرحمن-القاهرة 
وطالب . على قطاع غزة" إسرائيل"مصر وقطاع غزة، في محاولة لتخفيف الحصار الذي تفرضه 
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مساء "، في نقابة الصحافيين المصريين "ادات العائدين من غزةفلسطين في قلب مصر، شه"حضور ندوة 
وخالل الندوة .  فلسطيني محتجزين١٥٠٠، سلطات األمن المصرية بسرعة اإلفراج عن قرابة "االثنين

، سواء من المصريين، الذين زاروا غزة "يسرائيلاإل"ألقى العائدون من غزة شهاداتهم حول الحصار 
و الفلسطينيين المقيمين في مصر، وهي الشهادات التي كشفت بشكل كبير عن خالل مدة فتح المعبر، أ
وسعى الكاتب الصحافي فهمي هويدي، إلى التوصل لتفسير حالة التناقض التي . خطورة هذا الحصار

ظهرت في الخطاب السياسي الرسمي المصري، بين دعوة رسمية بعدم تجويع الفلسطينيين، ورفع 
بر، وبين خطاب آخر، بعده بأيام قليلة، يتوعد الفلسطينيين بتكسير عظامهم، في الحصار عنهم بفتح المع

وأرجع هويدي حالة الصمت المصري، إزاء الحصار إلى ما وصفه . حال خرقهم لقواعد فتح المعبر
 ومن ".حماس"الذي قام به اإلعالم المصري الرسمي في استعداء السلطات على حركة " دور التعبئة"بـ

اهللا األشعل، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عدم وجود مبررات قانونية  عبد.د جانبه أكد
إلغالق معبر رفح، ودعا اإلعالم العربي إلى القيام بدوره تجاه تعزيز المفاهيم المغلوطة عن القضية 

المسلمين البارز بجماعة اإلخوان وفي ندوة لمركز الدراسات االشتراكية، اعترف القيادي . الفلسطينية
عصام العريان بخطأ قيام حماس بالسيطرة على غزة، لكنه دافع عن قيامها باللجوء للقوة لمواجهة .د

ولفت الكاتب الصحافي عبد العال الباقوري إلى أن أزمة غزة دفعت الحكومة المصرية إلى أن . الحصار
مصر وغزة منتقداً التراجع السريع تتخذ ألول مرة منذ اتفاقية كامب ديفيد  قرارا ذاتيا بفتح الحدود بين 

 .للحكومة المصرية عن هذا الموقف وتهديد وزير خارجيتها بكسر أرجل من يجتاز الحدود
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  األمن المصري سمح للفلسطينيين العالقين في العريش بالعودة إلى غزة  .٥٨

نين، بدخول عشرات الفلسطينيين العالقين سمحت سلطات األمن المصرية، ليل االث:  أشرف الهور-غزة 
 قطاع غزة، وسمحت كذلك بدخول عدد من المصريين الذين كانوا في قطاع غزة، إلىفي مدينة العريش 

  .  داخل مصرإلىلزيارة ذويهم خالل هدم الحدود الفاصلة بين القطاع ومصر الشهر الماضي 
  ٢٠/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ا تظاهروا تأييدا للفلسطينيين خواني طالبا إ١٣مصر تحتجز  .٥٩

 اإلخوان طالبا ينتمون لجماعة ١٣، على أمسألقت الشرطة المصرية القبض، :  رويترز– اإلسكندرية
 الساحلية وصادرت مكبرات صوت استعملوها في جمع تبرعات لفلسطينيي اإلسكندريةالمسلمين في 
 وان اإلسكندريةلصيدلة جامعة وقال مصدر، ان الطالب يدرسون في كليتي الطب وا. قطاع غزة

السلطات احتجزتهم بعد أن تظاهروا تأييدا للفلسطينيين وجمعوا تبرعات لمصلحتهم دون موافقة رسمية 
وأضاف أن ". تكدير االمن والسلم العام"وحازوا ملصقات تروج الفكار جماعة االخوان بما من شأنه 

  .لهم أيضا االنتماء لجماعة غير مشروعةالنيابة العامة تحقق مع الطالب الذين تنسب الشرطة 
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   لوقف تهجير الفلسطينيين إسرائيلمؤتمر وزاري عربي يدعو  .٦٠

ندد الوزراء العرب المعنيون بشؤون الهجرة والمغتربين بسياسات التهجير القسري التي  : بترا–القاهرة 
ودعوا األمين العام لألمم المتحدة  .فلسطينيي ضد أبناء الشعب السرائيلتمارسها سلطات االحتالل اإل

ية وتقديم سرائيلواعضاء مجلس األمن والدول المحبة للسالم الى تكثيف الجهود لوقف الممارسات اإل
الدعم للشعب الفلسطيني في اطار الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة من أجل تلبية 

كما دعا الوزراء في ختام . ولته المستقلة على ترابه الوطنيحقوقه الوطنية المشروعة في اقامة د
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اجتماعهم االول بمقر الجامعة العربية، الليلة قبل الماضية، الى انشاء مجلس وزاري لهم ووضع آلية 
مشتركة لبحث ومتابعة عالقات االرتباط والتكامل بين موضوعات السكان والهجرة والتنمية والتشغيل 

 والى صياغة مشروع وثيقة عربية لتفعيل دور المهاجرين وذوي الكفاءات على المستوى العربي
  . المهاجرة في التنمية

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
   دولتهم المستقلة وعاصمتها القدسإقامةندعم الفلسطينيين في : رئيس وزراء الكويت .٦١

 ردا على سؤال ،لصباحالشيخ ناصر المحمد االحمد االكويتي  قال رئيس الوزراء :عبد اهللا القاق -عمان 
 االمتثال للقرارات الدولية واالفراج عن آالف المحتجزين إسرائيل ان على ،حول االوضاع الفلسطينية

وفتح المعابر امام المساعدات االنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني وازالة المستعمرات  .الفلسطينيين
 منذ عام إسرائيلاضي العربية التي تحتلها والجدار العازل فضال عن االنسحاب الكامل من جميع االر

 . بما فيها القدس، وذلك تمهيدا العالن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧
اننا نرفض الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود : واضاف الشيخ ناصر

وشدد على ضرورة وقف  .الفلسطيني وانهاء معاناتهلرفع هذا الحصار الذي يتعرض له الشعب 
ية لالراضي الفلسطينية والتي ذهب ضحيتها المئات من المدنيين االبرياء في االونة سرائيلاالنتهاكات اإل

  .االخير واكد ان الكويت ستواصل دعمها لالخوة الفلسطينيين لتحقيق اهدافهم واقامة دولتهم المستقلة
  ٢٠/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  مقتل سوداني برصاص الشرطة المصرية واعتقال ثمانية أفارقة وصينيين اثنين .٦٢

لقي سوداني، صباح أمس، حتفه برصاص الشرطة المصرية خالل محاولة تسلل  : يسري محمد-رفح 
، فيما تمكنت دورية حدودية من اعتقال إسرائيل عبر إحدى النقاط الحدودية بين مصر وإسرائيلإلى 

وقتلت سيدة اريترية برصاص الشرطة المصرية، يوم السبت الماضي،  .ارقة وصينيين اثنينثمانية أف
 . ترافقها طفلتاها اللتان لم تصابا بسوءإسرائيلخالل محاولة تسلل إلى 

 ٢٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ي بتأجيل المفاوضات حول المدينة المقدسةإسرائيلواشنطن توافق على طلب  .٦٣

ي، أمـس فـي تـصريحات للـصحافة      إسرائيلقال مصدر سياسي    : سي، وكاالت  برهوم جراي  -الناصرة
 بتأجيل ملف القدس إلى نهاية المفاوضـات        إسرائيلية، إن اإلدارة األميركية وافقت على طلب        سرائيلاإل

  .حول الحل الدائم مع الفلسطينيين
  ٢٠/٢/٢٠٠٨ية ردنالغد األ

  
   إسرائيلبب آرائه بيهود أمريكا يجبرون حفيد غاندي على االستقالة بس .٦٤

أدت الضغوط التي مارسها اللوبي اليهودي على مدار الشهر الماضي إلـى اسـتقالة              : أمريكا إن ارابيك  
أرون غاندي، حفيد الزعيم الهندي الديني مهاتما غاندي، من منصبه في جامعة روتشـستر وذلـك فـي                  

 فيها إن اليهود اآلن هم أهم العب في          وعنف اليهود، والتي قال    إسرائيلأعقاب تصريحاته التي انتقد فيها      
وقد أثارت االستقالة ردود فعل من قبل المنظمات الحقوقية وبعض الشخـصيات البـارزة              .  عالم العنف 

بالواليات المتحدة والذين اتهموا اللوبي اليهودي بمحاولة قمع حرية التعبير وتنمـيط أي نقـد لـسياسات                 
  .مية العنصرية على أنها معاداة للساإسرائيل

  ١٨/٢/٢٠٠٨موقع الجمل 
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  ي مطلوب  إسرائيلشرطة بريطانيا تجنبت االشتباك مع حراس جنرال  .٦٥

ياً مطلوباً من القـضاء  إسرائيلالبريطانية، أمس، أن جنراالً     " بي بي سي  "كشفت إذاعة   : يو بي أي، أ ش أ     
الشرطة البريطانيـة  البريطاني بتهم ارتكاب جرائم حرب، تمكن من االفالت من االعتقال، بسبب تحاشي       

وبعد هذا الحادث، امتنع مسؤولون عسكريون      . المواجهة المسلحة مع حراسه في مطار هيثرو قرب لندن        
 .   عن التوجه إلى بريطانيا، خشية اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حربإسرائيلوسياسيون عدة في 

  ٢٠/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  عيداً ب" السالم"منسق األمم المتحدة في المنطقة يرى  .٦٦

قال منسق االمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط والممثل الشخصي المين             :  بترا -عمان
في رسالة للمشاركين، فـي     " روبرت سيري "عام االمم المتحدة لدى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية         

ن الحقائق على ارض الواقع تثيـر       حلقة االمم المتحدة الدراسية بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، ا         
لدى الكثيرين تشككا في امكانية تحقيق السالم، مؤكدا اهمية ان تشهد االشهر المقبلة تقـدما فـي مجـال                   
تحقيق السالم وهناك تصميم وثيق من االمم المتحدة لتحقيق ذلك والتعاون مع جميع الجهات فـي سـبيل                  

ة لوفاء جميع االطراف بالتزاماتها واهميـة ان تبـذل          تحقيق هذا الهدف، داعيا الى اتخاذ خطوات فوري       
ان االستمرار في بناء الجدار     " منسق االمم المتحدة  "واكد  . السلطة الفلسطينية جهودا اضافية لضمان االمن     

العازل يتناقض مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية مثلما ان االزمة القائمة في قطـاع غـزة                  
واسـتنكرت  . ر انابوليس وال يمكن تحمل الوضع القائم من النـواحي االنـسانيه          تقوض ما جاء في مؤتم    

االفراط في استخدام القوة في المناطق المدنية مثلما دعا         " بان كي مون  "رسالة االمين العام لالمم المتحدة      
بان كي  "واكد  . فيها الى ضرورة ايقاف العقاب الجماعي واستئناف الحياة الطبيعية في غزة وفتح المعابر            

ان وكاالت االمم المتحدة الكثيرة الموجودة على االرض سوف تواصل عملهـا المهـم لتخفيـف                " مون
المعاناة االنسانية للشعب الفلسطيني خصوصا في غزة وتذكر جميـع االطـراف بـضرورة ان تكـون                 

عيا المـانحين   القرارات الدولية هي االساس في العمل وال يمكن حل الوضع اال بتسوية سياسية كاملة، دا              
وأضاف في الرسالة انه بمزيد من الحكمة وتكثيف الجهود يمكن لنا ان            . الى مواصلة جهودهم وتبرعاتهم   

 .يهإسرائيلنحرز تقدما في رؤية اقامة دولتين فلسطينية و
  ٢٠/٢/٢٠٠٨ية ردنالرأي األ

  
 كومةاألمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحصار والموافقة على تسليم معابر القطاع للح .٦٧

أكد جون هولمز، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنـسانية ومنـسق             : عبد الرؤوف أرناؤوط    
بعد ثمانية أشهر من القيود المشددة على حركة البضائع إلـى قطـاع غـزة، أدت                "اإلغاثة الطارئة، أنه    

فتح معابر غـزة    "داعياً إلى   ،  "األزمة السياسية واألمنية، وبشكل متصاعد، إلى انعكاسات إنسانية خطيرة        
أمام المساعدات اإلنسانية والواردات، باإلضافة إلى تصدير البضائع التجارية والى وقف سياسة العقوبات             

ودعا إلى إنهاء نظام اإلغالق في      ". المفروضة على كل الشعب بسبب اعمال وقرارات أقلية صغيرة جداً         
القيـود  "ية للخطر، مشيراً الـى أن       سرائيلاألمنية اإل الضفة الغربية من خالل طرق ال تُعرض المخاوف         

المشددة على حركة تنقل الناس والبضائع بسبب الجدار واستمرار توسيع المستوطنات واالغالقات أثرت             
بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان وعملت على تجزئة وعزل التجمعات السكانية وإعاقة النـشاطات               

". صعب جداً تنفيذ المشاريع االقتصادية الكبرى المأمولة في ظل هذه الظروف          من ال : "وقال". االقتصادية
وأيد هولمز اقتراح الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء، تولي الـسلطة الفلـسطينية المـسؤولية عـن                 

وحماس، مشدداً، مـن جهـة      " إسرائيل"المعابر، معبراً عن األسف بأن هذا االقتراح لم يتم قبوله بعد من             
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عليها ان  "التزامات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بصفتها قوة احتالل، و         " إسرائيل"، على أن على     ثانية
  ".توفي بهذه االلتزامات، بما فيها التزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني ومعاهدة جنيف الرابعة

  ٢٠/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  قت موازنة عالقتنا بالعربسددنا ديننا لليهود وحان و: أكاديميون ألمان .٦٨

، سـرائيل التي توليهـا بالدهـم إل  " للمعاملة الخاصة"طالب أساتذة جامعيون ألمان بوضع حد : يو بي آي  
وصرح األساتذة األلمان بـرأيهم، خـالل   . مشيرين إلى أنها تأتي على حساب العالقات مع العالم العربي     

لكلية األكاديمية، في مدينة نتانيا، الواقعة شمالي تـل         مؤتمر عقده االثنين مركز الحوار االستراتيجي في ا       
، والتعامل بتوازن أكبر في عالقاتهـا  "سرائيلالتوقف عن منح معاملة خاصة إل  "ودعوا بالدهم إلى    . أبيب

. ستبقى وصمة لن تمحى في التاريخ األلمـاني       " المحرقة"مع الدولة العبرية والعرب، برغم اعتبارهم أن        
 ألف يهودي ألمـاني فـي فتـرة         ١٦٠ من خالل طرد     إسرائيلساعدت على إقامة دولة     ورأوا أن ألمانيا    

الحكم النازي، وصلت غالبيتهم إلى فلسطين إبان حكم االنتداب البريطاني، وعززوا بذلك قوة المجتمـع               
ألمانيا سددت دينها للـشعب     "وشدد أساتذة الجامعات األلمان أيضاً على أن        . اليهودي على حساب العرب   

من خالل المساعدات المالية، وهي التعويضات التي ال تزال تدفعها ألمانيا للناجين من المحرقة              " يهوديال
يين لهم، بيـنهم دوف     إسرائيلوشهد المؤتمر مواجهة بين األساتذة األلمان ونظراء        . النازية حتى هذا اليوم   

وكان بن مائير قد    . كنيستبن مائير، وهو أحد رؤساء المركز، وشغل في الماضي منصب نائب رئيس ال            
عودة ألمانيا إلى األيـام     "أصدر بياناً دحض فيه كل ما جاء في بيان أساتذة الجامعات األلمان، محذراً من               

  ".إسرائيلالسوداء لفترة الزعيم النازي أدولف هتلر، إذا أوقفت تعاملها الخاص مع 
  ٢٠/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
  ن طفل خارج المدارس ماليي٦و... العرب األمّيون األعلى نسبة .٦٩

 ماليين طفل عربي في     ٦قال مدير يونيسكو الياباني كويشيرو ماتسورا أن        :  محمد المكي احمد   -الدوحة  
 وفيما انخفض عـدد االميـين       .ما زالوا خارج المدرسة   )  في المئة منهم اناث    ٦٠(عمر التعليم االساسي    

، الـى   ١٩٩٤ الى   ١٩٨٥ليون في الفترة من      م ٥٥،١الكبار في العالم، زاد عددهم في الدول العربية من          
تشكل النساء ثلثي هذا العـدد فـي   حيث لى نسب االمية في العالم، أع مليون أمي راشد، وهم يمثلون      ٥٧

 مليون بالغ   ٧٧٤ مليون طفل خارج المدرسة، وأن       ٧٢فادت المعلومات بأن العالم يضم      أو .الدول العربية 
أن أكثر  كما  وقهم االنسانية في اكتساب مهارات القراءة االساسية،        في العالم يعانون الحرمان من ابسط حق      

 طفل ال يعيشون الى ما بعد عيد ميالدهم الخامس في خمس دول عربيـة هـي                ١٠٠٠ طفالً من    ٧٠من  
ن عـدد   ألـى   إ  في هـذا الـصدد،     أشارت يونيسكو قد  و .اليمن والعراق والسودان وجيبوتي وموريتانيا    

  .٢٠٠٥ مليون طالب في العام ٦،٨بلغ قد منطقة العربية الملتحقين بالتعليم في ال
 ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  وأطباءهم... يطال المرضى" األونروا"ترّدي خدمات  : مخّيم برج البراجنة .٧٠

داخل مخيم برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين طبيب واحد للصحة العامة، طبيـب واحـد              : أحمد محسن 
مخـيم  "الحالة الصحية فـي     . ان وستة أطباء لألسنان، وبضع صيدليات     للقلب وآخر للعظم، طبيبان نسائي    

  تزداد سوءاً والنداءات المستغيثة ال تجد اآلذان التي تسمع صوت األلم الفلسطيني في لبنان " البرج
منذ أسبوعين نفّذ االتحاد العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين إضراباً في لبنان، توقفوا خالله عن معالجة               

ـ      علّق اإلضراب لمدة عشرة أيام اسـتجابةً لـدعوات         ". الحاالت الساخنة "المرضى، ما عدا ما وصفوه ب
وهدد االتحاد المنظمات السياسية المسؤولة والمراجع المعنيـة بالـشأن الفلـسطيني            . المنظمات اإلنسانية 

 التي تركـزت علـى   باإلضراب إلى أجل غير مسمى، ابتداء من أواخر شباط، إذا جرى تجاهل مطالبهم     
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زيادة رواتبهم وصرف العالوات التي لم تُصرف، ووزعت على شكل بيانات سـلّمت إلـى الـصحافة                 
  .والفصائل الفلسطينية

  عليل... طبيب
 ٣٠٠وفقاً للهالل األحمر الفلسطيني، يحصل طبيب الصحة العامة المنتسب إلى الهالل األحمـر علـى                

الراتب الشهري يكاد ال يكفي لشراء األدوية التـي         . ٤٠٠ على   دوالر في الشهر، والطبيب االختصاصي    
  .يدفع بعض األطباء ثمنها من حسابهم، فاألونروا ال تقّدم إال مجموعة محددة منها

هم يعالجون المـواطنين الفلـسطينيين،      . المشكلة الثانية تكمن في غياب التأمين الصحي لألطباء أنفسهم        
ون وجود أي ضمانٍة لعالجهم، وخصوصاً في ظّل غياب تعـويض  لكنهم معرضون أيضاً للمرض، من د   

يضاف إلى ذلك تدني العائد الـذي يتلقّـاه         . نهاية الخدمة وعدم إنشاء صندوق التوفير لألطباء حتى اآلن        
األطباء لقاء أتعابهم، لكون الوضع االقتصادي داخل المخيمات ليس بحاجٍة إلى الوصف من شدة السوء،               

 تنظّم هذا العائد، الذي يصل في حالته القصوى إلى عشرة آالف ليرة لبنانية فقـط،                وبالطبع ما من جهةٍ   
  رواتب األطباء ال تكفي لشراء األدوية.كما أكد الدكتور بالل الخالد، الذي يعمل داخل مستشفى حيفا

ـ              ية نافـذة   يشكو أطباء المخيم من تسييس إدارة الهالل األحمر الفلسطيني، فقياداتها التابعة لجهات سياس
هناك، تتلقّى العالج في أفضل المستشفيات اللبنانية، كما يتهمون المنظمـات الـسياسية بتحطـيم اإلرادة                

الدولة اللبنانية بدورها تمنع األطباء الفلسطينيين من أي        . الفلسطينية وإجبار العقل الفلسطيني على الهجرة     
العمل، رغم نجاح غالبيتهم فـي الحـصول        نشاٍط مهني خارج حدود المخيمات، فال تمنحهم حق مزاولة          

على شهادة الكولوكيوم ضمن المسابقة التي تجريها وزارة الصحة لمعادلة الشهادات الجامعيـة المتعلقـة               
أي نشاط طبي ممكن ممنوع على األطباء الفلسطينيين، حتى إجراء عملية جراحية عبر التعاقـد               . بالطب

يسمح للطبيب الفرنسي أو    . ساب إلى نقابة األطباء غير مسموح     مع أحد المستشفيات ممنوع، وبالطبع االنت     
التركي أو من أي جنسية كان أن يؤدي واجبه اإلنساني، بينما يسلب الطبيب الفلسطيني من حقوقه المدنية                 

تدنّي الخدمات الصحية التي يتلقّاها أهل المخيمـات إلـى          : كّل العوامل تجتمع في خانٍة واحدة     . والمهنية
  !واألدوية ال تكفي... اإلصابات بالجملة. فةدرجة مخي

  باألرقام ... تراجع الخدمات
 ألـف   ٢١يؤكد الدكتور عبد العزيز الحاج علي، طبيب الصحة العامة الوحيد في المخيم، الذي يـسكنه                

ج بعد توقيع اتفاق أوسلو بالتحديد، ولم تعد تغطّي شيئاً من تكاليف عال           "الجئ، أن األونروا تغيرت كثيراً      
ويؤكد أن الطبيب المعين مـن األونـروا        ". المريض الفلسطيني، وتغيرت األرقام لتتدنّى إلى هذا الشكل       

يقابل سبعين مريضاً في ظرف ست ساعات عمل، أي بمعدل ست دقائق للمريض الواحد، وذلك مثبـت                 
  ).األونروا(ق األدنى وفقاً لتقارير وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشر

فقـد  . وشهد تحمل المنظمة لنفقات عالج األمراض المزمنة القسم األكبر من التراجع في تغطية التكاليف             
أما اليوم، فتدفع المنظمة ثالثة آالف دوالر فقط، فيمـا          . كان عالج السرطان بكامله على حساب األونروا      

المصيبة األخرى، كما يصفها الحاج     .  دوالر سنوياً   ألف ١٢٠المعدل العالمي لعالج حاالت السرطان هو       
 دوالر للسرير الواحد، فيمـا القيمـة الفعليـة          ١٥٠٠فاألونروا توفّر   "علي، هي عمليات القلب المفتوح،      

، ويضطر الالجئ الفلسطيني إلى دفعها من حسابه، وهو أمر يشبه المستحيل اسـتناداً              ٦٠٠٠للعملية هي   
  ".ي المخيمإلى التركيبة االقتصادية ف

أما بالنسبة إلى العمليات الطارئة، وخاصةً بعد أن تحول الهالل األحمر الفلسطيني إلى العمـل الخـاص                 
 ألف ليرة لبنانية كرقٍم     ٨٠عبر عملية التعاقد التي يجريها مع األونروا، فقد صارت المنظمة العالمية تدفع             

فالمريض يحول إلى مستشفى لبنـاني      . مليةثابت في كل العمليات، مهما حصل من تطورات في سير الع          
  .خارج المخيم، ويجري تحمل نفقات السرير، أما ما هو غير ذلك فيترتب على المصاب
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حتى داخل المخيم، يجب على المريض الفلسطيني أن يسجل أوراق اعتماده للحصول علـى ملـٍف فـي         
 ألف ليـرة، ال     ١٠٠تصل قيمته إلى    " تأمين"األونروا، وحين دخوله إلى مستشفى حيفا داخل المخّيم يدفع          

العملية معقّدة جداً، وتؤدي إلى تدهور كثير مـن         . يستعيدها إال بعد التأكد من أنه مسجل وأوراقه معتمدة        
وفي الحديث عن اإلنسانية، يطلعنا الحاج علي على مشكلة         . الحاالت، بطريقة ال تمت إلى اإلنسانية بصلة      

إذ . ، مرضان ال حّل لهما بالنسبة إلـى الالجـئ الفلـسطيني   sickle cell anemiaالتالسيميا و: "أخرى
 سريراً ال غير، ولهذا تكـون       ١٢يوجد في لبنان كله مركز واحد لعالج هذه األمراض في الحازمية، فيه             

والصحة ليـست إال    ....، على حد قول الطبيب    "األولوية للمرضى اللبنانيين، والمركز غير مالم على ذلك       
  المتدهورة في المخيممن الخدمات واحداً 

هذه كلهـا علـى     . "ويشير الحاج علي بإصبعه إلى رفّ مقابل مكتبته حيث توجد كمية كبيرة من األدوية             
، مستغرباً سوء األوضاع التـي      "حسابي الخاص وال أستفيد من الحسومات شيئاً، كذلك سائر األطباء هنا          

 نوعية األدوية التي تقدمها األونروا، يعدد بضعة أسماء         وعند سؤالنا عن  . وصلت إليها الصحة في المخيم    
ـ  هذا ما تقدمه األمم المتحـدة، أدويـة محـدودة، وعلـى المـريض              : "، ويقول polaramineأبرزها ال

  !، أحياناً يضطر المرضى إلى استعمال الدواء نفسه في حاالت مرضية مختلفة"الفلسطيني أن يدبر نفسه
الدواء ال يكلّف أكثر من أربعة آالف ليرة في قبرص، حيث تجري أكبـر               ":يستفيض الطبيب في الشرح   

 في المئـة مـن الـسعر        ٢٥عمليات االستيراد إلى لبنان، وقبرص نفسها تستورد المواد من الهند بنسبة            
  ".المريض الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن والفارق وكل شيء. األساسي المذكور
  الالجئ يدفع الثمن

صـور علـى    . الكراسي قديمة جداً، وليست من طراٍز واحد      . اضعة، يجلس مواطنون كثر   في عيادة متو  
التعب يلف وجوه المرضى، ونظراتهم القليلة تنفي الحاجـة         . الحائط لالنتفاضة وخرائط لفلسطين المحتلة    

ـ    "أبو عالء "أحد هؤالء،   . إلى التعليق أو السؤال    خذ شـيئاً   ، ألنه ال يأ   "أبو الفقير "، يمدح الطبيب ويصفه ب
لواله ما كنا سنفعل شيئاً، ال أحد يهتم بنا، فصائلنا تتقاتل هنا على السياسة وفي غـزة علـى                   . "من أتعابه 

  ".النفوذ
مريض آخر مع ابنه يشكو اإلهمال، ويطلب منا النظر إلى ضيق الطرقـات وسـوء تنظـيم الـصرف                   

م يـستطع شـراء الـدواء ألن ثمنـه          ثم يؤكد أنه ل   ". أال يسبب هذا أمراضاً ال تشفى؟     : "الصحي، ويسأل 
عشرون ألفاً، اضطر إلى مشاورة زوجته بالموضوع ثم إلى االستغناء عن الـدواء، ألن المـصروف ال                 

  .يحتمل
: انظر إلى هذا الطفل، يشير بيده إلى الزاوية، حيث مريضة مع ابنها الصغير، ترفض الكـالم، وتقـول          "
سوء الوضع الصحي يتفاقم بطريقة دراماتيكية، فيمـا        . وتالسيل بلغ الزبى في مخيم الم     ". دعونا نعيش "

  .الجميع ينشغل بالسياسة والشعارات
ال يوجد بنك دم في مخّيم برج البراجنة، لكن الطبيب بالل الخالد أكد أنه حتى اآلن ال مشكلة في ذلـك،                     

، حتى في فئات الدم     فالمتبرعون كثر، وفئات الدم الموجودة مقسمة على أكثر من متبرع، دائماً جاهزون           
وعندما ال يستجيب أحد للنداء الذي يوجه عبر مكبرات الصوت في المسجد، يجـري اسـتدعاء                . النادرة

بيد أن األطباء يؤكدون أن الوضع فـي        . بعض األشخاص القادرين على التبرع، فيأتون بكل طيبة خاطر        
 بكثير، كمخيمي عـين الحلـوة       تحظى بظروٍف صحية أفضل   " فتح"المخيمات التي تسيطر عليها حركة      

  .والرشيدية
، فيتبرع كلٌّ منهم بمـا يـستطيع،        "اللمة"ويقومون بما يسمونه    " أهل المخّيم "عندما تشتد أزمة ما، يجتمع      

  . لمساعدة المريض ذي الحاجة الماسة، كما يستعينون بالفلسطينيين المغتربين في دول الخليج وفي العالم             
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األلفة ال زالت   .  كما يقول أكثر من شاهٍد في المخيم، بينهم الطبيب بالل الخالد           وقد حدثت أكثر من مرة،    
  .تجد مكانها في قلوب الفلسطينيين، رغم اإلهمال المخزي الذي يتعرضون له في لبنان

  ٢٠/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
  ية؟إسرائيل" مستوطنات"مدارس وجامعات أميركية أم  .٧١

  حسن نافعة
 أو اللوبي الذي يدافع عنها في كل مكـان، بـالحق أحيانـا              إسرائيلفي قوة   ال أميل بطبعي إلى المبالغة      

 والحركة الصهيونية علينا بعجزنـا      إسرائيلوعادة ما أجد نفسي أكثر ميال لتفسير تفوق         . وبالباطل غالبا 
وضعفنا نحن وليس بتفوقهم وقوتهم هم، وأنبه دائما إلى ضرورة وأهمية عـدم الخلـط بـين اليهوديـة                   

فليس كل يهودي صهيونياً أو لديه استعداد غريزي، كما يحاول البعض أن يوحي، للتعصب              . يةوالصهيون
فالتاريخ ملـيء   . ية ومواقف الحركة الصهيونية بالحق وبالباطل     سرائيلاألعمى والدفاع عن السياسات اإل    

نية وعـن   بنماذج يهودية مشرفة في كل المجاالت لم تأل جهدا في الدفاع عن القـيم والكرامـة اإلنـسا                 
المضطهدين والمستضعفين في األرض، أيا كانت مواقعهم أو جنسياتهم أو عقائدهم، ومهما بلغ نفـوذ أو                

غير أن ذلك ال ينبغي أن يلهينا عن متابعة الحركـة الـصهيونية ورصـد               . سطوة جالديهم أو مستغليهم   
  .أساليبها ووسائلها في مد نفوذها سواء داخل األوساط اليهودية أو خارجها

من الطبيعي أن يشكل اليهود المنتشرون في كل مكان، خصوصا في القطاعات الحـساسة كالمؤسـسات                
السياسية واإلعالمية وأوساط التجارة والمال والفنون بأشكالها وأنواعها المختلفة، وسطا طبيعيـا مالئمـا              

ية ومواقـف   سـرائيل إللنشر العقيدة الصهيونية ولتجنيد واستمالة عناصر مستعدة لتأييد ودعم السياسات ا          
الحركة الصهيونية وضم من يصلح من اتباعها ككوادر نشطة في اللوبي الصهيوني المنتشر فـي كـل                 

غير أنه يتعين أن ندرك في الوقت نفسه أن هناك قوى غير يهودية ربما تكون أقوى وأشد حماسا                  . مكان
افع كثيرة تدعوها لهـذا الـدعم أو        ولديها أسباب ودو  .  والحركة الصهيونية  سرائيلفي تأييدها ودعمها إل   

ويكفي أن نتذكر   . التأييد، بعضها يتعلق بمصالح مادية وبعضها اآلخر يتعلق بقناعات أيديولوجية أو دينية           
 والحركـة الـصهيونية عامـل       إسرائيلأن أوساطا تقدمية وماركسية عديدة ظلت لفترة طويلة ترى في           

قل وحتى بداية الخمسينات، شديدة الرجعية والتخلف،       تحديث وتثوير لمنطقة بدت، من منظورها على األ       
العالمية ظلت لسنوات طويلة أيضا، خصوصا خالل فترة الحرب الباردة بين           " الليبرالية"وأن معظم قوى    

 واحة للديموقراطية وسط منطقة ال تعرف سوى االستبداد         إسرائيلالمعسكرين الشرقي والغربي، ترى في      
ا في المرحلة الراهنة فتعد بعض القوى واألوساط البروتستانتية النافذة المنتمية           أم. والحكم الفردي المطلق  

، وذلك ألسباب عقائديـة، وأصـبحت       سرائيلمن أكثر القوى دعما وتأييدا إل     " المسيحية الصهيونية "لتيار  
  .جزءا ال يتجزأ من الحركة الصهيونية العالمية

 هذه الحركة من بناء قاعدة للنفوذ راحت تتسع وتتمـدد           في سياق كهذا يمكن فهم السهولة التي تمكنت بها        
ورغم ما عرف عنها من حرص على الوصول بنفوذها إلـى كـل             . تدريجيا إلى أن شملت العالم بأسره     

ميدان ومجال وموقع تستطيع أن تصل إليه، إال أنها أولت، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، اهتماما                
 إلـى أن    ١٩٥٦يركية راح يتصاعد بشكل محموم بعد أزمة السويس عـام           خاصا بالواليات المتحدة األم   

تمكن نفوذها من الولوج تدريجيا داخل كل المواقع المفصلية والعصبية في عملية صنع القرار األميركي               
والواقع أن مظاهر وأشكال وآليات هذا النفوذ باتت اليوم من الوضوح بحيث أصبح             . على كل المستويات  

حث متخصص أن يتتبع مواقعه وتأثيره داخل اإلدارة والبيت األبيض، وفـي الكـونغرس              بمقدور أي با  
بمجلسيه، وفي الجامعات ومراكز األبحاث، وفي وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئيـة، وفـي              
هوليوود، وفي البنوك والبورصات وأوساط التجارة والصناعة والمال، وأن يتثبت بسهولة من حقيقـة أن               

  .ائم الشخصيات العاملة لحساب اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة تزداد طوال وثقال مع األيامقو
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ومنذ فترة قام كل من جون ميرشايمر وستيفن والت، وهما أستاذان بارزان في مجال العالقات الدوليـة                 
عداد دراسـة مركـزة     وينتميان إلى اثنين من أعرق وأهم الجامعات األميركية هما هارفارد وشيكاغو، بإ           

خلـصت  " ي وسياسة الواليات المتحدة األميركية    سرائيلاللوبي اإل "وموثقة تحولت أخيراً إلى كتاب عنوانه       
إلى أن قرارات اإلدارات األميركية المتعاقبة، وعلى مدى السنوات العشر التي غطتها الدراسة، استهدفت              

وجاءت هذه الخالصة في ختام تحلـيالت     ! ذاتهاية على حساب المصالح األميركية      إسرائيلتحقيق مصالح   
عميقة وتفصيلية ألقت أضواء ساطعة، ومن منظور أميركي وطني بحت، علـى مـدى تغلغـل النفـوذ                  
الصهيوني داخل مراكز صنع القرار األميركي كافة، خصوصا تجاه منطقة الشرق األوسط، وفـي كـل                

  .مراحله وعلى مستوياته كافة
يدق أجراس الخطر في أوساط أميركية معينة، إال أنه ال يوجد هناك ما يـوحي               ورغم أن هذا النفوذ بدأ      

بأن الحركة الصهيونية تشعر بأي قلق وال يبدو أن لديها خططا لتخفيف وطأة قبـضتها علـى المجتمـع                   
األميركي، بل على العكس، حيث تشير دالئل عديدة إلى أن نشاط اللوبي الصهيوني تضاعف في األعوام                

بدأ يركز بشكل محموم على الجامعات األميركية، خصوصاً الجامعـات الكبـرى المعروفـة              األخيرة و 
فراح هذا اللوبي يالحق ويحاصر األساتذة والباحثين، عربا كانوا أم أميركيين، ممن            . بتوجهاتها الليبرالية 

.  لهـا  أو الـسياسات األميركيـة المواليـة   إسرائيليشك أن لديهم تحفظات أو اعتراضات على سياسات    
، بتأسيس  سرائيلووصل األمر إلى حد قيام مارتن كرامر ودانييل بايبس، المعروفين بتعصبهما الكامل إل            

موقع على االنترنت هدفه مراقبة ما يجري داخل الجامعات، من خالل عناصر طالبية تم زرعها داخـل                 
. ونية ومحاولة ابتزازهـا   حرم الجامعات لجمع معلومات تستخدم للتشهير علنا بالعناصر المعادية للصهي         

ففـي  . ويبدو أن النشاط الصهيوني في الواليات المتحدة بدأ يركز أخيراً على طالب المدارس الثانويـة              
 تقرير أعده خالد عبدالحميد ونـشر       ٢٠٠٨) فبراير( شباط   ٩الصادر في   " تقرير واشنطن " من   ٤٥العدد  

يلقي الضوء على مشروع تموله مؤسـسة  " يدليل للطالب األميرك: إسرائيلكيف تدافع عن    "تحت عنوان   
 وتتولى تنفيذه واإلشراف عليـه صـحيفة   Avi CHAI Foundationيهودية أميركية اسمها آفي شاي 

تعليم طالب  "، وهي أكبر المجالت اليهودية األسبوعية في الواليات المتحدة، هدفه           "نيويورك جويش ويك  "
اكتب من أجل   "المشروع اسمه   ". الي في الشرق األوسط   المدارس الثانوية والجامعات حقائق الصراع الح     

، ويتولى، من خالل مسابقة مفتوحة لطالب المدارس الثانوية والجامعات write on for Israel" إسرائيل
 طالبا ممن لديهم مواهب خاصة في مجال الكتابة الصحافية ويطمحون السـتكمال             ٣٠األميركية، اختيار   

 دورات  ٧ويتـولى المـشروع إعـداد       . الحقا في مجاالت اإلعالم المختلفـة     دراساتهم الجامعية والعمل    
ويشرح التقريـر   ". مهمة تقصي حقائق  " يطلق عليها    إسرائيلدراسية، وترتيب زيارة لمدة عشرة أيام إلى        

بقدر ال بأس به من التفصيل كيف يتم اختيار الطالب الفائزين ونوع االختبارات التي يتعين اجتيازهـا،                 
ونوعية الشخصيات التي تتولى إدارة المشروع، ومحتوى الدراسة التي يتلقاها الطالب في تلـك              وطبيعة  

، وكلها تـصب فـي    "مهمة تقصي الحقائق  "الدورات التدريبية والمعلومات والمهارات التي تقدم لهم أثناء         
مهنيـاً عاليـاً    مجرى وتلتقي عند هدف واحد وهو إعداد أجيال متتالية من الصحافيين المدربين تـدريباً               

  .إسرائيلوالمؤهلين وجدانياً وعقلياً لتوظيف خبراتهم ومهاراتهم المهنية في الدفاع عن 
ففي ما يتعلق باختيار الطالب، يشير التقرير إلى أنهم يمرون عبر سلسلة اختبارات دقيقة جـدا النتقـاء                  

لرغبة واالستعداد لممارسـة    الموهبة وا : الشرط األول : عناصر يتوافر فيها شرطان رئيسيان ومتكامالن     
فن الكتابة الصحافية، إذ توجه للمتقدمين أسئلة لمعرفة ما إذا كان سبق لهم ممارسة تجربة الكتابـة فـي                   
صحف مدرسية أو غيرها، وينوون مواصلة تعليمهم الجامعي ولديهم الحافز المتهان الصحافة أو العمـل               

 وال يكتفى بتوجيه أسئلة وتلقـي إجابـات تخـضع    .في وسائل إعالمية أخرى عقب االنتهاء من الدراسة    
لفحص مدقق، وإنما تخضع قدراتهم ومواهبهم لالختبار العملي بأن يطلب منهم في الوقت نفـسه كتابـة                 

فهو التعاطف مـع  : أما الشرط الثاني. إسرائيل كلمة، عن موضوعات تتعلق ب  ٥٠٠مقالين، كل في حدود     
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وللتأكد من مدى توفر هذا الشرط تطرح على   . ا بكل قوة وإصرار    واالستعداد للدفاع عن سياساته    إسرائيل
 بالنسبة  إسرائيلماذا تعني   : الطالب المتقدمين مجموعات من األسئلة المتنوعة، بعضها تقليدي، من قبيل         

؟، وبعضها اآلخر غير تقليدي، ويقـصد       "إسرائيلأكتب من أجل    "لك؟ ولماذا تريد االنضمام إلى برنامج       
يخطـط اتحـاد    : "من هذه األسئلة، على سبيل المثال     . إسرائيلقة على عمق االلتزام تجاه      منه التعرف بد  

سالم ال فصل   : فلسطين"الطالب في مدرستك لدعوة الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر لمناقشة كتابه            
، "؟، اكتب خطابا إلى صحيفة المدرسة تعارض فيه أو تؤيد قرار اتحاد الطالب بدعوة الـرئيس           "عنصري

  "، هل توافق أم ال على هذه الجملة؟إسرائيلتشكل إيران تهديدا لوجود "أو 
حول خلفية المسؤولين عن إدارة المـشروع،       " تقرير واشنطن "ال يتسع المقام هنا الستعراض ما ورد في         

أو نوعية الشخصيات التي تدعى إللقاء المحاضرات أو تعليم المتدربين مهارات خاصة فـي الـدورات                
ومع ذلك يسهل استنتاج حقيقة أساسـية       . إسرائيلفي  " مهمة تقصي الحقائق  "يبية المختلفة، أو طبيعة     التدر

وهي أن المشروع برمته صمم إلعداد وتجنيد إعالميين أميركيين وأدلجتهم صهيونياً ليصبحوا جـاهزين              
. مهمات دعائية وإعالمية   والحركة الصهيونية من     إسرائيلومهيئين تماماً في المستقبل لتنفيذ ما تكلفهم به         

  :ويكفي أن نشير هنا إلى عدد من األمور ذات الداللة منها
  ".العاطفة وحدها ال تكفي وال بد من معرفة الحقائق: " أن شعار المشروع هو- ١
 الشخصيات التي تحاضر فيه أو تتولى الجوانب التدريبية واإلشرافية هي كلها شخصيات إما يهودية               -٢

  .سرائيلة رسمية أو موالية بشكل تام إليإسرائيلأو حتى 
  .إسرائيل يتلقى المتدربون جرعة مكثفة من المحاضرات عن التاريخ اليهودي ومنجزات دولة -٣
 زيارة ألهـم المعـالم التاريخيـة        إسرائيلالتي يقضيها المتدرب في     " مهمة تقصي الحقائق  " تتضمن   -٤

  .يينسرائيل اإلاليهودية وإجراء حوارات مكثفة مع كبار المسؤولين
 يتضمن موقع المشروع على االنترنت، رغم أنه أميركي، ربطاً مباشراً بالعديد من المواقع الرسمية               -٥

  .يةسرائيلوالصحف ومراكز األبحاث اإل
ويبدو واضحاً من هذا السرد أن المشروع ال يعكس نشاطاً تقليدياً للوبي يعمل جاهداً على جلب التأييد أو                  

و لسياسة معينة، وهو أمر مشروع ومتاح للجميع في النظام األميركي، وإنما هو عملية              الترويج لموقف أ  
وفي تقديري أنه يصعب جدا على أي جماعة أخرى أن تمارس نشاطا مـن              . لبناء كوادر وتنمية والءات   

وال ول. هذا النوع في الواليات المتحدة من دون أن تواجه بصعوبات بالغة وربما تقع تحت طائلة القانون               
 واألمن القومي األميركي في اإلدراك الجمعي، لتم تجريم هذا النوع من            إسرائيلعمق االرتباط بين أمن     

فالمشروع المشار إليه هو عمليـة منظمـة        . النشاط على الفور والذي يثير على أي حال إشكالية كبرى         
  .ة نبيلةلتنمية الوالء لدولة تتغير سياستها، وليس لفكرة أو لقيم إنسانية أو مهني

، وهـي   "آفي شاي "هو واحد من عشرين مشروعا مماثال تمولها مؤسسة         " إسرائيلأكتب ألجل   "مشروع  
واحدة من آالف المؤسسات التي تدور في فلك حركة صهيونية نجحت فـي ربـط الواليـات المتحـدة                   

يونية في صوغ   ويبدو أن نجاح الحركة الصه    .  بنمط ليس له مثيل أو نظير في العالقات الدولية         إسرائيلو
 دفعها للقفز فوق السدود وتجاوز كل الحـواجز         إسرائيلتلك العالقة الخاصة جدا بين الواليات المتحدة و       

والحدود إلى درجة راحت تغريها بالتعامل مع المدارس والجامعـات األميركيـة وكأنهـا مـستوطنات                
صبحت أهم ميـادين الـصراع العربـي    لذا ال أعتقد أنني أبالغ إذا قلت إن الساحة األميركية أ         . يةإسرائيل

وفي تقديري أن هذا الصراع لن يحسم فقط في ساحات وميادين القتال أو على              . ي على اإلطالق  سرائيلاإل
موائد التفاوض في منطقة الشرق الشرق األوسط، ولكنه سيحسم أوال فوق األرض األميركية، وفقط حين               

  ، إسـرائيل ه لم تعد تتطابق بالضرورة ودائما مع مصالح         يبدأ المجتمع األميركي في التنبه إلى أن مصالح       
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وحين تتنبه اإلدارة األميركية إلى أن مهمتها تكمن أوال وأخيرا في الدفاع عن مصالح الواليات المتحـدة                 
  .إسرائيلوليس 

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  صراعات فتح ومؤتمرها وأسئلة المستقبل .٧٢

  ياسر الزعاترة
 وذلك في سياق التحـضيرات الجاريـة لعقـد          ،اع في أوساط حركة فتح    منذ أسابيع تتصاعد حدة الصر    

 وجاءت الحرب اإلعالمية بين محمد دحالن وأبو علي شاهين من جهة وبـين              ،المؤتمر السادس للحركة  
 فضالً عن جملة التسريبات الصحفية عن نوايا كل فريق وممارسـاته            ،عدد من أعضاء اللجنة المركزية    

 ال سيما في ظل ما يقال عن نية محمـود عبـاس عـدم               ،لت في طور التصاعد   لتؤكد أن المعركة ما زا    
  . الترشح النتخابات الرئاسة القادمة

 وقصص الصراع داخل حركة فتح تتردد في األروقـة          ، أو اغتياله بتعبير أدق    ،منذ رحيل ياسر عرفات   
دة محمد دحالن الختـراق     بقيا" تيار الشباب " لكن المعارك التي خاضها ما يعرف ب       ،السياسية واإلعالمية 

لم تفلح في إحداث االختراق المطلـوب رغـم التـدخالت           ) اللجنة المركزية (الدائرة األولى في الحركة     
  . الخارجية

 لكن أطرافاً عربية ودولية مـا زالـت         ،جاء الحسم العسكري في قطاع غزة ليضعف تيار محمد دحالن         
 لتحقيق األهداف التي عجز عن تحقيقها في المرحلـة      تراهن على التيار المذكور وتمنحه المزيد من القوة       

تأتي المعارك الجديدة في ظل معركة من لون آخر بين حركة فتح أو بعض رموزها وبين رئيس               . السابقة
 بينما تتهمه دوائـر فتحاويـة       ،الوزراء سالم فياض الذي يحظى بدعم استثنائي من قبل الواليات المتحدة          

 فضالً عن أن يكون له برنامج       ،الح تيار جديد ال يتمتع بأي إرث نضالي       بالسعي إلى تهميش الحركة لص    
  . نضالي

 فإن ما يعنينا في واقع الحال هو        ، والتسريبات المتناقضة في بعض األحيان     ،بعيداً عن التفصيالت الكثيرة   
مـا إذا    و ،تأثير هذا الصراع ونتائجه على مستقبل حركة فتح وبوصلتها السياسية خالل المرحلة المقبلـة             

 أم سـيجري    ،كانت النتيجة هي سرقة الحركة من قبل تيار ليست لديه أية قناعة بالنـضال أو المقاومـة                
  . الحفاظ على الحد األدنى من النكهة النضالية في برنامج الحركة ورؤاها

والحال أن اللحظة األكثر حرجاً في تاريخ فتح هي تلك التي قتل فيها ياسر عرفات وجرى خاللها وضع                  
 ويعتمد فقط على برنامج التفاوض بصرف النظر عن         ،الحركة بيد فريق ال يؤمن البتة بالمقاومة المسلحة       

 فيما  ، وهو ذاته الفريق الذي دبر انقالباً مسلحاً على عرفات قبل اغتياله بحوالي عام             ،نتائجه على األرض  
  . يشير إليه كثيرون بوصفه جزءا من مؤامرة االغتيال

يطرح نفسه اليوم هو ما إذا كانت فتح ستبقى كما هو اسمها وعنوانها حركـة تحريـر                 إن السؤال الذي    
 أم ستغدو مجرد حزب سياسي يقود سلطة لها نزاع مع جارتها يمكن حله عبر قنوات التفـاوض                  ،وطني

  . التي ترعاها القوى الدولية الكبيرة
ع ألن أركان هذا التيـار معروفـون         وبالطب ،من المؤكد أن نتائج الصراع الدائر ستجيب عن هذا السؤال         

 ذلك أن بقاء الحركـة فـي        ، لكن الذي ال يقل أهمية هو المتمثل في نتائج الحراك السياسي القائم            ،للجميع
 ،دائرة المراوحة التي تعيشها منذ سنوات وفشل عقد المؤتمر السادس ال يعني البقاء علـى ذات الحـال                 

 التفاوضي الذي يتحرك في السر وفي العلن هـو الـذي            والخالصة أن ما سيسفر عنه مشروع أبو مازن       
  . سيكشف الحقيقة أكثر من أي شيء آخر
 أو اتفاق مبادىء على شـاكلة       ، فإما أن تختتم اللعبة باتفاق شامل      ،االحتماالت التي بين أيدينا ليست كثيرة     

 ، فتح ذلـك    وفي حال مررت حركة    ، وإما أن يمضي القوم في برنامج خريطة الطريق المعروف         ،أوسلو
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 وتلك هي المصيبة بـصرف      ،فإن النتيجة هي تأكيد تحولها إلى حزب سياسي ال يمت إلى النضال بصلة            
  . النظر عمن يتقدم المسيرة العظيمة

 ولوال الثـأر  ، لكن المصيبة أن أحداً ال يبدو مؤهالً إلنجاز المهمة     ،حركة فتح اليوم بحاجة إلى مهمة إنقاذ      
  . مع األسف الشديد بالطبع،يلم شتاتهامع حركة حماس لما وجدت ما 

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  من يكون الضحية الثانية بعد مغنية؟ .٧٣

  فهمي هويدي
السياق والتوقيت اللذان تمت فيهما عملية اغتيال عماد مغنية القائد العسكري البارز في حزب اهللا جديران                

ية ال بد أن يكون قد استغرق وقتاً طويالً         إذ برغم أن اإلعداد لعملية اغتيال شخص بهذه األهم        . بالمالحظة
للرصد والمتابعة وإنجاز االختراقات الخطيرة التي تمت للحلقات األمنية المحيطة به، إال أننا ينبغـي أن                
نالحظ أن االغتيال تم بعد أسبوعين من صدور تقرير لجنة فينوغراد، الذي لم يقرؤه كثيـرون بـصورة                  

ء عربياً على األقل من زاوية تأكيده علـى فـشل الحملـة العـسكرية               إن شئت الدقة فقل إنه بري     . جيدة
لكنه لم يقرأ   . ية ضد لبنان، التي اعتبرت شهادة لصالح الثبات واإلنجاز اللذين حققهما حزب اهللا            سرائيلاإل

..  أكثر قسوة وعدوانية في تعاملها مـع العـرب         إسرائيلمن خالل دعوته الملحة إلى ضرورة أن تكون         
  كيف؟
ية الحاليـة والحكومـات األخـرى       سرائيلاضع عدة من التقرير نجد تحريضاً متكرراً للحكومة اإل        في مو 

القادمة على أن تكون أكثر جرأة وحزماً في التعامل مع العالم العربي، خصوصاً األطراف التي ما زالت                 
 واضح لقيادة   ، بل إن معدي التقرير ذهبوا في ذلك إلى حد توجيه توبيخ           إسرائيلفي صراع واشتباك مع     

الجيش ألنها امتنعت خالل الحرب عن القيام بكثير من العمليات العسكرية خوفـاً مـن أن تـؤدي تلـك      
وواصل التقرير توبيخـه منوهـاً الـى أن         . العمليات الى إلحاق خسائر في األرواح في صفوف الجيش        

لسعي لتحقيق نصر واضح    التشبث بإنجاز المهمة، وا   : الجيش الصهيوني تخلى عن مبدأين أساسيين، وهما      
ومن باب النقد والتقريع نوه التقرير الى أن الحرب األخيرة دلت علـى أن المجتمـع                . وجلي على العدو  

ي غير جاهز لسقوط عدد كبير في أوساط جنوده في أي مواجهة مع األطراف العربية، األمـر                 سرائيلاإل
تى بالنقاط فيها، بـسبب أداء الجـيش         في الحرب، بحيث لم تحقق النصر ح       إسرائيلالذي أدى إلى فشل     

ي الذي يعتبر الجيش األقوى فـي       سرائيلواستهجن التقرير كيف يعجز الجيش اإل     . وقيادته المثير لإلشكال  
منطقة الشرق األوسط عن تحقيق النصر على قوة عسكرية هامشية مثل حزب اهللا التي واصلت إطـالق                 

في التقرير أيضاً دعـوة غيـر مباشـرة         . ن الحرب  حتى اليوم األخير م    إسرائيلالصواريخ على شمال    
للجيش بأال يتردد في القيام بعمليات عسكرية ضد األطراف العربية في المستقبل، حتى إذا اقتـرن ذلـك                  

وبرغم أنه ليس معروفاً كيـف سـيتعامل        . يسرائيلبسقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش اإل        
مع التوبيخ والتحريض، إال أنه أصبح واضحاً لدى المسؤولين في          المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية     

  .الجهتين أن التقرير يحث الطرفين الى عدم اإلقدام على عمليات ذات خطورة عالية
 حـول صـورة     إسـرائيل جدير بالذكر في هذا الصدد أن التقرير صدر وسط ذروة الجدل المحتدم في              

. إسرائيلمن أجل وقف إطالق الصواريخ من قطاع غزة على          المعالجة العسكرية التي يتوجب القيام بها       
ويتناول هذا الجدل بشكل أساسي إمكانية شن حملة واسعة تؤدي إلى إعادة احتالل القطاع أو على األقـل        
أجزاء كبيرة منه، ذلك أن الجيش وكذلك المستوى السياسي يترددان في إصدار التعليمـات بـشن هـذه                  

 إسرائيلوإذا احتكم صناع القرار في      . قوط خسائر كبيرة في أرواح الجنود     الحملة خشية أن تؤدي إلى س     
الى ما جاء في تقرير فينوغراد فإن عليهم أال يترددوا في شن الحملة على غزة إذا اقتنعـوا بـأن ذلـك                      
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سوف يساهم في وضع حد لعمليات إطالق الصواريخ على التجمعات االستيطانية التي تقع فـي محـيط                 
  .ينطبق على قطاع غزة ينطبق على التعاطي مع حزب اهللا وسوريا وإيرانالقطاع، وما 

بعد مضي اسبوعين على صدور ذلك التقرير، صدر قرار تصفية عماد مغنية الـذي ذكـرت وسـائل                  
ية، في إطـار    سرائيلية أن العملية تمت لتحقيق عدة أهداف وضعتها المؤسسة األمنية اإل          سرائيلاإلعالم اإل 

فـي عـددها    " هآرتس"تائج وعبر ترتبت على حرب لبنان الثانية، فقد ذكرت صحيفة           ما استخلصته من ن   
ية قولها إن اغتيال مغنية لم يأت فقط لمجـرد          إسرائيل نقالً عن مصادر أمنية عسكرية       ١٣/٢الصادر في   

االنتقام منه بشكل شخصي بسبب دوره البارز في تخطيط وتنفيذ العديد من العمليات التي أدت الى مقتل                 
يين والرعايا اليهود في أرجاء العالم، بل من أجل تقلـيص قـدرة             سرائيلالمئات من الجنود والمدنيين اإل    

ونوهت الـصحيفة إلـى أن المؤسـسة        . إسرائيلحزب اهللا على مواصلة تنفيذ عملياته في المستقبل ضد          
 إسـرائيل كرت أن   ، وذ إسرائيلاألمنية تفترض أن مغنية كان يعكف على إعداد العديد من العمليات ضد             

والواليات المتحدة تعاونتا في عملية التصفية، ألن مغنية كان له دوره في التنسيق مع حركات المقاومـة                 
الفلسطينية مثل حماس والجهاد اإلسالمي، وجيش المهدي فـي العـراق، مـشيرة الـى أن المؤسـسة                  

  .ي وعسكري إليران في المنطقةية تشتبه بأن مغنية كان يعمل أيضاً كذراع أمنسرائيلاالستخبارية اإل
من ناحيته قال الجنرال عفوديا ايرليخ المختص في مجال االستخبارات أن تصفية مغنية جاءت من أجل                 
إثارة المخاوف في نفوس الطبقة القيادية لحزب اهللا، وإثارة الشكوك في أوساط الهيئات القيادية للحـزب                

يمكن أن تثير الشبهات لدى قادة حزب اهللا في أنهـا           حول بعضها البعض، على اعتبار أن تصفية مغنية         
 في اختراق صفوف الحزب وزرع عمالء استطاعوا التـسلل إلـى داخلـه              إسرائيلجاءت نتيجة لنجاح    

وفي مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العبرية قال ايرليخ إن تصفية مغنية يمكن أن تؤدي إلـى                . وتصفية مغنية 
 في تنفيـذ  إسرائيلفي القيام باالحتياطات األمنية للحيلولة دون نجاح   إجبار الحزب على بذل جهود كبيرة       

  .المزيد من عمليات االغتيال سيما إمكانية المس بزعيم الحزب الشيخ حسن نصر اهللا
 وحزب اهللا، فقد اعتبر أن تصفية مغنية        إسرائيلأما البروفسور إيال زيسير، الخبير في مجال الحرب بين          

 مهزومة،  إسرائيلاهللا سيما بعد نجاحه في الحرب األخيرة، التي خرجت منها           جاءت للمس بسمعة حزب     
وأن هذه التصفية جاءت لمراكمة عامل الرد في مواجهة ليس فقط حزب اهللا، بل حركتي حماس والجهاد                 

ونوه زيسير الى أنه من المفترض بعـد        . اإلسالمي، اللتين تتخذ قيادتهما من العاصمة السورية مقراً لها        
 العملية أال تشعر قيادتا الحركتين باألمان وهما داخل سوريا، ويضطرهما في استثمار جهود أكبر في                هذه

وأشار زيسير الى أن هذه العملية وجهت إهانـة غيـر مـسبوقة             . اإلجراءات األمنية لضمان سالمتهما   
ل انه مفاعـل     بقصف ما قي   إسرائيللسوريا، ألن تصفية مغنية جاءت بعد حوالي عام على قيام طائرات            

  .نووي سوري في شمال شرقي سوريا
، عملية تصفية مغنية معتبراً أنها      "معاريف"على صعيد آخر هاجم عوفر شيلح، المعلق البارز في صحيفة           

وفـي مقـال    . ية مريضة، ال تعرف إال طريق العنف والحسم العـسكري         سرائيلدليل على أن الذهنية اإل    
ية إسرائيل قال شيلح إنه بدالً من أن تكون هناك استراتيجية           ١٤/٢نشرته الصحيفة في عددها الصادر في       

 أصبحت محكومة فقـط بـالفرص       إسرائيل، فإن   إسرائيلواضحة المعالم وحكيمة في التعاطي مع أعداء        
وشدد علـى أن    . المتاحة لها للمس بأعدائها دون إعطاء اعتبار مناسب لالعتبارات االستراتيجية األخرى          

فشل سياسة االغتياالت بشكل عام وتحديداً ضد قيادات حـزب اهللا، منوهـاً الـى أن                التجربة دللت على    
 الشيخ حسين موسوي زعيم حزب اهللا، وبدالً منه حصلت على حـسن             ١٩٩٢ اغتالت في العام     إسرائيل

  .نصر اهللا الذي هو أخطر منه بألف مرة
قال نشرته الصحيفة في عـددها      ، في م  "معاريف"من ناحيته دعا بن كاسبيت، كبير المعلقين في صحيفة          

الصادر في ذات اليوم قيادات الدولة السياسية واألمنية لإلختفاء والنزوح للمالجئ تحسباً لردة فعل حزب               
  .اهللا على اغتيال مغنية
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قد كشفت النقاب عن أن الموساد حاول تصفية مغنية فـي      " هآرتس"وكانت النسخة العبرية لموقع صحيفة      
وحسب الصحيفة فإن الموساد قام بتصفية شقيق له يملك محالُ لـصيانة            . ملية معقدة أواسط التسعينيات بع  

السيارات في جنوب لبنان، على أمل أن يخرج مغنية من بيروت ويتجه نحو الجنـوب وهنـاك تـسهل                   
الموساد فوجئ عندما لم يتوجه مغنية للمـشاركة فـي جنـازة            "وأضافت الصحيفة أن    . مراقبته وتصفيته 

  ".شقيقه
 جاز لنا أن نربط بين ما دعا إليه تقرير فينوغراد وبين اغتيال مغنية في دمشق، فإن ذلك يدعونا الى                    إذا

القول بأن االغتيال مقدمة لخطوات أخرى مماثلة تستهدف قيادات المقاومة الفلسطينية واللبنانيـة بوجـه               
ة األخيرة عزمها على قتل من      ية التي أعلنت عدة مرات في اآلون      سرائيلوهو ما لم تخفه القيادة اإل     . أخص

وطبقاً لما ترسب من معلومات عن التحقيقات الجارية فـي          . تستطيع أن تطوله من تلك القيادات العربية      
فإن االختراقات األمنية التي قامت بها الموساد بدت أكبر بكثير ممـا            . شأن اغتيال عماد مغنية في دمشق     

لدوائر الضيقة المحيطة بقادة الجهاد اإلسـالمي وحركـة         كان متوقعاً، وأن هذه االختراقات وصلت الى ا       
حماس، وبعضها وصل الى الدوائر المماثلة المحيطة بالسيد حسن نصر اهللا األمين العام لحزب اهللا فـي                 

  .لبنان
وقد تكشفت هذه األخيرة حين تم إلقاء القبض على رجل دين شيعي عراقي مزيف تم تجنيده في عمـان،                   

ل الى القاعات المغلقة التي يتحدث فيها السيد نصر اهللا، ويحـضر فيهـا بعـض                كان قد استطاع الوصو   
  .المناسبات

  من يكون الضحية الثانية بعد مغنية؟: إذا صح ذلك فإن السؤال المطروح اآلن هو
 ٢٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  "حماس"جدلية الحرب والحوار مع :  اليوم"إسرائيل" .٧٤

  ماجد عزام
ي سـرائيل واالطاحة بها، هذا ما قاله وزير الـدفاع اإل        " حماس"مد هي اضعاف     الطويلة األ  إسرائيلخطة  

تصريح باراك هو غيض مـن      . ايهود باراك أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست االثنين الماضي         
والقضاء عليها، فمثالً نائب رئيس الوزراء حـاييم رامـون          " حماس"فيض التصريحات المطالبة بسحق     

وحكومتها أما رئيس لجنة الخارجية واألمـن       " حماس "إسقاط هو   سرائيل الهدف االستراتيجي إل   يعتبر أن 
تساحي هنغبي فيطالب بدوره باإلطاحة بنظامها والقضاء على قوتها العسكرية وتصفية جميع قادتها بـال               

مـسلح  تمييز وافيغدور ليبرمان ال يرضى بأقل من تدمير كل مبنى سلطوي ومخفر شرطة واعتبار كل                
 شـذ عـن     – زعيم حزب ميريتس     –مخرباً ووقف تحويل األموال الى الجانب الفلسطيني ويوسي بيلين          

التصريحات السابقة وقدم موقفاً مغايراً مفاده أن عد الجماجم من ايهود باراك ليس سياسة يمكن اتباعهـا                 
  .ق النار مع الحركةوأن ال فرصة لوقف اطالق الصواريخ اال من خالل التوصل الى اتفاق لوقف اطال

 من أجل التوصل الى وقـف       – ولو في شكل غير مباشر       –" حماس"هذه القناعة بضرورة التفاوض مع      
اطالق النار وعقد صفقه لتبادل األسرى إلطالق سراح الجندي األسير جلعاد شاليت ربما ال تتمتع بتأييد                

 خجولة حتى اآلن بخاصـة فـي أوسـاط          ية اال ان أصواتاً ما زالت     سرائيلكبير في الساحة السياسية اإل    
ولو وفق ما   " حماس" من التفاوض مع     سرائيلالجنراالت المتقاعدين تعتبر أن ال مناص في نهاية األمر إل         
  .تسميه هذه األخيرة هدنة سواء طالت المدة الزمنية أو قصرت

تمثـل  " حمـاس  "تجب االشارة الى أن بداية كسر أو باألحرى خدش المحرمات بالنسبة الى التفاوض مع             
يين بعد فوز الحركة باالنتخابات التشريعية دعا رئيس        سرائيلببيان شهير من نخبة المثقفين والمفكرين اإل      

 –األولـى   " حمـاس " حكومـة    –ي ايهود أولمرت الى التفاوض مع الحكومة العاشرة         سرائيلالوزراء اإل 
  .بصفتها حكومة شرعية منتخبة ديموقراطياً
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ية ال تعترض من حيـث المبـدأ        سرائيل خجولة وخافتة في صفوف الحكومة اإل      بعد ذلك ارتفعت أصوات   
 كـانون  ١٩على التفاوض غير المباشر ومن دون أن يتطور األمر الى حملة سياسية اعالمية منظمة في      

الماضي دعا شاوول موفاز وزير المواصالت الى البـدء بمفاوضـات غيـر مباشـرة               ) ديسمبر(األول  
ى اتفاقات سياسية تؤدي في النهاية الى هدنة بين الطرفين، موفاز قـال إلذاعـة               ال" حماس"للتوصل مع   

ي أنا ال استبعد مفاوضات غير مباشرة مع الحركة لوقف اطالق نار في غزة، ولكننا لن                سرائيلالجيش اإل 
ي ، وبالتالي فإن وجود وسيط أمر يجب ان يبقى ف         إسرائيلنتفاوض في شكل مباشر ألنهم لم يعترفوا بعد ب        

تفكيرنا وقال موفاز انه يؤيد سياسة االغتياالت على أن تكون مكثفة وقوية واثنـاء ذلـك نـدرس أمـر                    
موقف قريب من موقف موفاز عرضه أيضاً وزير البنى التحتية بنيامين بـن اليعـزر               . الوساطات أيضاً 

ـ        ٢١/١٢/٢٠٠٧المقرب من ايهود باراك ففي تصريحات نشرت الجمعة          دمت  قال بـن اليعـزر إذا تق
 عـدم الـرفض ولـيس مـن         إسرائيلبعرض جدي حول هدنة طويلة اعتقد شخصياً بأن على          " حماس"

 المهم أن توقف هجمات اطالق الصواريخ واي هجمـات          إسرائيلمسبقاً ب " حماس"الضروري ان تعترف    
  . وأن تلتزم منع تهريب األسلحة عبر الحدود مع مصرإسرائيلأخرى من قطاع غزة على 

جر ألقي في المياه الراكدة جاء من الجنرال غيوا ايالند رئيس مجلس األمن القومي رئيس               غير أن أكبر ح   
ايالنـد  ". فلنعترف بحماس بالشروط اآلتية   "شعبة التخطيط في الجيش سابقاً الذي كتب مقاالً تحت عنوان           

لفلـسطينية  وعزلها ودعم طرف في الساحة ا     " حماس" األميركية بحصار    –ية  سرائيلاعتبر أن السياسة اإل   
األولى تل أبيب تعتبر متدخلة في شـأن فلـسطيني داخلـي            : ضد طرف آخر أوجدت اربع نتائج سلبية      

الثانية عدم االعتراف بواقع أنه يوجد في غزة حكم يعـد حـسيباً             . والنتيجة معاكسة لما هو مرغوب فيه     
Accountable         ليس لحماس ما تخسره    الثالثة  .  يتحكم بما يحصل وال يتحمل المسؤولية في الوقت نفسه

 تحمل المسؤولية عن رفاه سـكان       إسرائيلالرابعة تواصل   . فال احتمال أن ترغب في وقف اطالق النار       
قياساً الى نتائج   . غزة في ظل التجاهل بأن لديهم حكماً وهو الذي يجب، بل ويرغب في أن يكون مسؤوالً               

 نحن  – أن تقوم بالعكس     إسرائيلالند ان على     اعتبر اي  – من وجهة نظره     –ية السلبية   سرائيلالسياسات اإل 
وهذا الكيان المعادي يمكننا أن نتوصل الى ترتيب العالقات بيننا، وسيتـضمن الترتيـب وقفـاً متبـادالً                  
لألعمال العدائية والرقابة على محور صالح الدين وتبادل السجناء، وطالما تم احترام هـذه التفاهمـات                

في غزة فهذا شأن داخلي فلسطيني      " حماس"اع أما مسألة شرعية حكم      نرفع الحصار االقتصادي عن القط    
  .ال يجب أن نتدخل به

ية المتبعة حالياً ستؤدي آجالً أم عاجالً الـى         سرائيلالجنرال ايالند اختتم مقاله بالتأكيد على أن السياسة اإل        
ية كهذه والردع   عملية عسكرية واسعة الحتالل غزة على رغم أن من االفضل خلق ردع ناجح على عمل              

  .الناجح يمكن تحقيقه فقط اذا كان هناك طرف آخر يتحمل المسؤولية ولديه ما يخسره
ية لم يصل الى حد الجـدال واحـتالل قمـة جـدول             سرائيلمقال غيورا ايالند اثار نقاشاً على الساحة اإل       

صـحيفة  . عـسكري األعمال السياسي الداخلي بخاصة في ظل الحشد والترويج والتنظير لفكرة الحسم ال           
تجاه التفاوض مـع    " التابو"اعتبر أن عملية كسر     " معركة التالشي "نشرت تحقيقاً تحت عنوان     " معاريف"
آراء نخبة من قادة االجهزة األمنية السابقين اتفقـوا فـي شـكل             " معاريف"قد بدأت واستطلعت    " حماس"

 الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس       مباشر أو غير مباشر أو في الحد األدنى على ايكال هذه المهمة الى            
  . فلسطيني نهائي–ي إسرائيلبصفتها خطوة محورية مركزية وال بد منها تمهيداً للتوصل الى اتفاق سالم 

عن مسؤولين كبار حاليين من االجهزة األمنيـة مـن دون اقتبـاس             " معاريف"في مستهل التحقيق نقلت     
خصوصاً في األمور التكتيكية األمنية أو المتعلقة       " حماس"مباشر او ذكر أسمائهم قولهم أن التفاوض مع         

بإطالق سراح جلعاد شاليت هي حاجة ضرورية ال بد منها ولكن الطريق أمام هذا الحوار مغلق بـسبب                  
 على نفسها عندما حشدت المجتمـع الـدولي الـى           إسرائيلالثمن ولكن ايضاً بسبب القيود التي وضعتها        

وأيضاً بسبب االلتزام العلني ألبي مازن الذي يطالب بخنـق          " حماس "جانبها في حرب ال هوادة فيها ضد      
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حتى اخضاعها والتحاور مع أطراف حمساوية وحتى إن كان سرياً سيتسرب وسيؤثر سلباً فـي               " حماس"
  . وتبني عليها آماالً ولو ضئيلة بحسب تعبير معاريفإسرائيلالتي تعول " فتح"

للغة أوضح وأكثر صراحة وثمة غالبية ملموسة وواضـحة مـع           أما في صفوف الجنراالت المتقاعدين فا     
" الـشاباك "رئيس جهاز األمن العـام      . مع تباين في الشروط والحيثيات واألهداف     " حماس"التفاوض مع   

السابق الجنرال يعقوب بيري عبر عن موقف مبدئي مرحب، بيري يتوقع مرحلة من التفاوض كجزء من                
 بأن اذا كان الحوار سيؤدي الى اطالق سراح جلعاد شاليت أو ايقـاف              الجهود للتوصل الى اتفاق ويعتقد    

الصواريخ فهذه ستكون نتيجة تكتيكية مرغوبة غير أن الجنرال السابق يرى ان مـن المحظـور علـى                  
 ستضطر بحسب تقديره الـى مـساعدة        إسرائيلمباشرة في هذه المرحلة،     " حماس" التفاوض مع    إسرائيل

 يكـون   إسرائيلمن أجل افساح المجال التفاق مع       " حماس"لى تفاهم تكتيكي مع     في التوصل ا  " فتح"قيادة  
  .مقبوالً لدى غالبية المجتمع الفلسطيني

يستطرد بيري في شرح وجهة نظره فيقول ان أبو مازن أو أي قائد آخر ال يستطيع عقد التسوية معنا إذا                    
رة أو مواربة سنضطر الى الدخول فـي        لم يشمل ذلك قطاع غزة وهذا يعني أننا في نهاية المطاف مباش           

  ".فتح"ولو من أجل مساعدة قيادة " حماس"شكل من أشكال الحوار مع 
 تـرك   إسـرائيل السابق الذي يعتقد بأن على      " موساد"الفكرة نفسها يوافق عليها داني ياتوم رئيس جهاز         

م لترتيب األوضـاع    األفضل أن يتفاوض أبو مازن معه     : "ألبي مازن ويقول  " حماس"مهمة التفاوض مع    
أما نحن فليس علينا أن ننظف الحظائر من أجلهم، أنا أعرف أن أبو مازن مستعد للتفاوض معهـم وأنـا                    

  ".أعرف انه يفعل ذلك على رغم أنه يصرح بصورة معاكسة
، عرضها الجنـراالن شـبتاي شـبيط        "حماس"وجهة نظر أخرى توافق من حيث المبدأ على الحوار مع           

ويرى شبيط ان من المحظـور اسـتبعاد        . السابق" الشاباك"موساد وعامي ايلون رئيس     الرئيس السابق لل  
  .المنهج البراغماتي تحت ذرائع ايديولوجية

ولكن ليس كحركة وإنما مع اطراف براغماتيـة        " حماس"عامي ايلون من جهته يوافق على التفاوض مع         
  .اق حول الهدوء مدة خمسين عاماًتتيح المرونة لالتف" حماس"داخلها ويقول إن فكرة الهدنة مع 

الجنرال احتياط دافيد عبري أول رئيس لمجلس األمن القومي ال يستبعد من حيث المبدأ التفـاوض مـع                  
في نهاية المطاف ستكون هناك حاجة الى التفاوض مع         "الحركة لكنه يعتقد بأن التوقيت غير مالئم ويقول         

  ".لكن ذلك ليس مالئماً اآلن" حماس"
لوحيد تقريباً للحوار سواء من حيث المبدأ أو بشروط هو الجنرال عوزي ايان نائب رئيس هيئة                الرافض ا 

اآلخـرون يرتكبـون    "االركان ورئيس مجلس األمن القومي سابقاً ويشرح وجهة نظره على النحو اآلتي             
هي المشكلة وليس   " حزب اهللا "مثل  " حماس"خطأ كبيراً اذا تداولوا في هذه االمكانية النظرية المبدئية ألن           

  ".الحل ويجب التعامل معها على هذا النحو
شلومو موفاز الباحث في مركز هرتسليا والجنرال السابق في شعبة االستخبارات العسكرية يوافـق هـو                

  .اآلخر من حيث المبدا على التفاوض
" حمـاس " أضاعت الفرصة للحوار مع      إسرائيلوتعتقد غات كورتيس من معهد أبحاث األمن القومي ان          

بعد فوزها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة وسارت مسافة طويلة تبعدها عن هذا الخيـار إذ                
 ال تـستطيع التراجـع عـن انتـصارها          إسـرائيل ال تستطيع االستجابة لشروط الرباعية و     " حماس"أن  

  . تجاه أبو مازنإسرائيلالديبلوماسي المتمثل بهذه الشروط ناهيك عن التزام 
ية ال تتحدث بأي حال     إسرائيلنحن أمام عنصرية    : ية السابقة عن نفسها   سرائيلربما تعبر وجهات النظر اإل    

 تشعر باألعباء والتحديات التـي      إسرائيلعن الحقوق الفلسطينية وال حتى عن االحتالل وحتمية زواله، و         
  .وتحاول بأبخس ثمن مواجهتها" حماس"تمثلها 

  ٢٠/٢/٢٠٠٨الحياة 
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