
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرئاسة تتخبط بعد فشل نهج التفاوض:  هنيةحكومة.. إثر دعوة عبد ربه ورفض عباس
  لطائرات من دون طيار" حماس"سرائيلية تخشى من تطوير اإلاإلستخبارات 
   لكن بمقابل "اسرائيل"المقاومة توافق على وقف اطالق نار شامل مع فصائل : وكالة سما

  دول عربية حذرت السلطة الفلسطينية وحركة حماس من مخطط إسرائيلي ضد قطاع غزة
  لفتح معابر غزة" إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو 

  من ملف أسلحة الدمار الشامل"إسرائيل"رفع اسم وثيقة سرية بشأن : الجارديان

إعـالن" حولفلسطينيسجال  
في  "االستقالل من جانب واحد   

  حال فشل المفاوضات
 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                   ٩٩٦:         العدد                     ٢١/٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

    :السلطة
 ٥  الرئاسة تتخبط بعد فشل نهج التفاوض:  هنيةحكومة.. إثر دعوة عبد ربه ورفض عباس .٢
 ٦  قريع اتّفق وليفني قبل شهر على تأجيل القدس والالجئين: "األخبار" .٣
 ٦  عن تشاؤمه من مستقبل ونتائج العملية السلمية يعرب فياض .٤
 ٦   "طي الكتمان"اتفقتا على إبقاء المفاوضات " إسرائيل"السلطة و: عريقات .٥
 ٧    لمصرإستراتيجية استمرار المقاومة في غزة مصلحة : يحذر من انفجارات قادمةيوسف .٦
 ٧   الشعب لحسم الخالفإلى يدعو حماس لالحتكام عباس .٧
 ٧  ع الحصار الوحدة الوطنية ورفإلى دويك وسعدات يدعوان ..بعد تأجيل محاكمتهما .٨
 ٨  اعتقال ضابط في المخابرات الفلسطينية بشبهة التخطيط الغتيال هنية .٩
 ٨  اتهامات متبادلة بين غزة ورام اهللا على خلفية قرار بيع أراض بالضفة ألجانب .١٠
 ٩    لألحوال الشخصية معدالً يقر قانوناًلسطيني الفالتشريعيالمجلس  .١١
    

    :المقاومة
 ٩  لطائرات من دون طيار" حماس"سرائيلية تخشى من تطوير إلاإلستخبارات ا .١٢
 ٩ ى القطاع حول تعاظم قدراتنا العسكرية هي لتبرير الحملة عل"إسرائيل"تسريبات : "حماس" .١٣
١٠   لكن بمقابل "اسرائيل"المقاومة توافق على وقف اطالق نار شامل مع فصائل : وكالة سما .١٤
١٠   وتصران على خروج اإلحتالل نشر قوات دولية في الضفة ترفضان نشر" الجهاد"و" حماس" .١٥
١١  التجارب شعبنا ليس بحاجة لمزيد من : في ردها على تصريحات عبد ربه" حماس" .١٦
١١  العادة تشكيل حكومة فياض ومشاركة وزراء من الحركة فيها" فتح"ضغوط داخل  .١٧
١١  كا جمدت أرصدتهوأمري.. تيار دحالن تعرض لضربة كبيرة: "فتح"قيادي في  .١٨
١٢  تدرس البث عبر قمر صناعي أوروبي لتصل مختلف أرجاء العالم "قناة األقصى" .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢   تقر بتوسيع البناء االستيطاني في الضفة الغربية وغور األردن"اسرائيل" .٢٠
١٢  أوساط سياسية إسرائيلية تصريحات عبد ربه مستهجنة ال ترتكز إلى شيء .٢١
١٣   حرب لبنان علّمتنا الكثير: أولمرت .٢٢
١٣  .أشكنازي ال يستبعد الدخول في مواجهات عسكرية قريبة .٢٣
١٣   "دولفين" تستعجل ألمانيا مدها بغواصتي "إسرائيل" .٢٤
١٤  قناصة روس يريدون التطوع في جيش االحتالل في عملياته في قطاع غزة .٢٥
١٤    تطلب من روسيا التدخل إلطالق سراح أسراها"اسرائيل" .٢٦
١٤  العد التنازلي إلنجاز البرنامج النووي اإليراني بدأ: رئيسة الكنيست .٢٧
١٤ نواب إسرائيليون يغزون أوروبا لحشد تأييدها ضد البرنامج النووي اإليراني .٢٨
١٥   "!حزب اهللا" تدعو األمم المتحدة لوقف خروقات "إسرائيل" .٢٩
١٥   مخاوف إسرائيلية من سابقة كوسوفو .٣٠
١٥  أول إسرائيلية تشارك ببطولة رياضية في دول الخليج .٣١
    

    :األرض، الشعب



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٩٩٦:         العدد                     ٢١/٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

١٥   األسرى يدعو للتعلم من االسرائيليين فى الجانب االعالمى لخدمة قضيةرأفت حمدونة .٣٢
١٦  تمنع ذوي أسرى غزة من زيارتهم" إسرائيل" .٣٣
١٦   الغربية من بينهم ناشط في حركة الجهادفي الضفةفلسطينيا  ١٢ تعتقل "سرائيلإ" .٣٤
١٦  خان يونس في قطع رواتبهماً على يعشرات المعلمين ينظمون اعتصاماً احتجاج .٣٥
   

   :صحة
 ١٦  المرضى الفلسطينيون بالعريش يعلِّقون إضرابهم بعد وعود بحلِّ أزمتهم .٣٦
 ١٧  مركز الميزان يستهجن تزويد قطاع غزة بمستلزمات صحية منتهية الصالحية .٣٧
 ١٧  مهندس من غزة يخترع جهاز يعمل على عالج االمراض بالطاقة الكونية .٣٨
   

   : األردن
١٧  ندعم السلطة الوطنية وحق الالجئين بالمواطنة ال يحرمهم من حق العودة: العاهل األردني .٣٩
١٨   يحتضن الحقوق الفلسطينية ويدافع عنهااالردن: مندوب األردن لدى األمم المتحدة .٤٠
١٨  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تحذر من تفاقم األوضاع الصحية لألسرى .٤١
١٨  االردن حريص على ان تكون منطقة الشرق االوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل:البشير .٤٢
   

   :لبنان
١٨  تحسباً ألي تطور بعد توعد نصر اهللا باالنتقاميراقبون التحركات اإلسرائيلية  الجنوبيون .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
١٩   دول عربية حذرت السلطة الفلسطينية وحركة حماس من مخطط إسرائيلي ضد قطاع غزة .٤٤
١٩  مبادرة أنابوليس مهددة باالنهيار: عمرو موسى .٤٥
١٩   ستدفعنا لمراجعة موقفنا" إسرائيل"عدم إيجابية : الفيصل .٤٦
٢٠   تصريحات للسفير الفلسطيني تثير استياء الشارع البحريني .٤٧
٢٠   تسعى لتفكيك شبكات تهريب األفارقة إلى إسرائيلمصر  .٤٨
٢٠ مظاهرة أمام الجامعة العربية في اليوم العالمي للتضامن مع غزة .٤٩
٢٠ يزور تونس وينوه بدورها في قضية الشرق األوسط" اللوبي اليهودي في أميركا" .٥٠
٢١ "الحيوان المتوحش"و" الجرثومة القذرة"نجاد يجدد هجومه على إسرائيل ويصفها بـ .٥١
٢١   في إغتيال قادة حماس" إسرائيل"مسؤول إيراني يتهم أمريكا باالشتراك مع  .٥٢
٢١ الوليد للعودة إلى منازلهمالحكومة العراقية تدعو الفلسطينيين في مخيم  .٥٣
   

   :دولي
٢١   لفتح معابر غزة" إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو  .٥٤
٢٢   من ملف أسلحة الدمار الشامل"إسرائيل"رفع اسم وثيقة سرية بشأن : الجارديان .٥٥
٢٢  في الضفة الغربية" ناتو"رس نشر قوات اميركا تد .٥٦
٢٢  في عمانابوزيد تلتقي أعضاء لجنة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كارين  .٥٧
٢٣   الواليات المتحدة ترفض المقارنة بين فلسطين وكوسوفو .٥٨
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٢٣  رائيل بأميركا يقرون بفشل عقاب الفلسطينيينمساندو إس .٥٩
٢٣  الشرطة األوروبية تقدم مساعدات جديدة للفلسطينيين .٦٠

   
    :حوارات ومقاالت

٢٤  ياسر الزعاترة... طبخوا الدجاجة ووضعوها في الثالجة .٦١
٢٥  درور زئيفي... لحظة قبل ان يصبح االمر متأخراً جداً)..ة الى مشعل وهنيةرسال( .٦٢
٢٦  جميل النمري... !جدوى إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد .٦٣
٢٧  عمرو حمزاوي...  تعيد ثقة األميركيين بالسياسة٢٠٠٨انتخابات  .٦٤
    

    :كاريكاتير
***  

  
  في حال فشل المفاوضات "إعالن االستقالل من جانب واحد" حول فلسطينيسجال  .١

قـال   :سعد تلحمي وأ محمد يونس    ،الناصرةورام اهللا    نقالً عن مراسليها في    ٢١/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ـ         أ  آخر  إلىننتقل من اجتماع تفاوضي     ": "حياةال"مين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ل

 سنتفاوض في المرة المقبلة وكم مرة سنتفاوض، وليس         وأين من نوع كيف     اإلجرائية األمورلنتحدث في   
 مـن   أيـاً  لم تنفـذ     "إسرائيل"في المضمون ال تقدم في المفاوضات، و      : "وأضاف". في األمور الجوهرية  

 إخـراج ى العكس تسرع من االستيطان في القدس من اجل          التزاماتها، خصوصا وقف االستيطان، بل عل     
إسرائيل تستخدم المفاوضات وسيلة لكسب الوقت حتى نهايـة         : " وأضاف ".المدينة نهائيا من المفاوضات   

 أشـالء قتة على ما تبقى من      ؤ دولة ذات حدود م    أو مبادئ،   إعالنالعام، لتأتي بعدها وتعرض علينا إما       
يريدون استثناء القدس، ويريدون استثناء الكتل االسـتيطانية،        : "وقال".  تريد  ما إليها تضم   أن بعد   أرضنا

 نتوصـل   أن إلىقتة  ؤويريدون استثناء الالجئين، وفي النهاية سيأتون ليقولوا لنا خذوا دولة ذات حدود م            
 ". في الضفة الغربيـة    أراض ما تبقى من     أشالءمثل هذه الدولة ستكون على      : "، مضيفا " اتفاق نهائي  إلى
 إعالن لم نحقق نتيجة في فترة قصيرة فإننا سندرس خياراتنا، ومنها            إذانحن مع المفاوضات، لكن     : "وقال

 وعلى العالم والواليات المتحدة مـساعدتنا       ]على غرار ما جرى في كوسوفو     [االستقالل من جانب واحد،   
 األمـر  نـشرح  أنلينـا  منـذ اآلن، ع : "وأضـاف ". في حماية دولتنا ضد الدولة المعتدية وهي إسرائيل       

 قـوات   إرسال األمن الدولة المستقلة سنطلب من مجلس       إعالن كي يتحركوا، ونحن في حال       لألميركيين
 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستشرع في درس هذه الخيارات في اجتماعاتها            أن وأكد". دولية لحمايتنا 
  .القريبة المقبلة

" قتـة ؤالحـدود الم  "و" إسـرائيل "مع  " الحلول الجزئية "ة ترفض    السلط أنأعلن الرئيس عباس    من جانبه،   
 دولة فلسطينية من جانب واحد على غـرار         بإعالنللدولة الفلسطينية المنشودة، كما قلل من شأن اقتراح         

 "إسرائيل"سنواصل التفاوض مع    : "وأضاف.  تقدم في عملية السالم    أيكوسوفو في حال الفشل في تحقيق       
 تعـذر  إذاالم خالل العام الحالي يشمل قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس، لكـن           اتفاق س  إلىللتوصل  

 أعلـى متنا العربية التخاذ القرار المناسـب، وعلـى         أ إلى طريق مسدود، فإننا سنعود      إلىذلك ووصلنا   
  ".المستويات
 :عبد ربـه  ياسر   قال:  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ٢١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في   

وهنـاك تجـارب    . األرض تطبيق الدولة علـى      إلى نصل   أننا اعتقد انه بنضال شعبي وسلمي، يمكن        أ"
ـ قالو ".كثيرة في عالمنا اليوم    فـي  ) في المفاوضـات  (نحن ال نتحدث عن خالفات      ": "الشرق األوسط " ل

  ". حتى اآلن لم نتفق على أية قضية مع اإلسرائيليينإنناأنا أقول .. قضايا معينة
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سارع رئيس طـاقم     : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢١/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
 غيـر مطـروح    األمر بان ذلك    واإلعالن رفض تصريح عبد ربه      إلىحمد قريع   أالمفاوضات الفلسطيني   

   .األمورن يسبق الفعل القول وليس العكس في مثل هذه أ ضرورة ى عل طاولة البحث، مؤكداًىعل
 لالستقالل مـن    إعالن ألي طاقم المفاوضات الفلسطيني معارضته      أعضاء صائب عريقات احد     ىكما أبد 

ن نحتـاج   وأضاف اآل  .١٩٨٨ن منظمة التحرير أعلنت بالفعل االستقالل عام        أ إلىجانب واحد، ومشيرا    
  لسنا كوسوفونحن .  االحتاللبإنهاءنريد استقالال حقيقيا .  استقاللإلعالنالستقالل حقيقي وليس 

 االستقالل الفلـسطيني    إلعالنبدا محافظ نابلس جمال محسين عضو المجلس الثوري لحركة فتح تأييده            أو
  .علي طريقة كوسوفو

عبر الناطق باسـم    : ٢١/٢/٢٠٠٨الغد األردنية   ، أوردت    يوسف الشايب  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في   و
مصطفى البرغوثي، ومراقبون   .رة الوطنية الفلسطينية، د   حركة فتح محمد الحوراني، واألمين العام للمباد      

ـ      عن تأييدهم الضمني إلعالن االستقالل مـن جانـب         " الغد"فلسطينيون آخرون في تصريحات خاصة ل
وفـي ذات اإلطـار شـدد بـسام          . حال استمر التعنت اإلسرائيلي في سياق مباحثات الـسالم         فيواحد  

إعالن حدود الدولة الفلـسطينية علـى كامـل      "طيني على أن    الصالحي، األمين العام لحزب الشعب الفلس     
، وعاصمتها القدس أهم من مجرد إعالن االستقالل، أو قيام الدولة الـذي             ١٩٦٧األراضي المحتلة العام    

إعـالن الحـدود بوضـوح، وضـمان     " "الغد"ف في تصريحات لـاضأ و،"١٩٨٨سبق إعالنه في العام  
ي الخطوة نوعاً من الجدية، أما إعالن الدولـة المطـاطي، ودون            اعتراف عربي على األقل بها، قد يعط      

  ".اإلعالن عن حدودها فقد يتساوق بشكل أو بآخر مع الحديث عن الدولة ذات الحدود المؤقتة
 وزير األسـرى والمحـررين      ،"حماس"نائب عن   ال  إلى أن  غزةمن   ٢٠/٢/٢٠٠٨ قدس برس وأشارت  

عد أن يتم إعالن االستقالل الفلسطيني الحقيقي فـي المـدى           المكلف في حكومة هنية عاطف عدوان، استب      
المنظور على غرار ما حدث في كوسوفو، مؤكدا أن األمور تختلف كليا ما بـين كوسـوفو وفلـسطين                   
لوجود معادالت سياسية دولية ال تبشر بإمكانية قيام دولة فلسطينية في الوقت الحالي فـي ظـل وجـود                   

إن عملية االستقالل الفلسطيني ال تعـود       "وقال   .في أوروبا " إسرائيل"ود  االحتالل اإلسرائيلي، ولعدم وج   
ال ولـن   " إسرائيل"إن  " قدس برس "وأضاف لوكالة    ".للمفاوضات السلمية ألن العدو اإلسرائيلي لن يتنازل      

  ".تتنازل عن شيء إال من خالل المقاومة ومما يعني أن الطريق ما زال طويال
  
  الرئاسة تتخبط بعد فشل نهج التفاوض:  هنيةحكومة.. اسإثر دعوة عبد ربه ورفض عب .٢

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، أن تخبط الرئاسة الفلسطينية حول إعالن االستقالل على غرار إقلـيم               :غزة
كوسوفو يظهر بوضوح حقيقة الطريق المسدود الذي وصلت إليه، واألزمة التي تعيشها بعد فـشل نهـج                 

ت تضاربت التصريحات بين الرئيس عباس، وياسـر عبـد ربـه وصـائب              وكان .التفاوض الذي سلكته  
وقـال   .عريقات بعد إعالن عبد ربه نية السلطة إعالن االستقالل من جانب واحد واستبعاد عباس لـذلك               

هذا التخبط لدى الطرف الفلسطيني المفاوض يـأتي        : "على ذلك  طاهر النونو الناطق باسم الحكومة تعقيباً     
 "...اته العبثية، وبعدما قدموا كل ما لديهم من تنازالت واسترضاء للعدو الـصهيوني            بعدما فشلت مفاوض  
ـ   وصلوا إلى  القناعـة متـأخرين، أن هـذا          ) الرئاسة الفلسطينية (اآلن هم   ": "فلسطين"وأضاف النونو ل

علـى  االحتالل ال يقدم أي شي من حقوق شعبنا الفلسطيني، وبالتالي بدؤوا في عملية التخبط التي تظهر                 
 أن ياسر عبد ربه ال يمثل الشعب الفلسطيني ال من قريب وال من بعيد، وتـصريحاته         النونووأكد  ." العلن

غير مقبولة وهي من باب الفشل واإلفالس السياسي، ويدلل على ذلك التصريحات المتخبطة من صـائب                
  ".أبو مازن"عريقات و

ملهاة سياسـية   "القضية الفلسطينية، ووصفه بأنه      واعتبر أن مؤتمر أنابوليس كان أكبر أكذوبة في تاريخ          
  ".وعار سياسي كبير

  ٢١/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  قريع اتّفق وليفني قبل شهر على تأجيل القدس والالجئين: "األخبار" .٣

ـ    :  أحمد شاكر  -اهللا   ، أمس، أن السلطة وافقت رسمياً الـشهر        "األخبار"أكّدت مصادر فلسطينية مطّلعة ل
أجيل الحديث عن قضيتي القدس والالجئين خالل المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي حول            الماضي على ت  

وأوضحت المصادر أن رئيس الوفد الفلسطيني، أحمد قريع، وافق خـالل لقائـه              .قضايا الوضع النهائي  
ـ             . اتوزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني على تأجيل القضيتين المعقّدتين، وتركهما آلخر المفاوض

تفاءل بأن يكون التأجيل في مصلحة القضايا األخرى الثانوية، إلّا أنّـه فـوجئ خـالل                "وأشارت إلى أنّه    
لقاءاته التالية مع المسؤولة اإلسرائيلية، بأن الدولة العبرية استفادت من قرار التأجيل لصالحها، وبـدأت               

وعن موقف الـرئيس عبـاس، كـشفت         ".؟تماطل في القضايا الثانوية، فكيف بالقضايا الحساسة والمهمة       
لم يكن يعلم بما فعله قريع، إلّا أنّه بدا غاضباً عندما علم، خشية أن يشن عليه الفلسطينيون                 "المصادر أنه   

، الـذي اشـترك     "حملة تصفه بالمتنازل عن القدس، وفي نهاية المطاف وافق هو اآلخر على طلب ليفني             
  .معها فيه أولمرت

  ٢١/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
  عن تشاؤمه من مستقبل ونتائج العملية السلمية يعرب فياض .٤

عـرب رئـيس    أ : محمد يـونس   ،الناصرةورام اهللا    نقالً عن مراسلها في    ٢١/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 من مستقبل ونتائج العملية السلمية، وقال فـي لقـاء مـع عـدد مـن                 تشاؤمهالوزراء سالم فياض عن     

 عـدم   إلى إشارة، في   " المطر سيأتي  أنال توجد غيوم تدل على      : "سأمالصحافيين الفلسطينيين في مكتبة     
 ال تسير وفق المطلوب، وإسـرائيل ال        األمور: "وأضاف.  اتفاق سالم  إلىوجود بوادر إسرائيلية للتوصل     

 عن قلقـه    وأعرب.  الحواجز ووقف االستيطان   إزالة إلى، مشيرا   "تفي بأي التزامات حتى الصغيرة منها     
 هذا النشاط سيتراكم ويمتد في حال تأخر وصـول       أن إلىار النشاط االستيطاني، مشيرا     الشديد من استمر  

 والنظام في الضفة، مـشيرا      األمن إلعادةتعيق وتعرقل وتدمر خطط حكومته      " إسرائيل "إنوقال   .الحل
ـ والتي تحولـت    " والنظام   األمن االجتياحات المتكررة للمدن التي تعمل فيها حكومته على حفظ           إلى  ىإل
  ".نمط
 الواليات  أنكشف فياض النقاب عن      :٢١/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و

 مليـون دوالر    ١٠٠ حساب الخزينة الموحد للسلطة الفلسطينية الشهر القـادم مبلـغ            إلىالمتحدة ستحول   
والر صـرفت كرواتـب      مليون د  ٢٦٠ انه منذ مطلع العام الجاري حولت الدول المانحة مبلغ           إلىمنوها  

  .ونفقات تشغيلية للوزارات
 يوضع موضع التنفيذ بـإجراءات عمليـة        أن مشروع تولي السلطة المعابر يجب       أنوشدد فياض، على    

 اجتماع عملي لألطراف المعنية لرفع الحصار وتولي السلطة معبر رفـح بمـا              إلىمؤكدا وجوب الدعوة    
  .كما هي بالضبطينسجم مع الترتيبات التي كانت سائدة من قبل 

  
  " طي الكتمان"اتفقتا على إبقاء المفاوضات " إسرائيل"السلطة و: عريقات .٥

كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات فـي منظمـة          : أمين أبو وردة، منتصر حمدان     -نابلس، رام اهللا    
حول أهميـة إبقـاء مـضمون       " إسرائيلي"التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن وجود اتفاق فلسطيني         

ورد عريقـات علـى     . مفاوضات بين الجانبين طي الكتمان وعدم إطالع وسائل اإلعالم على مجرياتها          ال
، حول الحكمة من إبقاء مضمون المفاوضات سرا، وحول الخيارات الفلسطينية           أمس،  "الخليج"ـسؤالين ل 

اوضـات   المف أنال أحـد يخفـي      " في حال فشل النهج التفاوضي من تحقيق نتائج على األرض، بالقول            
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جارية ولكن ما يتم هو إخفاء مضمون هذه المفاوضات حفاظا على اتفاق مشترك بين الجانبين وحفاظـا                 
  ".على السلوك التفاوضي الذي يتم في الغالب بعيدا عن وسائل اإلعالم

  ٢١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   لمصرةإستراتيجي استمرار المقاومة في غزة مصلحة : يحذر من انفجارات قادمةيوسف .٦

أحمد يوسف المستشار السياسي بوزارة الخارجية المقالة من خطورة عدم          .حذر د  : أشرف الهور  -غزة  
، وكذلك رفضه استيعاب حركة حماس والتواصـل         غزة  قطاع ىتحرك المجتمع الدولي لرفع الحصار عل     

ـ     . أن هذا األمر سيحدث انفجارات قادمة ستفاجئ الجميع        ىمعها، مشدداً عل   ي تـصريح   وقال يوسـف ف
 قطاع غزة من وجهة نظر البعض هو برميل بارود مـشتعل، وهـو ال يخـضع لمنطـق                   إن :صحافي

ورحب يوسف   . صبر غزة  ىالحسابات التي يجريها البعض، موجهاً حديثه للمجتمع الدولي ال تراهنوا عل          
دلة ومتزامنة، وهـي    ن رؤيتنا للتهدئة أنها شاملة ومتبا     إ :وقال. "إسرائيل" تهدئة متبادلة مع     ىباالتفاق عل 

 قطـاع غـزة،     ىلإحالة يجب أن ينتهي معها الحصار، وأن تفتح المعابر أمام تنقالت الفلسطينيين من و             
ـ                أرضـه   ىوتسهيل حركة النقل والبضائع بدون اعتراضات إسرائيلية ال مبرر لها، وأن يشعر شعبنا عل

 تفكر مطلقاً في فصل قطاع غـزة         أن حركة حماس والحكومة المقالة ال      :وأشار يوسف  .بالحرية واألمان 
  . عن الضفة الغربية

وفي موضوع هدم الحدود بين قطاع غزة ومصر، اعتبر يوسف أن هذه العملية لم يكن الهدف منها بأية                  
واعتبـر أن هنـاك مـصلحة       .  للعالقات التاريخية المتميـزة معهـا      إساءةهانة لمصر أو    إحال تسجيل   
ولـم يخـف     . جبهتها الشرقية  ى الفعل المقاوم قوياً ومؤثراً عل     ى يبق  لمصر وأمنها القومي بأن    إستراتيجية

يوسف وجود بعض الهواجس والتخوفات التي طرحت خالل هدم الحدود بـأن هـذه الخطـوة كانـت                  
 أن حماس والحكومة المقالة تكن لمصر الشقيقة كل االحتـرام والتقـدير، وتـثمن               إلىوأشار  . متسرعة

  .واإلسالميارها العمود الفقري لعمقنا العربي مكانتها ودورها الريادي باعتب
  ٢١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   الشعب لحسم الخالفإلى يدعو حماس لالحتكام عباس .٧

لقد أكدت  : أمسفي حديث مع كتاب األعمدة في الصحف المحلية          محمود الفلسطيني    الرئيس قال :رام اهللا 
ية ومن الشعب الفلـسطيني وال بـد مـن           حركة حماس جزء ال يتجزأ من الحركة الفلسطين        أنوكررت  

فقد اختلفنا واحتربنا ولكننا مستعدون لالتفاق على أساس التراجع عن االنقالب           .. استعادة الوحدة الوطنية  
  . الشعب ويقول كلمتهإلى االنتخابات لنحتكم إلىوااللتزام بمتطلبات الحكم ثم الذهاب 

  ٢١/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   الوحدة الوطنية ورفع الحصارإلى دويك وسعدات يدعوان ..بعد تأجيل محاكمتهما .٨

عزيز دويك  . محاكمة د  أمساإلسرائيلية  " عوفر" محكمة   أجلت: ٢١/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   نشرت  
 محاكمة احمـد    أجلتفيما  .  السابع والعشرين من الشهر الجاري     إلىرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني     

وكان كل من دويك وسـعدات رفـضا         . الثاني من الشهر القادم    إلىلشعبية   العام للجبهة ا   األمينسعدات  
 ممثلون منتخبون من الشعب     أنهم القضاة، مؤكدين    أمامخالل الجلسة االعتراف بهيئة المحكمة والوقوف       
  .الفلسطيني وال يحق لمحكمة احتاللية محاكمتهما

محمود عباس وقف المفاوضـات مـع        الرئيس   األخ من   آمل :وقال سعدات للصحفيين في قاعة المحكمة     
 عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلـسطيني        إلى حوار وطني شامل، وان يدعو       إلىوالعودة  " إسرائيل"
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 بناء وتفعيل منظمة التحرير لتـشمل       إعادةعلى أساس اتفاق القاهرة وعدم تجاوز اتفاق القاهرة من اجل           
  .تحشيد وتعبئة جهود شعبنا ورصها الطيف السياسي الفلسطيني لأطراففي عضويتها كل 

 وأبـو  أبو مازن    لإلخوة أقول :وقال . الرئيس عباس  إلىووجه الدويك رسالة مماثلة للتي وجهها سعدات        
 تعود اللحمـة الفلـسطينية   أن لرأب الصدع ومن الضرورة بمكان حقيقة  األوان أن/  هنية إسماعيل/العبد  

  .ضرورة رأب الصدع الشعب الفلسطيني وإرادةوان يكون خيارنا هو 
وعلى صعيد ردود الفعل استنكر النائب جميل المجدالوي قيام السلطات اإلسرائيلية بمحاكمة كـل مـن                

  .دويك وسعدات
على تقديم دويـك لمحكمـة      " إسرائيل "إقدام أن في المجلس التشريعي     واإلصالحواعتبرت كتلة التغيير    
واستنكرت هـذه المحاكمـة كمـا        . قانوني أوسي   سيا أساس أي إلى ال يستند    ألنهعوفر هو قرار باطل     

  .تستنكر االختطاف للنواب والوزراء، مؤكدة بطالن هذه المحاكمة
أحمد بحـر،   .د  ندد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة     : نقالً عن الوكاالت   ٢١/٢/٢٠٠٨السفير  وأوردت  

، "ر باطل وغير شرعي   أي قرار يصدر عن المحكمة المزعومة هو قرا       "بمحاكمة دويك وسعدات، معتبرا     
وسط صمت غير مقبول من الرئيس عباس، وتجاهله لمعاناة األسرى، وعلى           "موضحا أن المحاكمة تعقد     
  ".رأسهم دويك واألخوة النواب

  
  اعتقال ضابط في المخابرات الفلسطينية بشبهة التخطيط الغتيال هنية .٩

أمس أنها ألقت القـبض علـى أحـد         أعلنت وزارة الداخلية المقالة في قطاع غزة        :  سمير حمتو  -غزة  
المتهمين في مخطط اغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي كانت الوزارة كشفت عنه مؤخرا وأعلنت               

إن جهاز األمن الداخلي    "وقال إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية        . قائمة من المتهمين لمالحقتهم   
 عقيد في جهاز المخابرات العامة السابقة والمـتهم         ألقى القبض صباح أمس على محمد علي شبات وهو        

وتتهم وزارة الداخلية شبات بأنه مصدر الـدعم المـادي          . بالتورط بشكل رئيسي في مخطط اغتيال هنية      
الرئيسي للمجموعة التي أعدت للتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال هنية، كما أنه حلقـة الوصـل واالتـصال                 

وجهات في رام اهللا لتنفيذ ودعم هذه المخطط خاصـة مـدير جهـاز              الرئيسية بين المجموعة المتورطة     
  .المخابرات توفيق الطيرواي

  ٢١/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
   متبادلة بين غزة ورام اهللا على خلفية قرار بيع أراض بالضفة ألجانباتهامات .١٠

حكومـة   هنية المقالة في غزة و     إسماعيلاندلعت حرب كالمية قاسية بين حكومة       : صالح النعامي  - غزة
تصريف األعمال برئاسة سالم فياض في رام اهللا، على خلفية قرار األخيرة الـسماح بتملـك األجانـب                  

يوسف المنسي وزير العدل في الحكومة المقالـة        .ففي الوقت الذي اعتبر فيه د      .أراض في الضفة الغربية   
علي الخشان رفـض     وزير العدل في حكومة فياض       أن، إال   "خيانة عظمى "أن قرار حكومة فياض يمثل      

االتهام، قائالً أن القرار ينطبق على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات األجنبية، وال يـسمح بـالمطلق                
ـ  . ألشخاص أجانب ليسوا فلسطينيين األصل بتملك أراض في الضفة الغربية          الـشرق  "وفي تصريحات ل

باطالً "ألجانب، معتبراً مثل هذا البيع      ، رفض المنسي السماح ببيع وتمليك األراضي الفلسطينية ل        "األوسط
ورداً على تصريح الخشان     ".و أن كل من يشارك في هذا البيع يعتبر مشاركاً في جريمة الخيانة العظمى             

بأن السماح ببيع األراضي ألجانب بزعم أنهم فلسطينيون، ال يمكن تبريـره علـى اعتبـار أن الجهـاز                   
  .  قرار خاصإصدار إلىوبالتالي ال يحتاج األمر القضائي أصالً يتعامل معهم كفلسطينيين 
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 لحكومة فياض، للمصادقة عليها هـي       األراضي التي رفعتها دائرة     األسماءوشدد الخشان على أن جميع      
 فـي   أراض فلسطينية ألشخاص من قرى وبلدات فلسطينية، يعيشون في المهجر، قرروا شـراء              أسماء

  .قراهم للبناء عليها
  ٢١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   لألحوال الشخصية معدالً يقر قانوناً الفلسطينيالتشريعي المجلس .١١

 أقر المجلس التشريعي الفلسطيني أمس باألغلبية قانونا معدال لألحوال الشخصية يتنـاول المـواد               :غزة
ويـضاف اسـم عائلـة       .الخاصة بتغيير اسم الزوجة في البطاقة الشخصية لتحتفظ الزوجة باسم عائلتها          

ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب وضـغوط مارسـتها القطاعـات النـسوية             . لحق البطاقة الزوج في م  
وكان المجلس واصل عقـد     . الفلسطينية لتعديل بعض بنود قانون األحوال الشخصية المجحفة بحق المرأة         

 حمـد بحـر   أ.اعتبر د و. واإلصالحجلساته في غزة لليوم الثاني على التوالي بحضور نواب كتلة التغيير            
 أن تصويت التشريعي باألغلبية على تعديل القانون هو يوم وفاء للمرأة            باإلنابةرئيس المجلس التشريعي    

 القانون سيحال إلى الرئيس عباس      أنالفلسطينية وتكريم لها، طالما طالبت به المرأة الفلسطينية، موضحا          
في الجريدة الرسمية وفق المادة     للمصادقة عليه وفي حال عدم إجراء أي تعديل أو رده يصبح نافذ وينشر              

  . من القانون األساسي الفلسطيني٧٠
  ٢١/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
 لطائرات من دون طيار" حماس"سرائيلية تخشى من تطوير إل اإلستخبارات ا .١٢

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت في عنوانها الرئيسي امس، النقاب عن ان           :  زهير اندراوس  -الناصرة  
السرائيلية تخشى من ان تحاول حركة حماس انتاج طائرات بدون طيـار لتنفيـذ              االجهزة االستخبارية ا  

عمليات، عالوة على ذلك ادعت االجهزة ذاتها ان مصر تتيح للخبراء التسلل من ايران الى قطاع غزة،                 
ونقل المحلل العسكري للصحيفة اليكس فيشمان، عن االجهزة االمنية االسـرائيلية قولهـا ان الحكومـة                

 غضت النظر عن تدفق االف المواطنيين الفلسطينيين الى سيناء، وتواصل التعاون مع حركـة               المصرية
 .حماس، وتتيح لها تعزيز قوتها، على حد تعبيرها

ووفق التقرير الحصري الذي اوردته يديعوت، فان الصناعة العسكرية المزدهرة لحركة حماس في قطاع              
رائيل من محاولة حماس تطـوير طـائرات بـدون          غزة قد ارتقت مؤخرا عدة درجات، حيث تخشى اس        

ومضت الصحيفة قائلة ان الخبراء الـذين       . طيار، وذلك باالعتماد على الخبرات الموجودة لدى حزب اهللا        
عادوا الى قطاع غزة بعد استكمال دورات في ايران، يقومون بدمج المعلومات في الجانب العملـي فـي            

ذلك زعمت ان محاضرين في جامعة االزهر فـي قطـاع غـزة،             االكاديمية الفلسطينية، باالضافة الى     
. وخاصة في مواضيع الكيمياء والفيزياء وااللكترونيكا، يقومون بتطوير الوسائل القتالية لحركة حمـاس            

واكدت المصادر االمنية االسرائيلية، وفق المعلومات التي تم جمعها مؤخرا من جهات عديدة انـه لـدى                 
ات جوية، وانها في المستقبل المنظور ستحاول بالتاكيد تطـوير قـدرات            حركة حماس ما اسمته طموح    

جوية، وسالح جو خاص بالحركة، بمساعدة مادية ومعنوية من حزب اهللا ومن المخابرات االيرانية، على               
 .حد قول المصادر ذاتها

 ٢١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 لتبرير الحملة على القطاع حول تعاظم قدراتنا العسكرية هي "إسرائيل"تسريبات : "حماس" .١٣

اعتبرت حركة حماس أن التسريبات التي تزخر بها وسائل االعالم االسرائيلية حول قدرات حركة : غزة
. حماس الكبيرة في المجال العسكري تهدف الى تقديم مسوغات لتبرير حملة عسكرية على قطاع غزة
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 في الحركة، إن التسريبات الممنهجة من ، قال أيمن طه، القيادي البارز"الشرق االوسط"وفي تصريح لـ
تأليب الرأي العام "المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية حول امتالك حماس قدرات عسكرية فائقة تهدف الى 

العالمي والداخلي اإلسرائيلي على المقاومة وتوفير المسوغات لشن عدوان كبير على الفلسطينيين في 
بل هي حركة مقاومة تملك قدرات بدائية، ال يمكن "ولة، واشار طه الى أن حماس ليست د". القطاع

مقارنتها بالترسانة العسكرية االسرائيلية التي تستخدم في قمع الشعب الفلسطيني وتأمين بقاء االحتالل 
وحول اتهام إسرائيل مصر بالسماح لحماس بتهريب السالح والخبراء لقطاع  ."على األرض الفلسطينية
تأزيم العالقات األخوية بين "ذا االتهام يأتي البتزاز مصر ومحاولة الدفع نحو غزة، قال طه إن مثل ه

 ".الحركة والقاهرة
 ٢١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   لكن بمقابل "اسرائيل"المقاومة توافق على وقف اطالق نار شامل مع فصائل :  سماوكالة .١٤

ئل المقاومة الفلسطينية الرئيسية    ان فصا " سما"اكدت مصادر فلسطينية في تصريحات خاصة لوكالة        : غزة
وعلى راسها حركتي حماس والجهاد وافقت على وقف اطالق نار شامل في قطاع غـزة مقابـل وقـف             

تي تنفذها ضد رجال المقاومة الفلسطينية ورفع الحصار عـن          لاسرائيل عملياتها وتوغالتها والتصفيات ا    
 رئيسيا في الجهود المبذولة منذ فترة للتوصل        وقالت المصادر ان وسيطا بريطانيا يلعب دورا       .قطاع غزة 

الى االتفاق المذكورة فيما تضغط  مصر للتوصل الى صفقة شاملة بين االطراف فيما سيتم دعوة فصائل                 
واكـدت   .المقاومة الفلسطينية الى القاهرة لوضع اللمسات االخيرة على اتفاق نهائي حول كافة المواضيع            

ضمن عناصر الصفقة المذكورة اضافة الى قضية المعابر فيما سـيتم           المصادر ان قضية شاليط ستكون      
وقالت ان اتصاالت تتم على اعلى المستويات السياسية         .االلتزام باالتفاق المذكور لفترة زمنية غير محددة      

ر الذي يلقى قبوال مبدئيا لدى      ولحركتي حماس والجهاد االسالمي في دمشق لوضع تفاصيل االتفاق المذك         
  .ركاتتلك الح

  ٢١/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
 
  وتصران على خروج اإلحتالل  نشر قوات دولية في الضفة ترفضان نشر" الجهاد"و" حماس" .١٥

رفضها لنشر أي قوات دولية في الضفة الغربية، معتبرة أن نشر هذا النـوع              " حماس"أكدت حركة   : غزة
م الحركة في تصريح خاص أدلى       سامي أبو زهري المتحدث باس     .دوقال  . من القوات يمثل قوات احتالل    

، تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل اإلعـالم         )٢٠/٢(مساء األربعاء   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "به لـ   
العبرية عن عرض أمريكي بنشر قوات حلف الناتو في الضفة الغربية المحتلة فـي أعقـاب انـسحاب                  

واعتبر أن نشر مثل    ".  شكل ما بعد الحل    ال يوجد حل في األفق حتى يتم الحديث عن        : "صهيوني محتمل 
، وهو مـا    "يراد من خاللها إعطاء انطباع بأن هناك شيئاً ما قد تحقق          "هذه األنباء في هذا التوقيت بالذات       

جملـة وتفـصيالً    " حماس"وحول الفكرة بحد ذاتها؛ أكد أبو زهري رفض          . لم يتحقق على أرض الواقع    
 االحتالل وحقه في تقرير مصيره، ولـيس اسـتبدال هـذا االحـتالل              ما يريده شعبنا إنهاء   : "لذلك، وقال 

 ". الصهيوني باحتالل آخر
وقالت الحركة فـي تـصريٍح      ،  الدولية" الناتو"الجهاد المطلق لفكرة نشر قوات حلف       كما رفضت حركة    

لـذي  إن شعبنا الفلـسطيني ا    : "نسخةً منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "صحفي لمصدر مسؤول فيها، تلقى      
يقاوم ويجاهد المحتل الصهيوني البغيض مصمم على استرداد حقوقه المشروعة بما فيها حـق العـودة                

خطوة خطيرة على قضيتنا ومستقبل شعبنا والتي تهدف إلي إخراج          "وحذّرت من هذه     ". وتقرير المصير 
نطالقاً من الـضفة    العدو من المأزق الراهن وهي مسؤولية الحماية واألمن لدولة االحتالل ومستوطنيه ا           

وجدد المصدر المسؤول بالجهاد    ". الغربية وإعفائه من المسئولية كدولة احتالل تحتل األراضي الفلسطينية        
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أي احتالل في ثوب جديـد      "اإلسالمي تمسك حركته بخيار الجهاد ومقاومة االحتالل الصهيوني، ورفض          
صهيوني دون قيـد أو شـرط واالعتـراف         االنسحاب ال "، مشدداً على أن المخرج هو       "ألراضينا المحتلة 

 ". بحقوقنا المشروعة أسوةً بشعوب العالم ودولها ذات السيادة
  ٢٠/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  التجارب شعبنا ليس بحاجة لمزيد من : في ردها على تصريحات عبد ربه" حماس" .١٦

ب تصريحات قيـادات    ، على أن تضار   "حماس"أكدت   :من غزة  ٢١/٢/٢٠٠٨ صحيفة فلسطين    نشرت
، يكشف  "كوسوفو"السلطة الفلسطينية في رام اهللا بشأن إعالن االستقالل من جانب واحد على غرار إقليم               

عن حالة التخبط الداخلي بين أروقة السلطة وحركة فتح، ويدل على تعثـر المفاوضـات مـع الجانـب                   
ـ        .اإلسرائيلي إننا نرفض أن يكـون الـشعب       " ":فلسطين"وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة ل

 كانت فكرة فاشلة؛ ألنها رمزيـة       ١٩٨٨الفلسطيني حقل تجارب، وإن إعالن وثيقة استقالل فلسطين عام          
 ".وال يوجد تطبيق لها على أرض الواقع

 أبـو  أن   الوكـاالت عـن   محمد إبراهيم، و  ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢١/٢/٢٠٠٨البيان  وذكرت  
هذا الطرح يمثل أحد تخريفات عبد ربه وهو أمر ال يستحق       ":ريحات عبد ربه قائالً   زهري علق على تص   

التجـارب   شعبنا الفلـسطيني لـيس بحاجـة لمزيـد مـن            "وأضاف   ".االستماع له فضال عن الرد عليه      
  ".واالجتهادات الفاشلة من فئة فاشلة أكثر من الفشل نفسه

 
  مشاركة وزراء من الحركة فيهاالعادة تشكيل حكومة فياض و" فتح" داخل ضغوط .١٧

 ذكرت مصادر فلسطينية واسعة االطالع ان من المتوقع ان تحدث تطـورات مهمـة خـالل                 : رام اهللا 
االسابيع القليلة المقبلة على صعيد اعادة تشكيل حكومة سالم فياض، نتيجةً الزدياد الضغوط داخل حركة               

وتتوقع المصادر ان يطلب الرئيس عباس      . ومةعلى الرئيس محمود عباس الشراك الحركة في الحك       " فتح"
واشـارت   .خالل ايام من فياض تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات فتحاوية تتسلم حقائـب رئيـسية              

التي تعتبر نفسها الحزب الحاكم ان تستمر شخصيات من         " فتح"المصادر الى انه لم يعد مفيداً داخل حركة         
 في ادارة شؤون السلطة من خالل الوزارات التي يتولـون           خارج الحركة، ليس لغالبيتها اي ثقل سياسي      

في تشكيل حكومة جديـدة     " فتح" وحركة    عباس واعربت المصادر عن اعتقادها بان يلقى تدخل       .ادارتها
برئاسة فياض اعتراضاً من رئيس الوزراء الذي يريد ان يستمر هو ووزراؤه في مسيرة االصالح التي                

  .دة واوروبابدأها بدعم من الواليات المتح
 ٢١/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  وأمريكا جمدت أرصدته.. تيار دحالن تعرض لضربة كبيرة: "فتح" في قيادي .١٨

قال مقرر لجنة تقصي الحقائق في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلـسين            : محمد النجار  -عمان  
، "حـادة وعميقـة   "فات داخل فـتح     الوطني والمركزي الفلسطيني مأمون التميمي للجزيرة نت، إن الخال        

مرجحا انعقاد المؤتمر السادس للحركة منتصف العام الماضي، بعد أن رفعت الواليات المتحدة الغطـاء               
وكشف التميمي عـن     .عن محمد دحالن ولم يعد خيارا لها بعد هزيمته في غزة أمام قوات حركة حماس              

المباشرة عن الهزيمة التي لحقـت بـالقوات        وجود توجهات داخل حركة فتح لمحاكمة دحالن لمسؤوليته         
واعتبر التميمي أن السبب وراء قوة الهجـوم علـى محمـد            . التي يرأسها ويشرف عليها في قطاع غزة      

  ". لم يعد خيارا مفضال للواليات المتحدة"دحالن وتياره داخل حركة فتح يعود لكونه 
دحالن حاول عبر وساطات    "ن، وزاد أن    ويدلل التميمي على ذلك بالقول إن واشنطن جمدت أرصدة دحال         

وعندما لم يتلـق الـدعوة حـاول توسـيط          (..) عليا دعوته من قبل واشنطن لحضور مؤتمر أنابوليس         



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ٩٩٦:         العدد                     ٢١/٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

شخصيات فلسطينية لدى الرئيس أبو مازن ليكون ضمن الوفد الفلسطيني المغادر ألنابوليس لكـن أبـو                
قبال الرئيس األميركي جورج بوش فـي رام        وذكر أنه أثناء التحضيرات الست    ". مازن رفض ضمه للوفد   

اهللا عاد دحالن لتوسيط شخصيات فلسطينية ليكون ضمن الوفد الذي سيستقبل بوش لكن عبـاس رفـض                 
  . ذلك أيضا

 ٢٠/٢/٢٠٠٨الجزيرة نت 
 

  تدرس البث عبر قمر صناعي أوروبي لتصل مختلف أرجاء العالم "األقصى قناة" .١٩
أنهم يدرسون  " حماس" عن قناة األقصى الفضائية التابعة لحركة         المدير المسؤول   فتحي حماد  كشف: غزة

إمكانية توسيع نطاق بثهم على األقمار الصناعية ليشمل القمر الصناعي األوروبي هـوت بيـرد، بعـد                 
  ".النايل سات" والمصري "عربسات"النجاح الكبير الذي حققته القناة على القمرين العربي 

ـ      أن يكون أحد من المسؤولين عـن أي مـن القمـرين            " قدس برس "ونفى حماد في تصريحات خاصة ل
قد اتصل بهم على خلفية الوثيقة التي وقع عليها وزراء اإلعالم العرب لتنظـيم              " نايل سات "عربسات أو   

نحن ندرك أننا معنيون بهذه الوثيقة التي وضعها وزراء اإلعالم العرب، ونعمـل             "البث الفضائي، وقال    
 العربي واإلسالمي بنخبه المثقفة وبرلمانييه وسياسييه وعلمائه ودعاته، عبر طرق           على حشد الرأي العام   

مختلفة للوقوف معنا ونصرتنا ضد أي قرارات تهدف للتأثير على عملنا اإلعالمي، ال سيما ونحن ندافع                
يـة  عن قضية ال نعتقد أنها هامشية ألي نظام عربي بل ال تزال القضية الفلسطينية هي القـضية المركز                 

  .للجميع، ولهذا نحن نستبعد أن تطالنا أي إجراءات سلبية من هذه الوثيقة
وأشار حماد إلى أن الفترة الماضية من عمر قناة األقصى قد خلقت لها أرضـية شـعبية واسـعة فـي                     
األراضي الفلسطينية وفي المنطقة العربية واإلسالمية والدولية، وأن تفكيرهم اآلن منصب حول تعزيـز              

من أجل إيصال الصوت    " هوت بيرد "من خالل البث عبر القمر األوروبي       لقناة  ر الذي تقوم به ا    هذا الدو 
  .الفلسطيني إلى مختلف أرجاء الكرة األرضية، على حد تعبيره

٢٠/٢/٢٠٠٨قدس برس  
  
   تقر بتوسيع البناء االستيطاني في الضفة الغربية وغور األردناسرائيل .٢٠

 رغم التزام رئيس الحكومة اإلسرائيلية قبل مؤتمر أنابوليس وبعده          أنه" هآرتس"أفادت صحيفة   : الناصرة
بتعليق النشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة، فإن البناء يتواصل ليس في القدس المحتلـة               

وأضافت أنه تم رصد بناء حي جديد        .فحسب، بل أيضاً في مستوطنات في الضفة الغربية وغور األردن         
شمال رام اهللا بعضها أقيم على أراض بملكية فلسطينية خاصة، ومبان جديـدة فـي               " عيلي"في مستوطنة   

وأشارت إلى أن البناء تم من دون استئذان رسمي من الحكومة،    . شمال غور األردن  " مسكيوت"مستوطنة  
بـأن  " نيـة اإلدارة المد "واعترف ناطق باسم    . ساكناً وتمنع البناء  " اإلدارة المدنية "لكن من دون أن تحرك      

، وقال إن الموضوع قيد الـدرس، وبعـض         "عيلي"األخيرة على علم بالبناء غير القانوني في مستوطنة         
أما في شأن البناء في غور األردن، فقال إن أوامر بهـدم            . البناء قيد مداوالت المحكمة اإلسرائيلية العليا     

  ".رىلكن التنفيذ سيتم بناء العتبارات سياسية وأخ"بعض المنازل صدرت 
  ٢١/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  "مستهجنة ال ترتكز إلى شيء" سياسية إسرائيلية تصريحات عبد ربه أوساط .٢١

في تـصريحات   " أقل ما يقال  "أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن       قالت   : محمد يونس  -رام اهللا   
 يطرحهـا طـاقم     ، فضالً عن أنها تتعارض والمواقف التـي       "مستهجنة ال ترتكز إلى شيء    "عبد ربه أنها    

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الفلسطينيين يطـالبون           . المفاوضات الفلسطيني 
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لكن خطوة كالتي يطرحها عبد ربه تبعدهم مسافة كبيرة عن الحصول على هذه             "كل الوقت بشرعية دولية     
تصريحات عبد ربـه الـصادرة عـن        على  " الردود الفاترة "وأبرزت وسائل اإلعالم العبرية      ".الشرعية

وقال مـسؤول آخـر لـصحيفة       . الرئيس محمود عباس ورئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض أحمد قريع        
ال يمكن للفلسطينيين أن يـسمحوا ألنفـسهم        "إن إسرائيل لن تقبل بإعالن استقالل فلسطيني و         " معاريف"

وأضاف آخـر أن جميـع      ". يام باستفزاز دولي  باالنحراف عن العملية السياسية الثنائية والمعقدة عبر الق       
مركبات الدولة الفلسطينية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإسرائيل بدءا بالتعاون األساسـي فـي قـضايا الحـدود          

وتابع أن الفلسطينيين لـن   . والضرائب وانتهاء بتوزيع الموارد مثل الطاقة والمياه وتوزيع األعباء األمنية         
ي أي من القضايا المطلوبة من دولة مستقلة من دون االستعانة بإسرائيل،            يقدروا على تصريف أمورهم ف    

ولذا فإن خطوة إعالن استقالل ستكون استفزازية ومحاولة لخلق رأي عام في اتجاه معين، ليس أكثـر                 "
إنهم يدركون أن مثل هذه الخطوة ستعتبرها إسرائيل كسر أواٍن تاماً سيقود إلى وقف العمليـة          ... من ذلك 

  ".ياسيةالس
  ٢١/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  حرب لبنان علّمتنا الكثير: أولمرت .٢٢

ال ريب في أنه إذا مـا حـدثت         "، مخاطبا الضباط الجدد إنه       لتخريج دورة ضباط   قال أولمرت، في حفل   
مواجهة جديدة في الجبهة الشمالية أو سواها فأنتم التعبير الملموس واألصيل لروح الجيش والدرع الواقي               

وفي العام والنصف األخيرين نعيش في      . حرب لبنان الثانية علمتنا الكثير    "وأشار إلى أن    ". للدولة إسرائي 
حمى عملية مركبة وعميقة، أساسها التغيير والتحسين في كل ما يتعلق باتخاذ القرارات وتقدير الوضـع                

لم يسبق لها   وتفاخر أولمرت بأنه خصص للجيش هذه األيام موارد          ". على المستويين الوطني والسياسي   
  .مثيل من أجل أن يتدرب أكثر وأن يستعد أكثر للحرب

  ٢١/٢/٢٠٠٨السفير 
  
   ال يستبعد الدخول في مواجهات عسكرية قريبةأشكنازي .٢٣

إن االنجاز المطلوب من الجيش      قال أشكنازي في حفل اختتام دورة ضباط في القوات البرية اإلسرائيلية،          
وأضاف أنه ال يستطيع ضمان عدم تورط الجيش في مثل هذا           . هو الحسم السريع بأي نوع من المواجهة      

وقال إن الجيش اإلسرائيلي كان، وال يزال، شبكة األمن الحقيقية الستمرار بقاء             .االختبار في فترة قريبة   
لم تنضج الظـروف  "وقال إنه    .وازدهار الدولة، وأن ذلك غير ممكن بدون قيادات ممتازة، على حد قوله           

نطقة المركبة للقبول المبدئي والتعايش مع حق إسرائيل فـي الوجـود كدولـة يهوديـة                بعد في هذه الم   
وفي حال تمعنا في األفق جيدا، فهو يحمل في طياته مخاطر وجودية وتحديات كثيرة أمام أمن                . ومستقلة
  .على حد تعبيره" إسرائيل

  ٢٠/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  "دولفين" تستعجل ألمانيا مدها بغواصتي إسرائيل .٢٤

ربط مصدر دبلوماسي في األمم المتحدة، أمس، زيارة  أولمرت إلى ألمانيا :  نزار عبود-ويوركني
األكبر "، التي من الممكن أن تكون "االستعدادات للحرب المحيقة بالمنطقة"وباراك إلى سنغافورة، بـ

لمصدر، وقال ا ".واألصعب في تاريخ الشرق األوسط، ولن تُعرف نتائجها إال في ساعتها األخيرة
استعجل ألمانيا تسليم غواصتين نوويتين من طراز دولفين أوصت عليهما "، إن أولمرت "األخبار"لـ

الغواصتين األلمانيتين ضروريتان إلسرائيل في "ورأى المصدر نفسه أن  ،"٢٠٠٦إسرائيل في آب 
فهما من إنتاج . د إليرانمواجهة تعاظم القوة البحرية إليران، والغواصتان األلمانيتان ستمثّالن أكبر تهدي
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العمالقة، وتُعدان أكثر تطوراً من ثالث غواصات من الطراز نفسه " هوفالتسفيركيه دويتش فيرفت"شركة 
إذ تستطيعان المكوث لفترة طويلة تحت سطح الماء، . تسلمتها إسرائيل من ألمانيا في أواسط التسعينيات

ت إسرائيل في قعر البحر، العام الماضي، جهازاً قادراً وإلى جانبهما، ثبت. وتتّسمان بالحركة الصامتة
  .٢٠٠٥على رصد الغواصات صوتياً كرد على الشعور باقتراب غواصة من سواحلها في 

  ٢١/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
   روس يريدون التطوع في جيش االحتالل في عملياته في قطاع غزةقناصة .٢٥

ناصة الروس، الذين هاجروا إلى إسـرائيل       أمس أن مجموعة من الق    " معاريف" ذكرت صحيفة    -الناصرة
في " كمتطوعين"في السنوات األخيرة، وشاركوا في الحرب الروسية في الشيشان، طلبوا مجددا االنضمام             

وكثيرا ما نشرت وسائل اإلعـالم اإلسـرائيلية         .جيش االحتالل اإلسرائيلي، في عملياته في قطاع غزة       
، التي شاركت في الحرب في الشيشان، خالل انخراطها فـي           تقارير عن شراسة هذه المجموعة المرتزقة     

، ٢٠٠٠الجيش الروسي، واستخدمتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، في عدوانها المستمر منذ خريف العام             
ويقول المحلـل العـسكري فـي     .على الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم في الحرب اإلسرائيلية على لبنان         

نالوا المديح طيلة الوقت بسبب     "، و "إنجازات مهنية "، إن لهذه المجموعة     ، فليكس فريش  "معاريف"صحيفة  
" التطوع"، وأضاف إن هذه المجموعة توجهت مؤخرا مرارا لقيادة جيش االحتالل بطلب             "هذه االنجازات 

 ".إال أن أحدا لم يلتفت لطلبهم"في قطاع غزة، 
  ٢١/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  طالق سراح أسراها تطلب من روسيا التدخل إلاسرائيل .٢٦

"  قام وفد إسرائيلي بزيارة روسيا مؤخراً برئاسة نائب رئيس لجنة العالقات الروسية اإلسرائيلية             –موسكو
التقى خاللها رئيسي لجنتي العالقات الخارجية في كـل مـن البرلمـان الروسـي               " روحاما إبرهام بليلة  
هدف اإلعداد التفاق إلغاء تأشيرات الدخول      وأشارت مصادر إلى أن الزيارة كانت ت       .والمجلس الفيدرالي 

بين الجانبين ، حيث أكد رئيس الوفد اإلسرائيلي على أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على االتفاق خـالل                   
وخـالل لقـاء    .اذار المقبل على أن يكون االتفاق ساري المفعول خالل فترة لن تزيد عن ثالث شـهور             

 الروسي طالب الوفد روسيا مجدداً بذل مساعيها بالتدخل لدى حـزب            الوفد اإلسرائيلي بأعضاء البرلمان   
  .اهللا اللبناني وحركة حماس الفلسطينية لإلفراج عن الجنود األسرى اإلسرائيليين

  ٢١/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  العد التنازلي إلنجاز البرنامج النووي اإليراني بدأ: الكنيست رئيسة .٢٧

 الكنيست داليا إيتسيك إن العد التنازلي إلنجاز البرنامج  قالت رئيسة:أحمد حسن - د ب أ -تل أبيب
ونسبت اإلذاعة اإلسرائيلية إلى إيتسيك قولها الليلة قبل الماضية أمام مؤتمر . النووي اإليراني قد بدأ

التحذيرات اإلسرائيلية حول التهديد اإليراني على "رؤساء المنظمات اليهودية في القدس المحتلة إن 
هذه الضغوط "، معتبرة مع ذلك أن "لسلم العالميين أسفرت عن ممارسة ضغوط على طهراناالستقرار وا

  ".معتدلة إلى حد كبير وبالتالي غير مفيدة
  ٢١/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   يغزون أوروبا لحشد تأييدها ضد البرنامج النووي اإليرانيإسرائيليون نواب .٢٨

 امس االربعاء حملتها العالمية القنـاع صـناع القـرار           بدأت الدولة العبرية   :زهير اندراوس  - الناصرة
والرأي العام الدولي بخطورة المشروع النووي االيراني، وبضرورة فرض عقوبات اقتصادية وسياسـية             
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 ايران لمنعها من مواصلة تطوير برنامجها النووي، الذي تري فيه اسرائيل انه اكبر خطـر يهـدد                  ىعل
با في الكنيست من المعارضة والمواالة، وفي مقدمتهم رئـيس حـزب             نائ ١٥وقد غادر البالد     .وجودها
ياحد، المحسوب علي ما يسمي اليسار االسرائيلي، باالضافة الي وزير الخارجية السابق ومـن              ،ميرتس  

  اقطاب حزب الليكود سيلفان شالوم
  ٢١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "!حزب اهللا" تدعو األمم المتحدة لوقف خروقات إسرائيل .٢٩

امس، ان السفير االسرائيلي لدى االمم المتحدة دان غيلرمان طلب خالل لقـاء             " يديعوت"رت صحيفة   ذك
بمزيد مـن الجديـة     ) اليونيفيل(تتصرف القوة الـدولية    "مع االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون ان          

وأضـافت   ". ١٧٠١والفعالية للحيلولة دون استمرار خروقات حزب اهللا لقرار مجلـس االمن الـدولي             
  . الصحيفة ان اللقاء الذي دام نحو ساعة تطرق الى مسألة الجنديين االسرائيليين االسيرين لدى المقاومة

  ٢١/٢/٢٠٠٨السفير 
  
   إسرائيلية من سابقة كوسوفومخاوف .٣٠

، وقـصدوا   "سابقة كوسوفو "أبدى عدد من الخبراء اإلسرائيليين تخوفهم مما أسموه         :  وديع عواودة  -حيفا  
ك إعالن إقليم كوسوفو، عن استقالله من جانب واحد عن صربيا، لما قد يعنيه ذلك من تداعيات تتعلق                  بذل

وعلى المستوى الرسمي أعلنت مصادر وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن         .  الفلسطيني -بالنزاع اإلسرائيلي 
فيما أكد  . بناء على متابعة التطورات في العالم     إسرائيل ستقرر موقفها من هذه الخطوة في وقت الحق، و         

اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، في الكنيست أمـس أن         " إسرائيل بيتنا "الوزير السابق ورئيس حزب     
إعالن كوسوفو االستقالل من جانب واحد، واعتراف األسرة الدولية بذلك، ينطويان على تداعيات بعيـدة               

وقال معلق الشؤون األوروبيـة      .مة، وعلى الساحة الشرق أوسطية خاصة     المدى على الساحة الدولية عا    
، آدار بريمور، إن إسرائيل سبق أن أعلنت أنها لن تكون من بين أوائل الدول التـي      "هآرتس"في صحيفة   

وأضاف أن مجـرد هـذا      . ستعترف باستقالل إقليم كوسوفو، غير أنها لن تكون من بين آخر تلك الدول            
بين والئها لحليفاتها من الدول الغربية المؤيدة السـتقالل الدولـة           "دل على توزع إسرائيل     اإلعالن إنما ي  

   ". الجديدة، وبين مخاوفها من التداعيات التي قد تترتب على هذا النوع من االستقالل
  ٢١/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  أول إسرائيلية تشارك ببطولة رياضية في دول الخليج .٣١

 . اهار بير أول إسرائيلية تشارك في منافسة على بطولة عالمية في منطقة الخليج            أصبحت العبة التنس ش   
ورغم أن منصات الجمهور كانت فارغة تقريبا طيلة فترة المباراة، إال أن بير أعربـت عـن سـعادتها                   

لناس لقد استُقبلت بالكثير من الحفاوة والحرارة من قبل ا        : "باالستقبال الحار الذي حظيت به في قطر قائلة       
لقد شعرت بأنه مرحب بي من قبل كل من قابلتهم حتى           : "وأضافت الالعبة اإلسرائيلية قائلة   . "في الدوحة 

يذكر أن بير لم تتمكن من اللعب في العاصمة القطرية لمدة عامين كانت تجري خاللهما تـدريبا                   ".اآلن
  .  عالقات دبلوماسية مع إسرائيلعسكريا في بلدها التي منعتها من المنافسة في البلدان التي ال تقيم

  ١٩/٢/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  عالمى لخدمة قضية األسرىسرائيليين فى الجانب اإل يدعو للتعلم من اإل حمدونةرأفت .٣٢

دعا رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات إلى التعلم من تجربة اإلسـرائيليين اإلعالميـة فـى                 
 تصطحب أهالي األسرى إلى جوالت في الدول        "إسرائيل"ن  حيث أ التعامل مع قضية األسرى والمعتقلين،      
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، وتحـاكى   "إسـرائيل "لقاءات مستمرة مع كل سياسي أو دبلوماسي يزور         تنظم لهم   األوروبية المؤثرة، و  
الجمهور الغربي بلغاته األجنبية للتأثير والضغط على المقاومة لالفـراج عـنهم وتـصويرهم كأبريـاء                

س الوقت تحاول إظهار األسير العربى والفلسطينى بأنه إرهابي وقاتـل           وأصحاب قضية انسانية، وفى نف    
وأكد خالل حلقة نقاش في غزة أن قضية األسرى والمعتقلين هى قضية             .ومخرب وأياديه ملطخة بالدماء   

 وعلى الجميع التكاتف من أجـل خدمـة األسـرى           ،جماع الوطنى انسانية وأخالقية ووطنية وتحظى باإل    
  .وتحسين ظروف حياتهموأهليهم وتحريرهم 

  ٢٠/٢/٢٠٠٨مركز االسرى للدراسات 
  

  تمنع ذوي أسرى غزة من زيارتهم " إسرائيل" .٣٣
ناشدت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمـس، المؤسـسات             : نابلس -غزة  

ي األسـرى مـن      للسماح ألهال  "إسرائيل"الحقوقية والدولية وخاصة الصليب األحمر الدولي الضغط على         
ن سلطات االحتالل تحـرم أسـرى     أ ،وزير عاطف عدوان  ال أوضحو. قطاع غزة بزيارة أبنائهم األسرى    

  .غزة من زيارة ذويهم حتى من الدرجة األولى منذ ما يزيد على تسعة أشهر متواصلة
  ٢١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   اشط في حركة الجهاد الغربية من بينهم نفي الضفةفلسطينيا  ١٢ تعتقل "سرائيلإ" .٣٤

 فلـسطينيا اعتقلـوا     ١٢ن  أ ،الضفة الغربية في  منية الفلسطينية   جهزة األ فادت األ  أ : أشرف الهور  -غزة  
، وضح المصدر ذاتـه   وقد أ . االربعاء خالل توغل للجيش االسرائيلي في مدينة طولكرم في شمال الضفة          

  .بين الموقوفين ناشط في حركة الجهاد االسالميأن من 
  ٢١/٢/٢٠٠٨ العربي القدس

  
  خان يونس في اً على قطع رواتبهمي المعلمين ينظمون اعتصاماً احتجاجعشرات .٣٥

قيـام حكومـة    تنديداً ب خان يونس   نظم المعلمون مسيرة احتجاجية جابت شوارع محافظة         :أيمن أبو ليلة  
يم بالمحافظة، ورفعوا   مقر مديرية التربية والتعل     أمام  احتجاجياً نظموا اعتصاماً كما  قطع رواتبهم،   فياض ب 

طالـب  قـد  و .شعارات تدلل على استيائهم من هذه الخطوة، التي لم تراع فيها المهنية، على حد تعبيرهم              
عتصام المؤسسات الحقوقية بالتدخل لحل هذه األزمة باعتبار الراتـب حقـاً مـشروعاً              مشاركون في اإل  

سبب كان، داعين حكومة فياض إلـى       للموظف الذي يمارس عمله على أكمل وجه ولم ينقطع عنه ألي            
  .إعادة الراتب لجميع الموظفين دون استثناءات

 ٢١/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  الفلسطينيون بالعريش يعلِّقون إضرابهم بعد وعود بحلِّ أزمتهمالمرضى .٣٦

 يعالجون في مصر من إصابات نتيجة االعتداءات االسرائيلية،  مرضى فلسطينيين٤أعلن : حسن محمود
تعليقَ إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء الذي بدءوه في مستشفى العريش العام؛ احتجاجا على عدم 

  ساعة فقط لحل أزمتهم،٤٨أمهل المرضى المضربون المسئولين قد و. تحويلهم إلى معهد ناصر للعالج
 من ونموتي  إلى أنهمىأحد المرضوقد أشار . مهددين بمعاودة إضرابهم إذا لم يتم االستجابة لمطالبهم

  . مختلفة جراء الحصار واالعتداءات الصهيونيةهمإصاباتمبينا أن شدة اإلهمال، 
  ٢٠/٢/٢٠٠٨إخوان أون الين 
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   الميزان يستهجن تزويد قطاع غزة بمستلزمات صحية منتهية الصالحيةمركز .٣٧
طبية منتهية الصالحية إلى    استنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة إرسال مستلزمات          : ألفت حداد 

 عن قلقه من انعكاس األوضـاع الـسياسية         قطاع غزة من مستودعات اإلدارة في الضفة الغربية، معبراًً        
الداخلية القائمة على قدرة المؤسسات الحكومية كافة على مواصلة عملها على الوجه األكمـل، والسـيما                

طالـب  قـد   و .لعدوانها ضد قطاع غـزة     تصعيد قوات االحتالل     خصوصاً في ظل  المؤسسات الصحية   
 وتقويـة   ،المركز المسئولين والعاملين في قطاع الصحة بتغليب الجانب المهني على الخالفات الـسياسية            

  .الترابط اإلداري بين اإلدارات العامة في الضفة وغزة
  ٢٠/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  مهندس من غزة يخترع جهاز يعمل على عالج االمراض بالطاقة الكونية .٣٨

 طريقة مبتكرة لتجميع     غزة استحدث المخترع المهندس سليمان أبو عمرة من دير البلح وسط قطاع          : غزة
ما يعرف بالطاقة الكونية او الطاقة الشفافة المستخدمة للتداوي في الطب البديل من عدد              أو  الطاقة الحرة   

ير مـن المرضـى     على يدي الجهاز الذي قام باختراعه عدد كب       وقد شفي   . من األمراض غير المشخصة   
 عامـاً   ١٨خبرة   ومما يشار إليه أن أبو عمرة لديه         .الذين حاروا بين األدوية الكيماوية وعيادات األطباء      

يعمل حاليا مهندس أجهزة    في حين أنه     دولة األمارات،    فيفي صيانة األجهزة الطبية في مستشفيات دبي        
دة ممارسـة العـالج باسـتخدام طاقـة     حاصل على شها وهو .طبية في الخدمات الطبية العسكرية بغزة    

حصل على براءة     الجهاز  ومما يجدر ذكره أن    .٢٠٠١ يناير    في   التاكيون من معهد التاكيون في أمريكا     
  .٣/٢/٢٠٠٨ وزارة االقتصاد الفلسطينية بتاريخ  فياختراع من اإلدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية

  ٢٠/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  ندعم السلطة الوطنية وحق الالجئين بالمواطنة ال يحرمهم من حق العودة: ردنيالعاهل األ .٣٩

أكد العاهل األردني عبد اهللا الثاني، أن المملكة تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومواقفهـا،              :  وفا –عمان  
ـ                  ضايا وبخاصة حول قضايا الحل النهائي، التي تؤثر مباشرة على مستقبل الدولـة الفلـسطينية، مثـل ق

ان : "وقال، في مقابلة خاصة نشرتها صحيفة الدستور األردنية امـس،         . الالجئين والقدس والمياه والحدود   
وبالنـسبة  : "، مـضيفاً "المملكة تتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وبمبادرة السالم العربية كأساس للحـل      

ال يحرمهم مـن حقهـم بـالعودة        لالجئين الفلسطينيين في األردن، نؤكد مرة أخرى أن حقهم بالمواطنة           
والتعويض، وهذا موقف ثابت لنا، ونحن مصرون عليه، وقد تضمنته قرارات الشرعية الدولية وبخاصة              

، وهو ليس موضع مساومة أو تنـازل بـأي شـكل مـن              ١٩٤قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم       
 بانهاء احتاللها لألراضي الفلـسطينية      وشدد على أن قبول إسرائيل في المنطقة سيبقى مرهوناً        ". األشكال

وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل لكافة جوانب الـصراع العربـي                
وتطرق عبد اهللا الثاني إلى رفضه لالستيطان في أية بقعة من األراضي الفلسطينية بما فيهـا                . اإلسرائيلي

ومرفوض كونه يهدد مستقبل الدولة الفلـسطينية، ويهـدد عمليـة           القدس، مؤكداً أنه عمل غير مشروع       
  .السالم
العدوان والحصار على أهلنا في غزة مرفوض تماما، وندينه ونشجبه ونستنكره، ونحـن علـى               :  "وتابع

اتصال مع أشقائنا الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي إليقاف هذا العدوان والحصار اللـذين يـشكالن        
على "ل األعراف والمواثيق الدولية، وطالبنا إسرائيل بوقفه فورا، وأكد العاهل األردني أنه             اعتداء على ك  

إسرائيل اإلدراك أنه ال يمكن البدء بالمفاوضات بشكل جدي وصوال إلى السالم المنشود، في ظل العدوان                
  ". المستمر واالنتهاكات التي تقوم بها ضد أهالي قطاع غزة

  ٢١/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  االردن يحتضن الحقوق الفلسطينية ويدافع عنها: مندوب األردن لدى األمم المتحدة .٤٠

قال مندوب االردن الدائم لدى االمم المتحدة السفير محمد العالف، ان االردن يكن تقديرا :  بترا-عمان 
ي رفع الظلم عن كبيرا للدور الطليعي الذي تقوم االمم المتحدة وامانتها العامة ووكاالتها المتخصصة ف

الشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه المعيشية والمساهمة الهامة التي تقوم بها المنظمة الدولية في وضع 
وقال العالف، نحن في االردن ال نقول فقط اننا . اطار سياسي شامل للحل العادل الذي نسعى اليه جميعا

ادة الهاشمية ومعها كل االردنيين تدافع عنها ندعم الحقوق الفلسطينية ولكننا نحتضن هذه الحقوق وان القي
وتحملها الى المحافل الدولية كافة مشيرا الى ان االردن وضع المسألة الفلسطينية وإيجاد حل دائم وعادل 

 .وشامل لها بما يحفظ لالشقاء حقوقهم في أعلى اولوياته واهتماماته الوطنية
  ٢١/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  وق اإلنسان تحذر من تفاقم األوضاع الصحية لألسرى العربية لحقالمنظمة .٤١

 حذرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في األردن من تفاقم األوضاع الصحية لألسرى :عمان
وناشدت، في بيان صدر عنها أمس، منظمات حقوق اإلنسان . والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي

حدة والجهات الدولية كافة ذات العالقة، التدخل لمساعدة هؤالء اإلقليمية والعالمية وهيئات األمم المت
 .األسرى والمعتقلين في اإلفراج عنهم

  ٢١/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   حريص على ان تكون منطقة الشرق االوسط خالية من أسلحة الدمار الشاملاالردن: البشير .٤٢

في االجتماع االول لوزراء خارجية أكد وزير الخارجية الدكتور صالح الدين البشير : بوينس آيرس
الدول العربية ودول امريكا الالتينية الذي عقد في بوينس آيرس اليوم لبحث سبل تعزيز العالقات وزيادة 
التعاون بينهما، حرص االردن وسعيه الن تكون منطقة الشرق االوسط منطقة خالية من أشكال اسلحة 

 . الدمار الشامل كافة
  ٢٠/٢/٢٠٠٨ بترا - نيةوكالة األنباء األرد

  
  تحسباً ألي تطور بعد توعد نصر اهللا باالنتقام يراقبون التحركات اإلسرائيلية الجنوبيون .٤٣

 ١٤يراقب اللبنانيون في جنوب لبنان، والسيما سكان القرى الحدودية، منذ :  خالد الغربي-بيروت 
" الخط االزرق"لية، وعلى طول شباط الحالي، التحركات العسكرية في المستوطنات االسرائي/ فبراير

الحدودي، تحسباً ألي تطور بعدما توعد االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا باالنتقام من 
كما يرصدون . اسرائيل التي حملها مسؤولية اغتيال القائد العسكري في الحزب، عماد مغنية، في دمشق

ريين لمحاولة معرفة ما ستحمله المرحلة المقبلة لجهة المواقف الصادرة عن القادة السياسيين والعسك
استمرار الهدوء على طول الخط الحدودي او حصول تدهور عسكري مع احتمال قيام اسرائيل بعدوان 

 واستبعد قيادي لبناني في المنطقة الجنوبية .جديد على االراضي اللبنانية في حال نفذ حزب اهللا تهديداته
 اسرائيل وحزب اهللا في المرحلة المقبلة، لكن هذا ال يعني ان االبواب غير حصول مواجهة عسكرية بين
وقال القيادي ان حزب اهللا أعد العدة لمواجهة أي عدوان اسرائيلي في ". مشرعة أمام كل االحتماالت

وأفادت معلومات .  اطار خطة سرية وضعت منذ فترة بإشراف نصر اهللا وكبار المسؤولين العسكريين
اتخذت سلسلة من االجراءات االحترازية في جميع مراكزها ومواقعها، " يونيفيل" ان الـصحافية

 .خصوصاً تلك الواقعة في محاذاة السياج الحدودي
  ٢١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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    عربية حذرت السلطة الفلسطينية وحركة حماس من مخطط إسرائيلي ضد قطاع غزةدول  .٤٤

ان عدة دول عربية كبرى " سما"نية مطلعة لمراسل وكالة أكدت مصادر فلسطي:  حكمت يوسف-غزة 
حذرت مؤخرا السلطة الفلسطينية في رام اهللا والحكومة المقالة في قطاع غزة من مخطط تعتزم إسرائيل 
تنفيذه في ظل االنقسام الفلسطيني الحاصل على الساحة الفلسطينية ضد قطاع غزة سيدخل القطاع 

وفي نفس السياق قالت . ي مستنقع وسيعمل على إرجاعها إلى الوراءوالقضية الفلسطينية برمتها ف
المصادر ان الدول العربية بما فيها جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية وعدة دول اخرى تبذل 

وذلك لكسر الفجوة بين الطرفين )  الضفة-غزة(جهود حثيثة العادة اللحمة بين شطري الوطن الفلسطيني 
نهما وذلك في اطار الوقوف في وجه المخططات اإلسرائيلية التي تعتزم إسرائيل تنفيذها ورأب الصدع بي
وأوضحت المصادر ان مصر والسعودية تبذل جهود جبارة في هذا اإلطار حيث ان . ضد قطاع غزة

 لديها العديد من األوراق والتقارير التي تفيد ان إسرائيل عازمة على تنفيذ مخطط لها ضد قطاع غزة قد
يعصف بالقضية الفلسطينية برمتها مشيره الى ان هذه الدول كثفت من اتصاالتها مع المسؤوليين 
الفلسطينيين من أجل الشروع في حوار وطني فلسطيني شامل من اجل الوقوف في وجه المخططات 

في وبينت المصادر إلى أن األمور على ارض الواقع فيما يتعلق بالشروع . اإلسرائيلية ضد قطاع غزة
حوار وطني فلسطيني شامل ما زالت غير سالكة بسهولة ألسباب كثيرة أولها التعقيدات الداخلية 
الموجودة والثانية وجود ضغوط أمريكية وإسرائيلية إلبقاء الشرخ قائماً وأعربت المصادر عن اعتقادها 

أن تتجاهل حماس بأن األمور ستتجه لفتح الحوار ألنه ليس بمقدور حركة فتح أن تتجاهل حماس وال 
  .حركة فتح

  ٢١/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  مبادرة أنابوليس مهددة باالنهيار:  موسىعمرو .٤٥

قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، خالل اجتماع ضم : الفرنسية /أميركا الالتينية
، داعيا "االنهيارأن مبادرة أنابوليس مهددة ب"وزراء خارجية عرب ونظراء في دول أميركا الالتينية 

والفلسطينيين يكمن " إسرائيل"إن مفتاح وضع حد للنزاع بين : "وأضاف. األطراف إلى التفاوض بجدية
إلى وضع حد للحصار الذي " إسرائيل"ودعا موسى في هذه المناسبة أيضا ". مفاوضات جدية واسعة"في 

  .تفرضه على قطاع غزة منذ عدة أشهر
  ٢١/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  

  
  ستدفعنا لمراجعة موقفنا " إسرائيل"عدم إيجابية : فيصلال .٤٦

قال وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل، أمس، في كلمة ألقاها في مستهل : رويترز، كونا
اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية وأمريكا الالتينية في العاصمة األرجنتينية، أن السعودية تأمل أن 

ة إيجابية على المساعي والجهود العربية من أجل تجنب الوصول إلى حالة من بصور" إسرائيل"ترد 
ودعا الفيصل إلى مضاعفة الجهود العربية والدولية من . اليأس تضطر الدول العربية لمراجعة خياراتها

وقال إنه يتعين على العرب بذل . اجل إحالل السالم في الشرق األوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية
  .والفلسطيني" اإلسرائيلي"فة المساعي الممكنة لتحقيق السالم بين طرفي النزاع كا

  ٢١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   للسفير الفلسطيني تثير استياء الشارع البحريني تصريحات .٤٧
أثارت تصريحات السفير الفلسطيني في البحرين أحمد رمضان استياء كبيرا في :  فيصل الشيخ-المنامة 
 السياسي بعد أن قال في إحدى الندوات مؤخرا إن المساعدات البحرينية التي تقدم للشعب الشارع

اعتبر عدد من الجمعيات السياسية . الفلسطيني ال تسمع السلطة الفلسطينية عنها إال من خالل الصحافة
 تصريحات السفير بأنه تحريض على وقف المساعدات البحرينية للشعب الفلسطيني وأنه خرج على

وأعلنت ست جمعيات رفضها لتصريح السفير، واعتبرت، في بيان لها، أن . األعراف الدبلوماسية
تصريحاته تشكك بدور المملكة وشعبها في نصرة الشعب الفلسطيني وتطعن في أمانة القائمين على هذه 

مملكة قيادة الجهود في وقت يبارك العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة هذه الجهود ويؤكد وقوف ال
وانتقدت الصحافة البحرينية . وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه ويتجاوز محنته

   ".حماس"تصريحات السفير مشيرة إلى سعيه الدائم لتشويه حركات المقاومة وبخاصة حركة 
  ٢١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ائيل مصر تسعى لتفكيك شبكات تهريب األفارقة إلى إسر .٤٨

قالت مصادر أمنية إن الشرطة المصرية زادت من إجراءاتها األمنية على الحدود :  شادي محمد-رفح 
مع إسرائيل مؤخرا بعد نشاط عمليات تسلل األفارقة إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر خالل الفترة 

ورطين من أهالي وأضافت المصادر أنه تم التوصل إلى معلومات جديدة من خالل بعض المت. الماضية
سيناء في عمليات التهريب ممن ألقي القبض عليهم أثناء نقلهم األفارقة من القاهرة إلى سيناء ومنها إلى 

  .الحدود مع إسرائيل والتي ستفيد في تفكيك هذه الشبكات
  ٢١/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 

 
  أمام الجامعة العربية في اليوم العالمي للتضامن مع غزةمظاهرة .٤٩

دعت اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة كلَّ القوى السياسية والوطنية والمواطنين  :وفيقإسالم ت
الشرفاء والغيورين على العزة إلى االعتصام أمام مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بمناسبة اليوم 

ة أن المظاهرة وأعلنت اللجن . فبراير الساعة الواحدة ظهرا٢٣العالمي لفك الحصار عن غزة يوم السبت 
تأتي لكسر الحصار الظالم على مليون ونصف المليون إنساٍن في غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 

 مريٍض في ظلِّ عدم وجود وقود أو تياٍر كهربائي؛ مما أدى إلى المزيِد من الشهداء في ١٠٠
وفي بياٍن للجنة،  . فلسطيني الستمرار الحياة في غزة-المستشفيات، مطالبين بمعبٍر طبيعي مصري 

اعتبر أن غزة المحررة عمقًا إستراتيجيا مهما ألمن مصر المباشر، مشيرا إلى أن المجاهدين على أرض 
وطالب البيان  .غزة أعطوا نقاطَ قوة مهمة لألمن المصري المباشر، بعد أن حوصرت مصر بكامب ديفيد

الهيمنة األمريكية والصهيونية وضد التجاهل والصمت الجماهير المصريةَ الوقوف وقفةَ رجٍل واحٍد ضد 
  .العربي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر

  ٢٠/٢/٢٠٠٨إخوان أون الين 
  
  يزور تونس وينوه بدورها في قضية الشرق األوسط "  اليهودي في أميركااللوبي" .٥٠

لعالقات الدولية للطائفة نوه جازون إيزاكسون مدير الشؤون السياسية وا:   محمد الحمروني-تونس 
بالثقة التي تتمتع بها تونس واألدوار التي يمكن أن تلعبها في المنطقة من أجل إقامة "اليهودية األميركية 

وأضاف إيزاكسون، في تصريحات صحافية أدلى بها في ". تفاهم بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي
جاءت هذه .  عبر دعمها لألطرف الفلسطينية المعتدلةتونس، أن هذه األخيرة مؤهلة لمثل هذه األدوار

 ١٣ و١٢التصريحات عقب الزيارة التي قام بها وفد يهودي أميركي رفيع المستوى إلى تونس يومي 



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ٩٩٦:         العدد                     ٢١/٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

. فبراير الجاري والتقى خاللها عددا من المسؤولين الكبار على رأسهم وزير الخارجية عبدالوهاب عبداهللا
ان للطائفة اليهودية األميركية، في بيان، إن الزيارة تمحورت حول قضايا وتعليقا على الزيارة قال بي

أن الوفد " العرب"وعلمت . أمنية وسياسية وإن الحوار بين الطرفين تركز على الحرب واإلرهاب
اليهودي التقى خالل زيارته، التي جرت وسط تعتيم إعالمي كبير، بالسفير األميركي روبير غوداك 

  .ليهودية في تونس روبير بيزميتوزعيم الطائفة ا
  ٢١/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
 "الحيوان المتوحش"و" الجرثومة القذرة" يجدد هجومه على إسرائيل ويصفها بـنجاد .٥١

شن الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، أمس، هجوما جديدا :  أحمد حسن، د ب أ-طهران، تل أبيب 
واتهم أحمدي نجاد القوى العظمى ". حيوان متوحش"و" ذرةجرثومة ق"على إسرائيل واصفا إياها بأنها 

تهدف إلى تخويف دول المنطقة والهيمنة " فزاعة"كذلك بتسليح إسرائيل بمليارات الدوالرات بهدف إنشاء 
  .عليها

  ٢١/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  في إغتيال قادة حماس " إسرائيل" إيراني يتهم أمريكا باالشتراك مع مسؤول .٥٢

قال رئيس مجلس الشورى اإليراني غالم : آي.بي. يو:٢١/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية فةذكرت صحي
علي حداد عادل، أمس، إن أهم إنجازات اإلمام الخميني تمثلت بتحويله مقاومة الشعب الفلسطيني من 

كالة ونقلت و". حماس"في اغتيال قادة " إسرائيل"نضال عربي إلى إسالمي، متهماً أمريكا باالشتراك مع 
عن عادل، خالل مراسم أقيمت في جامعة طهران تكريماً لذكرى اغتيال " ارنا"األنباء اإليرانية الرسمية 

قام على أساس الخيانة "بأنها كيان " إسرائيل"القائد العسكري في حزب اهللا عماد مغنية، أنه وصف 
غاصب والمحتل في األراضي ال" اإلسرائيلي"االستكبار العالمي زرع الكيان "، مضيفاً أن "والجريمة

  ". الفلسطينية بهدف ممارسة الضغوط على العالم اإلسالمي
 أعلن حداد عادل، أن إسرائيل تعلم بأن اغتيال مغنية :٢١/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية وأضافت صحيفة 

وقال عادل، إن أمريكا أعلنت دعمها . سيكون السبب لجعل إسرائيل تعيش حالة العد التنازلي للسقوط
 .سرائيل بتنظيم عمليات إرهابية الغتيال القادة الفلسطينيينإل
  
  في مخيم الوليد للعودة إلى منازلهم تدعو الفلسطينيين  العراقيةالحكومة .٥٣

ان الحكومة "اكد الدكتور عبدالصمد رحمن سلطان وزير الهجرة والمهجرين، أمس، :  وسيم كريم-بغداد 
 ١٠٠٠، وأوضح سلطان أن "ي مخيم الوليد بالعودة الى ديارهمالعراقية تدعو الفلسطينيين المتواجدين ف

فلسطيني متواجدين على الحدود صدر امر وزاري بشمولهم برواتب شبكة الحماية االجتماعية الشهرية 
في حال عودتهم الفعلية الى )  دوالر٨٠٠(وتقديم منحة رئيس الوزراء البالغة مليون دينار عراقي 

 سلطان أنه تم االتفاق على دفع ايجارات الشقق السكنية التي كانت تعيش واضاف. مساكنهم في بغداد
   . شقة٤٥٠فيها تلك العوائل والتي يبلغ مجموعها 

  ٢١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  لفتح معابر غزة " إسرائيل" األوروبي يدعو االتحاد .٥٤
" إسرائيل"يريرو فالدنر، أمس،    دعت مفوضة االتحاد األوروبي للعالقات الخارجية بينيتا ف       :  د ب أ   -غزة  

وأعربت المفوضة،  . إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر للتخفيف عن كاهل الفلسطينيين هناك            
في رسالة إلى جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحـصار والنائـب المـستقل بـالمجلس                 
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ـ     التشريعي رداً على رسالة وجهها األخير لها شرح فيها أوض          ، "إسرائيلي"اع قطاع غزة نتيجة الحصار ال
وأكدت فالندر أن االتحاد األوروبي مستمر في العمل        ". قلقها بشأن األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة      "عن  

  .لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة عبر عدة إجراءات تشمل المساعدات اإلنسانية
  ٢١/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   من ملف أسلحة الدمار الشامل"إسرائيل"اسم رفع  سرية بشأن وثيقة:  الجارديان .٥٥

انفردت صحيفة الجارديان البريطانية، في عددها الصادر اليوم، بالكـشف عـن            :  ضاحي حسن  -لندن  
تفاصيل وثيقة سرية تقول إنها تظهر كيف أن الحكومة العمالية استغلت القانون إلبقاء انتقـادات وجهـت      

وفي التفاصيل تكشف الصحيفة عن مضمون الوثيقـة        . طي الكتمان بشأن ترسانتها النووية    " إسرائيل"لـ
من ملف أسلحة الدمار الشامل الذي استخدمته حكومـة تـوني بليـر             " إسرائيل"التي تشير إلى رفع اسم      

كما تظهر الوثيقة كيف أن وزارة الخارجية       . ٢٠٠٣كذريعة لمشاركتها في إسقاط نظام صدام حسين عام         
يقول تحقيق  . النووية" إسرائيل"الملف أي ذكر أو إشارة إلى القلق بشأن ترسانة          البريطانية منعت تضمين    

تفـضح  " تيلر، إن الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة         -الجارديان، الذي أعده مراسلها ريتشارد نورتون     
  . "اإلسرائيلية-للمرة األولى المدى الكامل الذي بلغه قلق الحكومة بشأن وضع العالقات البريطانية

  ٢١/٢/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  في الضفة الغربية" ناتو"اميركا تدرس نشر قوات  .٥٦

نقلـت صـحيفة    :  محمد يـونس، اسـعد تلحمـي       –رام اهللا، الناصرة     من   ٢١/٢/٢٠٠٨ الحياة   ذكرت
عن وزارة الدفاع االسرائيلية امس خبرا مفاده ان المبعوث االميركي الخاص لشؤون            " جيروزالم بوست "

وسط الجنرال جيمس جونز سيحاول الترويج لفكرة نشر قوات تابعة للحلف االطلسي            االمن في الشرق اال   
خالل الفترة االنتقالية بين انسحاب الجيش االسرائيلي وجهوز السلطة الفلسطينية لتسلم االشـراف علـى               

ر وقـال مـصد   . الوضع، وان وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك تبلغ باالمر، لكنه لم يتخذ موقفا بعد             
قريب من باراك إن إسرائيل ال تتبنى الفكرة ألنها تطرح تساؤالت في شأن قدرتها علـى الـرد علـى                    

  .الهجمات الفلسطينية بوجود القوات الدولية على االرض
، في  "الناتو"قال مصدر مطلع في مقر      :  مينا العريبي  -من لندن    ٢١/٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط    وأضافت

ال لم يبحث المجلس التنفيذي للحلف ابداً اي خطـط          : "في بروكسل، " طالشرق األوس "اتصال اجرته معه    
لم تطرح أية مقترحـات  "من جهته، صرح ناطق باسم الخارجية البريطانية بأنه  ". عسكرية إلرسال قوات  

جيروسـالم  "وتعليقاً على تقريـر     ". من هذا القبيل بعد وال يوجد أي مقترح صلب ومحدد في هذا الشأن            
لقد ناقشت اطراف عدة باشكال غير      : "، مضيفاً "ال يوجد شيء جديد في هذا التقرير      : "اطق، قال الن  "بوست

رسمية احتمال ارسال قوات متعددة الجنسية الى االراضي الفلسطينية بشكل أو آخر ولكن ال توجد ايـة                 
  ".مناقشات جدية حول تشكيلة هذه القوة او اقتراب طرحها جدياً

  
  في عمانجنة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ابوزيد تلتقي أعضاء ل كارين .٥٧

كارين أبو زيد، في مقر المكتب اإلقليمي للوكالة في         " األونروا"التقت المفوض العام لوكالة     :  بترا –عمان  
وأعـرب أعـضاء    . عمان امس، عدداً من أعضاء لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني           

دم التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة بقـضية              اللجنة عن شعورهم باإلحباط لع    
 والجـدار   ١٩٤الالجئين خاصة فيما يتعلق بحقهم في العودة والتعويض وفقاً لقرار األمم المتحدة رقـم               

. العازل الذي أفتت محكمة العدل الدولية ببطالنه وضرورة إزالته مؤكدين أن العالم بأسره ضد الجـدار               
اللجنة مندوب فلسطين في األمم المتحدة رياض منصور الى فرض عقوبات على الجهـات              ودعا عضو   
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التي تدعم تنفيذ إسرائيل في عملية بناء الجدار العازل كون ذلك يخالف قرار محكمة العدل الدولية مطالباً                 
ي أدى الى   الدول العربية بالبدء بمعركة سياسية ضد األطراف التي تؤيد بناء جدار الفصل العنصري الذ             

وأشار انه يوجد لدى األمم المتحدة سجل رسمي        . الحاق الخسائر واألضرار الجسيمة بالشعب الفلسطيني     
الفتـا ان   . ١٩٤٨يتضمن حصر أمالك الالجئين الفلسطينيين والخسائرالتي لحقت بهم منذ نكبـة عـام                

األضرار الناجمة عـن بنـاء       من آذار القادم لحصر      ٧-٣اللجنة ستعقد اجتماعا في فينا خالل الفترة من       
 .الجدار العازل

  ٢١/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   المتحدة ترفض المقارنة بين فلسطين وكوسوفو الواليات .٥٨

 ،رفضت الواليات المتحدة المقارنة التي طرحها مسؤول فلسطيني بين فلسطين وإقليم كوسـوفو            : وكاالت
 الخارجية األميركية إن العملية الـسلمية فـي         وقالت وزارة . الذي أعلن مؤخرا استقالله من جانب واحد      

وقـال   .الشرق األوسط تمضي في مسارات مختلفة عن تطور األحداث في تلك المنطقـة مـن أوروبـا        
المتحدث باسمها شون ماكورماك إنه ال يزال بإمكان المفاوضات في الشرق األوسط أن تعطي نتائج، في                

وأضـاف   ".فريـد "ي أمل، واصفا إقليم كوسوفو بأنه       حين أن المفاوضات حول كوسوفو لم تعد تحمل أ        
انظروا إلى الجهود التي قمنـا      " ".نعتقد أن األمل ما زال قائما في هذه العملية، والموضوع لم يستنفد بعد            "

  ".إنهما وضعان مختلفان.. بها مع عملية أنابوليس والتي نقوم بها اآلن لدعم هذه العملية
  ٢١/٢/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  إسرائيل بأميركا يقرون بفشل عقاب الفلسطينيين مساندو .٥٩

رغم اإلجماع السابق انقسم مساندو إسرائيل في أمريكا تجاه مستقبل السياسة اإلسرائيلية في             : عالء بيومي 
مـع  " للتفاهم"غزة، حيث رأى فريق منهم أن سياسة الحصار فشلت وأن الوقت حان لكي تسعى إسرائيل                

بإعطـاء  "ف ثالثة، أما الفريق الثاني فلم يجد أمامه حال سواء المطالبة            حماس مباشرة أو عن طريق أطرا     
الفريق األول عبـرت عنـه      . مقابل ما تحصل عليه مصر من مساعدات سنوية من أميركا         " غزة لمصر 

بوضوح مجلة فوروارد اليهودية األميركية التي كتبت تتساءل عن فائدة المفاوضات دون أن يتم إكمالها،               
جدران والحدود في حالة العجز عن حراستها، وعن فائدة مهاجمة الخصم إذا كانت المهاجمة              وعن فائدة ال  

الحصار، مثل العديد من الجهود الـسابقة       "لذا تقول المجلة إن     . ال تؤدي سوى إلى دفع الخصم إلى الرد       
 وشـوهت   الجهود الدمويـة التـي أنهكتهـا      "بتكرار  " ملزمة"، وتتساءل عما إذا كانت إسرائيل       "له، فشل 

  ".صورتها في الماضي
  ٢٠/٢/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   األوروبية تقدم مساعدات جديدة للفلسطينيينالشرطة .٦٠

أكدت شرطة االتحاد األوروبي، امس، أنها قدمت كمية من المعـدات واألدوات الالزمـة              :  وفا –أريحا  
وقالـت  . حديث الـشرطة  ألفراد الشرطة الفلسطينية في إطار برنامج الشرطة األوروبية الهادف لدعم وت          

 من األصفاد والحقائب الخاصة بمعـدات       ٢٥٠شرطة االتحاد األوروبي في بيان لها أنها باشرت بتوزيع          
الشرطي إلى أفراد من الشرطة المدنية الفلسطينية في جميع مناطق الضفة، وأنها اشترت معـدات لهـم                 

المقبلة سيقوم فنيون ومختصون من بعثة      وأضاف البيان انه  خالل األسابيع القليلة        .  يورو ١٠٠٠٠بقيمة  
شرطة االتحاد األوربي بالتوجه إلى كل منطقة في الضفة لتسليم المعدات واإلشـراف علـى التـدريب                 

  .المتخصص لتقنيات الشرطة المدنية الفلسطينية، وكذلك التطرق للتقنيات والخلفية القانونية الستخدامها
  ٢١/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                   ٩٩٦:         العدد                     ٢١/٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

  
  جة ووضعوها في الثالجة الدجاطبخوا .٦١

  ياسر الزعاترة
التي تجري بين عباس وأولمرت     ) العلنية(تحدثنا مراراً خالل األسابيع األخيرة حول المفاوضات السرية         

من جهة وبين أحمد قريع وتسيبي ليفني من جهة أخرى ، والتي قد تفاجىء الجميع باتفاق نهائي، وأقلـه                   
  . ءات الطويلة ال بد أن ينطوي على مفاوضات حقيقية تمس التفاصيلاتفاق مبادىء، وقلنا إن مسلسل اللقا

نا اآلن تقرير بالغ األهمية لوكالة معاً اإلخبارية نشر أول أمس الثالثاء يؤكد ما ذهبنا إليه، وجاء                 يبين أيد 
أبو مـازن وأولمـرت طبخـا الدجاجـة         : محللون إسرائيليون "التقرير تحت عنوان الفت لالنتباه يقول       

  ". ها في الثالجة ألن المائدة غير جاهزة للوليمةووضعا
عدد اللقاءات التفاوضية التي جمعت رئيس الوفد التفاوضي الفلسطيني أحمد قريع مـع             "يقول التقرير إن    

 لقاء منذ مؤتمر أنابوليس ، كما التقى رئيس الـسلطة           ٢٠رئيسة الوفد اإلسرائيلي تسيبي ليفني قد وصل        
 مرات علنية ما يعني أن مجموع ساعات التفاوض         ٥إسرائيل إيهود أولمرت    أبو مازن مع رئيس وزراء      

  ". فما الذي أنجزه الطرفان؟.  ساعة معتمدة ٥٠وصلت إلى 
إن أولمرت وأبـو مـازن يطبخـان        : "ونسب التقرير إلى التلفزيون اإلسرائيلي استخدامه العبارة التالية       

  ".اهزة بعد للوليمةالدجاجة ويخبئانها في الثالجة ألن المائدة غير ج
ال يعقل أن الوفدين الفلسطيني واإلسـرائيلي كانـا   "كما نقل عن المحلل السياسي أمنون أبراموفيتش قوله        

 ساعة معتمدة من المفاوضات والتحضيرات الكبيرة التـي رافقـت           ٥٠يشربان القهوة أو يثرثران طوال      
هور مثلما عن القادة اآلخرين حتى ال تفسد        نتائج المفاوضات يجري إخفاؤها عن الجم     "، مرجحاً أن    " ذلك

  ". اإلنجازات ، ألن الوضع غير مالئم فلسطينياً وإسرائيلياً إلعالن النجاح
وبحسب أبراموفيتش فإن قريع وأبو مازن من جهة وأولمرت وليفني من جهة ثانية ال يستطيعون البـوح                 

  : بخفايا ما تنجزه المفاوضات لسببين
  . سطينية عاجزة اآلن عن تنفيذ أي اتفاق يجري اإلعالن عنه وفق نتائج المفاوضاتإن السلطة الفل: أوالً
إن ائتالف الحكومة اإلسرائيلية سينهار بعد انسحاب شاس منه إذا أعلن أولمرت إنه بحث مع أبـو                 : ثانيا

ض وكشف المحلل اإلسرائيلي أن طـاقمي التفـاو       . مازن أمر مدينة القدس الشرقية أو اتفق معه بشأنها        
يبحثان ويتوصالن إلى نتائج ملموسة على صعيد إقامة دولة للفلسطينيين وعاصمتها القدس وهو مطمـح               
القيادة الفلسطينية على حد قوله ، وإجراءات أمنية معقدة ومكثفة تضمن األمن لإلسرائيليين وهو طمـوح                

  . القيادة اإلسرائيلية
لقادمة في أيار المقبل تؤكد صحة هذا التحليل ، إذ          نذكّر هنا بما قلناه من قبل من أن زيارة جورج بوش ا           

هل يعقل أن يأتي الرجل من دون أن يكون هناك ما سيفعله أو يعلنه ، ثم إن سقف المطالب التي يطرحها                    
عباس وأولمرت والتناقض الكبير بينهما يفترض وقف المفاوضات وليس استمرارها على هذا النحو الذي              

بحاجة كل منهما إلى السرية ، كالً بحسب ظروفه الخاصة ، فضالً عن قناعة              لكن الموقف يتعلق    . نتابعه
  . الرئيس الفلسطيني بأفضلية المفاوضات السرية على العلنية

نضيف هنا أن تعنت الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بالحوار مع حركة حماس يؤكد ما ذهبنا إليه وأسـنده                  
        د نتائجه سلطاته التفاوضية ، هو الذي يدرك أن سقف حركة           التقرير ، إذ ما حاجة الرجل إلى حوار ستقي

حماس على هذا الصعيد ال يلتقي البتة مع سقفه ، فضالً عن مسألة المقاومة التي يرفضها هـو وتـصر                    
لسنا هنا نجرم بشيء ، فاللعبة قد تنفجر في أية لحظة لـسبب              . حماس على كونها حقا للشعب الفلسطيني     

قوم إلى خريطة الطريق ، لكننا إزاء مسار يتحرك على األرض تدعمـه سـطوة               من األسباب ، ويعود ال    
واشنطن وحاجة بوش إلى إنجاز ، ويسهله بؤس الوضع العربي ، وقابلية القيادة الفلسطينية لتمريره تبعاً                
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الفلسطينيون وقواهم المقاومة ومعهـم     : أما مقاومته فهي مسؤولية الجميع    . لعجزها عن المضي في سواه    
  .فاء األمةشر

  ٢١/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  لحظة قبل ان يصبح االمر متأخراً جداً)..رسالة الى مشعل وهنية( .٦٢

  درور زئيفي
على رغم جهودكمـا كلهـا وعلـى رغـم          . التحديات التي تواجهانها في الداخل والخارج ثقيلة ومعقدة       

إصغاء لصوت الشعب، لـم     احساسكما بأنكما طردتما سلطة فتح الفاسدة واحللتم محلها سلطة انقى وأشد            
  .تنجحا في إيتيان سكان غزة بالرفاهية

انتما خائبا االمل لعـدم     . اعلم ايضاً ان قدرتكما على كبح جماح الجهات العسكرية داخل حماس محدودة           
فاليهود يقتلون  : البديل الوحيد الذي بقي، في رأيكما، هو القتال على نار هادئة          . تقدم التفاوض في االسرى   

دون بمحاولة جعل سديروت مدنية اشباح وبتهديد متصل لبلدات الجوار، من غير تحطيم كـل               منكم وتر 
  .نجحتما في ظاهر االمر في احداث ميزان رعب. شيء

نجـح الـى االن     . لكنني اعلم كقائم ايضاً على معرفة السياسة االسرائيلية ان ايام هذا الميزان معـدودة             
ومن المحقق انكما كمراقبين عظيمـين      .  العد التنازلي قد بدأ    االيهودان في رفض طلب عملية كبيرة، لكن      

فإننا نحن االسرائيليين نضيق ذرعاً في مرحلـة مـا    . الخبرة تعرفان نقطة التحول هذه من حروب سابقة       
  .باالستنزاف المستمر، ويزداد الضغط العام ونتخذ قراراً ثم يبقى االمر بعد ذلك مسألة وقت

لف الحالة الجوية المالئمة، واستكمال االستعدادات االسـتخبارية والعـسكرية          ستُعطى االشارة عندما تتآ   
وفي هذه المرة، ايها السيدان مشعل وهنية، لن يكون االمـر           . وحادثة دامية تمنحنا احساساً بالتأييد الدولي     

م بـأنهم ال    يمكن ان يقال عن االسرائيليين امور كثيرة، لكن ال يمكن اتهامه          . تكراراً لحرب لبنان االخيرة   
  .يحققون اخفاقاتهم وال يستخلصون الدروس

لقد أعددتم احتياطياً من السالح والذخيرة، ونقاط تلغـيم محكمـة           . تستطيعان بطبيعة االمر، امتحان ذلك    
وانتم تعدون ايضاً الجهاز الدولي وتعتمدون على الكارثة        . ومحاربين شجعان مستعدين للتضحية بحياتهم    

 وفي هذه المعركة    –سرائيلي آخر، او اصابة غبية لمدرسة ابتدائية او بيت خاص            على خطأ ا   –المتوقعة  
  .ستنجحون اكثر من حكومتنا

لكن حتى ذلك الحين، والى ان تعمل الجماعة الدولية في وقف الجيش االسرائيلي وانقاذكم، قـد يكـون                  
ومن البـين ايـضاً انكمـا       . ظاًاذا كنتما تخطئان في تقديركما، فإن الثمن سيكون باه        . االمر متاخراً جداً  

تعلمان ولو فقط من نتائج مصادمة الجيش االسرائيلي الى االن، كيف تقدر االحتماالت في عملية من هذا                 
  .النوع

ليس لي اي عطف على سلطة حماس وسيفرحني ان ارى سقوطكما، لكن في حرب مـن هـذا النـوع                    
اتوجـه اليكمـا    . ون من الطـرفين ايـضاً     سيصاب مواطنون اسرائيلييون وفلسطينييون كثيرون ومحارب     

  .كمواطن طبيب في الشرق االوسط، وانتما مواطنان ال تقالن قدماً، طالباً ان تقدرا الوضع مرة اخرى
واعلم انهما يعـدانكما بـأن      . اعلم ان السيديين الجعبري وضيفاً من الذراع العسكرية يرغبان في الحرب          

فحزب اهللا ايضا لـن يـستطيع       . ال تصغيا اليهما  .  لبنان الثانية  في حرب ) الموهم(يستطيعا تكرار النجاح    
اذا كنتما ما تزاالن تملكان صالحية في مناطق حكمكما، فأعلنـا مـن             . اخراجكما من الوحل هذه المرة    

فوركما وعلى رؤوس االشهاد وقفاً تاماً الطالق النار في القطاع وتمسكا به ايضاً على رغـم اسـتمرار                  
  .ليةالهجمات االسرائي

وفي غضون وقت قـصير     . برهنا السرائيل وللعالم على انكما قادران على ذلك وكفوا من جماح الهوج           
سيفهمون في اسرائيل ايضاً ان العدو يكشف عن سلطة وانضباط ذاتي وان االحتمال الوحيد لمنع سـفك                 
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ومـن  "ترمون مقالـة    في اليهودية وفي االسالم ايضاً يعرفون ويح      . الدماء هو احترام وقف اطالق النار     
  .ربما ال يكون الوقت قد فاتنا بعد". فكأنما احيا الناس جميعا) النفس(احياها 

  يديعوت
  ٢٠/٢/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  !جدوى إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد .٦٣

  جميل النمري
حـد اذا   تحفّظ الرئيس محمود عباس على دعوة ياسر عبد ربه اعالن الدولة الفلسطينية مـن جانـب وا                

استمرت اسرائيل في المماطلة في المفاوضات، وقال عباس نركز اآلن على المفاوضـات، واذا فـشلت                
ان ما نحتاجه هو اسـتقالل      : نعود للتشاور مع اشقائنا العرب، فيما رفض صائب عريقات المقترح قائالً          

  .٨٨حقيقي بزوال االحتالل فقد سبق وأعلنّا االستقالل عام 
، وهو نـص    ٨٨قرت اعالن االستقالل في المؤتمر الوطني الفلسطيني في الجزائر عام           منظمة التحرير أ  

جميل صاغه محمود درويش، لكنه كان مجرد اعالن من القيادة في الخارج، قبل بدء عملية السالم وقيام                 
ب واحد اآلن   السلطة الفلسطينية وانتقال القيادة الى الداخل، فهّل سيكون إلعالن الدولة الفلسطينية من جان            

  وقع مختلف وجدوى عملية؟
هناك اجماع من كل دول العالم اآلن على قيام الدولة الفلسطينية، بما في ذلك الواليـات المتحـدة، فـإذا                    

 الحـصول  -١: استمرت مفاوضات السالم بالتعثّر فإن الرد بإعالن دولة فلسطينية، قد يستهدف ما يلـي            
 صرف جوازات سفر معترف بها تتـيح تنقـل          -٢. ولة الجديدة على اعتراف رسمي من دول العالم بالد      

 توليـد عمليـة   -٤.  قطع الطريق على انفصال قطاع غـزة -٣. الفلسطينيين بصورة طبيعية بين الدول  
ضغط جديدة على اسرائيل لالعتراف بحقيقة اصبح كل العالم يعترف بها، وال سبيل إلدامة انكارها الـى                 

  . األبد
أطراف عربية وجس نبض اطراف دولية قبل اتخاذ الخطوة، وقد يكون حـصول             طبعا يفترض مشاورة    

الدولة على اعتراف دولي وعالم ثالثي مضمونا، لكن من الضروري ضمان اعتراف اوروبي على وجه               
  .الخصوص

قد تبدو الخطوة اعالنا نظريا ال جدوى منه في الواقع العملي، لكن اذا تعثرت المفاوضات، وهو المرجح                 
وهنا فقد  . ، فقد تجد السلطة الفلسطينية نفسها في حالة افالس خطير ال تدري ما الذي يجب أن تفعله                طبعا

يكون اعالن الدولة مدخال لديناميكية جديدة لمتابعة النضال السياسي، من خالل المطالبة بموجبات تطبيق              
  .هذا الحق الذي تعترف به مبدئيا دول العالم كافّة

، )اآلن(أولمرت ال يريد بحث القـدس       .  وما رافقه من تصريحات محبط للغاية      لقاء عباس أولمرت أمس   
ماذا . وليفني تقول في مؤتمر لمنظمات يمينية متشددة أنه ليس إلسرائيل أي دور في حّل قضية الالجئين               

الحدود التي رسمت لها اسرائيل سلفا الجدار العازل، بينما تـستمر فـي قـضم األرض عبـر                  .. يبقى؟
ات، ويضطر عباس في مفاوضات وضع نهائي لمناقشة تفاصيل المتاعب اليومية للفلـسطينيين             المستوطن

  .وحصار غزة من دون فائدة
رغم تحفظ عباس ومعارضة عريقات، قد يكون اعالن دولة فلسطينية، اذا اسـتمرت المفاوضـات فـي                 

  .التعثر هو خطوة بديلة جديدة يقدم عليها الجانب الفلسطيني
  ٢١/٢/٢٠٠٨ الغد األردنية
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   تعيد ثقة األميركيين بالسياسة٢٠٠٨ انتخابات .٦٤
  عمرو حمزاوي

من اليسير تفسير عزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام في نظم الحكـم         
ا أم. السلطوية وشبه السلطوية استناداً إلى ضعف آليات المشاركة وهشاشة مصداقيتها ومحدودية فاعليتها           

عندما تصبح الظاهرة نفسها مرضاً تعاني منه الديموقراطيات المستقرة خصوصاً في الغرب األميركـي              
  .واألوروبي، فإن مسارات ومضامين البحث في المسببات والتداعيات تختلف جذرياً

 رصدت دراسات علم السياسة المقارن    ) ١٩٤٥(فبعد تصاعد لم يتوقف منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية          
ابتداء من سبعينيات القرن الماضي تراجعاً بيناً في إقبال الغربيين علـى التـصويت فـي االسـتحقاقات                 

وللتـدليل، تتـابع انخفـاض      . االنتخابية، وتلك بال جدال تمثل أهم لحظات مشاركة المواطنين السياسية         
ثي المواطنين ذوي األهلية    معدالت المشاركة في االنتخابات الرئاسية والتشريعية األميركية لتتقلص من ثل         
، في حين لم تتجاوز     ٢٠٠٠االنتخابية طوال الخمسينيات والستينيات إلى ما يقل عن نصفهم في انتخابات            

 التشريعية حاجز الستين في المئـة فـي         ٢٠٠٥ و ٢٠٠١نسبة إدالء البريطانيين بأصواتهم في انتخابات       
، الذي دأب خالله ثالثة أرباع المـواطنين علـى          استكمال للصيرورة السلبية منذ نهاية عقد الخمسينيات      

وتطابقت الحاالت الفرنسية واأللمانية واليابانية مـع ذات المـشهد التراجعـي وإن تفاوتـت               . المشاركة
المعدالت، فجاءت النسبة في فرنسا واليابان قريبة للغاية من مثيلتها في بريطانيا لتستقر عند حدود الستين                

أللفية الجديدة، بينما وقف انخفاض مشاركة الناخبين األلمان عند حد السبعين فـي     في المئة في انتخابات ا    
  ). في المئة٨٨ (١٩٧٢وانتخابات )  في المئة٨٧ (١٩٥٧المئة متدنياً من نسبة مشهودة في انتخابات 

تضع ظاهرة عزوف المواطنين الغربيين عن المشاركة مجموعة من التحديات التحليلية أمام باحثي علـم               
فمن جهة، يصعب الـدفع بهـشاشة ومحدوديـة مـصداقية آليـات المـشاركة فـي                 . لسياسة المقارن ا

الديموقراطيات الغربية كنسق تفسيري في ظل نزاهة العمليـة االنتخابيـة ودوريتهـا ومركزيـة أدوار                
س بحق  السلطات القضائية والتشريعية في الرقابة على األجهزة التنفيذية المنتخبة والمعينة على نحو يؤس            

من جهة أخـرى وعلـى      . لمبادئ حكم القانون وتداول السلطة والمحاسبة والشفافية كواقع سياسي فعلي         
نقيض خبرة المجتمعات السلطوية وشبه السلطوية، لم يتواكب عزوف الغربيين عن المشاركة الـسياسية              

 لدينامية المواطنين إن فـي      فقد تبلورت تدريجياً مساحات بديلة    . مع انتكاسة شاملة الهتمامهم بالشأن العام     
ثنايا منظمات المجتمع المدني الحقوقية والمطلبية أو في إطار التطور الكمي والكيفي السريع لتكنولوجيـا               

لسنا إذاً فـي   . االتصال واإلعالم بما رتبه من انقالب غير مسبوق في فاعلية األدوار الرقابية للرأي العام             
تهم وشؤونهم الخاصة متجاهلين ألحوال مجتمعـاتهم، بـل إزاء          الغرب بصدد مواطنين انكفأوا على ذوا     
ــسياسة  ــغ  -عــزوف متــصاعد عــن ال ــشير المــصطلح األلمــاني البلي  أو ســأم منهــا كمــا ي

)Politikverdrossenheit (     يخصم من القبول الـشعبي بالـديموقراطيات        -المستخدم في هذا السياق 
  .المستقرة ويزج بها في أتون أزمة شرعية حقيقية

واقع األمر أن جل البحوث الميدانية التي أجرتها مؤسسات أميركية وأوروبية من خالل اسـتطالع آراء         و
عينات تمثيلية من المواطنين توافقت على مركزية ذيوع ثالث قناعات بين غالبيات واضحة في الغـرب                

لبـين للحيـاة    وفي حين تذهب أولى هذه القناعات إلى العجـز ا         . في تفسير ظاهرة العزوف عن السياسة     
السياسية وفاعليها عن صوغ حلول ناجعة لمشكالت المواطنين الحياتية، خاصة تلك المرتبطـة بفـرص               
العمل ونظم األمان االجتماعي في ظل عولمة رأسمالية ضاغطة محركها األوحد هو الـربح وال تملـك                 

ة اختزالية لجوهر السياسة، إال     السياسة في مواجهتها أدوات للضبط أو الترشيد، تتعلق الثانية بهيمنة قراء          
أنها جاذبة لقطاعات شعبية واسعة، ومؤدى هذه القراءة سيطرة المصالح االقتصادية والمالية الكبرى على              
عملية صناعة القرار السياسي في الغرب إن من خالل تمويل الحمالت االنتخابية للمسؤولين التنفيـذيين               

من جماعات الضغط والمصالح لم يعد باستطاعة الـسياسة         والمشرعين أو عن طريق منظومات متكاملة       
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ثم تلي ذلك أخيراً قناعة أعداد متزايدة من المواطنين الغربيين برمادية وهامـشية الحـدود               . كبح جماحها 
وحول تلك الحدود تمحورت منذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة ممارسـة            . الفاصلة بين الفرقاء السياسيين   

اليمين واليسار وأميركا المحافظين والليبراليين وبها ارتبطـت مـشاركة المـواطنين    السياسة في أوروبا  
بانتخابات اكتسبت الشق األكبر من زخمها الشعبي في سياق صراعات ايديولوجية واختالفات برامجيـة              

  .حدية بين القوى المتنافسة على ثقة األغلبية
يلة الماضية، على وقع األزمات المجتمعية العنيفة       ومع أن نفراً من باحثي السياسة ذهب في السنوات القل         

التي اجتاحت بعض مجتمعات أوروبا الغربية مع نهاية حقبة الرفاه بعقدها االجتماعي الضامن لعدالة الحد               
األدنى ولمسؤولية الدولة عن الفئات المهمشة من ضحايا اقتصاد السوق الرأسمالي، إلى توقـع الـصعود     

ة المواطنين في الحياة السياسية وتوظيف آلياتها وعلى رأسـها االسـتحقاقات            التدريجي لمعدالت مشارك  
أوروبا والجوهر الناظم لنموذجها المجتمعي في األلفية       " روح"االنتخابية لحسم الصراع الدائر اليوم حول       

 -تجاجية   التغيير هذه عبرت عن نفسها في فعاليات اح        -الجديدة، إال أن الثابت أن دينامية ثنائية األزمة         
بالمقابـل، تحمـل   .  خارج ساحات الفعل السياسي ولم تؤثر في األخيرة بشكل جوهري-عفوية ومنظمة   

فاالنتخابـات التمهيديـة للـسباق      . اللحظة الراهنة في الواليات المتحدة األميركية طابعاً استثنائياً الفتـاً         
 إقبـاالً كبيـراً مـن النـاخبين         الرئاسي، خاصة داخل الحزب الديموقراطي وإن لم تقتصر عليه، تشهد         

المسجلين على اإلدالء بأصواتهم تجاوز للمرة األولى منذ خمسينات القرن الماضي حاجز الخمسين فـي               
المئة في بعض الواليات وقاربه في البعض اآلخر وضاعف بالمطلق من معـدالت المـشاركة إذا مـا                  

رتفعة انخراط الفئات العمرية الـشابة      كذلك سجل وبنسب م   .  التمهيدية ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠قورنت بانتخابات   
بتقنياتها االتصالية العصرية ومجموعات الناخبين المتأرجحين في حمالت المرشحين المختلفين على نحو            

  .أنتج زخماً مجتمعياً حقيقياً للسباق الرئاسي تخطى حدود المدن الكبرى والنخب المهتمة
ابات التمهيدية واإلنفاق المالي غير المسبوق علـى        نعم أسهمت عوامل من شاكلة التعاقب السريع لالنتخ       

 ٢٠٠٨حمالت المرشحين الكبار في تحفيز المواطنين على المشاركة، بيد أن مشهد السباق الرئاسي سنة               
يبـدو المـواطن   . يدلل على مقدمات تحوالت أعمق من أن تختزل في جدول زمني أو بعنـصر المـال         

رية السياسة في تحديد مصير قضاياه الحياتية بعد أن استفاق من           األميركي اليوم وكأنه يعيد اكتشاف محو     
 ليدرك الفارق المأسوي بين سياسة الماضي القريـب الجيـدة           ٢٠٠١ سبتمبر   ١١غيبوبة سنوات ما بعد     

وسياسـة الحاضـر الرديئـة      ) إنجازات إدارات ريغان وكلينتون االقتصادية واالجتماعية على اختالفها       (
هو إذاً هذا الوعي الجمعي مقترناً بحلم التغيير الذي يـدفع قطاعـات واسـعة مـن                 . بإخفاقاتها المتتالية 

األميركيين إلى المشاركة في االنتخابات التمهيدية، بل التصويت فيها خارج سياق التفـضيالت التقليديـة          
  وربما أسس  ٢٠٠٨على نحو قد يعيد خلط حسابات المتوقع وغير المتوقع إن استمر زخمه حتى نهايات               

  .الستثناء أميركي من قاعدة عزوف الغرب عن السياسة
  ٢١/٢/٢٠٠٨الحياة 
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