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   زاء الحصار المفروض على غزةإميركي  واألاألوروبيتغيير في الموقفين  .1

سجلت على الساحة الدولية بـوادر تغييـر فـي      : من الناصرة، أسعد تلحمي    22/2/2008 الحياة   ذكرت
برز المجموعات في البرلمان    وأيدت ا . الموقفين االوروبي واالميركي ازاء الحصار المفروض على غزة       

وضع حد لحصار غزة والقبول باعـادة فـتح         " اسرائيل"االوروبي، امس برفع االيدي، قرارا يطلب من        
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نأمل في اعادة فتح الممرات المؤديـة       : "وقال مسؤول في االتحاد االوروبي    . المعابر البرية مع مراقبتها   
قلقنا من القيـود علـى التـزود بـالفيول          الى قطاع غزة، خصوصا معبري رفح وكارني، وعبرنا عن          

وكانـت صـحيفة    ". والكهرباء، والتي نرى انها غير فاعلة ويمكن ان تؤدي الى ازمة انسانية في غـزة              
لدى االتحاد االوروبي ران كوريال بعث إلى وزارة الخارجية         " إسرائيل"افادت، امس، أن سفير     " هآرتس"

تحول سياسي شامل في الموقف االوروبي قد يقـود إلـى           بتقرير حاد اللهجة حذر فيه من إمكان حدوث         
واضافت ان ممثلي   . االعتراف بحماس، من دون أن يستبعد كسر الحظر الدولي المفروض على الحركة           

اللجنة الرباعية الدولية، ومن ضمنهم نائب وزيرة الخارجية االميركية ديفيد ولـش، وجهـوا انتقـادات                
ونقلت تقارير بعث بها سفراء اسـرائيل فـي         .  الجاري 11لين في   ، خالل اجتماعهم في بر    "اسرائيل"لـ

: اوروبا عن ولش قوله إن الواليات المتحدة ال تشعر باالرتياح من التوجه اإلسرائيلي في غزة، مـضيفا                
،نعتقد أنه ينبغي أن نطالب إسرائيل بأن توافق على فتح معابر قطاع غزة، كما اشارت الـصحيفة إلـى                   

  . تركية لتخفيف الحصارضغوط فرنسية واخرى
اعرب البرلمان  :  وكاالت – محمد جمال    – بروكسل   –غزة  من   22/2/2008الشرق القطرية    وأضافت

قناعته بان سياسة عزل قطاع غزة فشلت، سواء على الصعيد السياسي او على الـصعيد               "االوروبي عن   
ن المدنيين اي عمل عـسكري،  بوجوب تجنيب السكا"، واعرب النواب االوروبيون عن قناعتهم   "االنساني

، وطـالبوا   "الى االنهاء الفوري لكـل اشـكال العنـف        "وجدد النواب كذلك الدعوة     ". واي عقاب جماعي  
اسرائيل بوقف كل االعمال العسكرية التي تعرض المدنيين للخطر وتقتلهم، وكذلك وضع حد لعمليـات               "

يطرتها غير الشرعية على قطاع غزة الـى        حماس بعد س  "، وفي المقابل دعا البرلمان االوروبي       "التصفية
 ."منع الميليشيات الفلسطينية من اطالق الصواريخ على االراضي االسرائيلية انطالقا من قطاع غزة

  
  المفاوضالفلسطيني إعالن االستقالل من جانب واحد يفجر خالفات بين الوفد  .2

ستقالل من جانب واحد على غـرار        اال إعالن إلىأظهرت دعوة ياسر عبد ربه      :  محمد يونس  -رام اهللا   
 سـارعت   إذ،   الفلـسطينية  تجربة إقليم كوسوفو قدراً كبيراً من الخالفات السياسية والشخصية في السلطة          

 إلـى شخصيتان من الوفد الفلسطيني المفاوض، هما رئيس الوفد احمد قريع والمفاوض صائب عريقات،              
 إيـاه  لعبد ربه متهمـا       حاداً ووجه قريع نقداً   .ه مع تصريحات عبد رب     بتصريحات تتعارض كلياً   اإلدالء
 عدم  إلى، مشيرا   "قرار كهذا يتّخذ أوال ثم يعلن، وليس يعلن ثم يتّخذ         : " لها، وقال  أساس مواقف ال    بإعالن

وقلل من شأن تصريحات عبد ربه، معتبرا       .  القيادة الفلسطينية  أعمالوجود مثل هذا المقترح على جدول       
 المفاوضات تجري بجدية بينه وبين ليفني، وأن        أنونقل مقربون من قريع عنه      .  دون رصيد واقعي   إياها

قـضية  "واتّخذ عريقات جانب قريع في هذا الجدل الـداخلي، معلنـا أن              ". في هذه المفاوضات   أزمةال  "
  . الموضوع ليس على جدول البحثأنوأيد قول قريع ". فلسطين ليست مثل قضية كوسوفو

 بـدرس الخيـارات   وإنما انه ال يطالب بوقف المفاوضات  موقفه، موضحاًأمسه  من جانبه، جدد عبد رب    
 االستقالل من جانب واحد ومطالبة العالم       إعالناألخرى في حال فشل هذه المفاوضات، ومن بينها خيار          

 هـذه   إلـى  بإرسال قوات دولية     األمنومن ذلك مطالبة مجلس     . بتوفير الحماية للدولة الفلسطينية الوليدة    
ويقول المقربون من عبد ربه انه رمى من وراء هذا           ."إسرائيل"دولة لحمايتها من الدولة المعتدية وهي       ال

ويرى عبد ربـه فـي      ". األبد إلىالمفاوضات  "يين بوجود خيارات أخرى غير      سرائيلالتصريح التلويح لإل  
اح نفـسه الـذي      منها معارضة لالقتر   أكثرمعارضة قريع االقتراح معارضة شخصية لصاحب االقتراح        

  ."إسرائيل"يراه وسيلة للضغط على 
  22/2/2008الحياة 
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  عباس ينفي بحث نشر قوات دولية .3
 يكون هناك بحث في نشر قـوات        أن أمسمحمود عباس   الفلسطيني  نفى الرئيس   :  محمد يونس  -رام اهللا   

ه اآلن هو القـضايا     ما نبحث : " الفلسطينية، وقال عقب لقائه وزير الخارجية الروماني       األراضيدولية في   
 نـشر قـوات     أمر والمستوطنات، وليس    واألمنالست الرئيسية، وهي القدس والالجئون والحدود والمياه        

  ". من حلف الناتوأودولية 
  22/2/2008الحياة 

  
   سيكون جريمة العصرالقطاعاجتياح و ..الدولة لن تقوم من دون غزة: عريقات .4

ن الدولة الفلسطينية   أمفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية      د صائب عريقات رئيس دائرة ال      أك :الدوحة
لن تقوم من دون قطاع غزة، وأن استمرار انقالب حماس في القطاع يعني القضاء على الهوية الوطنيـة                  

 ."القـبس "وكان عريقات يتحدث في مقابلة مـع        . الفلسطينية وتدميرها، بل وتدمير قضايا العرب جميعها      
 أن وال نتفاوض مع حماس؟ وهنا أقول لهـؤالء          "إسرائيل"لماذا نتفاوض مع    : تساءلن البعض قد ي   إل  اقو

حماس هي حركة مقاومة فلسطينية وضعها يشبه وضع السلطة الفلسطينية ووظيفتهـا حمايـة الـشعب                
 فهي سلطة احتالل ووظيفتها قتلي وتدميري، وبالتالي        "إسرائيل"الفلسطيني، ومهمتها تحرير فلسطين، أما      

لماذا تستمر حماس في انقالبها؟ وما هـو توصـيف          : وز المقارنة، لذلك السؤال المطروح اآلن هو      ال تج 
 السياسية؟  "أبو مازن "الكيان الموجود في قطاع غزة؟ هل هو دولة مستقلة أم وحدة سياسية توازي وحدة               

قيام حماس  لكن هل عريقات يؤيد من يتحدث عن          مصر؟ إلى "إسرائيل"وهل يمكن تحويل المسؤولية من      
 إثباتات يحكم من دون     أن ضد عقليات المؤامرة، وال أحد يستطيع        أنا: ؟ يجيب إيرانيةبتنفيذ أجندة سورية    

 كان تراجع حماس عن االنقالب يعني       وإذا هناك مصالح في لعبة السياسة،       أن أيضا   أدركمادية، ولكني   
ن كل من يعتقد أن هناك توازنا       إوقال   بها؟ األغلبية فلماذا ال تتراجع عن انقال      أنها ستشكل حكومة بما     أنها

 شهيدا في قطاع غزة خالل شهر يناير        95 هو مخطئ، حيث سقط      "إسرائيل"واستراتيجيا بين قطاع غزة     
 . غزة فسيسقط آالف الضحايا، وهذا االجتياح سيكون جريمة العصر"إسرائيل" دخلت وإذاالفائت، 

  22/2/2008القبس الكويتية 
  

  غزةي الجتياح إسرائيلط عربية للتحاور مع حماس لوقف مخطط لضغو عباس يتعرض .5
 موجة من الضغوط الخارجية كما      إلىيتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس       : وليد عوض  -رام اهللا   

وضحت المصادر بأن هناك دوال عربية طلبت خالل        أو .أمسعلمت القدس العربي من مصادر فلسطينية       
ي الجتياح القطاع استغالال    إسرائيل بحوار مع حركة حماس لوقف مخطط         الماضية من عباس البدء    األيام

 حذرت عباس وحكومـة هنيـة       ى عربية كبر  ن دوالً أ إلى المصادر    وأشارت .لحالة االنقسام الفلسطينية  
 القطاع والقضية الفلسطينية برمتهـا فـي حالـة مـن            وإدخالي الجتياح غزة    إسرائيلالمقالة من مخطط    

ـ    "إسرائيل"وحسب التحذير العربي فان      . الوراء إلى وإرجاعها اإلرباك  تهيئـة الـرأي     ى تعمل حاليا عل
 أبيـب العالمي لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة واستهداف قادة الفصائل الفلسطينية بذريعة سعي تل               

  .ية المجاورة للقطاعسرائيل البلدات اإلى الصواريخ من غزة علإطالقلوقف 
  22/2/2008القدس العربي 

  
  حتالل يمنع أجهزة السلطة من االنتشار في الخليلاال .6

 سلطات االحتالل علـى     إقدامكشفت مصادر فلسطينية في مدينة الخليل عن         :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
منع أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية من االنتشار في المنطقة في أعقاب العملية الفدائيـة فـي ديمونـا،                

 الجانب الفلسطيني بقرار منـع انتـشار        أبلغت سلطات االحتالل    أن" لخليجا"ـوأوضحت تلك المصادر ل   



  

  

 
 

  

            6 ص                                   997:     العدد                         22/2/2008 الجمعة :التاريخ

 هـذا  أن، موضـحة  ُأمر األجهزة بالزي الرسمي في عدد من قرى وبلدات الخليل وخاصة في بلدة             أفراد
  . عقابي ألجهزة السلطة على عدم القيام بمهامها في منع وقوع العمليةكمنهجالقرار اتخذ 

  22/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

  في صفقة شاليت" حراك"عاطف عدوان يؤكد وجود الوزير  .7
كشف وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة عاطف عدوان النقـاب         :  سمير حمتو  -غزة  

وقـال   .]شـاليت صفقة   [ والفلسطينيين "إسرائيل"في صفقة تبادل األسرى بين      " ملحوظ"عن وجود حراك    
 الفـرج قريـب الن هنـاك        إن"األسرى الذين نفذوا اعتصاما في غزة أمس        خالل كلمة ألقاها أمام ذوي      

 في صفقة تبادل األسرى حيث ستفضي الصفقة إلى األفراح عن األسرى ممـن أمـضوا                 ملحوظاً حراكاً
وكان العشرات من أهالي وذوي األسـري ونـواب المجلـس    ".  عاما وسيكونون بيننا قريبا15ًأكثر من  

اعتصموا في ساحة المجلس التشريعي بغزة تضامنا مع األسـرى ورفـضا            التشريعي عن حركة حماس     
  .حمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبيةألمحاكمة عزيز الدويك رئيس المجلس و

  22/2/2008الدستور 
  

  الصراع بين حكومتي فياض وهنية المقالة يترك عشرات اآلالف من الموظفين بال رواتب .8
 إن مجموع من أوقف صرف رواتبهم مـن         نسانكز الميزان لحقوق اإل   يقول مر :  صالح النعامي  - غزة

 كانون الثاني الماضي، كما     / قطعت رواتبهم في يناير    698 موظف من بينهم     2800موظفي الصحة بلغ    
وحسب عـالء البطـة، رئـيس نقابـة         .  موظف 600أن عدد موظفي العقود الذين أوقفت رواتبهم بلغ         

 ألف  20 ألف موظف، منهم     40قطعت حتى اآلن رواتب      حكومة فياض الموظفين في القطاع العام، فأن      
 باستيعابهم في أجهزة السلطة األمنية لكن عندما تواصـلت          2005عسكري قامت حكومة احمد قريع عام       

إجراءات تعيينهم في عهد حكومة هنية األولى، قررت حكومة فياض عدم تسليمهم رواتب، رغـم أنهـم                 
ـ    ا وأضاف". فتح "إلىينتمون    العديد مـن المحـامين   إلىلقد توجهنا  " "األوسطالشرق  "لبطة في تصريح ل

برام اهللا لرفع دعاوى أمام محكمة العدل العليا ضد حكومة فياض، لكننا فوجئنا بأن المحامين الذين وافقوا                 
  ".في البداية على طلبنا تراجعوا بعد أن تلقوا تهديدات من قبل أجهزة حكومة فياض األمنية

أن حكومة فياض تقوم بتسييس الرواتب ومحاربة الناس فـي          " الميزان"ام يونس، مدير مركز     ويرى عص 
ـ  . أرزاقهم لتحقيق مكاسب سياسية    ، شدد يونس على أنه من وجهة نظـر         "األوسطالشرق  "وفي تصريح ل

  أن المنظمـات   إلىوأشار  . قانونية ال يحق للحكومة أن تقطع رواتب آالف الموظفين العتبارات سياسية          
الحقوقية الفلسطينية ستجري اتصاالت مع حكومة فياض لثنيها عن هذه السياسة، وفي حال فـشلت هـذه       

 إجراءاتهاحكومة بوقف   ال محكمة العدل العليا برام اهللا الستصدار قرار بإجبار          إلىالسياسة، فإنها ستتوجه    
  . ، ضد الموظفين"غير القانونية"

 قائلة إنه لم تقطع رواتـب المـوظفين بـسبب انتمـاءاتهم             حكومة فياض بدورها دافعت عن إجراءاتها،     
إبراهيم أبراش وزير الثقافة الفلسطيني،     .وقال د . السياسية، بل بسبب تورطهم في ممارسات ضد الشرعية       

 حماس، بل ألنه مارس أنشطة ضد الشرعية الفلسطينية أو أنه ال            إلىإنه لم يفصل أي موظف ألنه ينتمي        
يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس، في المجلس التشريعي         .واعتبر د  .باسيعترف بشرعية الرئيس ع   

أن سياسة قطع الرواتب عن الموظفين يأتي في إطار العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني الحتضانه               
ويـرى  . ية إلسـقاط حكومتـه    سرائيل اإل -حماس، وشكل من أشكال االنتقام إلخفاق المؤامرة األميركية         

 هنية المقالة بالكثير من األعبـاء       إسماعيل حكومة   إثقال من قطع رواتب الموظفين هو       موسى أن الهدف  
  . دفعها نحو االستسالمإلىاإلضافية وصوالً 

  22/2/2008الشرق األوسط 
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9. اإلعالمية على المؤسسات باإلشرافاد عباس يكلف حم  

ـ       بتكلي  أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسوماً       : بترا –غزة   اد ف المستـشار نمـر حم
والمؤسسات هي الهيئة العامة لالستعالمات، ووكالة       .باإلشراف على المؤسسات اإلعالمية التابعة للرئاسة     

  .وهيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين) وفا( األنباء الفلسطينية
  22/2/2008الدستور 

  
   غزةفي" المعمدانية"جهولون يقتحمون المدرسة م .10

وسـط  " المدرسة المعمدانيـة   "أمس مجموعة مسلحة في وقت مبكر من فجر          اقتحمت .):أ.ب.د( –غزة  
وقال شهود عيان إن مـسلحين       ".عاثوا فيها خرابا واعتدوا على موظفيها بالضرب واإلهانة       "مدينة غزة و  

وعاثوا خرابا فيها واعتدوا على حراسها بالضرب المبـرح         "هاجموا مدرسة النور المعمدانية وسط غزة       
المسلحين حطمـوا   "وأضافوا أن    ".ر ما أدى إلى إصابة احد الحراس بجراح شديدة في ساقه          وبإطالق النا 

عددا من الفصول الدراسية واعتدوا بالضرب المبرح على حراسها االثنين وطالبوهما بعدم العودة إلـى               
  ".حراسة المكان مرة أخرى

  22/2/2008الدستور 
  

  مة تفجير مكتبة جمعية الشبان المسيحيةبته" سالمجيش اإل"ناصر عل عدد من اعتقا: غزة .11
 كشفت مصادر رسمية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، أمس، عن اعتقال عدد مـن مناصـري                  :غزة

، الذي يتزعمه ممتاز دغمش في مدينة غزة، بتهمة التورط في حادثة تفجير مكتبـة            "سالمجيش اإل "تنظيم  
در نفسها، التي فضلت عدم الكشف عن نفـسها، فـإن           وبحسب المصا  .جمعية الشبان المسيحية قبل أيام    

أجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية في حكومة هنية تمكنت أخيراً من اعتقال ثالثة أشخاص من عناصر                
  .التنظيم المشتبه فيهم بالوقوف وراء االعتداء

دى إلى إتـالف مئـات      ، ما أ  "الشبان المسيحية "وكان مسلّحون قد فجروا األسبوع الماضي مكتبة جمعية         
  .الكتب والمراجع في المكتبة التي تُعد من أعرق وأقدم المكتبات في قطاع غزة

جـيش  "وشهدت الساعات القليلة الماضية توتراً شديداً بين األجهزة األمنية التابعة لـوزارة الداخليـة، و              
اعة متقدمة مـن ليـل      وانتشرت في س   .، الذي يتركّز وجوده في حي الصبرة، وسط مدينة غزة         "سالماإل

، بكثافة في محيط منزل وزير      "عز الدين القسام  "األربعاء الخميس، عناصر من األجهزة األمنية، وكتائب        
  .الخارجية السابق محمود الزهار، القريب من منزل دغمش

  22/2/2008األخبار 
  

  أسبوعين سراح محامية فلسطينية مختطفة منذ إطالق .12
 الفلسطينية الليلة قبل الماضية وشخـصيات مدنيـة مـن           األمنية ألجهزةاتمكنت   : وليد عوض  -رام اهللا   

بو أ أمانيوكانت المحامية    .أسبوعين سراح محامية فلسطينية مختطفة منذ       إلطالق أدتالوصول لصفقة   
وضـح جهـاز    أو . يد مجهولين  ى من رام اهللا عل    أسبوعين من   أكثرعرقوب من الخليل قد اختطفت قبل       

 المحتل منـذ    األخضر عرقوب كانت محتجزة في بلدة داخل الخط         أبو بان   أمسطيني   الوقائي الفلس  األمن
هـذا وأكـدت     .أزمتها وإنهاء سراحها   إطالق من   األمن أجهزة الذي حال دون تمكن      األمر 1948عام  

عائلة المحامية المختطفة أماني أبو عرقوب أنها تمكنت برفقة ممثلين عن األجهزة األمنية بنقل ابنتهم من                
  . مقر جهاز األمن الوقائي في رام اهللاىلإ، 48كان اختطافها في األراضي المحتلة عام م

  22/2/2008القدس العربي 
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   القاهرة تحاول جاهدة فتح معبر رفح": حماس"مصدر في  .13

القاهرة أبلغت وفدا مـن حركـة حمـاس         أن  " حماس"ذكرت مصادر مقربة من     :  سامي سعيد  -رام اهللا   
وإشراك الحركة في السيطرة واإلشراف عليه، حسب ما        " تحاول جاهدة فتح معبر رفح    أنها  "زارها أخيرا   

القاهرة تعي جيداً أن حماس مفتـاح       "وقالت المصادر إن     ".العرب"ذكرت مصادر مقربة من حماس لـ       
، وإن الحركة لن تعيق أي اتفاق ال ينقص من وجودها، خاصة أنها صاحبة األغلبية النيابية، مشيرا                 "للحل

 .لى أن موقف الحركة متناغم كثيرا مع موقف القاهرة وهو ما سيعجل من االتفاق على القضايا األساسية                إ
ومن المتوقع أن يزور وفد من حماس مصر مرة أخرى بعد أن تكون القاهرة قد أتمت االتصاالت مـع                   

لمـسؤولين  األطراف المعنية األخرى بخصوص المعبر، مؤكداً في الوقت نفـسه أن االتـصاالت مـع ا             
  .المصريين تتم يوميا وأن الكثير منها ال يعلن لوسائل اإلعالم

  22/2/2008العرب القطرية 
  

  "الخيانة العظمى"فياض بيع األراضي لألجانب يندرج تحت بند " حكومة"قرار ": حماس" .14
المركـز  "، تلقـى  )21/2(في تصريح له اليوم الخمـيس       " حماس"حماد الرقب المتحدث باسم حركة      قال  

فاجأتنا حكومة رام اهللا بقرارها المريب، والذي يندرج تحت بند الخيانـة            "،  نسخة منه " الفلسطيني لإلعالم 
العظمى، بسنّهم قانون بيع األرض الفلسطينية لألجانب، علما أن سـن القـوانين مـن مهمـة المجلـس                 

: وتساءل الرقـب   !".التشريعي، وليس من صالحيات الحكومات، فما بالكم لما تكون غير شرعية أصالً           
فهل يبحث السيد عباس عبر مفاوضاته التي تضر بمصالح الشعب الفلسطيني، عن احتالل آخر يـضاف             "

   ".ي؟سرائيلإلى االحتالل اإل
  21/2/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بالضفة الغربية" إقليم أبو طوق"في " فتح"تعتقل أمين سر " إسرائيل" .15

نكرت حركة فتح في بلدة بيتا الحملة الشرسة التي شنتها قوات االحـتالل             است : من وليد عوض   -رام اهللا   
على أبناء البلدة واعتقال عدد كبير منهم على رأسهم أمين سر حركة فتح في منطقة الشهيد علـى أبـو                    

وطالب منير الجاغوب احد كوادر الحركة فـي البلـدة المؤسـسات الـصحافية     . طوق زياد بني شمسة
 بادانة هذه القرصنة االحتاللية والعمـل       نسانينية والعربية والدولية والمهتمة بحقوق اإل     ية الفلسط نسانواإل

 سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين والمطالبة بحمايـة        إطالقعبر مختلف القنوات والمنابر المتوفرة على       
  .يسرائيلالشعب الفلسطيني من ممارسات االحتالل اإل

  22/2/2008القدس العربي 
  

   وسط قطاع غزةيإسرائيل في قصف" الجهاد"لـ شهيدان .16
ي استهدف مجموعة من المقاومين     إسرائيلاستشهد فلسطينيان وأصيب آخر بجراح في قصف        : ألفت حداد 

وأكدت سرايا القدس استهداف مجموعة      .شمال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة فجر اليوم، الجمعة         
مهمـة جهاديـة لرصـد     "موعة المستهدفة كانت فـي      من عناصرها شرق المغازي، مشيرة إلى أن المج       

ية، حيث اشتبكت معهم قبل أن تصل طائرات مروحيـة لقـصف            سرائيلمجموعة من القوات الخاصة اإل    
  ".المقاومين

  22/2/2008 48عرب
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   بالثبات ت وتدعوا آسري شالي.. تؤكد على ضرورة إطالق سراح البرغوثي"كتائب األقصى" .17
نثمن دور كل الفصائل التي تبذل مجهـودا         ": في بيان  ،"أمس "ألقصى، الخميس  كتائب ا  قالت: ألفت حداد 

جبارا من أجل اإلفراج عنه البرغوثي، ونحن نعلم علم اليقين أن األمر مرهون بالفصائل التي بحوزتهـا                 
ونحن فـي كتائـب شـهداء       .  وهي من تحدد وتقر األسماء المنوي اإلفراج عنها        ت،الجندي جلعاد شالي  

 فلسطين ندعوهم إلى الثبات على موقفهم الذي يطالب باإلفراج عن األخ مروان البرغـوثي،               األقصى في 
واتهم البيان بعض المسؤولين الذين لم يـذكر         ".وإننا نعي حجم الضغوطات التي تواجههم في هذا األمر        

 . لإلفراج عنهأسماءهم بمحاولة تعطيل اإلفراج عن البرغوثي، مثمناً موقف لجان المقاومة الشعبية الداعم
  21/2/2008 48عرب

  
   من سجن جنيد"كتائب األقصى" في مقاوماً 14فرار  .18

 ناشطاً وكادراً من كتائب األقصى من سجن جنيد في خطوة احتجاجية            14علن، أمس، عن فرار     ُأ :نابلس
انات على عدم التزام السلطة باتفاق تسليم أنفسهم وأسلحتهم ألجهزة األمن الفلسطينية وعدم توفر الـضم              

وقالت مصادر مقربة من المطلـوبين      . لوقف مالحقتهم بعد انتهاء فترة التوقيف     ” يسرائيلاإل“من الجانب   
 وجلهم من مجموعات فارس الليل إن مؤتمرا صحافيا تمت دعوة الصحافيين لتغطيته أمس ألغـي                14ال

ودوافـع هـذه    من دون معرفة دوافع ذلك، حيث كانوا سيطلعون الجمهور على حقيقة ما جرى معهـم                
  .الخطوة

  22/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

  حماس تقيم اليوم اعتصاماً في برج البراجنة استنكاراً لحصار غزة ورفضاً لحفريات األقصى .19
استنكارا للحصار الصهيوني البشع    "،  "في بيروت "،  اعتصاما في مخيم برج البراجنة    " حماس"تنظم حركة   

 التي تستهدفهم، ورفضا للحفريات الـصهيونية فـي         واإلرهاب قطاع غزة وسياسات التجويع      أهاليضد  
  . والربع بعد ظهر اليوماألولى، " المباركاألقصىالمسجد 

  22/2/2008النهار 
  

   سالمإلىسيضعف فرص التوصل " حماس"دعم : االنتقادات لحصار غزةردا على ليفني  .20
 سـرائيل يفني على انتقادات دولية إل    ية تسيبي ل  سرائيلردت وزيرة الخارجية اإل   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

على خلفية مقاربتها تجاه قطاع غزة وتشديد الحصار عليه من جهة، وعدم إحراز تقـدم فـي العمليـة                   
" حمـاس " السياسية مع السلطة الفلسطينية من الجهة األخرى، بتحذير اوروبا من أن أي دعم غير مباشر              

وقالت ليفني في ختام لقائها نظيرها      . الفلسطينيين و إسرائيلسيضعف فرص التوصل إلى اتفاق سالم بين        
 ستواصـل   إسرائيل، وان   "حماس"الروماني في القدس المحتلة أمس إن ال مستقبل للشعب الفلسطيني مع            

 إسـرائيل وانتقدت النغمة الجديدة لدى دول اوروبية دعـت         ". واإلرهاب الذي تنتجه  "حربها على الحركة    
على اوروبا أن تقر بأن حماس ليست منظمـة         "جاه قطاع غزة، وقالت إن      إلى إعادة النظر في مقاربتها ت     

معنية بإقامة دولة فلسطينية وال تسعى الى تحصيل مزيد من الحقوق للشعب الفلسطيني بقدر مسعاها الى                
وزادت بلهجة تحذيرية أن أي دعم غير مباشر للحركة األصولية، حتـى            ". حقهم) إسرائيل(سلب آخرين   
ية في القطاع، يضعف القوى الفلـسطينية       نسانحث عن إعادة فتح المعابر أو عن األزمة اإل        لو تم عبر الب   

وربط مراقبون بين موقف ليفني المتشدد والتقارير التي تلقتهـا           .المعتدلة المعنية بتسوية سياسية للصراع    
ـ  إسرائيلوزارتها أخيراً من سفراء        دم الرضـى بـل    تقول إن لدى اإلدارة األميركية واوروبا شعوراً بع
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ية المتـشددة   سرائيل والسلطة الفلسطينية، ومن السياسة اإل     إسرائيلاإلحباط من انعدام التقدم السياسي بين       
  .تجاه قطاع غزة

  22/2/2008الحياة 
  

  وحزب اهللا" حماس"باراك يطالب سوريا عبر تركيا بعدم التدخل لصالح  .21
ة العبرية أن باراك حمل الرئيس التركـي عبـداهللا          ذكرت اإلذاع  ":أ.ب.د" آمال شحادة،    -القدس المحتلة   

مواجهتها العسكرية مع حزب    " إسرائيل"جول رسالة إلى الرئيس السوري بشار األسد عن احتمال تصعيد           
 تتوقع موقفا مختلفا من دمشق      إسرائيل"قولها إن   " يةسرائيلاإل"ونقلت اإلذاعة عن المصادر     ". حماس"اهللا و 

وأضافت ".  كبادرة حسن نية من أجل بدء مفاوضات سالم بين الطرفين مستقبال           هذه المرة تجاه حزب اهللا    
" إسـرائيل "أن باراك حاول خالل لقائه جول استطالع رد الفعل التركي على عملية عدوانية كبيرة تنوي                

القيام بها في غزة وطلب قوة دولية تشارك فيها أنقرة وقطر وماليزيا واألردن في غزة لـضمان وقـف                   
لهذه العملية لكنها تفكر    " رفضها"وقالت اإلذاعة إن أنقرة أبلغت باراك       ". ق الصواريخ وضبط الحدود   إطال

 .في الوقت ذاته فى اطالع األطراف الفلسطينية وخاصة حماس على فكرة القوات الدولية في غزة
  22/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
   تطور دبابات تركية"إسرائيل" .22

ية، أمس إن الحكومة ستصادق في جلستها األسبوعية، بعد         سرائيلي الحكومة اإل   قالت مصادر ف   : الناصرة
 عامل تركي في قطاع البنـاء   800غد األحد، على اقتراح وزير األمن إيهود باراك، لتمديد عقود تشغيل            

  . دبابة للجيش التركي200 بعطاء لتطوير إسرائيل، مقابل فوز إسرائيلفي 
  22/2/2008الغد األردنية 

  
  لمرت يطلب زيارة مصر قبل القمة العربيةأو .23

قولها إن رئيس الوزراء    '' مصادر مصرية ''ية امس، عن    سرائيلنقلت اإلذاعة اإل   :وكاالت-غزة-تل أبيب 
. ي ايهود اولمرت، طلب زيارة القاهرة قبل انعقاد القمة العربية في دمشق أواخر مارس المقبـل            سرائيلاإل

مكتب الرئيس المصري حسني مبارك يدرس هذا الطلب، وان         ''أن   - وفقا لإلذاعة    -وأضافت المصادر   
  .''سرائيلرئيس المخابرات المصرية عمر سليمان سيبلغ اولمرت بالنتيجة خالل زيارته المرتقبة إل

 22/2/2008االتحاد اإلماراتية 
  

  وتسويتها باألرض" بيت حانون"حاخام يهودي يحث الجيش على محو  .24
ي إلى تسوية بلدة بيت حانون شمال       سرائيل يهودي متطرف، جيش االحتالل اإل     دعا حاخام  :القدس المحتلة 

ونقلت  ".سديروت"قطاع غزة باألرض ومحوها، بزعم الرد على إطالق صواريخ القسام على مستوطنة             
 إذا مـا    "إسـرائيل "إن  :" ، في عددها الصادر أمس عن الحاخام شموئيل إلياهو، قوله            "يديعوت"صحيفة  

   ".وعدم تدميرها، فإنها يجب أن تدمر بيت حانون" سديروت"أرادت حماية 
  22/2/2008صحيفة فلسطين 

  
   شبان يهود خططوا لالعتداء على العرب وحرق منازلهم في تل أبيب8إطالق سراح  .25

 شبان يهود خططوا لالعتداء على العرب وحرق منازلهم،         8أطلقت المحكمة، يوم أمس األربعاء، سراح       
وجاء  .ط، سوى التعهد باالمتثال ألوامر استدعائهم للتحقيق، في حال طلب منهم ذلك           بدون أي قيد أو شر    

أن الشرطة كانت قد طلبت من المحكمة في تل أبيب إصدار أمر يمنع الشبان المذكورين، الذين تتـراوح                  



  

  

 
 

  

            11 ص                                   997:     العدد                         22/2/2008 الجمعة :التاريخ

ن  متر من منازل العرب في المدينة، إال أ        500 عاما، من االقتراب مسافة تقل عن        18-14أعمارهم بين   
القاضية رفضت مجرد التفكير بالطلب، وقالت إنه كان من األفضل أال تقوم الشرطة بتقـديم مثـل هـذا                 

   .الطلب
  21/2/2008 48عرب

  
  الوزير إيتان يؤكد على ضرورة عدم تقسيم القدس في أي اتفاق مستقبلي .26

ـ     لخميس، إنـه يجـب     ية، رافي إيتان، اليوم ا    سرائيلفي الحكومة اإل  " شؤون القدس " قال وزير ما يسمى ب
وادعى إيتان أنه تم إجـراء اسـتطالع         .عدم تقسيم مدينة القدس في إطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين         

وفـي   .، على حد قوله   إسرائيلتبين فيه أن السكان أنفسهم ال يريدون مغادرة المدينة، وأنه أفضل لهم مع              
يادة الفلـسطينية الحاليـة قـادرة علـى وقـف      أضاف إيتان أنه ال يعتقد أن الق" مؤتمر القدس"كلمته في  

يجب المحافظة على العاصمة بكاملها، والنضال من أجل إبقائها كلها تحـت سـيطرة              "اإلرهاب، ولذلك   
  ".إسرائيل

 21/2/2008 48عرب
  

  "ج" في المئة من طلبات البناء الفلسطينية في المنطقة 94 رفضت "إسرائيل": سالم اآلن .27
 عمد بين كانون    يسرائيل اإل ن الجيش ، أ كشف تقرير لحركة السالم االن    :  بترا – ا ف ب     -القدس المحتلة   

من طلبات رخص البناء التي قـدمها فلـسطينيون فـي            % 94لى رفض   إ 2007يلول  أ و 2000الثاني  
تـشكل  و فلسطيني   70000 مستوطن و  283000والتي يقطنها   حسب تصنيف إتفاق أوسلو،     " ج"المناطق  

 رخصة بناء   91وبالتالي حصل الفلسطينيون خالل سبعة اعوام على        . غربيةمن مساحة الضفة ال    % 60
كما يبـرز    . رخصة 18472من اصل خمسة االف طلب، فيما حصل المستوطنون اليهود على اكثر من             

 قرارا ضـد    4993فخالل سبع سنوات صدر     . تفاوت كبير في قرارات هدم االبنية غير القانونية       التقرير  
لى هدم مبان شـيدها     إدت هذه القرارات    أمن الحاالت،    % 33وفي   .مستوطنين ضد   2900فلسطينيين و 

 هـدمت الجرافـات   حيـث   . لدى المـستوطنين  % 7فلسطينيون بال رخصة، فيما لم تتجاوز هذه النسبة         
  . في المستوطنات199 بناء فلسطينيا، مقابل 1663، رفي الفترة التي يشملها التقريية سرائيلاإل

  22/2/2008الدستور 
  

   تستعد لإلعالن عن حسم موضوع القدس واألقصى لصالحهاإسرائيل: خطيبالكمال  .28
  ، أن رفـض    كمـال الخطيـب    48ية في فلسطين المحتلة عام      سالمقيادي في الحركة اإل   الأكد  : طولكرم

ية الحديث عن موضوع القدس، وفي نفس الوقت قيامها بأعمال البناء واإلنشاء علـى              سرائيلالحكومة اإل 
ع في المدينة المحتلة ومحيطها، وبناء آالف الوحدات السكنية، ومـا يجـري تحـت المـسجد                 نطاق واس 

 قد اتخذت قرارها النهائي، لإلعالن خـالل   هااألقصى، من أعمال حفر وأنفاق، يؤكد بما ال يدع الشك، أن          
المسجد لى  االستيالء ع مدينة القدس عموما و   تهويد  المرحلة القريبة القادمة عن مرحلة الحسم فيما يخص         

األقصى على وجه الخصوص، وخاصة أنها تعتقد أن المناخ السياسي العالمي بات يسمح لها للقيام بهـذه                 
يين، رغـم مـا تثبتـه       سرائيلأن استمرار المفاوضات والجلوس مع اإل     رأى من جهة أخرى،     و .الخطوة

عـد يعمـل لمـا فيـه      على أرض الواقع، يشير بشكل واضح إلى أن المفاوض الفلسطيني لم ي          "إسرائيل"
  .مصلحة الشعب الفلسطيني

  21/2/2008 قدس برس
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   يحذرون من وثيقة للمجلس الصهيوني بشأن مستقبلهم في الدولة العبرية48 فلسطينيو .29

حذّر اتحاد الجمعيات العربية من الوثيقة الصادرة عن المجلس الصهيوني والتي تحدد تـصورا               :الناصرة
 إلى خلق قيادات عربية جديدة تقبـل بيهوديـة          تسعىمعتبرا أن الوثيقة     .48فلسطينيي  مستقبليا لوضعية   

إلـى أن   كمـا أشـار     . الدولة وتدين مقاومة االحتالل وتنفذ مشروع الخدمة المدنية كواجب تجاه الدولة          
 إلى ضمان مصادرة ما تبقى من أراض عربية في النقب وتجميع سكان القرى غير                أيضا الوثيقة، تسعى 

 بلدات تجميعية بعيدة كل البعد عن طابع حياتهم وبعد أن تنزع عالقتهم ببلداتهم وبيوتهم               المعترف بها في  
 ةمطالبال تهدف إلى نزع شرعية      ،معادلة الوالء غير المشروط للدولة     كما لفت اإلتحاد إلى أن       .وممتلكاتهم

  .حقوق الجماعية والفردية التي ينبغي أن يكون احترام الدولة لها غير مشروطالب
  21/2/2008 س برسقد

  
  "إسرائيل"ها ت التي ارتكباالنتهاكات يشارك في محكمة دولية حول التجمع الديموقراطي .30

غادر النائب سعيد نفاع متوجها إلى بروكسل للمشاركة في الجلسة األولى إلنـشاء محكمـة المـواطنين                 
ن الملف العام الذي    عمال كجزء م  االسيطرح ملف شهداء هبة القدس واألقصى على جدول         حيث  الدولية،  
يان فـي لبنـان،     سـرائيل  األعمال التي ارتكبها الجيش والمخابرات اإل      ت أن عتبرالتي ا ،  المحكمةستتبناه  

  .ي العالمينسانوكذلك في األراضي الفلسطينية المحتلة، بمثابة تحد عنيف للضمير اإل
  21/2/2008 48عرب

  
  هة لبيع مقبرة طاسو العليا صفقة مشبو المحكمةغليان في يافا بعد إقرار .31

ية من المساس بمقبرة طاسو، خالل اجتماع أمس بمشاركة نحـو   سرائيلحذر أهالي مدينة يافا السلطات اإل     
ية في المدينة وبحضور النائبين عن التجمع الـوطني الـديمقراطي،           سالم يافاوي في مقر الهيئة اإل     200

 وقـد   .شيخ ابراهيم عبد اهللا ونشطاء محليين     ية ال سالمجمال زحالقة وسعيد نفاع، والنائب عن الحركة اإل       
 دونـم   40ية إقرار صفقة مشبوهة منذ ثالثة عقود لبيع         سرائيلفي أعقاب قرار المحكمة العليا اإل     جاء ذلك   

  .يةإسرائيلية الحكومية وجهات سالممقبرة بين ما يسمى لجنة أمناء األوقاف اإلالمن 
  21/2/2008 48عرب

  
   بالكشف عن مخطط بناء عمارتين في باحة مسجد حسن بكزحالقة يطالب بلدية تل أبيب .32

 جمال زحالقة، رئيس بلدية تل أبيب، بالكشف عن تفاصيل الخطة البلدية لبناء عمارتين في باحـة                 طالب
مر في غاية الحساسية لدى المواطنين العرب في يافا بسبب          معتبرا أن األ  . مسجد حسن بك في مدينة يافا     

  .اريخيةقدسية المسجد وقيمته الت
  21/2/2008 48عرب

  
  ويقصف مراكب الصيادين في غزة الغربية فلسطينيا بالضفة29االحتالل يعتقل  .33

أعلنت مصادر فلسطينية أمس أن جيش االحـتالل شـن حملـة            :  وائل بنات، الوكاالت   -غزة، رام اهللا    
ية أن  سـرائيل إذكـرت مـصادر     فيما  .  فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية      29اعتقاالت طالت   

تم في حين    ، نار من منطقة قرى جنوب نابلس دون وقوع إصابات          تعرضت إلطالق  الدوريات العسكرية 
ية مراكب  سرائيلفي غضون ذلك، قصفت الزوارق الحربية اإل      و. العثور على مسدسين وزجاجات حارقة    

 مصادر أمنية   ذكرت، بحسب ما    الصيادين وممتلكات الفلسطينيين غرب بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة         
  .مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فلسطينية
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  22/2/2008الوطن السعودية 
  

  ألراضيلف يجرويعمل على تفي غزة يتوغل االحتالل  .34
 لمئات األمتـار فـي      ، أمس ، إن قوات االحتالل توغلت    ،قالت مصادر محلية وشهود    : رائد الفي  -غزة  

ـ جروقامـت بت  ة الدولي في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح، جنوب قطـاع غـزة              محيط مطار غز   ف ي
ع وقو دونمساحات من األراضي الزراعية، وسط عمليات إطالق نار كثيفة على المنازل والطلبة ولكن              

كما توغلت قوات االحتالل لمئات األمتار في منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، وشـرعت               . إصابات
دهمت عدداً من المنازل في المنطقـة، وحولـت         كما  .  أيضا ف مساحات من األراضي    في جر  ذلكفور  

  .سكان وشهود، بحسب ما أفاد أسطحها إلى ثكنات عسكرية
  22/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
   تجرم قرار السلطة بيع أراض لألجانب فلسطينيةنقابات مهنية .35

كومة فياض، القاضي بالـسماح لألجانـب بـشراء    اعتبر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية قرار ح     :غزة
مثل مشيرا إلى أن    . هاألراضي الفلسطينية بأنه قرار خطير وجريمة، معرباً عن استنكاره الشديد لصدور          

هذا القرار يتساوق مع سياسة االحتالل الهادفة إلى سرقة األرض الفلسطينية وتهجير الشعب الفلـسطيني               
   .منها

  22/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

   احتجاجاً على قرار االحتالل هدم متنزه البلدة في الضفة الغربيةاعتصام في عزون .36
يون وأجانب، أمس، في متنزه بلدية عزون،       إسرائيلاعتصم مئات المواطنين ونشطاء سالم      :  وفا -قلقيلية  

بلدية إلـى   اليس  رئ ولفت   .، احتجاجاً على نية قوات االحتالل هدم المتنزه        في الضفة الغربية   شرق قلقيلية 
اإلجراءات التعسفية التي تمارسها قوات االحتالل بحق عزون، ومن بينها تجريـف مئـات الـدونمات                

  .وإغالق مداخل البلدة، إضافة إلى حملة االعتقاالت والمداهمات اليومية لمنازل المواطنين
  22/2/2008األيام الفلسطينية 

  
 ساد والسيطرة على المحاكمقضاة غزة ورام اهللا يتبادلون االتهامات بالف .37

شن رئيس محكمة االستئناف الشرعية المقال في غزة، حسن الجوجـو، حربـا   :  كفاح زبون-  رام اهللا
، بتحويـل مجلـس القـضاء الـى مطيـة      الشيخ تيسير التميميكالمية قاسية ضد قاضي قضاة فلسطين    

ن أ، معتبـرا    األخيـر مر الذي نفاه    شخصية، يكثر فيها الفساد المالي واالداري، وعمليات االختالس، األ        
 التميمـي شخـصياً   ،يتهم الجوجوو .الجوجو يختلق االكاذيب واالباطيل ردا على قرار فصله من منصبه

كما  . شراء ارضمن خالل عملية الف دينار في دار االيتام بغزة 80بالسكوت عن عملية اختالس بمبلغ 
، الذي ال يقتصر أيضا على قضية       الفساد المالي واالداري  قضية األيتام، جزءاً من حالة ما سماه        يعتبر أن   

  . موظفا منذ ايلول الماضي40 قضاة شرعيين و7قطع رواتب 
 22/2/2008الشرق األوسط 

  
  إلجراء عملية جراحية48تضطر النتحال شخصية مواطنة من فلسطينيي فلسطينية  .38

طينية من جنين، لالشتباه بأنهـا أجـرت        فلسإمرأة  ية في حيفا، أمس،     سرائيلاعتقلت الشرطة اإل  : تل أبيب 
   دخلت المستشفى بوثـائق مـزورة،       مرأةن ال أالناطق بلسان الشرطة،     وقال. بالخداعقلب مفتوح   عملية  
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جـراء هـذه    عجزت عن إ  اعترفت بانها   حيث أنها   . 1948انتحلت فيها شخصية مواطنة من فلسطينيي       
  .، إال من خالل هذ الوسيلةالعملية المعقدة

  22/2/2008األوسط الشرق 
  

  "سالمفتح اإل"ترحيل آخر نساء مقاتلي  .39
 الستار عن وأسدل، أمس، ردن األإلىمن مدينة صيدا " سالمفتح اإل" نساء مقاتلي خرارحلت : صيدا

فصل اخر من فصول هذا التنظيم المسلح في لبنان، والذي كان لمدينة صيدا نصيب فيه، من خالل 
 إلى في المدينة، اللواتي تم ترحيلهن على دفعات األرقمتنظيم في مسجد دار استقبالها لنساء مقاتلي هذا ال

 صيدا قبل وقت قليل من انتهاء إلى طفال، كانوا قد جاؤوا 30 ونحو امرأة 17 وعددهن ردنسوريا واأل
  .معركة نهر البارد

  22/2/2008السفير 
  

  عبر رفح من أجل دراسة سبل فتح م"إسرائيل"مفاوضات سرية تجري بين مصر و .40
 في عددها الصادر أمس الخميس، ،يةسرائيلقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإل:  سامي سعيد-رام اهللا 

 بمشاركة االتحاد األوروبي من أجل دراسة سبل فتح إسرائيلإن مفاوضات سرية تجري بين مصر و
ذي تتفاوض معبر رفح جنوب قطاع غزة، موضحة أن هذه المفاوضات السرية تجري في الوقت نفسه ال

وأوردت على موقعها اإللكتروني أن رئيس قسم شعبة المعلومات . فيه مصر مع حماس بشأن معبر رفح
ية عاموس جلعاد سوف يطلب من مصر تواجد عناصر من فتح كمراقبين على سرائيلفي وزارة الدفاع اإل

هرة في زيارة وأشارت الصحيفة إلى أن جلعاد سافر إلى القا. طول الحدود بين مصر وقطاع غزة
حيث اجتمع مع وزير المخابرات المصري عمر , ي إيهود باراكسرائيلبتكليف من وزير الدفاع اإل

وتمت مناقشة إغالق الحدود ووضع ترتيبات جديدة للحدود مع , سليمان، ووزير الدفاع محمد طنطاوي
 التقدم بشأن معبر رفح وبينت الصحيفة أن زيارة جلعاد إلى القاهرة قد أحدثت بعض. قطاع غزة ومصر

 موافقتها على فتح المعبر بالطريقة التي كانت بعد االنسحاب من القطاع مع موافقة إسرائيلحيث أبدت 
ورقابة , ومراقبين من حركة فتح في الجانب الفلسطيني, على تواجد مراقبين من االتحاد األوروبي

وأشارت الصحيفة، نقالً عن مصادر سياسية، إلى أنه رغم عدم . ية عن طريق الكاميرات للمعبرإسرائيل
 نتيجة قرار تم إسرائيلالتوصل إلى إجابات حول هذه األسئلة فإن هناك اتفاقا من الناحية المبدئية في 

  .اتخاذه في المجلس األمني مصغر الجانب على فتح معبر رفح
  22/2/2008العرب القطرية 

  
   في معرض باريس للكتاب"إسرائيل"مثقفون مصريون يحتجون على استضافة  .41

مع محمد " مذكرة احتجاج" المعلم، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، انه وقع على إبراهيمقال : القاهرة
 والكتاب العرب ورئيس اتحاد كتاب مصر، وسامح عاشور، لألدباء العام لالتحاد العام األمينسلماوي، 

 الجهات الداعمة إحدى وزارة الخارجية الفرنسية باعتبارها إلى المحامين، وان المذكرة موجهة نقيب
. في دورته القادمة" كضيف شرف "إسرائيلالذي سيستضيف " صالون الكتاب"لمعرض باريس للكتاب 

يين من تحدياً سافراً ال مبرر له لمشاعر المال"وسجلت المذكرة أن هذا السلوك من جانب فرنسا يمثل 
أبناء الشعب الفلسطيني الذين تعرضوا طوال ما يقرب من نصف قرن وما زالوا يتعرضون ألبشع أنواع 

ووصفت المذكرة ". يةنساناإل سواء من الناحية السياسية أو الثقافية أو األولية حقوقهم وإلهداراالحتالل 
  .األمرب الفرنسي تجاهل ، لكن الجان"يإنسانوحشي وغير "ي لقطاع غزة بأنه سرائيلالحصار اإل

  22/2/2008الحياة 
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  % 1.2بـ " الكويز"ية في منتجات سرائيلمصر تخفض نسبة الخامات اإل .42

ي سرائيلأعلنت مصر أنها ستبدأ خالل الربع األول من العام الحالي في تخفيض نسبة المكون اإل :القاهرة
صدير للسوق األمريكية واألوروبية بنسبة للت" الكويز"في صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ) الخامات(

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير .  في المائة11.7 في المائة، بدال من 10.5 في المائة لتصبح 1.2
التجارة والصناعة أن هذا التخفيض يأتي في إطار االتفاق الذي تم مؤخرا بين الرئيس حسنى مبارك 

  .ت خالل زيارته األخيرة لمصري أيهود أولمرسرائيلورئيس الوزراء اإل
  21/2/2008قدس برس 

  
 إقامة الدولة الفلسطينية من أولويات السياسة الخارجية الكويتية: الرومي .43

 في وزارة الخارجية الكويتية السفير محمد احمد المجرن الرومي واإلعالم البحوث إدارة أكد مدير :كونا
 أولويات الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف هي من ضاألر الدولة الفلسطينية المستقلة على إقامة" أن

مام المشاركين في ، أضافأو ."السياسة الخارجية الكويتية تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية والقمم العربية
القضية الفلسطينية " أن الشعب الفلسطيني إلى المتحدة الدراسية الخاصة بتقديم المساعدة األممحلقة 

 ينساناإللفلسطيني هي من اهتمامات سياسة الكويت الخارجية العتبارات كثيرة منها ومعاناة الشعب ا
 . " والقومي والقانونيواألخالقي

  22/2/2008الرأي الكويتية 
  

  "إسرائيل"اغتيال مغنية سيعجل بزوال : مستشار خامنئي .44
 الصهاينة قد أن، أمس علي الخامنئي اللواء يحيي رحيم صفوي، اإليراني مستشار المرشد أكد: طهران

 بإمكانهم الصهاينة ليس إنوقال .  لعماد مغنيةاإلرهابيةعجلوا بزوالهم من خالل اغتيال عناصرهم 
 معقود بأن يحين في القريب العاجل وقت زوال هذا الكيان اللقيط المجرم واألملمواجهة نضال عالمي، 

 وذلك عبر نهضة وانتفاضة المسلمين  والرجال في فلسطين ليل نهارواألطفالالذي يسفك دماء النساء 
  . ولبناناألخرىودعمهم لحماس والجهاد والفصائل الفلسطينية 

  22/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

   أحد لرفع شعار التعاطف مع غزةنيلم يدفع: أبو تريكة .45
 العالم إلى تريكة انه كان يريد توجيه رسالة قوية أبواعتبر نجم الكرة المصرية محمد :  ا ف ب-الدوحة 

 األهدافعن معاناة الشعب الفلسطيني عندما رفع شعار تعاطفا مع غزة على قميصه بعد تسجيله احد 
 إستاد تريكة، في حديث لصحيفة أبووكشف .  مؤخرا في غاناأقيمت افريقية التي أممخالل بطولة كأس 

 اتخذ بأنهه الخطوة مؤكدا  القيام بهذإلى لم يدفعه أحداالدوحة القطرية المتخصصة في كرة القدم، بأن 
  .  يبلغ احد من زمالئهأنالقرار بمفرده حتى من دون 

  22/2/2008القدس العربي 
  

 ي على غزة إلنهاء حكم حماس إسرائيلواشنطن ترغب في هجوم : "هآرتس" .46
ية أن هناك رغبـة أميركيـة فـي شـن           سرائيل اإل "هآرتس"ذكرت صحيفة   : الوكاالت -القدس المحتلة   

 "تل أبيـب  "ملية عسكرية في القطاع للتخلص من حماس، مشيرة إلى أن واشنطن ستنسق مع               ع "إسرائيل"
العملية العسكرية لتفادي أخطاء حرب لبنان، استباقاً لحدوث تغييرات علـى الـسياسات فـي االتحـاد                 
األوروبي تجاه حركة حماس ما سيفضي إلى كسر الحصار المفروض على الحركة في القطاع بعد تفاقم                
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وذكـرت الـصحيفة أن وزيـرة الخارجيـة          .ي هناك، ما سيعزز من قوة ونفوذ حماس       نسانع اإل الوض
الوضع القائم هناك ال يمكن أن يبقى على        " إن   ، األسبوع الماضي  "الكونغرس " في ،األميركية رايس قالت  

نع منح تقوية عباس وم" أن هذا السيناريو يحقق معيارين هامين لواشنطن         "هآرتس"وأشارت  . "ما هو عليه  
ووفقاً للـسيناريو األميركـي      . إلى فك الحصار   إسرائيل إذا ما أسفرت الضغوط على       "جائزة للمتطرفين 

وسيسعى األميركيـون  .  السياسيةتتباللمترية كاملة وكذلك استعداد إسرائيلهناك حاجة لجاهزية عسكرية     
 .لواعدة وتنتهي مع لجنة تحقيقللتأكد أكثر من الماضي من أن ال تكون عملية غزة عملية تبدأ باآلمال ا

  22/2/2008البيان 
  

   سمع للصمأجهزةتمنح مؤسسات فلسطينية غير حكومية " الوكالة األميركية" .47
، أمـس  الفلسطينية،   األراضي، في   "USAID" للتنمية الدولية    األميركيةوقعت الوكالة   : حسن عبد الجواد  

في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمنح      . حكوميةأربع اتفاقيات مع أربع مؤسسات غير       " رفيد"عبر مشروع   
  .أميركي ألف دوالر 700أجهزة سمع أللف وثالثمائة أصم فلسطيني بقيمة 

  22/2/2008األيام الفلسطينية 
  

  "حماس"ولن أترشح للرئاسة وال أفتح خطوطاً مع ... تتهاوى" فتح ":دحالن .48
فـي  و ،النائب محمد دحالن  " فتح"دي في حركة    القياحواراً مع    "الحياة"أجرت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

  :ما يلي نص الحوار
حكم بلعاوي  " فتح"هل يعكس التراشق اإلعالمي الذي جرى بينك وبين عضو اللجنة المركزية لحركة             > 

  أزمة داخل الحركة؟
 التراشق اإلعالمي ليست له عالقة باألزمة داخل الحركة، رغم أن هناك فعالً أزمـات ولـيس أزمـة           -

فاألزمة موجودة ومن ينكرها فهو أعمى ألن الحركة مـرت عليهـا            . أزمة بنيان وأزمة سياسية   : دةواح
 وخسرنا االنتخابات وحدث انقالب     أبو عمار ) الراحل ياسر عرفات  الرئيس  (حربان وانتفاضتان وخسرنا    

 إعالمي  األزمة هي نتاج طبيعي لهذه المعطيات، لكن ما حدث من تراشق          . ، ولم يحدث أي تغيير    "حماس
في رأيي غير مفيد، خصوصاً في ظل هذا االنقسام الحادث في غزة، وهو أيضاً مبدأ مرفـوض إداريـاً                   

ولقد سألت الرئيس أبو مازن عن هذا األمر ألنه معروف عني أنني أطرح مواقفي علناً وليس                . وتنظيمياً
  .سراً
  بماذا تبرر إذن هذا الهجوم الذي جرى عليك من بلعاوي؟> 
هو يرد على تصريح مفتعل ال علم لي به نُسب إلي من أحد معارفي، ولقد آثرت أن أرد على هذا               أوالً   -

الرجل فقط الذي يفتعل األزمات والبطوالت الوهمية والذي يدرك جيداً أنه لن يحاسـب ألنـه يحتمـي                  
 المفتـرض أن    وإذا كان يرد باسم اللجنة المركزية، فهذه جريمة ألنه من         . بعضويته في اللجنة المركزية   
ولو كان رد باسمه لكان وقع كالمه أخف وطأة، وما حدث يعكس مـدى              . يتقصى ويسأل صاحب العالقة   

لكـن  . الحاجة الملحة لضرورة تغيير جذري في طريقة األداء والسلوك وفي المنهج من خالل االنتخابات           
 اإلطالق، وبالنسبة الـى     الرد بهذا األسلوب المتدني من عضو لجنة مركزية في الحركة غير مقبول على            

  .المسألة ليست شخصية، وبلعاوي ال يشكل قضية كبرى ألناقشها
، خصوصاً في ضوء الحديث عن اإلعداد للمؤتمر السادس للحركة، هـل            "فتح"ما حقيقة األزمة داخل     > 

  هناك صراع أجيال؟
هـذا غيـر    . يـال  األزمة أعمق من ذلك بكثير، وليست كما يريد أن يبسطها البعض بأنها صراع أج              -

األزمة على البرنامج وضرورة إعمال النمط الديموقراطي في الحركة، ففتح هي التـي قـادت               . صحيح
الحركة الوطنية الفلسطينية ولم ترتكب قيادتها أخطاء جوهرية، وكانت نموذجاً وعموداً فقريـاً للحركـة               
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ه نقداً أو يطرح فكـرة يقـوم بعـض          لكنها اآلن تتهاوى أمام أعيننا، وأي كادر يوج       . الوطنية الفلسطينية 
 أحـدا مـن أعـضاء اللجنـة         أنأعضاء اللجنة المركزية فوراً بإلقائه بالتهم، وأتساءل هل سمعنا يوماً           

 قام باالعتراف بأنه اخطأ أو قصر؟ لم يحدث ذلك          1989المركزية التي سيطرت على فتح عنوة منذ عام         
  .ألنهم يتصرفون كآلهة

  تمر مصغر للحركة، ما رأيك؟هناك من يطالب بعقد مؤ> 
 رؤية أعمق من فكرة لفلفة عقد مؤتمر وكأنه سيعقد تحـت الـضغوط أو               إلى اعتقد أن الحركة بحاجة      -

باختصار هناك أسس متعارف عليها، فهنـاك مالحظـات   . سيصاغ بطريقة ما فيقود إلى مزيد من التأزم      
  .واجتماعات ولن أتوقف عند التفاصيل

  مطالبتك باالنضمام لعضوية اللجنة المركزية؟ما صحة ما يتردد عن > 
 في اللجنة المركزية ألن هـذا يقتـل         اإلضافات ليس صحيحاً، وأنا من أوائل كوادر فتح الذين رفضوا           -

ثم إن األزمة داخل الحركة أكثر تجـذراً مـن أن           .  عاماً 19العملية الديموقراطية، وهي أساساً ميتة منذ       
 عن نفسي، فالوطن كله يضيع اآلن بين سطوة االحتالل وبين جنـون             أنا أتحدث . فالن يبحث عن موقع   

حماس، وبالتالي أرى أن عقد مؤتمر الحركة وإصالح فتح وإعادة بنائها هو األساس لبداية طريق نحـو                 
مستقبل أكثر أمالً وإشراقاً، فالحركة الوطنية الفلسطينية برمتها، وليس فقط حركة فتح، أصبحت في مهب               

 ليس لديها أفق سياسي في المستقبل المنظور، لذلك يجب          إسرائيل مجزأ جغرافياً وسياسياً و    الوطن. الريح
أن نفكر بشكل جذري أن نصلح فتح ليمكنها أن تطرح برنامجا وطنيا سياسيا مريحا ومقنعـاً يمكننـا أن                   

كن صوغ األمور   ندافع عنه في المجتمع الدولي وأن نحشد كل القوى الفلسطينية العربية والدولية خلفنا، ل             
  .بالشكل الذي نراه اآلن، فإنه سيذهب بنا إلى كارثة ال محال

  ما صحة ما تردد عن أنك لوحت بانشقاق داخل حركة فتح إن لم تستجب لمطالبك؟> 
 لن أرد على من يروجون لمثل هذه األكاذيب فهم ال يستحقون، لكن هناك من يسعى إلى تبسيط األزمة                   -

وأتساءل هل طرحت قيادة فتح سؤاالً علـى        .  أكبر بكثير  فاألزمةع أو أجنحة،    وتصويرها على أنها مواق   
نفسها ماذا ستفعل إذا فشلت المفاوضات السياسية، وما هي البدائل في ظل حقـائق االنقـسام الـداخلي                  

لألسف ال توجد أفكار، ومن وجهة نظري ال يجـوز أن           . يسرائيل السياسي من الجانب اإل    األفقوغياب  
ية إنسان القضية الفلسطينية قضية     أصبحتالمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني يذبح يومياً فيما        نسكت عند   

وليست سياسية، بينما نرى العالم من جانبنا يعترف باستقالل كوسوفو في حين أن الشعب الفلسطيني مـا                 
  .1948زال يعاني منذ عام 

اسة، فهناك احتمال أال يخوض الرئيس      تحدث البعض عن أن الخالفات سببها منافسة على كرسي الرئ         > 
  انتخابات الرئاسة المقبلة؟)  مازنأبو(محمود عباس 

 مرة أخرى المسألة ليست موقفاً، فهناك خطر حقيقي يهدد الشعب الفلسطيني كله، بما فيه حركة فـتح،                  -
قـضية  الـوطن يـنهش وال    . ومن ال يرى ذلك وال يشعر بمدى خطورته فهو إما جاهل سياسياً أو مكابر             

أصبحت في خطر حقيقي، ونتحدث عن الرئاسة؟ أصالً ما جدوى الرئاسة والشعب كله ضائع، ثم أن هذه                 
المسألة ليس عليها نقاش ألن الرئيس أبو مازن في موقعه يرأس فتح والسلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية                

بـر لهـا عالقـة بالـشرعية        ، وإن حصل له أي مكروه ال قدر اهللا، ستحدث كارثة أك           )لمنظمة التحرير (
السياسية، وستكون هناك أزمة كبرى ألن أبو مازن يجمع هذه الحقائب الثالث التـي تحمـي الـشرعية                  

 إلى أنني قلت مراراً إنني ملتزم مـن سـيأتي       باإلضافةوتحافظ على استمرار شرعية السلطة والمنظمة،       
 أبو مازن بخـوض انتخابـات       األخ إلقناع   رئيساً، وحين فقدنا الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ذهبنا جميعا        

 األسـئلة لكن كل من يثير هذه القضايا يسعى إلى الهروب من           . الرئاسة، ولم نختلف عليه وانتهى األمر     
الصعبة بتوزيع التهم بأن فالن يبحث عن الرئاسة أو عن موقع ما، بينما القضية الفلسطينية فـي مهـب                   
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ون الرئيس المقبل، األولى اآلن البحث عن فلسطين المقبلة، فهذا          باختصار شديد أنا ال أريد أن أك      . الريح
  .ما يعنيني اآلن

   الصعبة التي يهربون منها؟األسئلةما هي > 
 أوالً حين يفتعلون في اللجنة المركزية تصريحا كاذبا وهم يعلمون أنه مختلق وفـي الوقـت نفـسه ال          -

الرد على أسئلة عن مستقبل قطاع غـزة والقـضية          أيضاً هل تملك اللجنة المركزية      . يملكون جرأة الرد  
الفلسطينية إذا فشلت المفاوضات، ألنه إذا استمرت الظروف الحالية كما هي في ميزان القوى، ستفـشل                

 لقضايا الوضع النهـائي، أي القـدس        2008المفاوضات ولن يكون هناك حل نهائي كما كنا نتمناه عام           
هذا أصبح ال وجود له اآلن      . 194ة الالجئين بناء على القرار       وعود 1967الشرقية العاصمة وحدود عام     

أيضاً ما هو مستقبل العالقة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة، وما مـستقبل             . يسرائيلفي العقل اإل  
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من الفقر والجوع وظلم حماس وعدوان االحتالل، وما هـو                 

ملة في الضفة والقطاع في ظل ضعف التحصيل العلمي في ضوء أزمـة حقيقيـة فـي                 مستقبل أجيال كا  
 في حال اقتنعنا بعدم وجود حل جوهري؟ كل هـذه أسـئلة             إسرائيلالتعليم، وما هو مستقبل العالقة مع       

  .تحتاج إلى تفكير وتخطيط
  ؟كثيرون حملوك مسؤولية هزيمة فتح في غزة، خصوصاً انك كنت غائباً وقت األحداث> 
أنصفني أكثر ممـا    ) التحقيق(التقرير  .  غياب القيادة غير مبرر، أال يوجد غيري من يتحمل المسؤولية          -

أطلب، لكنني كفلسطيني وكفتحاوي أعتبر نفسي مقصراً، ولدي الجرأة على أن أتحمل المسؤولية، وأنـا               
  ).لجنة التحقيق(ملتزم نتائج التقرير 

الرحيم،   رئيس لجنة التحقيق هو األمين العام للرئاسة الطيب عبد         لكن هناك من يشكك بهذا التقرير ألن      > 
  ووصف بعض الفتحاويين رئاسة الطيب لهذا التحقيق بأنه نكتة ألنه مقرب منك؟

 ولو كانت النتيجة العكس كيف كانوا سيصفون الطيب، هل يجب أن يجلدني التقرير حتى يكون صائباً                 -
  .في نظرهم

  الحرب األهلية التي جرت في غزة والقول بأنك وراءها؟ماذا عن تحميلك مسؤولية > 
موقفهم هذا ال يهز    . يعتبر من ينتقده أو يجابهه إما كافر أو خائن        " اإلخوان المسلمين " هناك تنظيم اسمه     -

باختصار شديد أنا قرأت التقرير على االنترنت تفصيلياً، وإن أخطأت فأنا أعترف بخطئـي،              . شعرة مني 
أين دور الذين   : تعترف بصواب موقفي، لكني أسأل هؤالء الذين يحملونني المسؤولية        وإن أصبت فالناس    

خانوا الحركة ورفضوا أن يذهبوا أو يكونوا في غزة جبناً؟ ثم أن هناك من كانوا يعملون مـع حمـاس                    
يين للمـرة   أما عن الحرب األهلية، فالذين قتلوا الفلسطين      . في النهاية أنا ملتزم نتائج التقرير     . وخانوا فتح 

 في التاريخ الفلسطيني على الهواء مباشرة بابتهاج شديد هم حركة حماس، ولم يعد سراً أن حماس                 األولى
انقلبت على الشعب الفلسطيني، وعموما كلما تقدمت حماس في الحكم كلما اكتشف الـشعب الفلـسطيني                

  .والمراقبون والمثقفون حجم الكارثة التي كنا نحذر منها في سلوك حماس
تتحدث عن أزمة خطيرة وأن القضية الفلسطينية كلها في مهب الريح، لماذا ال تضعون يدكم فـي يـد             > 

حماس، خصوصا أنه ال يمكن إغفالها، فهي تمثل جزءاً كبيراً من الشعب الفلسطيني، أال يستحق األمـر                 
  التنازل في سبيل الوطن؟

ئيس أبو مازن، بالرغم من أنني مرتاح علـى          أنا ال أفتح خطوطا مع حماس ألنني ملتزم ما يقوله الر           -
فـي  (ومع ذلك، ال يمكننا أن نغفلهم       . المستوى الشخصي ألن جميع ما كنت أحذر منه عن الحركة حدث          

، لذلك يفترض من حماس مراعاة مصالح الشعب الفلسطيني، فعلى الرغم من كل الجرائم التـي                )حماس
ال الرئيس عباس، حتى يمكن أن نتحـاور ونعـالج كـل            ارتكبتها عليها أن تتراجع عن االنقالب، كما ق       

القضايا الداخلية، فهل تراجعها هذا زلزال؟ أنا ال أرأى أن هذه شروط، إذا أعلنت حماس أنها سـتتراجع                  
عن االنقالب وتبعاته، سنخرج مؤيدين ومهللين، وسنفرضها على الجميع، وأنـا سـأكون أول المنـادين                
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ومعالجة كل نتائج االنقالب من جراح وآالم لكل العائالت التـي فقـدت             بضرورة إعادة اللحمة الداخلية     
  .أبناءها، لكن يبدو أن مستقبل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ال يعنيها

  يقال إن الحوار مع حماس خط أحمر أميركي؟> 
 مكة رغم   أذكّر أننا ذهبنا ووقعنا اتفاق    .  غير صحيح، مفتاح الحوار بين أيدي حماس وليس األميركيين         -

 ورغم أننا لسنا دولة مستقلة، إال أنهم لم يستطيعوا أن يفرضوا            إسرائيل وضد رغبة    األميركيينمعارضة  
وأكرر أنه فور عـودة حمـاس عـن         . علينا ما يريدون، وأنا من الذين قاتلوا من أجل توقيع اتفاق مكة           

أدعوهم أن  .  في تحقيق ذلك   االنقالب، سيتحرك أبو مازن لرأب هذا الصدع، وسنكون أدوات مساعدة له          
، وليحرجوا أبو مازن، بل ليحرجوا كل حركة فتح، فالعودة عن االنقالب            األميركيينيغلقوا الطريق على    

تعني بداية فتح الطريق، لكن خطف الشعب الفلسطيني وقتله ونهبه والبلطجة لن تفيد، ولو كنـت أشـغل                  
  . عقد الحوارموقعاً رسمياً لقالوا إن دحالن هو الذي يعيق ويمنع

كيف يتراجعون عن االنقالب ويسلمون األجهزة األمنية التي كانت هي السبب الرئيس في الصراع بين               > 
  فتح وحماس أو السلطة والرئاسة والحكومة؟

 أنا شخصياً ضد إعادة األجهزة األمنية إلى ما كانت عليه في السابق، وبالمناسبة عرضت في الـسابق                  -
عادة بناء األجهزة األمنية بمهنية عاليـة وباسـتقاللية بعيـدا عـن التجـاذب               خطة تفصيلية مختصرة إل   

ووافق عليها  ) عندما كان رئيساً للحكومة   (الفصائلي، وعرضتها على الرئيس عباس وعلى إسماعيل هنية         
نحن مقتنعون كفتحاويين ووطنيـين بـضرورة أن        . الرئيس وكذلك هنية، لكن االنقالب سبق بداية العمل       

باختصار شـديد حمـاس خـضعت       .  مستقلة، لكنهم رفضوا وانقلبوا على السلطة      األمنية جهزةاألتكون  
ألوهام مجنونة غير منطقية ولخيال مريض تسبب في هذه الكارثة على أنفسهم وعلى الشعب الفلـسطيني           
كله، فأصبحت الحركة اآلن في الوعي الفلسطيني والعربي مجموعة لصوص ومجرمين بدال من تنظـيم               

  .أي فضيحة أكثر من ذلك. يعكس مجتمعا مجاهدا ومقاومانزيه 
  تردد أنك تعارض إطالق القيادي في فتح مروان البرغوثي؟> 
 مروان صديق شخصي منذ كنا طالباً، وهو كادر مميز وقائد وأدى دوراً اسـتثنائياً فـي االنتفاضـة،               -

يين وحماس بطريقـة  سرائيلين اإل باألسرىووجوده مفيد وسيضيف كثيراً، ونأمل في أن تتم صفقة تبادل           
  .مشرفة وتتضمن اإلفراج عن مروان برغوثي

ي فـي   سرائيلعلى صعيد المفاوضات السياسية، ذكرت أنه ال يوجد أفق سياسي مأمول من الجانب اإل             > 
  المستقبل المنظور، هل لديك معلومات تبني عليها توقعاتك؟

نتاج خبرة ودراسة معمقـة، فالوضـع الفلـسطيني          هذا ليس تقديري الشخصي أو موقفاً ترفياً بل هو           -
، وال أرى أن    إسـرائيل ي، نحن أصبحنا جزءا من الحياة السياسية في         سرائيلمرهون بالوضع السياسي اإل   

أقول ال يوجد أفق سياسـي      . الوضع الحالي هناك يسمح بانطالق عملية سالم جدية، فهناك انقسام داخلي          
يرة ال أريد أن أشرحها، ومنطقيا أدرك من تجربتي في المفاوضات           ي العتبارات كث  سرائيلمن الجانب اإل  
ي الحالي لن يقود المنطقة إلى إمكان عقد صفقة سياسية يمكـن للـشعب الفلـسطيني                سرائيلأن الواقع اإل  

  .تقبلها
  ما هي الخيارات إذن؟> 
م تأكيـد المـشروع      يجب أن أعول على العالقات الدولية بين القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة، ث            -

  .السياسي بالكامل، ولألسف ليست هناك أفكار حول ذلك
  يين؟سرائيلعودة إلى المسار السياسي ومفاوضات السالم، هل هذا التحليل له عالقة باتصاالتك باإل> 
ي عن كثـب ألننـي      سرائيليين، لكنني أتابع الوضع الداخلي اإل     سرائيل أنا اآلن ليست لدي عالقة مع اإل       -

ي، فتأثير المجتمـع    سرائيلبأن التقدم أو التراجع في عملية السالم يتأثر مباشرة بالوضع الداخلي اإل           مقتنع  
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 األميركيـة   واإلدارة فقط هم من يملكون التأثير عليها،        واألميركيون محدود للغاية،    إسرائيلالدولي على   
  .إسرائيلحاليا ال يمكنها الضغط على 

  الي؟ي الحسرائيلوكيف تقرأ الوضع اإل> 
ـ  ) يسرائيلوزير الدفاع اإل  ( ال أعتقد أن     - أولمرت بالتحرك نحو   ) رئيس الوزراء إيهود  (باراك سيسمح ل

ثم إن  . عملية سالم ذات صدقية إلنهاء الصراع ألن باراك يرى نفسه رئيساً للحكومة وليس وزيراً للدفاع              
رئيس الـوزراء   (يتصرف وكأنه    في المئة من حياة الشعب الفلسطيني مرهون حاليا بيد باراك الذي             99

لذلك ال أعتقـد  . شارون ألنه ينظر إلى مستقبله في االنتخابات وال ينظر إلى عملية السالم      )  ارييل األسبق
أن أولمرت يمكنه أن يخوض مفاوضات سالم تنهي قضايا الحل النهائي فـي هـذا الظـرف الـسياسي                   

على أولمرت في منعه من االنزالق في عملية        تشكل عبئاً آخر    " شاس"والحزبي، باإلضافة إلى أن حركة      
نتانياهو الذي ينتظر من الحكومة خطأ ما أو        ) زعيم المعارضة وحزب ليكود بنيامين    (سالم جدية، وهناك    

  .مازن ليسقط الحكومة ويفوز في االنتخابات ما يمكن أن يسمى تنازالً من أولمرت ألبو
  عة للوقت؟إذن ما جدوى لقاءات عباس وأولمرت، هل هي مضي> 
 ال أستطيع أن أقول ذلك ألن واجب أبو مازن أن يبحث في كل مكان، لكن إذا كان لديه طموح أو أمل                      -

الرئيس أبـو مـازن     . كبير في أن هذه االجتماعات ستقود إلى حل نهائي، فإن هذه التقديرات غير دقيقة             
ريب ألن نتوصل واقعيا لحقيقة وأمر      معني بأن يسير في هذا االتجاه، لكنني على يقين أنه سيأتي اليوم الق            

 ال تريد أن تصل إلى حل نهائي، لكن يجب المحاولة في الظرف الراهن رغم أن كـل                  إسرائيلواقع بأن   
 ال تريد أن تتفاوض في قضية القدس، بل إنها تمعن في بناء مستوطنات فـي                إسرائيليوم يمر يؤكد أن     

  .القدس الشرقية الستكمال االستيطان فيها
  ك من يحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم تشغيل معبر رفح؟هنا> 
فياض ) سالم( ال يوجد داخل السلطة خالف على تشغيل معبر رفح، والرئيس عباس ورئيس الحكومة               -

طرحا فكرة إدارة المعبر من الرئاسة، وحصال على موافقة مبدئية من اللجنة الرباعية، لكن حماس هـي                 
 فرض الحصار   إسرائيل، فهي التي سهلت على      األمري تتحمل مسؤولية هذا     التي تعارض ذلك، وهي الت    

  .على غزة
   اآلن؟باألميركيينكيف تصف عالقتك > 
 عندما كنت في موقع رسمي كان من واجبي أن أتعامل مع جميع األطراف، لكن عندما خرجت مـن                   -

 مع الدول العربية مفتوحـة      موقعي ليس لي هذا الحق، وهذه العالقات غير مفروضة علي، لكن عالقاتي           
  .ومستمرة

هناك تقارب ملحوظ بينك وبين فياض رغم أنه غير مدعوم من فتح، وهناك انتقادات كثيرة حوله من                 > 
  الحركة؟

 هل يجب أن يكون رئيس الحكومة من داخل الحركة، عالقتي مع فياض ليست من منطلـق شخـصي     -
 حقيبة المال في عهد الرئيس عرفات، والـرئيس         فهو شخصية مستقيمة وقام بواجبات مهمة عندما شغل       

أبو مازن اختاره رئيسا للوزراء في ظروف استثنائية، وأنا التزم ما يراه الرئيس، وهو يـؤدي واجباتـه                  
 ال عالقة لي به فإن كان يؤدي واجبه بطريقة ال ترضي الرئيس، يمكن              األمروإن كان هذا    . بطريقة جيدة 

  . الذي اختاره وهو الذي يهمه األمرله أن يعفيه، فالرئيس عباس هو
  ماذا تفعل اآلن؟> 
 لنتائج االنتخابات، ولـيس     األولى أنا أقضي وقتي بين رام اهللا والقاهرة حيث أسرتي مقيمة منذ الفترة              -

علي أي واجب تنفيذي، وأحترم حدودي في عضويتي للمجلس الثوري، لكنني على تواصل مع زمالئـي                
 حيـث   1948إنهم يمرون بنكبة أكبر مـن نكبـة         . ، خصوصا في قطاع غزة    وأبنائي من كوادر الحركة   

  .مارست ضدهم حماس عمليات قتل جماعي واعتقال وتعذيب، لذلك واجبي أن أقف بجوارهم
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  في غزة" حماس"لمواجهة " إسرائيل"السيناريوهات الثالثة أمام  .49
  غسان الخطيب

 وحمـاس   إسرائيل االعتقاد بأن التأزم المتزايد في األوضاع بين         إلىو  هناك الكثير من األسباب التي تدع     
 تحقيق األهداف الـسياسية القريبـة   إلى االعتقاد بأن الطرفين يتطلعان إلىكما هناك ما يدعو  . سيتواصل

  .والبعيدة المدى للتصعيد المشهود
أحـد مقومـات االسـتراتيجية       االنفصال، القانوني والبديهي، الحاصل بين غزة والضفة الغربية، هو           إن
، من بـين    إسرائيللذا تطمح   . ي من قطاع غزة   سرائيل التي انطلقت مع االنسحاب اإل     األحاديةية  سرائيلاإل

 دولة فلسطينية على كامل األراضي      إقامة إلى الطموحات الفلسطينية الساعية     إضعاف إلىمطامع أخرى،   
  .دس الشرقيةالفلسطينية، أي ما يضم تحديدا الضفة الغربية والق

، ثم استيالء   2006ي المذكور أعاله عرقله فوز حماس باالنتخابات النيابية عام          سرائيل أن المشروع اإل   إال
 اآلن أن تسمح لغزة تحت حكم حمـاس         سرائيلال يمكن إل  . 2007حماس عسكريا على قطاع غزة عام       

قاء فحسب، بل انه سـيعطي      بأن تنفتح على العالم عبر مصر؛ ألن هذا لن يزيد من فرص حماس في الب              
 تعديل استراتيجيتها، حيث ارتأت أن      إلى إسرائيلهذا ما دفع    .  وعسكريا سياسياية زخما   سالمالحركة اإل 

تفرض حصارا تاما على قطاع غزة بشعبه وأهاليه لتعذب حماس بداخله ويعاني معها الشعب الفلسطيني               
  .هناك

الفلسطينيين على مكافحة سيطرة حركة حمـاس فـي         فبدال من تحريض    .  آنيا بحتا  إجراءلكن ذلك كان    
ي الوحشي للقطاع بتعزيز التعاطف مع الحركة ومع أهالي غزة بـشكل            سرائيلالقطاع، ساهم الحصار اإل   

 تفجير األوضاع في كانون الثاني الفائت       إلىحتى وصل الضغط الناجم عن الحصار       . عام عربيا وعالميا  
صر اقتحاما شعبيا فلسطينيا، سجل على أكثر من صعيد انجازا          حيث شهدت الحدود الفاصلة بين غزة وم      

 فـي  إسـرائيل ية، لذلك تقوم سرائيل النظرة اإلإعادة إلىوهذا ما أدى بدوره . ساحقا لصالح حركة حماس 
الوقت الراهن بتصعيد األوضاع المتأزمة في غزة تمهيدا لتنفيذ حل عسكري لمشكلة سيطرة حماس فـي                

  .القطاع
 والمجتمـع   إسرائيل تستمر في الوضع الراهن الذي خلقته        أنها ال تستطيع هي األخرى      لكن حماس بدور  

الدولي بحبس حماس في غزة، وعجزها بالتالي عن تلبية توقعات الشعب الفلسطيني منها ومن موقعها في                
 كانون الثاني ليست سوى محاولة من الحركـة لتخفـف           23أحداث اقتحام الحدود التي وقعت في       . الحكم

وهذا أيضا كان فوزا قصير األمد؛ حيث ال يمكن أن ترضـى            . لضغط عن نفسها وعن غزة بشكل عام      ا
 الحدود ثم فتحهـا     إغالق إعادةمصر بأن يبقى جزء من حدودها مفتوح بالقوة، إذ أصرت الحقا بوجوب             

وز الـذي    قصر أمد الف   إدراكعند  .  والسلطة الفلسطينية  إسرائيل الموقعة بين    2005بموجب اتفاقية عام    
ية أمال في أن    سرائيلى الهجمات اإل  ل التصعيد العسكري بالرد العنيف ع     إلىحققته حماس، عمدت الحركة     

  . طريقا للخروج من مأزقهااإلجراءيمنحها ذاك 
لكن تختلف وجهات النظر حـول      .  المواجهة الكبيرة غير محتمة    أن مع سعي الطرفين للتصعيد، ال يبدو       

واألرجح انه سـتكون هنـاك عمليـة        . ة، ومستوى وطبيعة الرد الذي ستلقاه     حدود وطبيعة هذه المواجه   
  . احتالل القطاع بشكل كاملإعادة إلىية واسعة، ربما تهدف إسرائيلعسكرية 

 سيطرتها علـى القطـاع      وإنهاءية من التصعيد الحالي بين القضاء على حماس         سرائيلتتفاوت الغايات اإل  
حماس بدورها أمامها نطاق واسع من الغايات       . يةسرائيلاضي اإل ومجرد وقف سقوط الصواريخ على األر     

فهي تسعى، أوال، الى أن تكون القوة الفلـسطينية الرئيـسة المـستمرة فـي محاربـة العـدو             . المرجح
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وهذا يعتبر أيضا هدفا محليا للجميع فـي        .  على الجانب الفلسطيني   إسرائيلي، ما يجعلها نظيرة     سرائيلاإل
 حماس هـي الحـؤول دون شـن         إليهاالغاية األخرى التي قد تتطلع      . تماء القيادات فلسطين مهما كان ان   

 الحركـة عـن     إزاحة بأن   إسرائيل إقناع عملية عسكرية واسعة على القطاع، وذلك يكون عبر          إسرائيل
 وقف سقوط الصواريخ علـى      إسرائيللذا وإن أرادت    . موقعها هو أمر مستحيل مهما استخدمت من قوة       

ومـن  .  النار منذ مدة طويلـة     إطالقيها أن تعقد اتفاقا مع حماس، التي تطالب بهدنة وقف           أراضيها، فعل 
 النار ال تختلف عن الترتيبات المؤقتة التي كانت تسعى منظمـة            إطالقالمالحظ أن مطالبة حماس بوقف      

ـ         . إسرائيل االتفاق عليها مع     إلىالتحرير الفلسطينية    رفين مطالب حماس هي وضع حد للعداوة بـين الط
. ي للضفة الغربية وغزة ووقف التوسع االستيطاني في جميـع المنـاطق           سرائيل االحتالل اإل  إنهاءمقابل  

. الفارق الوحيد هو أن حركة حماس ال تريد جعل االتفاق رسميا، بل مجرد اتفاق عرفي بـين الطـرفين                  
كن ال بأس بها من الزمن،      كما ال تنوي حماس االلتزام باتفاق أبدي، بل مجرد اتفاق مؤقت لفترة وجيزة ل             

  . عاما30 و15تتراوح مدتها بين 
 نوع من التوازن العـسكري      إلىحيث تمكن حزب اهللا من التوصل       . تستمد حماس زخمها من حزب اهللا     

 من خالله بضرورة عدم التدخل فـي الحركـة إذا أرادت توقـف سـقوط                إسرائيل، أقنعت   إسرائيلمع  
 مماثلة  سرائيل اآلن تأمل في الحصول على قوة ردع موازنة إل         حماس. صواريخ الكاتيوشا على أراضيها   

: األهـم وعلى الرغم من تفاوت القوة العسكرية بين حزب اهللا وحماس، يبقى العامل      . لما يملكه حزب اهللا   
 القضاء على حماس، عليها أن تعيد احتالل قطاع غزة بشكل كامل وشامل، وهو مـا                إسرائيل أرادت   إذا

  .تعتبره تجربة مريرة وطويلة وإسرائيلاختبرته 
 إسـرائيل  هو أن ترتـأي      – النار   إطالق المواجهة الواسعة أو وقف      – أعالهالبديل الوحيد للسيناريوهين    

. التعامل مع الفلسطينيين، كما في السابق، على أنهم كيان واحد، ال فرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة                
 للحوار الفلسطيني الذي تدعمه الحكومات العربية وعلـى         ي والدولي سرائيل الرفض اإل  إنهاءوهذا يتطلب   

حيث يعتبر هذا الحوار وهذا الدعم محاولة لوضع اتفاق مشابه          . رأسها مصر والمملكة العربية السعودية    
، والذي أتى بحكومة وحدة وطنية فلسطينية مشتركة بين جميع الفصائل           2007التفاق مكة الذي عقد عام      

 حل  إلى فورا نحو التصديق على قرارات وشروط الشرعية الدولية نحو التوصل            الفلسطينية؛كانت اتجهت 
  .الفلسطيني-يسرائيلنهائي للصراع اإل

  الصهيوني " bitterlemons"موقع 
21/2/2008  

  
  اغتيال مغنية بديل عن الحرب الواسعة وليس تمهيداً لها .50

  باتريك سيل
ى اختصاص لها، أي انها ترسل فرق قتل الغتيـال           استهداف اعدائها بعمليات االغتيال ال     إسرائيلحولت  

أعدائها في الخارج، اعتقاداً منها أن الطريقة الفضلى للتعامل مع حركـات المقاومـة العربيـة تتمثّـل                  
وخالل العقود الماضية، لقي عدد من الناشطين العرب والمفكّرين         . بالتصفية الجسدية لقادة هذه الحركات    

  .قةوالعلماء مصرعهم بهذه الطري
يين عن اغتيال عماد مغنية، وهو من كبار قادة         سرائيلويبدو أن ثمة شكوكاً قليلة حول مسؤولية العمالء اإل        

  .الجاري في دمشق بواسطة تفجير سيارة) فبراير( شباط 12، في "حزب اهللا"
ي إيهود أولمـرت، نفيـا ضـعيفا، إال أن تهليـل الـوزراء              سرائيلفقد أصدر مكتب رئيس الوزراء اإل     

. ية تظهر واقعاً مختلفـاً    سرائيليين وفرقعة زجاجات الشمبانيا والتقارير المبتهجة في الصحافة اإل        سرائيلاإل
، في إشارة واضحة إلى     "لقد تمت تصفية الحساب   : "ي على االنترنت  سرائيل اإل YNetnewsوكتب موقع   
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فـي حـرب    " حزب اهللا " يد   ي على سرائيلأن عملية االغتيال أتت رداً على اإلذالل الذي تكبده الجيش اإل          
  .2006لبنان سنة 

 تدرك تماماً أن عمليات القتل هذه من شأنها أن تـؤدي بـشكٍل              إسرائيللكن هل هذا كّل ما في األمر؟ ف       
وفـي كلمـة    . السيد حسن نصراهللا  " حزب اهللا "حتمي إلى عمليات قتل انتقامية، كما حذّر األمين العام لـ           

اآلالف خالل مراسم تشييع مغنية في بيروت، توجه مباشـرةً إلـى            ألقاها أمام جمٍع حاشد ضم عشرات       
نحن وإياكم كانت معركتنا ومـا      . لقد قتلتم عماد مغنية خارج األرض الطبيعية للمعركة       : " بالقول إسرائيل

أيها الصهاينة إن أردتموها حرباً مفتوحة فلـتكن هـذه          . لقد اجتزتم الحدود  . زالت على األرض اللبنانية   
  ".فتوحةالحرب الم

وبالتالي، . كان يمكن توقع مثل هذا الرد تماماً وهو سيؤدي بالتأكيد إلى شن هجمات على أهداف يهودية               
  . بأن قتل عماد مغنية فكرة جيدةإسرائيليبقى لغزاً سبب اعتقاد قادة 

مماثلـة  ومن بينها سبب بسيط هو ان عمليات القتل ال        . إسرائيلثمة العديد من التفسيرات الممكنة لسلوك       
ي إيهود باراك، ورئيس جهاز الموساد مئيـر داغـان،          سرائيلهي أعمال يعرف كّل من وزير الدفاع اإل       

  .كيفية القيام بها
، قاد باراك، متنكرا بزي امرأة، فرقة قتل دخلت         1973سنة  ) أبريل(ومنذ خمس وثالثين سنة، في نيسان       

 كمال عدوان وكمال ناصر ومحمد يوسـف        -م  إلى قلب بيروت، واغتالت ثالثة قادة فلسطينيين في شققه        
، القائـد العـسكري     )خليل الوزير (، تورط باراك أيضا في قتل أبو جهاد         1988وفي نيسان سنة    . النجار

وإلى جانب هذه االغتياالت أضيفت عمليات قتل أخرى جعلت         . التابع لياسر عرفات، في منزله في تونس      
  .ي آخرإسرائيل أكثر من أي عسكري -من باراك حامالً لرقم قياسي من األوسمة 

 - على اإلثبات لخصومها فـي المنطقـة         إسرائيلأما التفسير اآلخر المحتمل لقتل عماد مغنية فهو عزم          
باستطاعتها أن تصل   " ذراعها الطويلة " أن   -، إنما سورية وإيران أيضا      "حماس"و  " حزب اهللا "وليس فقط   

 فـي أيلـول     إسـرائيل  رسالة الغارة الجوية التي شـنتها        ويبدو أيضاً أن تلك كانت    . إلى عمق أراضيهم  
الماضي، ضد منشأة عسكرية شرقي سورية، في خرق، لم يسبقه أي اسـتفزاز مـن جانـب                 ) سبتمبر(

  .دمشق، للسيادة السورية والقانون الدولي، والذي يبدو أن إدارة بوش قد وافقت عليه
 وال سـيما المجتمـع      - هـدفها تـذكير واشـنطن        وال شك أن األعمال العسكرية الفائقة البراعة هـذه        

 طرفاً استراتيجياً مهماً فـي      إسرائيل بأنه رغم االخفاق التام في الحرب على لبنان، تبقى           -االستخباراتي  
  .التي تشنها الواليات المتحدة" الحرب الشاملة على اإلرهاب"

فربمـا  . ية داخلية إسرائيلسياسات  عالوةً على ذلك، قد تكون وراء اغتيال عماد مغنية أسباب تنطلق من             
ي بعد أن وجهت لجنة فينوغراد اتهامـا شـديداً          سرائيلكان أولمرت بحاجة لرد اعتباره أمام الجمهور اإل       

  .2006لقيادته في حرب سنة 
ومن جهته، قد يشعر باراك بالحاجة إلى إظهار صورة خارقة مقابل السطوة الشديدة التي ال يزال يملكها                 

ومن المرجح أن يكـون زعـيم اللّيكـود         . يينسرائيل، بنيامين ناتنياهو، على العديد من اإل      كبير الصقور 
إال أنه ربما يجدر البحث عن تفسير آخر وسط هذا الجدال           . الخصم المباشر لباراك في االنتخابات المقبلة     

ى للتعـاطي مـع     ية، حول الطريقة الفضل   سرائيلالحاد الذي يدور حالياً داخل مؤسسات الدفاع واألمن اإل        
، وهما الجهتان العسكريتان غير الحكوميتين والفاعلتين على الحدود المباشرة مـع            "حماس"و  " حزب اهللا "

  .إسرائيل
هذه الحركات، المتجذّرة بين الشعبين اللّبناني والفلسطيني، تـشكّل صـعوبةً خاصـةً بالنـسبة للجـيش                 

فمحاربتهـا تقتـضي    . يمتها بالوسائل التقليدية  وكما أظهر التاريخ الحديث، فمن الصعب هز      . يسرائيلاإل
  .القيام بعمليات هجوم مضاد اكثر من شن حرب تقليدية
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وتسعى لصرفهما  . القيمة جداً لصد هاتين الحركتين المعاديتين لها      " قدرة الردع " الستعادة   إسرائيلتتلهف  
ية المضادة أو الهجمات    ائيلسرية من خالل رفع كلفة الهجمات اإل      إسرائيلعن التجرؤ على مهاجمة أهداف      

  .الوقائية، كما هي الحال في قتل مغنية
رغم أن مقاتلي الحزب    " (حزب اهللا " فشل في إخضاع     2006إال أن الضرر الكبير الذي لحق بلبنان سنة         

، فـي حـين أن العقـاب        )إسرائيلأجبروا عبر الضغط الدولي على االنسحاب من المنطقة الحدودية مع           
 والغارات اليومية والحـصار     -على غزة وسكانها البالغ عددهم مليوناً ونصف المليون         الشديد المستمر   

  .يةسرائيل لم تمنع صواريخ القسام المحلّية الصنع من السقوط على مستوطنة سديروت اإل-القاسي 
 إال - فلـسطينيا  40ي واحد مقابل مقتل إسرائيل على األكثر يقتل -تتسبب هذه الصواريخ بإصابات قليلة    

يين في مدن النقب، وتضع حكومة أولمرت تحت ضـغوط كبيـرة   سرائيلأنها تجعل الحياة صعبة على اإل   
  .التخاذ خطوات بهدف وقف الصواريخ

؟ انه التحدي   "حماس"و  " حزب اهللا "كيف ممكن التقاط المبادرة في هذه الحرب غير المتساوية التي يشنها            
 شن عملية كبيرة على األرض ضد غزة، فكيف إذا تعلّق األمـر           فهي تبدو مترددة في   . سرائيلالمباشر إل 

بتكرار الحرب على لبنان؟ وبالتالي، فمن المرجح أنها اعتبرت عمليـات االغتيـال الطريقـة الفـضلى                 
  .للمواجهة

ية، تستحقّ تلـك    سرائيلرغم أن عمليات القتل هذه قد تؤدي إلى هجمات انتقامية، إال أنه في الحسابات اإل              
طرة الخوض فيها، مقارنةً مع الخسائر الحتمية التي قد تقع في حال شن عملية عسكرية كبيرة، هذا                 المخا

  .إسرائيلإذا وضعنا جانباً تهديد الصواريخ الذي يستهدف المدنيين شمال 
إذا صح هذا التحليل، فال بد من اعتبار اغتيال مغنية بديال عن حرب واسعة النطاق، وليس مقدمة لحرب                  

عن استفزازها إلى صراع آخـر      " حزب اهللا " لثني   إسرائيلتسعى  .  كما يخشى العديد من العرب     أخرى،
  . المشؤومة2006مشابه لحرب سنة 

فقـد  .  مقابل خصومها العـرب    إسرائيلثمة تفسير آخر ممكن لالستراتيجية الهجومية الفظة التي تتبناها          
 أو  -ت سالم جدية مع سورية أو الفلسطينيين        رفضت الدولة اليهودية بشكٍل حازم استدراجها إلى محادثا       

 ألن أي تـسوية سـالم       -" حمـاس "حتى إلى وقف إطالق نار طويل األمد على غرار الذي اقترحتـه             
  .ستقتضي حتما تنازالت تتعلّق باألرض

 - وهو الثمن الذي يطالب به العرب مقابل السالم والعالقـات الطبيعيـة              -وبهدف تفادي إعادة األرض     
 وقت مـثالً    إسرائيلفليس لدى   .  استراتيجية تقليدية تقضي بجعل المحيط العربي راديكاليا       رائيلإستبنّت  

فمحمود عباس رئيس الـسلطة الفلـسطينية       . الذين يريدون التفاوض  " المعتدلين"للتعاطي مع الفلسطينيين    
  .رتالسيئة الحظّ، سيخضع لضغوط كبيرة كي يحصل على مجرد تجاوب ضئيل من قبل إيهود أولم

التي كان  " (حماس"و  " حزب اهللا " تفضل أن تبقى محاطة بحركات راديكالية على غرار          إسرائيليبدو أن   
كيف يمكن التفاوض مع من     : "يين يحبون تكرار نغمة   سرائيل، سيما أن القادة اإل    ) دور في إنشائها   سرائيلإل

  "يريد قتلك؟
  .واإلجابة هي بقتله أوالً

  22/2/2008الحياة 
  

  كوسوفو" استنساخ"تحت شعار " مؤقتةالدولة ال" .51
  عريب الرنتاوي

يبدو أن قنوات االتصال بين القادة والمسئولين الفلسطينيين في رام اهللا، ليست سالكة تمامـا، بداللـة أن                  
تجربة " استنساخ"رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين سرها، تبادال اآلراء واألفكار حول جدوى             

ن، على أعمدة الصحف ووسائل اإلعالم، في حين كـان مـن المنطقـي أن يحظـى                 كوسوفو في فلسطي  
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، قبل أن ينتقل    "األطر القيادية الفلسطينية  "موضوع على هذه الدرجة من األهمية والحساسية بنقاش داخل          
 ديمقراطية غابـة  "قد يقول قائل انها     .إلى الشارع والنخب السياسية محدثا كل هذا الجدل والحوار والبلبلة         

، مستذكرا عبارة الراحل ياسر عرفات الشهيرة، ونحن نقول انهـا فوضـى الـسياسة وفلتـان                 "البنادق
المؤسسات وضعف القيادة، التي تفسح المجال لألجندات والمشاريع الملتبسة لكي تطل برأسـها البـشع،               

بديلـة  " ياسياسة عل "على شكل مبادرات وتصريحات ووجهات نظر خاصة، يراد تحويلها شيئا فشيئا إلى             
تجربـة  " استنـساخ "وبالعودة إلى جوهر المسألة، ننظر بقلق إلى دعـوات          .عن برنامج منظمة التحرير   

كوسوفو فلسطينيا، فمثل هذه الدعوات من حيث مضمونها وتوقيتها والشروط التي تحيط بهـا والجهـة                
 تحاول واشنطن وتل أبيب    التي" الدولة المؤقتة "الصادرة عنها، تدفع الى الحذر من مغبة الوقوع في شرك           

فرضها على الجانب الفلسطيني، وبفرض توفر أحسن النوايا، فإن من المرجح أن تنتهي هـذه الـدعوة                 
 المزيد من الذرائع لمواصلة وتسريع زحفها       سرائيلال أكثر وال أقل، وستوفر إل     " دولة مؤقتة "واقعيا، إلى   

راف العربي والدولي، وأثمان هذا االعتراف التي       االستيطاني على الضفة والقدس، ناهيك عن أسئلة االعت       
وال ندري في واقـع      ".ملفات الحل النهائي، وباألخص من جيب الالجئين الفلسطينيين       "سيتعين دفعها من    

األمر، كم مرة سيتعين على الشعب الفلسطيني أن يعلن فيها استقالله الوطني من جانب واحـد، لفظيـا                  
رن ذلك بخطوات تجسيدية على األرض، بل ومن دون أن تلوح فـي             وعلى الورق فقط، من دون أن يقت      

ال ندري أية قيمـة     . األفق بوادر لهبوط هذا اإلعالن من علياء الفكرة إلى أرض الواقع الحياتي المعيش            
عملية سيضيفها إعالن لفظي آخر عن االستقالل، غير خلق المزيد من البلبلة واالنقسام والـشكوك فـي                 

تستوقفنا في الـدعوة الستنـساخ      .ة، كما شهدنا ولحظنا خالل الساعات القليلة الماضية       األوساط الفلسطيني 
أوالهما وأكثرهما سذاجة، تلك التـي  : كوسوفو وردات الفعل عليها مالحظات عدة، نورد منها اثنتين فقط  

طـة   غافلة عـن خار إسرائيلي، لكأن سرائيليلوح بها على الجانب اإل" ورقة الضغط"صنّفت الدعوة كـ    
المواقف والمواقع واألوزان الفلسطينية، أو لكأن دعوة من هذا النوع، ستضعها بين المطرقة والـسندان،               

 - ربمـا    -ي من نموذج كوسوفو يذهب باتجاه آخر، ولسنوات بعيدة قادمة           سرائيلوفي ظني أن القلق اإل    
 الـضفة والقطـاع،      وليس من فلسطينيي   48 -حين يرتفع صوت المطالبة بتطبيقه، ولكن من قبل عرب          

 الخالص من أكبر عدد منهم، شريطة أن يتم ذلك مع أقل مساحة من أرضهم المحتلة                إسرائيلالذين تريد   
ما بعد فشل مسار أنـابوليس      "أن هذه الدعوة إذ تندرج في سياق التبشير بمرحلة          :  وثانيتهما 1967,عام  

مات المعلنة بين القـادة الفلـسطينيين حـول         ، فإننا نتساءل عن سر التفاوت في التقيي       "ومفاوضاته الحثيثة 
فـشل  "سيستخلص مـن    " البعض"حصاد هذه المفاوضات والشوط الذي بلغته، كما نتساءل عما إذا كان            

دروسا تتعلق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بنـاء التوافقـات الوطنيـة الـسياسية               " المفاوضات
هذه المرة، مشوار التكيف مع الشروط الجديـدة التـي يـراد            والكفاحية، أم أنه سيبدأ من بوابة كوسوفو        

قد يعلن  . حدودها وإطارها وسقفها األعلى   " كتاب الضمانات "فرضها على الشعب الفلسطيني، والتي رسم       
، لكن على األرض لن تكون لـدولتهم        67الفلسطينيون من جانب واحد، عن استقاللهم الوطني في حدود          

، ولن يمارس الالجئون منهم حقوقهم في العودة والتعويض، ولن          "يةسرائيلاإلاألحادية  "حدود خارج إطار    
تكون القدس التي عرفوا ورسموا وتذكروا وتخيلوا عاصمة لدولتهم، فالطريق إلى انتزاع هذه الحقوق، ما               
عاد يمر بأنابوليس وال بكوسوفو، وال هو طريق قصير ومهمة مدرجة على ما تبقى من جدول أعمـال                  

بوش الراحلة، بل هي مهمة كفاحية يبدو أنها ما زالت طويلة األمد، شاقة ومكلفة، وتحتاج أول مـا                  إدارة  
تحتاج، إلى كنس الرهانات البائسة التي لم تفض إلى مطرح، وقادت أصحابها من تنـازل إلـى آخـر،                   

ولهم، وبات  خصوصا بعد أن فقد هؤالء القدرة على التوقف والمراجعة والنظر إلى الخلف واألمام ومن ح              
مطلوبا إيقافهم بأي شكل من األشكال، قبل أن يستقروا في قعر الهاوية، واألهم قبل أن يفرضـوا علـى                   

  .شعبهم مصيرا مماثال
  22/2/2008الدستور 
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