
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماس تتهم عباس وفياض والطيراوي بقتل الشيخ البرغوثي المعتقل لدى مخابرات السلطة
   اذا لم يكن هناك قتل مباشر من شارون  قتل عرفاتالحصار سبب رئيسي في: دحالن

  اولمرت يشكك في جدوى عدوان واسع على غزة
  يعرب عن استعداده التفاوض مع حماسعمدة بلدة سديروت 

  حزب اهللا خطط مع الفلسطينيين لعملية مزدوجة في غزة وجنوب لبنان": الموساد"
  يجب وقف الحصار والعقاب الجماعي وال أعذار ألوروبا: البرلمان األوروبي

 فياض تشكيليناقش مع عباس
 من حكومة   حكومة عادية بدالً  

   تسيير أعمال
  

 ٤ص ... 

 ٢٣/٢/٢٠٠٨٩٩٨السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٩٩٨:         العدد                     ٢٣/٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

    :السلطة
 ٤  هال دولة في قطاع غزة، وال دولة من دون :في غزة" انفجارات"يوسف يحذر من أحمد  .٢
 ٥   إلسالمبعيدة عن ا" االنقالبية"حماس : وزير األوقاف .٣
 ٥  "فئة خارجة عن القانون"البرغوثي وتؤكد أن قاتليه مجد  الشيخحكومة هنية تنعي  .٤
 ٥   البرغوثيوفاة الشيخ مجدل أجهزة عباس المسؤولية عن تداعيات وزارة األسرى تحّم .٥
 ٦  وفاة الشيخ مجد البرغوثيصدر تعليماته بالتحقيق في عباس ي .٦

    
    :المقاومة

 ٦  الطيراوي بقتل الشيخ البرغوثي المعتقل لدى مخابرات السلطةو تتهم عباس وفياض حماس .٧
 ٧  تي زلزلت عروش اإلجرامدماء األئمة في القطاع كانت الحلقة األخيرة ال": القسام" .٨
 ٧  "حماس"و" الجهاد"االعتقال السياسي متواصل بحق عناصر ": الجهاد" .٩
 ٧    السادس"فتح" تخريب مؤتمر ىمخابرات عربية تعمل عل: القدومي .١٠
 ٨   اذا لم يكن هناك قتل مباشر من شارون  قتل عرفاتيالحصار سبب رئيسي ف: دحالن .١١
 ٨   ترحبان بالدعوة األوروبية لكسر الحصار" فتح"و" حماس" .١٢
 ٩  تجتمعان السبت المقبل" الوطني الفلسطيني"و" مؤتمر فتح"تا تحضيرّي .١٣
 ٩    في مرحلة انبعاث جديدة وتتعرض لمؤامرات من أطراف متعددة "فتح": ي الزعاريرفهم .١٤
١٠  يسلمون أنفسهم للسطة بعد يوم من فرارهم" كتائب األقصى"أربعة عشر مقاتالً من  .١٥
١٠  سنواصل عمليات اإلختطاف... ةاالحتالل على موعد مع مفاجآت كبير: المزينيأسامة  .١٦
١٠   تضامناً مع أهالي غزةفي مخيم البص جنوب لبنان " حماس"اعتصام لحركة  .١٧
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٠   اولمرت يشكك في جدوى عدوان واسع على غزة .١٨
١١   تخطط لتعزيز انتماء يهود العالم لها"ئيلإسرا" .١٩
١١   في سديروت" القبة الفوالذية"الجيش اإلسرائيلي يعترف بفشل نظام  .٢٠
١١  م تخشى مطالبة موسكو بعقد مؤتمر للسال"إسرائيل" .٢١
١١  أدخلت ثالث كتائب من الجيش لمعبر رفح ونقضت اتفاقية كامب ديفيدمصر : "إسرائيل" .٢٢
١٢  ثمن شاليت ال يسمح بصفقة تبادل": إسرائيل" .٢٣
١٢  يعرب عن استعداده التفاوض مع حماسعمدة بلدة سديروت  .٢٤
١٢   حزب اهللا خطط مع الفلسطينيين لعملية مزدوجة في غزة وجنوب لبنان": الموساد" .٢٥
١٣   تشديد االجراءات األمنية على الطائرات المتجهة السرائيل .٢٦
١٣  الغاء زيارة وفد رسمي اسرائيلي لالردن خشية من حزب اهللا .٢٧
١٣  مسؤول من الموساد بحث في القاهرة قضية المعابر .٢٨
١٣   مليون دوالر على خط األنابيب٤٧٠ومصر أنفقت " رسمية"اتفاقية الغاز : "سرائيلإ" .٢٩
١٤ جنود إسرائيليون يضيعون أسلحتهم ويعاقبون راعيين فلسطينيين .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٤  اهللا حنا يدعو إلى إنهاء التصدع الفلسطيني الداخلي المطران عطا .٣١
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١٤   فعاليات التضامن الدولي مع غزةالخضري يعلن عن انطالق .٣٢
١٤  يعه لدعم الفقراءمؤسسة الشهيد ياسر عرفات تنشئ وقفاً يخّصص ر .٣٣
١٥  تدشين شبكة أنفاق إسرائيلية في القدس قريباًتقرير لمنظمة التحرير يحذر من  .٣٤
١٥   مبينا تعرض المدينة لتطهير عرقيمدير بيت الشرق ينفي إعادة فتح مؤسسات في القدس .٣٥
١٥   بيع أمالكهاإلبطالالبطريركية األرثوذكسية في القدس تخطط  .٣٦
١٦  جدارال مصابين في مسيرة بلعين في الذكرى السنوية النطالق حملة االحتجاج ضد ١٠ .٣٧
١٦  بسبب الحصار بعد تفاقم أزمة الكتب طلبة خان يونس يتوجهون لمدارسهم بحقائب فارغة .٣٨
١٦   مركز ثقافي تركي فلسطيني في الناصرةاتفاق على إقامة .٣٩
١٧   المسيئة للرسولالدنمركية للتنديد بالرسوم غزة  فلسطينيين فيألطفالتظاهرة  .٤٠
   

   :ثقافة
 ١٧  ي بعرض مسرحيل كوريشا ركرى المتضامنةالفلسطينيون يحيون ذ .٤١
   

   : األردن
١٧ %٥٠ردن يخفض رسوم جوازات السفر للفلسطينيين األ .٤٢
   

   :لبنان
١٧  "الحرب المفتوحة"نصر اهللا يقلل من أبعاد إعالنه  .٤٣
١٧ يةسرائيلعزز مواقعها في مواجهة الحشود اإليونيفل ت .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
١٨   تحذيرات مصرية من مخاطر حصار غزة .٤٥
١٨   "إسرائيل"التيار اإلسالمي الموريتاني يجدد مطالبته بقطع العالقات مع  .٤٦
   

   :دولي
١٨  يجب وقف الحصار والعقاب الجماعي وال أعذار ألوروبا: البرلمان األوروبي .٤٧
١٨   محكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في لبنان وغزة : بلجيكا .٤٨
١٩  رفض فرنسي القتراح ساركوزي حول أطفال المحرقة .٤٩
١٩ أميركا تعلن عن مساعدات جديدة للفلسطينيين لتخفيف األزمة اإلنسانية .٥٠
١٩  يجب أن ينتهي االحتالل والشعب الفلسطيني يريد أفعاالً ال أقواالً": األونروا" .٥١
٢٠   تقدم مساعدات للمزارعين في قطاع غزة" الفاو" .٥٢
٢٠   في معرضها للكتاب" ضيف شرف" "إسرائيل"فرنسا تدافع عن مشاركة  .٥٣

   
    :مختارات

٢٠  لعقوال بليون دوالر سنوياً بسبب هجرة ١,٥٧العرب يخسرون  .٥٤
 ٢٠  ين فقراء مليون عربي بال عمل وثلث العامل١٧: تقرير .٥٥
 ٢١  تكلفة حربي أفغانستان والعراق تريليون دوالر ٣ :صحيفة التايمز .٥٦
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    :حوارات ومقاالت
٢١  نقوال ناصر... فلسطينية" كوسوفو"دالئل التلويح بـ .٥٧
٢٣  ياسر سعد.. .!!محمود عباس وهزلية التفاوض .٥٨
٢٤  عكيفا الدار... ما الذي حقا يقلق لفني .٥٩
٢٧  ياسر الزعاترة... أوباما جيد لليهود .٦٠
    

 ٢٨  :صورة
***  

  
   من حكومة تسيير أعمال  فياض تشكيل حكومة عادية بدالًيناقش مع عباس .١

 ستشهد الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض في األسبوعين المقبلـين، تعـديالً           :  علي الصالح  - لندن
 أن الرئيس   "الشرق األوسط " من حكومة تسيير أعمال، وعلمت       ، لتصبح حكومة عادية بدالً     واسعاً وزارياً

ن يخرج  أتوقع  ي و ،١٦  وزيرا وليس  ٢٤عباس سيكلف فياض تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتشكل من          
 ال سيما وزير الخارجية واإلعالم رياض المالكي الذي اتهم بالتحيز ضـد              الوزراء  عدد من  من الحكومة 

 من حركة فتح، ولكن لـيس مـن قيـادات           أسماءوستدخل في الوزارة الجديدة     . موظفي فتح في الوزارة   
ـ              جانـب   إلـى شريعي  الصف األول، وكذلك شخصيات من فصائل فلسطينية مشاركة في المجلـس الت

 الرئيس عباس الذي سيمنحها     أمام تحلف اليمين الدستورية     أنويتوقع الحكومة الجديدة     .شخصيات مستقلة 
ـ          إلىالثقة دون حاجة      ألن  "الشرق األوسـط  " مصادقة المجلس التشريعي وذلك كما قال مصدر في فتح ل

 تمـوز الماضـي لبحـث       / يوليو ١١المجلس غيب جراء عدم تلبية دعوة الرئيس أبو مازن لالنعقاد في            
ـ     .حكومة فياض  إن قرار التعديل جاء في اجتمـاع عقـد         " الشرق األوسط "وقال مصدر فلسطيني مطلع ل

 ساعات، بدعوة من الرئيس عباس، بحـضور        ٣الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في رام اهللا واستمر           
 البرلمانيـة األحمد رئيس كتلة حركة فـتح       عدد من المسؤولين الفلسطينيين من بينهم سالم فياض وعزام          

وتابع المصدر الذي طلب    . والطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، وروحي فتوح ممثل الرئيس الشخصي          
 قناعة بأن الحكومة الحالية شكلت باألساس كحكومـة         إلى جميع الحاضرين توصلوا     أنعدم ذكر اسمه،    

الت وهذا يتطلب تشكيل حكومة قـادرة علـى تحمـل            ط األمورطوارئ ألمر واقع، لكن كما يبدو فان        
 على طرح برنـامج     أيضاًوقادرة  .. المسؤولية تكون ملتزمة ومتحدة مع الفصائل الفلسطينية خاصة فتح        

 .حكومي قادر على مجابهة التحدي القائم ووضع برامج قادرة على استعادة الوحدة بين الـضفة وغـزة                
 كلمة فـي مـؤتمر      إلقائه، جراء    رئيس الحكومة شخصياً   إلى انتقادات شديدة وجهت     أنوكشفت المصدر   

 .أياملرؤساء المنظمات اليهودية األميركية في القدس قبل 
 ٢٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ه ال دولة في قطاع غزة، وال دولة من دون:في غزة" انفجارات"يوسف يحذر من أحمد  .٢

 استمرار الحـصار علـى غـزة        أنمن  حمد يوسف   مستشار إسماعيل هنية أ    حذر   : فتحي صّباح  -غزة  
 صبر الفلسطينيين فـي     أنوحذر من    .إلنهائه التحرك   إلىداعيا المجتمع الدولي    " انفجارات "إلىسيؤدي  

ـ         أنواعتبـر    ".عدم المراهنة على صـبر غـزة       "إلى" الحياة"قطاع غزة قد ينفد، ودعا في تصريحات ل
داداً من مدينة رفح جنوباً وحتى بيت حانون وحـاجز          ة البشرية التي سيتم تنظيمها في القطاع امت       لالسلس"

".  الجاري، ستشكل مفاجأة للجميع    ٢٣ايرز شماالً لمناسبة اليوم العالمي لرفع الحصار عن قطاع غزة في            
الفعاليات التي ستنظم في القطاع لمناسبة الذكرى الستين لنكبة فلسطين ستشكل أيضاً انفجارات              "أنورأى  
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، مؤكـداً   "ال تفكران إطالقاً في فصل القطاع عن الوطن األم        " الحكومة والحركة    نأوشدد على    ".مشابهة
  ".ال دولة في قطاع غزة، وال دولة من دون قطاع غزة"شعار 

  ٢٣/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  بعيدة عن اإلسالم " االنقالبية"حماس : وزير األوقاف .٣

 ما يجري فـي قطـاع       أمس، ،طنة الفلسطيني الشيخ جمال بوا    األوقافانتقد وزير   :  فراس برس  -عمان  
 تترافق  ، اعتداءات االنقالبيين على المواطنين    إن" وقال   ،على الشرعية الوطنية  " انقالب حماس "غزة منذ   

 مشيرا إلى االعتـداءات     ،"مع اعتداءات على مؤسسات السلطة الوطنية وموظفيها حتى داخل مؤسساتهم         
 فـي   ،الرسمية عن بواطنة قوله   " وفا"ونقلت وكالة    .على المحاكم ولجان الزكاة وموظفي وزارة األوقاف      

ن إ: خطبة الجمعة التي شارك فيها الرئيس عباس في مسجد التـشريفات بمقـر الرئاسـة فـي رام اهللا                  
 ،" وهم ال يعرفون عن مضمونها شـيئا       ، وإصدار قرارات بأسماء موظفين    ،االنقالبيين يقومون بالتزوير  "

 ألن  ، هم أبعد ما يكون عن الدين واإلسـالم        ،"إسالمي"ناع يسمونه    بق ،إن هؤالء المقنعة وجوههم   "مضيفا  
في مدننا   "،وندد باالعتداءات التي تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي       ".اإلسالم يرفض الكذب والتزوير   

  ". وكذلك الحفريات اإلسرائيلية في القدس،وقرانا ومخيماتنا
  ٢٣/٢/٢٠٠٨السياسة الكويتية 

  
  "فئة خارجة عن القانون"البرغوثي وتؤكد أن قاتليه مجد  الشيخحكومة هنية تنعي  .٤

 أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، أّن من ارتكبوا جريمة قتل اإلمام مجد البرغوثي               :غزة
وقالت الحكومـة علـى لـسان       ". فئة خارجة على القانون   "تحت التعذيب في أحد سجون المخابرات؛ هم        

ما يسمونه عمليات اعتقال يقومون     " إّن   :)٢٢/٢(ر النونو، في تصريح مساء الجمعة       الناطق باسمها طاه  
بها بحق المقاومين والمناضلين والعلماء والنساء واألطفال في الضفة؛ هي جرائم اختطاف خارجة عـن               

علـى  نبذ هذه الفئة ولفظها، والتصدي لهذا المشروع القـائم          "ودعت الحكومة المواطنين إلى      ". القانون
بـأحر التعـازي مـن آل       "وتقّدمت الحكومة   ". استرضاء العدو وبيع األرض وضرب مشروع المقاومة      

 مجد البرغوثي في سجون االنقالب، بعد       اإلمامالبرغوثي في قرية كوبر قضاء رام اهللا، الستشهاد فقيدهم          
  ".ير والضماإلنسانيةتعّرضه للتعذيب والضرب المبرح على أيدي زبانية التحقيق فاقدي 

  ٢٣/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   البرغوثيوفاة الشيخ مجدل أجهزة عباس المسؤولية عن تداعيات وزارة األسرى تحّم .٥

، جهاز المخـابرات التـابع      المقالة حّملت وزارة شؤون األسرى والمحّررين، بالحكومة الفلسطينية         :غزة
تشهاد الشيخ مجد البرغوثي، والذي كان معـتقالً        لرئيس السلطة محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن اس       

عاطف عدوان، المكلف بملف وزارة األسرى، في تصريح له مساء الجمعة           .وقال د  .لدى األجهزة األمنية  
، إّن أجهزة عباس تمارس دوراً تكاملياً مع سلطات االحتالل في اعتقال أبناء الحركة اإلسالمية،               )٢٢/٢(

 . المحّرمة دولياً بحقهم، والتي كان آخرهـا استـشهاد الـشيخ البرغـوثي             وممارسة كافة أشكال التعذيب   
عدوان أّن األسير البرغوثي لم يكن يعاني من أي أمراض قبل االعتقال، حيث تدهورت حالته               .وأوضح د 

 سجون السلطة برام اهللا، األمـر الـذي         فيالصحية قبل ثالثة أيام جراء التعذيب الشديد الذي ُأخضع له           
له إلى المستشفى للعالج، ومن ثم أعاد جهاز المخابرات نقله إلى السجن مرة أخرى، بـالرغم                استدعى نق 

من تحذير األطباء في المستشفى من خطورة هذا العمل، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل خطير، األمـر            
  .الذي أدى إلى استشهاده

  ٢٣/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  وفاة الشيخ مجد البرغوثيق في عباس يصدر تعليماته بالتحقي .٦

مس، تعليماته للنائب العام للتحقيق في قـضية        أصدر الرئيس محمود عباس     أ ):أ.ب.د(و )وفا( –رام اهللا   
حد مراكز التوقيف التابعة    أ في    مستشفيات رام اهللا، حيث كان موقوفاً      إحدىمجد البرغوثي في    الشيخ  وفاة  
وطلب من النائب العام اطالعـه علـى         . التعازي لعائلته  مقد قد  عباسوكان   .منية الفلسطينية جهزة األ لأل

  . وقت ممكن أسرعنتائج التحقيق في 
  ٢٣/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  الطيراوي بقتل الشيخ البرغوثي المعتقل لدى مخابرات السلطةوحماس تتهم عباس وفياض  .٧

هري، المتحدث باسم حركـة     قال سامي أبو ز   : غزة من   ٢٣/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكر  
، إّن رئيس الـسلطة محمـود       )٢٢/٢(، خالل مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة مساء الجمعة           "حماس"

عباس ورئيس حكومته غير الشرعية سالم فياض ومدير مخابراته توفيق الطيراوي؛ يتحّملون المسؤولية             
.  سجون المخابرات بالـضفة الغربيـة      ، في أحد  ) عاماً ٤٢(الكاملة عن قتل الشهيد الشيخ مجد البرغوثي        

سابقة خطيرة، وتعكس حجم الجريمة التي تتعّرض لها        "وأكد أبو زهري أّن جريمة قتل البرغوثي تشكل         
  ". حماس في الضفة الغربية، والتي تفوق ما يتعرض األسرى له في سجون االحتالل

ـ     بنات وثالثة أوالد، وهو أسير محـرر،       ، متزوج وله أربعة     "أبي القسام "والشهيد البرغوثي الذي يكنى ب
فقد تعّرض لالعتقال في سجون االحتالل خمس مرات، وهو أحد الدعاة البارزين على مستوى محافظـة                

وشّدد أبو زهري على أّن هذه الجريمة تعكس مدى التعاون األمني بين أجهزة أمـن االحـتالل                 . رام اهللا 
الذي تمارسه تلك األجهـزة     " القذر"يؤكد على طبيعة الدور     واألجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة، وأنه       

  . ضد الشعب الفلسطيني وحركة حماس خدمة لالحتالل
على وقف التنسيق األمني مع االحـتالل       " فريق رام اهللا  "ودعا أبو زهري إلى تحّرك شعبي واسع إلرغام         

وأكـد أبـو زهـري أّن       . األبدومالحقة المقاومين، وإنهاء ملف االعتقال السياسي وإغالق السجون إلى          
الشهيد البرغوثي لم يكن يعاني من أي مرض، مشدداً على أّن ادعاء المخابرات أنه توفي بسبب مـرض                  
هو محض افتراء، الفتاً االنتباه إلى أّن المستشفى كشف عن آثار التعذيب الذي كان يتعّرض له، وأشـار                  

من جهـة   . ه وهو في حالة إعياء شديدة بسبب التعذيب       إلى أنه نُقل إلى المستشفى قبل ثالثة أيام من وفات         
فـي  " حمـاس "أخرى، دعا أبو زهري الحكومات العربية للوقوف أمام الجرائم التي تتعرض لها حركة              

  . الضفة الغربية على أيدي أجهزة عباس األمنية
، نقـالً   سأمفي بيان   ،  "حماس" حركة   قالت: يو بي آي  نقالً عن وكالة     ٢٣/٢/٢٠٠٨األخبار  وأضافت   

نُقل إلى المستشفى في حال حرجة جداً جّراء شدة التعذيب، الذي بـدا واضـحاً               "عن أحد أقاربه قوله إنه      
مـن  "وأشارت إلى أنه نُقلت جثته إلى معهد جامعة أبو ديس           ". على جسده، وقد استشهد داخل المستشفى     

أن األطباء المـشرفين علـى      ) وفا(ة  ونقلت وكالة األنباء الفلسطيني   ". أجل تشريحها ومعرفة أسباب الوفاة    
أفادوا بأن المواطن مجدي البرغوثي كان يعاني مرضاً في القلب، مـا اسـتدعى نقلـه إلـى                 "الموقوفين  

  ".المستشفى، حيث فارق الحياة هناك
نفت ذلك، وقالت إن البرغوثي لم يكن يعاني أية أمـراض، وحّملـت الـرئيس               " حماس"غير أن حركة    

المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عملية التعـذيب       "اس ورئيس الحكومة سالم فياض      الفلسطيني محمود عب  
  ".حتى الموت
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  دماء األئمة في القطاع كانت الحلقة األخيرة التي زلزلت عروش اإلجرام": القسام" .٨
ة نـسخ ) ٢٢/٢(مساء الجمعة   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، في بيان لها تلقى      "كتائب القسام "أكدت  : غزة

، مـضيفة   "نحتسب عند اهللا تعالى الشيخ مجد البرغوثي شهيداً، ألنه قضى على يد عمالء االحتالل             "منه؛  
في الوقت الذي يتعّرض فيه شعبنا لمحنة عظيمة وعدوان وحصار غير مسبوقين؛ وبينمـا يواجـه                "أنه  

 والضفة الغربية؛   شعبنا ومقاومته الباسلة هجمة شرسة ومسعورة من قبل العدو الصهيوني في قطاع غزة            
تأبى األيادي الخبيثة الملطّخة بالدماء إالّ أن تستمر في لعب دور الطابور الخـامس إرضـاء للـصهاينة                  

وحّملت الكتائب جهاز المخابرات ورئيسه توفيق الطيراوي، المسؤولية الكاملة عـن هـذه              ".واألمريكان
نعرات كاذبة  "تبرير والتخفيف من الجريمة     لل" فتح"الجريمة وما سيترتب عليها، معتبرة محاوالت حركة        

دماء أئمة المساجد في قطاع غزة كانت الحلقة األخيرة التـي           "وشّدد البيان على أّن      ".ال تنطلي على أحد   
زلزلت عروش أئمة اإلجرام في قطاع غزة؛ فليعتبر مرتزقة سلطة رام اهللا من ذلـك، وليوقفـوا فـوراً                   

 ، حسب ما جاء فيه"الصهيونيتعاونهم األمني المفضوح مع العدو 
  ٢٣/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "حماس"و" الجهاد"االعتقال السياسي متواصل بحق عناصر ": الجهاد اإلسالمي" .٩

، تلقـى   )٢٢/٢(قال مصدر قيادي بارز في الحركة في تصريح مكتوب لـه، مـساء الجمعـة                : رام اهللا 
 عمليات االعتقال علي خلفية االنتماء السياسي متواصلة فـي          إّن"نسخة منه،   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "

صفوف عناصر الفصائل اإلسالمية، وأنه ال مبرر لها في ظل تواصل الحمالت الصهيونية بحق أبنـاء                
على السلطة الفلسطينية أن تأمر بمالحقة واعتقال العمـالء        "وأضاف المصدر    ".شعبنا في الضفة والقطاع   

بعون قيادات المقاومة الغتيالهم أو اعتقالهم علي أيدي االحتالل، الذي يشن حمـالت             الذين يالحقون ويتا  
في الوقت الذي يقبع فيـه أسـرانا فـي          "في التصريح   " الجهاد"وقالت   ".يومية ضد المقاومين في الضفة    

ية جلد  سجون القهر الصهيونية، ويرتقون شهداء إثر التعذيب؛ تواصل السلطة الفلسطينية في مقراتها األمن            
وطالبت الحركة، مراكز حقوق اإلنسان بفتح تحقيق        ".أبناء شعبها بالطريقة ذاتها التي يستخدمها االحتالل      

محايد في حالة استشهاد المجاهد مجد البرغوثي، والعمل علي وقف االعتقال السياسي، وذلـك بالتـدخل                
  .لفية االنتماء السياسيلدي السلطة الفلسطينية وتنظيم فعاليات لوقف سياسة االعتقال علي خ

  ٢٣/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   السادس "فتح" تخريب مؤتمر ىمخابرات عربية تعمل عل: القدومي .١٠
أمس في   قال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي        :  من زهير اندراوس   -الناصرة  

ل األنباء والتي أكدت أنه ينوي االنفصال        سؤال حو  ىحديث خاص بـ القدس العربي في معرض رده عل        
  .عن فتح رام اهللا ان كل هذه شائعات تنشرها الصحافة

يعني قاموا بعملية تشويه لنا بواسطة المخابرات العربية، التي تعمل بواسطة العمالء على النيـل               : وتابع
أما عن عالقته    .طينيعلينا أن نعرف أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلس           . منا

بالرئيس محمود عباس فقال في الحقيقة هناك خالف سياسي فقط، وهذا الخالف في األساس علـى أننـا                  
  .خيار المقاومة ضروري جدا: وأضاف.نحن مع المقاومة واستمرار المقاومة، أما عباس فله اجتهاد آخر

أنـا باسـتمرار أحـضر      : قال القدومي وفيما يتعلق باالنقسامات داخل فتح عشية عقد مؤتمرها السادس،          
جلسات اللجنة التحضيرية وأقوم بمساعدة األخوة في التوصل الى كل النتائج المرجوة مـن أجـل عقـد                  

أوال مع األسف الشديد، وأقول لك بوضوح شديد، ان هناك بعض الشخـصيات  . المؤتمر بأسرع ما يمكن  
بالفعل المخابرات العربية تـسعى مـن خـالل         الفتحاوية التي كنت أسميها شخصيات قاصرة، ويبدو أنه         

الخالفات التـي تـدور     . تشويه هذه الصورة، نريد أن نصل في نهاية األمر بالرغم مما ذكرته الى اتفاق             
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حاليا داخل حركة فتح تدور باألساس على المقاومة ودورها في النضال الفلـسطيني، أو عـدم وجـود                  
وعندما أقول شخـصيات    . رار القائل اننا مع بقاء هذه المقاومة      بعد التجربة الطويلة نقف أمام الق     . مقاومة

أما عن األنباء التي تتحدث عن نيته االنتقال         .قاصرة أقصد تيار أوسلو الذي يقوده الرئيس محمود عباس        
 .ال، لن أنتقل لالقامة في عمان: من تونس الى عمان لالقامة هناك، رد القدومي

  ٢٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   اذا لم يكن هناك قتل مباشر من شارون  قتل عرفاتالحصار سبب رئيسي في: دحالن .١١

 ،دحـالن محمـد  قـال   : من وليد عوض ،رام اهللا  عن مراسلها في   ٢٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
ورد  .لـ القدس العربي ان اسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية عـن وفـاة عرفـات              ،  "فتح"القيادي في   

العربي من الذي قتل عرفات، بالقول اذا اسرائيل غير مسؤولة بشكل مباشـر             دحالن على سؤال القدس     
فهي مسؤولة بشكل غير مباشر، مشددا على ان الحصار الذي فرضته قوات االحـتالل علـى الـرئيس                  

واشار دحالن الى ان الجانب الفلسطيني ال يملك         . لوفاته ىالفلسطيني في مقر اقامته برام اهللا هو الذي اد        
طعا على ان اسرائيل هي التي قتلته بشكل مباشر، ومضيفا انا قناعتي ان الحصار سبب رئيـسي                 دليال قا 

في قتله، اذا لم يكن هناك قتل مباشر من شارون رئيس الوزراء االسرائيلي السابق الذي يعاني حاليا من                  
ال انا اعتقـد ان     واضاف دحالن قائ  . غيبوبة دائمة نتيجة اصابته بجلطة دماغية حادة منذ اكثر من سنتين          

  .اهللا يعذب شارون بسبب حصاره لعرفات
وعن طي القيادة الفلسطينية ملف وفاة عرفات ووضعه على الرف قال دحالن ال ال لم يتم طـي الملـف                    
ووضعه على الرف، انا اعتقد ان كل حكومة جاءت شكلت لجنة للتحقيق بوفاة عرفات، السلطة، ثم بعـد                  

دكتور ناصر القدوة كان يتابع هذا االمر، وانا اعتقـد ان هـذا الملـف               ذلك حركة حماس، ثم بعد ذلك ال      
وحول ما اذا كانت القيادة الفلسطينية مقتنعة بالتقرير الفرنسي عن وفـاة            . سيبقى مفتوحا حتى يهدأ بالنا      

وتحدث دحالن عن شؤون فتح الداخلية وحالة االنقسام الحاصلة ما بين            .عرفات قال دحالن ال بالتأكيد ال     
  .الحركة وحماس ومستقبل المفاوضات الجارية ما بين الفلسطينيين واسرائيل

 ، محمد دحالناستضاف:  كفاح زبون،رام اهللا عن مراسلها في ٢٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط  ونشرت
 مجموعة من الصحافيين العرب العاملين في الصحف العربية الصادرة في لندن، بينها  برام اهللا،بيتهفي 

:  ما اشيع عن عزمه االنفصال عن فتح بقولهونفى، "كلنا مهزومون": وقال خالل اللقاء" سطالشرق االو"
انا بقول لك، انا في داخل فتح اسمي، محمد دحالن، وخارج فتح بسواش، وفتح لنا جميعا، وال أحد "

لذي ويراهن دحالن على المؤتمر العام السادس لفتح ا. لكنه تجنب مهاجمة زعامات فتح". يحتكر فتح
يراه ضرورة ال غنى عنها، محاوال التخفيف من هواجس، بعض الفتحاويين باعادة انتاج اللجنة المركزية 

المؤتمر سيد نفسه، سنحاول قدر االمكان ان يكون فيه انصاف، لو صلح المؤتمر "لنفسها من جديد، وقال 
أما ". نعم ان شاء اهللا"وأكد دحالن ترشيح نفسه للجنة المركزية وقال ". ممتاز) فهذا شيء% (٥٠

اصير رئيس على ايش، في مأساه يا "واضاف، ". أنا حر"وفي رده حول االسباب قال . للرئاسة، فقال ال
ال تعتقد ان "ورغم سيطرة حماس العسكرية على قطاع غزة، ال يقر دحالن بالنصر لها، وقال  ."رجل

 ."، وتجره من فقر لفقر ومن قهر لقهرالشعب الفلسطيني بالوكالة"واتهمها باحتالل ". حماس منتصرة
لم تكن جاهزة "ويرجع دحالن اسباب هزيمة فتح للدمار الذي لحق بالمؤسسة األمنية، مقرا بانها 

  ". للمعركة
  
  ترحبان بالدعوة األوروبية لكسر الحصار " فتح"و" حماس" .١٢

" حمـاس "ركتـا  رحبـت ح  : رائد الفي -غزة   عن مراسلها في   ٢٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
بدعوة البرلمان األوروبي إلنهاء الحصار المشدد المضروب على قطاع غزة، في وقـت أعلنـت               " فتح"و
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 دولـة  ٣٠اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن انطالق فعاليات التضامن مع القطاع اليوم الـسبت فـي        
ة للدعوة التي وجهها    سامي أبو زهري عن تقدير الحرك     " حماس"وأعرب المتحدث باسم     .عربية وغربية 

وأعربـت   ".حمـاس "االتحاد األوروبي إلنهاء الحصار ودعوة الرئيس محمود عباس للعودة للحوار مع            
، على لسان القيادي حازم أبو شنب، عن تقديرها لدعوة البرلمـان األوروبـي، معتبـرةً أن                 "فتح"حركة  

  .الدعوة تتماشى مع جهد الرئيس عباس في هذا االطار
ـ    : دمشق من   ٦/١/٢٠٠٨قدس برس ة  وأضافت وكال  محمـد  " حمـاس "أعرب عضو المكتب السياسي ل

ـ     عن أمله في أن يكون موقف البرلمان األوروبي نقطة بدايـة           " قدس برس "نزال في تصريحات خاصة ل
إن "، ويرفع الحصار المطبق عن غزة، وقـال         "حماس"لتحول سياسي ميداني ينهي القطيعة بين السلطة و       

عبر عنه البرلمان األوروبي يمثل صوت العقل في الغرب، ويبّين أن أصواتا أخـرى              هذا الموقف الذي    
غير الصوت األمريكي الذي يشعر الفلسطينيون والعرب والمسلمون على أن هذا الصوت دائما يعـادي               
قضاياهم وحقوقهم، وهذا الموقف األوروبي يشكل إحراجا لكثير من الدول العربية التي وقفت موقفا سلبيا               

ن موقف الحوار إما بالتجاهل للموضوع تماما أو باالكتفاء بالدعوة للحوار دون أن تترجم مواقفها إلـى                 م
خطوات عملية، وآمل أن يدق هذا الموقف مسمارا في صخرة الرفض العباسي المـستمر للحـوار مـع                  

  . "حماس"
  
  تجتمعان السبت المقبل" الوطني الفلسطيني"و" مؤتمر فتح"تا تحضيرّي .١٣

تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح اجتماعا في عمـان            :  نادية سعد الدين   -عمان  
في األول من الشهر المقبل، في نفس اليوم الذي تجتمع فيه اللجنة التحضيرية للمجلس الـوطني للمـرة                  

وكامـل  " أبو مـاهر  "اللجنة التحضيرية برئاسة محمد غنيم      "وقالت مصادر مطلعة إن      .الثانية في رام اهللا   
وأضافت المـصادر    ".األعضاء سيعقدون اجتماعا في عمان يوم السبت المقبل بحضور فاروق القدومي          

الـذي سـينتخب   " االجتماع المقبل للجنة سيبحث المقترحات المقدمة بخصوص عقد المؤتمر    "أن  " الغد"لـ
 اللجنة مباحثات االجتماعات    كما ستستكمل  .أطر قيادية جديدة تشكل لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين        

ويعقد االجتماع، الذي تأجل     .السابقة من أجل التحضير لعقد المؤتمر الحركي لفتح في أقرب وقت ممكن           
  .من يوم غد األحد إلى السبت المقبل بسبب غياب بعض األعضاء

ألول مـن   على صعيد متصل، تعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعها الثاني فـي ا             
وقال مـدير عـام      .الشهر المقبل في رام اهللا، وذلك في إطار خطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية            

ـ      عـضواً يمثلـون هيئـة       ٤٥ - ٤٠االجتماع سيعقد بحضور    "أن  " الغد"المجلس عبد الرؤوف العلمي ل
منضوية في إطار المنظمـة     رئاسة المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة واألمناء العامين للفصائل ال         

  ".واألمناء العامين لالتحادات الشعبية إضافة إلى عشرة أعضاء مستقلين
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   في مرحلة انبعاث جديدة وتتعرض لمؤامرات من أطراف متعددة  "فتح": فهمي الزعارير .١٤

رير إن حركة فتح في مرحلة      قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح في الضفة الغربية فهمي الزعا          : نعما
ان فتح تتعرض لمؤامرات ومخططات من أطراف متعددة ، بعـضها      " الدستور"وقال لـ    .انبعاث جديدة   

أصيل في عدائه وبعضها تابع ، بعضها خارجي وآخر داخلي ، بعضها أعلن سعيه كبديل لفتح وجـاهر                  
 كرد مباشر أو استخدام ألدوات بشكل       بذلك ، وبعضها كالطفل ينتظر وفاة ولي أمره كي يرثه، وهذا جاء           

غير مباشر الضعاف فتح ، بسبب مواقفها السياسية غير القابلة للتراجع أو التنازل عن حقـوق الـشعب                  
، ٢٠٠١, وطابا   ٢٠٠٠الفلسطيني وهذا ما تبين جليا بعد رفض حركة فتح ما عرض في قمة كامب ديفيد                

ح بناء السلطة الذي عرف بسلطة فتح كتحد حقيقـي   واضاف ان حركة فتح أغفلت الجانب التنظيمي لصال       
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، وأدى ذلك لترهل وتفكك وشطط في بعض المواقف الحاسمة ومنها ما جرى في اإلنتخابات التـشريعية                 
  . التي خاضتها فتح متفرقة وليست موحدة

  ٢٣/٢/٢٠٠٨الدستور 
 
  رارهميسلمون أنفسهم للسطة بعد يوم من ف" كتائب األقصى"أربعة عشر مقاتالً من  .١٥

 سجيناً من   ٢١أعلن محافظ نابلس جمال المحيسن، أن المقاتلين الذين ينتمون الى مجموعة من             : أ ف ب  
عادوا الى السجن، وعودتهم تؤكد ان النظام يـسود فـي           "في سجن جنيد قرب نابلس،      " كتائب االقصى "

ـ  ، وذلك بعد يوم من فرارهم احتجاجا على ما وصـفو          "لن نسمح بعودة الفوضى   . نابلس مراوغـة  "ه بـ
  . ، التي تطالب بسجنهم ستة أشهر، ال ثالثة أشهر كما كان مقررا"إسرائيل

  ٢٣/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  سنواصل عمليات اإلختطاف... االحتالل على موعد مع مفاجآت كبيرة: المزينيأسامة  .١٦

 أكد الدكتور أسامة المزيني، القيادي في حركة حماس، علـى أن حركتـه ستواصـل عمليـات                  :عمان
الختطاف في صفوف جنود االحتالل اإلسرائيلي في حال لم يستجب العدو للمطالـب المطروحـة فـي                 ا

صفقة تبادل األسرى، مؤكدا على أن االحتالل سيكون على موعد مع مفاجآت كبيرة تعدها المقاومـة إن                 
  .أقدم على اجتياح قطاع غزة

  ٢٣/٢/٢٠٠٨ فراس برس  
  
  تضامناً مع أهالي غزة وب لبنان جن  في مخيم البص"حماس"اعتصام لحركة  .١٧

يوم "أقامت حركة حماس اعتصاما جماهيريا أمام مكتب األمم المتحدة في مخيم البص ـ صور، لمناسبة  
صدر " أمل"، تحدث فيه ممثل حركة      "التضامن مع أهالي غزة المحاصرين ودعما لخيار الجهاد والمقاومة        

وألقى كلمة قوى التحالف الفلسطيني أمين      . حصار غزة الدين داوود منتقدا الصمت العربي والدولي على        
سر حركة الجهاد اإلسالمي في منطقة صور ابو سامر موسى، الذي أكد ان ما يجري يتم بغطاء أميركي                  

وألقى الشيخ   . ورفض نشر قوات دولية في الضفة وغزة      . من أجل ضرب مشروع المقاومة في فلسطين      
. الشعب الفلسطيني رأس حربة الدفاع عن االمة العربية واالسالمية        فأكد أن   " حزب اهللا "احمد مراد كلمة    

ابو خالد جهاد بتفعيل قرارات الجامعة العربية لفك الحـصار          " حماس"وطالب المسؤول السياسي لحركة     
  . عن قطاع غزة، ودعا مصر الى اتخاذ قرار جريء بفتح معبر رفح

  ٢٣/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  ع على غزةاولمرت يشكك في جدوى عدوان واس .١٨

أعرب اولمرت، عن شكوكه حيال فعالية عملية عدوانية واسعة النطاق علـى             : وكاالت -القدس المحتلة   
قطاع غزة يمكن أن يشنها جيشه لوقف إطالق الصواريخ على المـستعمرات، كمـا ذكـرت اإلذاعـة                  

بار فـي مجلـس   وقال المصدر نفسه ان اولمرت أعلن في لقاء مع ضباط احتياط ك. العسكرية في الكيان  
الذين يعتقدون ان باإلمكان تنظيف قطاع غزة في غضون بضعة أيام مخطئون ويعتقدون انهم              "الحرب أن   

" اإلسـرائيلي "وشدد أولمرت في المقابل على فعالية الضربات المحددة للجيش          ". يعيشون قبل أربعين سنة   
  . مسلحةسواء هجمات جوية أو عمليات تسلل محدودة تستهدف مجموعات فلسطينية

  ٢٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   تخطط لتعزيز انتماء يهود العالم لها"إسرائيل" .١٩
كشف النقاب أمس أن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، وبإيعاز من رئيس           : برهوم جرايسي  - الناصرة

االنتماء الحكومة، إيهود أولمرت، شرع في إعداد مخطط متشعب يهدف إلى استعادة شعور يهود العالم ب              
وقالت مصادر في مكتب أولمـرت،       .إلسرائيل، وهذا على ضوء التقارير التي تؤكد تراجع هذا الشعور         

إنه عقد في األيام األخيرة اجتماع موسع بمشاركة كافة األطر الناشطة بين أبناء الديانـة اليهوديـة فـي                   
، "داد سلسلة من البرامج الـصهيونية     إع"أوطانهم المختلفة في العالم، إضافة إلى الوكالة اليهودية، بهدف          

وقالت المصادر، إن هناك قلقـا    .في إسرائيل وخارجها لجذب اليهود إلى إسرائيل، وترسيخ انتمائهم إليها         
سابقا عدة اسـتطالعات     قد اظهرت    كبيرا من تراجع الشعور باالنتماء إلسرائيل لدى يهود العالم، وكان         

  .االنتماء إلسرائيل، وخاصة لدى األجيال اليهودية الشابةعلمية، تراجع شعور اليهود في العالم ب
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  في سديروت" القبة الفوالذية"الجيش اإلسرائيلي يعترف بفشل نظام  .٢٠

القبـة  "كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي النقاب امس بأن أولمرت فوجئ بأن نظـام             :  وكاالت –تل أبيب   
تثمرت فيه إسرائيل مبالغ طائلة لتحمي بلدة سديروت والمستوطنات المحيطـة           الدفاعي الذي اس  " الفوالذية

ونقلت اإلذاعة عـن    . بقطاع غزة من الصواريخ الفلسطينية لن يكون قادرا على توفير مثل هذه الحماية            
القول إنه ثبت أن النظام قد يكون مجديا أمام الـصواريخ التـي             " مطلعة"مصادر إسرائيلية وصفتها بأنها     

ق من مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات على األقل عن أي مستوطنة إسرائيلية ، علما بأن المـسافة                  تطل
وأضافت أن إسرائيل كانت قد اعتمـدت هـذه          .بين بيت حانون وسديروت مثال ال تزيد عن كيلومترين        

نـازل  الدفاعي حيـث يتـضمن تحـصين آالف الم        " القبة الفوالذية "الخطة قبل عام وأطلقت عليها نظام       
والمؤسسات اإلسرائيلية في محيط قطاع غزة بأسقف فوالذية ال تخترقها الصواريخ ، كما يتضمن جهازا               

  .إلسقاط الصواريخ الفلسطينية من خالل إطالق صواريخ إسرائيلية مضادة العتراضها
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  م تخشى مطالبة موسكو بعقد مؤتمر للسال"إسرائيل" .٢١

لون سياسيون إسرائيليون من أن روسيا ستطالب إسرائيل بعقد مؤتمر سالم في تحّسب مسؤو: يو بي آي
أفادت صحيفة  و . لقيام إسرائيل٦٠موسكو، في مقابل إقامة روسيا احتفاالت إلحياء الذكرى السنوية الـ

أمس بأن مسؤولين سياسيين إسرائيليين تساءلوا أخيراً عن االهتمام الروسي الكبير بإحياء " هآرتس"
تفاالت في روسيا بمناسبة ذكرى استقالل إسرائيل، ورأوا أن موسكو ستطالب بعد ذلك تل أبيب بمقابل اح

  .سياسي مثل تأييد إسرائيل لعقد مؤتمر سالم في موسكو المهتمة باستضافة هذا المؤتمر
  ٢٣/٢/٢٠٠٨األخبار 

 
  مب ديفيدمصر أدخلت ثالث كتائب من الجيش لمعبر رفح ونقضت اتفاقية كا: "إسرائيل" .٢٢

كشفت مصادر سياسية اسرائيلية رفيعة المستوي مساء الجمعة النقاب عـن            :زهير اندراوس  -الناصرة  
ان الحكومة المصرية قامت خالل اقتحام الفلسطينيين لمعبر رفح، قبل عدة اسابيع، بادخال ثالث كتائـب                

عبر، ومنع الفلـسطينيين    من الجيش المصري الي منطقة المعبر بهدف السيطرة علي الوضع واغالق الم           
وقال المحلل السياسي في القناة الثانية التجارية االسـرائيلية       .  رفح المصرية والعودة منها    ىمن الدخول ال  

اودي سيغال، الذي اعتمد علي مصادر سياسية وامنية متطابقة في تل ابيب، ان اقطاب الدولـة العبريـة                  
مر، لكي يتمكن المصريون من منع الفلـسطينيين مـن          علموا باالمر، ولكنهم فضلوا السكوت عن هذا اال       

ولكن بموازاة ذلك، اكد التلفزيون االسرائيلي، نقال عن مصادر رفيعة المستوي مقربة             . مصر ىالعبور ال 
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من ديوان ايهود اولمرت، ان الخطوة المصرية، هي اختراق فظ التفاقيات كامب ديفيـد الموقعـة بـين                  
  . شبه جزيرة سيناءى من ادخال قوات عسكرية الالدولتين، والتي تمنع المصريين

  ٢٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ثمن شاليت ال يسمح بصفقة تبادل": إسرائيل" .٢٣

دفعـه مقابـل    " اسـرائيل "كبير ان الثمن الباهظ الذي يطلب من        " اسرائيلي"قال مصدر سياسي     )أ.ب.د(
ونقلت  ".ال يسمح بإنجاز هذه الصفقة    "المخطوف في قطاع غزة جلعاد شاليت       " االسرائيلي"تحرير الجندي   

وسائل اإلعالم العبرية امس عن المصدر الذي يلعب دورا محوريا في الجهود المبذولـة إلنجـاز هـذه                  
المصادقة على قائمة السجناء الذين تطلب حماس باإلفراج عنهم         " اسرائيل"الصفقة القول انه يصعب على      

  . مقابل الجندي المخطوف
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يعرب عن استعداده التفاوض مع حماسعمدة بلدة سديروت  .٢٤

أعلن إيلي مويال عمدة بلدة سديروت اإلسرائيلية التي تكاد أن تكـون الهـدف األوحـد              : محمد القشتول   
لقذائف عز الدين القسام الفلسطينية عن استعداده للتفاوض مع حركة المقاومة اإلسالمية حماس، للحفـاظ               

وقال مويال، العضو في حزب      . واطنيه، حسبما ورد في تقرير مراسل الجارديان في القدس        على حياة م  
سأقول لحماس، تعال نتفق على هدنة خالل السنوات العشر المقبلة، ولنرقـب            : "الليكود اليميني المعارض  

ينية، الذي كان قد طالب بمحو قـرى فلـسط        -وتذكر الصحيفة بأن نداء العمدة اإلسرائيلي        ." ما سيحدث 
 ورد  -وبقتل زعماء حماس بعد أن فقد صبي إسرائيلي ساقه في األسبوع الماضي جراء هجوم على البلدة               

في غمرة الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل من أجل أن تخفف من حصارها على قطاع غزة،                 
  .  مع حماس للتوصل إلى هدنة-ولو سرا-وبهدف حملها على التفاوض 

  ٢٣/٢/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  حزب اهللا خطط مع الفلسطينيين لعملية مزدوجة في غزة وجنوب لبنان": الموساد" .٢٥

ان حزب اهللا نسق    , ذكرت مصادر استخبارية إسرائيلية امس    ): معا) (فرانس برس  ( - بيت لحم    -عمان  
لصحف ونقلت ا  .للقيام بعملية مشتركة ومزدوجة هدفها االنتقام الغتيال عماد مغنية        , مع فصائل فلسطينية  

أعد موجة من الخاليا االنتحارية الجديدة التي تتكون مـن          , اإلسرائيلية عن المصادر قولها ان حزب اهللا      
, موضحة, من حركة حماس والجهاد االسالمي ولجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء االقصى          , عناصر

ى يتمكن هـو مـن      حت, ان خطة الحزب تقضي بإشغال الجيش االسرائيلي في معارك داخل قطاع غزة           
واوضحت المـصادر    .رداً على اغتيال مغنية   , توجيه ضربته االنتقامية في المنطقة الشمالية من اسرائيل       

 عن االستعداد للقتـال     ٢ -٢٠ان هذا االحتمال اشار اليه رئيس االركان غابي اشكنازي حين تحدث يوم             
اعرب عن خشيته من ان     , ي اإلسرائيلي االستخبار" تيك ديبكا "اال ان موقع    , على جبهتين في ذات الوقت    

وقـال   ".خطف إسرائيليين من على طرق السفر في الجنـوب        "يكون هناك هدف آخر لتلك الخاليا وهو        
الموقع اإلسرائيلي إنه على ضوء هذه اإلنذارات رفع الجيش حالة التأهـب وتـم اسـتدعاء مروحيـات                  

وأعطيت التعليمات  , ز على الطرق الجنوبية   كما تم نصب الكثير من الحواج     , عسكرية وطائرات استطالع  
  ".للقواعد العسكرية المتواجدة جنوبا بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

  ٢٣/٢/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
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  تشديد االجراءات األمنية على الطائرات المتجهة السرائيل .٢٦
نـه بـات علـى ركـاب        علم لدى وزارة النقل االسرائيلية امس ا      :  ا ف ب ، رويترز     -القدس المحتلة   

الطائرات المدنية المتجهة الى اسرائيل ربط احزمتهم قبل الهبوط بوقت اطول ، وذلك اثر تعليمات امنية                
وقال مسؤولو االمن ان امر وزارة النقل الذي صدر الى شركات الطيران المحلية واالجنبية يوم                .مشددة

واوضحت صحيفة يديعوت    . االنتقام الغتيال مغنية  االربعاء اشار الى تهديدات مقاتلي حزب اهللا اللبناني ب        
 كلم  ١٥٠ كلم من السواحل االسرائيلية ، بدال من         ٢٩٠احرونوت انه بات ينبغي ربط االحزمة على بعد         

كما طلبت الوزارة من شركات الطيران اقفال مدخل قمرة القيادة           .في السابق ، بحسب االجراءات الجديدة     
وقالت الناطقة باسم الوزارة اورا سلومون لوكالة فرانس برس         . ن الساحل  كلم م  ٢٩٠اعتبارا من مسافة    

. اعتبارا من تلك المـسافة    " تم تقديم توصيات الى شركات الطيران لمنع الركاب من التجول في الطائرة           "
 دقيقة اضافية للتحرك    ١٥واوضحت الصحيفة ان هذه االجراءات ترمي الى اعطاء السلطات االسرائيلية           

  .اختطف قراصنة جو الطائرةفي حال 
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   زيارة وفد رسمي اسرائيلي لالردن خشية من حزب اهللالغاء .٢٧

حالت اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية غير المسبوقة بعيد اغتيال القائد العسكري لحزب اهللا اللبناني عمـاد               
عوت أحرنوت العبرية في عـددها      وقالت صحيفة يدي   .مغنية دون سفر وفد إسرائيلي رسمي إلي األردن       

الصادر الجمعة ان المخابرات اإلسرائيلية ألغت في اللحظة األخيرة سفر وفد إسـرائيلي رسـمي إلـي                 
األردن برئاسة المديرة العامة لوزارة تطوير النقب والخليل أورلي يحزقيل بسبب حالة التأهب العليا فـي                

وأعلنت المخـابرات اإلسـرائيلية      .يات إسرائيلية أعقاب التخوف من أن يحاول حزب اهللا اغتيال شخص        
بحسب يديعوت أحرنوت أنه من اآلن فصاعداً ستفرض علي هذا النوع من الوفود حراسـة مخصـصة                 

وكان مقرراً أن يقوم الوفد بزيارة عمل إلي األردن حيث خططت له لقـاءات فـي                . لزوار بعض الدول  
المشتركة علي طول الحدود األردنية مع االراضـي        موضوع ما يسمي حزام السالم وهي منطقة التنمية         

 .المحتلة
  ٢٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مسؤول من الموساد بحث في القاهرة قضية المعابر .٢٨

أن مسئوال كبيرا في جهاز الموساد زار القاهرة قبل يومين من " الشرق"علمت :  أحمد ربيع-القاهرة 
وقد ناقش قيادى الموساد عددا من  .ئولين المصرييننهاية االسبوع الماضي حيث التقي عددا من المس

القضايا في مقدمتها األوضاع األمنية في منطقة الحدود وخاصة ترتيبات اعادة فتح المعابر الفاصلة مع 
قطاع غزة والتي تبذل مصر جهودا كبيرة من أجل التوصل الي اتفاق بهذا الصدد مع كافة األطراف 

 . طة وحماس ، واسرائيل واالتحاد االوروبيوالتي تشمل الفلسطينيين، السل
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
   مليون دوالر على خط األنابيب٤٧٠ومصر أنفقت " رسمية"اتفاقية الغاز : "إسرائيل" .٢٩

أمس األول أنه سيتم نقل الغاز الطبيعي من مصر إلسرائيل          " صوت إسرائيل "أفادت إذاعة   : محمد عطية 
وأوضـحت إن مـصر      .ها من مدينة العريش المصرية إلى شاطئ عسقالن       ألول مرة عبر أنابيب تم مد     

 مليون دوالر على إقامة خط األنابيب الناقل للغاز، فيما اعتبرته سيؤدي إلى خفـض نفقـات               ٤٧٠أنفقت  
أكدت اإلذاعة اإلسرائيلية أن ضخ الغاز الطبيعـي         و .شركة الكهرباء والحد من تلوث الهواء في إسرائيل       

ينص على إمداد إسرائيل بسبعة مليـارات       " بين البلدين "ل يتم في إطار اتفاق تم توقيعه        المصري إلسرائي 
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يذكر أن مصادر مصرية كانت قد أعلنت في وقت          .  عاما ٢٠متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ولمدة        
، حيث ستضخ مصر ما تقدر نسبته بــ         ٢٠٠٨سابق عن دخول االتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من مارس          

  .  مليون متر مكعب خالل أربعة أشهر من بدء التصدير٣٦٢
  ٢٣/٢/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

 
  جنود إسرائيليون يضيعون أسلحتهم ويعاقبون راعيين فلسطينيين .٣٠

 شكا عارف أبو زيت، رئيس مجلس قرية المالح في األغوار الشرقية، من اعتداء أربعة جنود  :تل أبيب
وقال أبو زيت انه فوجئ بمداهمة الجنود أحياء القرية . كان المنطقةاسرائيليين على راعيي مواش من س

واعترف الجنود بأن أسلحتهم سقطت من . طالبين منهم مساعدتهم على العثور على أربعة رشاشات
ولكنهم وبعد عثورهم على اسلحتهم . سيارتهم العسكرية من دون أن يتنبهوا، وانهم جاؤوا للتفتيش عنها

قطت فيه، مر راعيان من على مقربة من المكان فانقض عليهم الجنود بتهمة محاولة في المكان الذي س
 .سرقة األسلحة منهم

 ٢٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  اهللا حنا يدعو إلى إنهاء التصدع الفلسطيني الداخلي المطران عطا .٣١

ار وحـل   نداء إلى حركتي فتح وحماس بضرورة العودة إلى طاولـة الحـو           حنا  وجه المطران عطا اهللا     
 هـي    الفلـسطيني  شعبالن وحدة   إ قائال،وأضاف  . القضايا والخالفات الداخلية حفاظا على وحدة الشعب      
الوقت الضائع ال ينصب في مصلحة       مشيرا إلى أن     .شرط أساسي لكي يحقق طموحاته وتطلعاته الوطنية      

هنالك تراجع فـي    ا أن    مبين .ينالقدس تضيع من بين أيدي الفلسطيني     ، في حين أن     شعب وقضيته العادلة  ال
  . بسبب حالة الفرقة واالنشقاق والتصدع الداخلي الفلسطينيينالتعاطف العالمي مع

  ٢٢/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   فعاليات التضامن الدولي مع غزةالخضري يعلن عن انطالق .٣٢
اللجنة الـشعبية لمواجهـة     ن  أ :غزة مراسلها من     رائد الفي   عن ٢٣/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نشرت
 مدينة تتبع لثالثين دولة     ٧٠ فعاليات التضامن الدولي مع غزة اليوم، في نحو          انطالقعلنت عن   أار  الحص

في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس، الحصار         جمال الخضري   ووصف رئيس اللجنة     .في العالم 
قـد  و . الغذائية بأنه يمثل إبادة جماعية في ظل إغالق المعابر ونقص الوقود والكهرباء واألدوية والمواد            

المجتمـع الـدولي باتخـاذ      و  اإلتحاد األوروبي   موقف البرلمان األوروبي، وطالب     في هذا السياق،   ثمن
  . إلنهاء حصارها الجائر عن القطاع"إسرائيل"خطوات وقرارات أكثر إلزاما وضغطا على 

 أن  أوضـح  أن الخـضري     :غزة مراسلها من     أشرف الهور   عن ٢٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي    وأضافت
ومن ثم وضع حجـر األسـاس للمعلـم         ،   تجاري شامل  إضراب بتنظيم   في غزة  ستبدأ   التضامنفعاليات  

 مقـر األمـم المتحـدة    إلى أن مسيرة جماهيرية ستتوجه بعد ذلك    ىلإالتذكاري لضحايا الحصار، مشيراً     
عاليات في الخارج   ودعا الخضري المشاركين في الف    .  مندوب األمين العام لألمم المتحدة     إلىم رسالة   يلتسل
  . لمدة خمس دقائق، في خطوة تضامنية مع سكان القطاعيومطفاء األنوار مساء الإ ىلإ

  
  مؤسسة الشهيد ياسر عرفات تنشئ وقفاً يخّصص ريعه لدعم الفقراء .٣٣

" مؤسسة الشهيد ياسر عرفات الخيريـة     " المقبل اإلعالن الرسمي النطالق      ءالثالثاتشهد القاهرة   : القاهرة
 لتوحيـد   األملم من الطيف الفلسطيني ما يتجاوز االنتماءات الفصائلية والتنظيمية، وينعقد عليها            التي تض 

 ٩٠ اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة ينتخب خالله رئيس المجلس الـذي يـضم               حيث سيعقد  .الفلسطينيين
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إضافة  موسى، وناصر القدوة،  عمرو  ومن بين أعضاء مجلس األمناء       .شخصية فلسطينية وعربية بارزة   
أحمد الطيبي، ومنيب المصري، والشاعر محمود درويش، والفنان رشيد         وأحمد قريع، ونبيل شعث،     إلى  

كان المجلس يضم أحـداً  حول ما إذا و .مشهراوي، ومستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل   
 أكـد سسة، غير أنـه   المؤإلىأنه حتى اآلن ال أحد من قادة الحركة انضم القدوة أوضح ،  من قادة حماس  

. االنتمـاءات  ال تقوم على أسس فصائلية أو تنظيمية بل تفتح أبوابها لكل أبناء فلسطين بعيدا عن هذه   هاأن
.  أن النظام األساسي للمؤسسة ينص على أن يتولى رئيس السلطة الفلـسطينية رئاسـتها الـشرفية                مبينا
كومية، إذ أن تمويلها يعتمد على تمويل فلسطيني رسمي، وتبرعات من           مؤسسة هي شبه ح   الن  أ أوضحو

تنشئه المؤسسة على أن    " وقف "إضافة إلى القطاع الخاص الفلسطيني والعربي وأيضا الحكومات العربية،        
 أن المؤسسة ستعنى بالحفاظ     أشار إلى و. تديره لجنة تقرر السياسات العامة لهذا الوقف وسبل إنفاق ريعه         

  .ث الرئيس عرفات، ودعم الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدةعلى ترا
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  تدشين شبكة أنفاق إسرائيلية في القدس قريباً تقرير لمنظمة التحرير يحذر من  .٣٤

حذرت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية في منظمـة التحريـر مـن            :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
 ومحاوالت الـربط بـين      األقصى وتحديداً المسجد     في القدس،  بلدة القديمة  ال أسفل اإلنفاقخطورة قضية   

ن وتيرة األنشطة اإلسرائيلية غير الشرعية داخل       أفي تقريرها   وأضافت  . سلوان وبين ساحة حائط البراق    
 وضـح أو. مفاوضات في مؤتمر أنابوليس   ال تسارعت عقب إطالق     ،وحول مدينة القدس الشرقية المحتلة    

 داخل وحول البلدة القديمة تهدف إلى إقامـة طـوق           استيطانية يتم حالياً بناء وحدات سكنية       هأن التقرير،
  داخلي في منطقة فلسطينية مكتظة بالسكان يطلق عليها اإلسرائيليون اسم الحـوض المقـدس،              استيطاني

إلـى  مـح    تط "إسرائيل"ن  مبينا أ .  خارجي حول مدينة القدس الشرقية بأكملها      استيطاني طوق   إضافة إلى 
  .إحباط إمكانية أن تُصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

 ٢٣/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
    مبينا تعرض المدينة لتطهير عرقيمدير بيت الشرق ينفي إعادة فتح مؤسسات في القدس .٣٥

ا نفى مدير عام بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية اسحق البديري م           : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول سماح االحتالل بإعادة فتح مؤسسات فلسطينية في القـدس المحتلـة،                

 أن  فـي هـذا الـسياق،     وشدد  . وشدد على أنه تلقى مؤخرا مذكرة بتمديد إغالقها لمدة ستة شهور جديدة           
ـ  االحتالل   مشيرا إلى أن  القدس تتعرض لعمليات تطهير عرقي عنصري بشتى الوسائل،          لخفـض  ي  يرم

 في  اتهم في حين    .وتحويلها لمجرد أحياء على هامش القدس الغربية      % ٢٥نسبة السكان العرب إلى نحو      
 . من يؤمن بوعود بوش بقيام الدولة الفلسطينية خالل العام الحالي بتضليل نفسه واآلخـرين              هذا الصدد، 
 فـي  رات اآلالف من اليهودعشإلى وجود أشار خليل التفكجي مدير جمعية الدراسات العربية  ومن جهته   

 فيما يقيم بالبلدة القديمة داخـل األسـوار سـتة آالف يهـودي              ، ألف وحدة سكنية   ٥٩ يقيمون في    القدس
  .يزدادون يوميا ضمن الحرب على الجغرافيا والديموغرافيا

  ٢٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   بيع أمالكهاإلبطالالبطريركية األرثوذكسية في القدس تخطط  .٣٦
 المقدسية عن خطة عمـل      األرثوذكسيةكشف مصدر مأذون في البطريركية      : يعبدا لهاد  نيفين   -عمان  

بطال صفقات بيع أوقاف وأمالك     إالداخلية، والعمل على    ها  يقوم بها عدد من كهنة الكنيسة لمتابعة قضايا       
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 تمت فـي ظـل    وحتى اليوم، نظرا لعدم قانونية هذه الصفقات التي  ١٩٤٨الكنيسة التي أبرمت منذ العام      
  .االحتالل

 ٢٣/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  جدار ال مصابين في مسيرة بلعين في الذكرى السنوية النطالق حملة االحتجاج ضد ١٠ .٣٧

 أثناء تفريق قوات االحتالل للمظـاهرة       واعشرة متظاهرين أصيب   أن: ٢٢/٢/٢٠٠٨ ٤٨عربذكر موقع   
، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثـة النطـالق        التي نظمتها لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في قرية بلعين        

 متضامن من قوى السالم     ٢٠٠وقد انطلق أكثر من ألف متظاهر، بينهم نحو          .حملة االحتجاج ضد الجدار   
رية بلعـين    إلى ذلك، ومما يجدر ذكره في هذا السياق، أن ق          .مسيرةالاإلسرائيلية ومتضامنون أجانب في     

كان لتأثير الجدار عليها فعل الكوارث خاصة بعـد أن صـادرت             آالف نسمة،    ٣٠٠٠التي يسكنها نحو    
% ٧٥,٥بما نسبته   ومساحة أراضي القرية،    هي   اً دونم ٤٠٠٠ من أصل    اً دونم ٢٣٠٠سلطات االحتالل   

 لزراعة والسكن على حد     اً دونم ١٧٠٠تبقى للسكان ما يقارب     حيث  . من مجموع أراضي البلدة الزراعية    
  .سواء فقط
مـصطفى   أن   :رام اهللا    مراسـلها مـن       منتصر حمدان   عن ٢٣/٢/٢٠٠٨ماراتية   الخليج اإل  وأضافت

ن انتفاضة الجدار قد    ، تبشر بأ  ن ازدياد حجم المشاركة الشعبية في فعاليات مواجهة الجدار        أ أكدالبرغوثي  
 موقعـا تجـري     ٢٤كثر من   أ اآلن   الفتا إلى أن لديهم   . بدأت نحو تكريس خيار المقاومة الشعبية الواسعة      

 أنـابوليس  ازدياد التوسع االسـتيطاني بعـد      ا من جهة أخرى   كدمؤها فعاليات منتظمة بشكل أسبوعي،      في
 السيطرة على أحياء     الفلسطينية كشف عن وجود مقترحات إسرائيلية بمنح السلطة      كما   ضعفا،   ١١بمقدار  

مـن   التميمـي يسير  الشيخ ت أكد   فيما   .عربية خارج حدود القدس مقابل إبقاء السيطرة اإلسرائيلية داخلها        
صيبوا قد أ كان خمسة فتية     إلى ذلك،    . الغربية من أراضي الضفة  % ٥٨ أن الجدار يلتهم أكثر من       ،جانبه

  االحـتالل   جنود هافي تظاهرة مشابهة نظمت في قرية الخضر جنوب بيت لحم، تنديدا بالجدار، اعترض            
اركين بينهم طفالن جـراء اعتـداء        مش ٤أصيب   كما   .قنابل الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية     ب

 . أيضاقوات االحتالل على تظاهرة قرية المعصرة جنوب بيت لحم، ضد الجدار
  
   بعد تفاقم أزمة الكتب بسبب الحصارطلبة خان يونس يتوجهون لمدارسهم بحقائب فارغة .٣٨

ـ    تسود حالة من التذمر واالستياء في أوساط طلبة محافظة خان يونس           :أيمن أبو ليلة   ، اع غـزة   فـي قط
خاصة المرحلة الدنيا، لتفاقم أزمة الكتاب المدرسي، ما زاد من معاناتهم الدراسية وتـشويش مـسيرتهم                

ن أمن نـاحيتهم، قـال مدرسـون         و .يتوجهون لمدارسهم بحقائب مدرسية فارغة    ، بعد أن باتوا     التعليمية
ي ظل عـدم اسـتيعاب      مشكلة غياب الكتاب المدرسي سببت العديد من المشاكل للمدرسين، خصوصاً ف          

عبد المجيد الزطمة مـدير التربيـة والتعلـيم فـي            في حين أكد     .الطلبة الضعاف ومتوسطي التحصيل   
 مدرسـة حكوميـة     ٧٦ ألف طالب وطالبة يدرسون في       ٥٥محافظة أن أزمة الكتاب أصبحت تحاصر       ال
  . مدارس خاصة في خان يونس١٠و

  ٢٣/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  مركز ثقافي تركي فلسطيني في الناصرة اتفاق على إقامة .٣٩
تم بمبادرة من أرشيف الناصرة الفلسطيني وبعض رجال الخارجية التركية في القدس االتفاق على إنشاء               

   الذي يضم ملتقى ثقـافي تركـي فلـسطيني    نوعهمركز ثقافي تركي في مدينة الناصرة، وهو األول من         
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 فتح أبواب الدراسة في الجامعات التركيـة        هسيتم من خالل   حيث   .ومركزاً لألبحاث والدراسات التأريخية   
  .وتعليم اللغة واالنخراط في الفعاليات الثقافية بين الشعبين التركي والفلسطيني

  ٢٢/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   المسيئة للرسول الدنمركية للتنديد بالرسوم غزة ألطفال فلسطينيين فيتظاهرة  .٤٠
 تلبيـة لـدعوة     ،مسأني في رفح، جنوب قطاع غزة،        طفل فلسطي  ٢٠٠تظاهر حوالي   :  ا ف ب   -غزة  

 بعد نشر رسومات كاريكاتيرية مـسيئة       باالعتذار الدنمركيةمؤسسة البرلمان الصغير، مطالبين الصحف      
 خالل التظاهرة التي انتهت     وأميركية وإسرائيلية دنمركيةعالما  أ األطفالحرق عدد من    قد أ و .للنبي محمد 

  .بهدوء
 ٢٣/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  ي بعرض مسرحيل كوريشا رلفلسطينيون يحيون ذكرى المتضامنةا .٤١

لذكرى الخامسة لمقتـل    احياء  ، إل "اسمي راشيل كوري  : "عرض احتفالي لمسرحية  " الميدان"اختار مسرح   
الفتاة األمريكية التي قررت أن تترك الرخـاء        وراشيل هي    . آذار القادم  ١٦ التي تحل في     راشيل كوري 

 ، حيـث قتلـت بعـد أن دهـسها         منظمة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني      ال إلىاألمريكي، لتنضم   
  . منعه من هدم بيت فلسطينيتحاولحين ، إسرائيليبولدوزر 

  ٢٢/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  %٥٠ردن يخفض رسوم جوازات السفر للفلسطينيين األ .٤٢

 الدائرة بدأت العمل أكد مدير عام دائرة االحوال المدنية الجوازات االردنية عماد المدادحة، ان: غزة
، الجديد القاضي باجراء تخفيض "الضفة الغربية وقطاع غزة"بنظام رسوم جوازات السفر المؤقتة 
  .للرسوم السابقة% ٥٠الرسوم على الفئة من الجوازات بنسبة 

  ٢٣/٢/٢٠٠٨دنيا الوطن 
  
  "الحرب المفتوحة"نصر اهللا يقلل من أبعاد إعالنه  .٤٣

" الحرب المفتوحة"حزب اهللا، السيد حسن نصر اهللا، من شأن استعماله تعبير قلّل األمين العام ل: بيروت
 الحرب مفتوحة مع أن إلى وأشار.  خارج الحدودإلى إسرائيلالذي رأى فيه الكثيرون نقالً للمواجهة مع 

  وقبل نشوء حزب اهللا ووالدة قادته، مؤكداً التزام المقاومة الدفاع عن١٩٤٨ منذ قيامها عام إسرائيل
 أن في المقابل، أكدلكن نصر اهللا .  األسرىوإطالق تحرير ما تبقى من أراضيه إلىسيادة لبنان والسعي 

 حاولت إن إسرائيل جيش إزالة"، واعداً بـ"ي جديد على لبنان سيواجه بمقاومة شرسةإسرائيل عدوان أي"
 اغتيال إلىنحن ننظر : "ائالًية بالحرب، قسرائيلورد نصر اهللا على التهديدات اإل ".دخول لبنان مجدداً

 عملية وإنما لتهديد يمثله عماد مغنية إزالة أوالحاج عماد على انه عملية استباقية وليست مجرد ثأر 
  .  للبنان وللمنطقةإسرائيلاستباقية لما تحّضره 

  ٢٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 يةسرائيليونيفل تعزز مواقعها في مواجهة الحشود اإل .٤٤

 أعمال" يونيفل"حدة اإلسبانية العاملة ضمن القوة الدولية المعززة في جنوب لبنان عززت الو: بيروت
 للحدود وحشد قوات إسرائيلالتحصين والتدشيم لمراكزها في منطقة القطاع الشرقي في مواجهة عسكرة 

ووزعت مكعبات من االسمنت . ، وتعزيزها بعشرات الدباباتاألزرقضخمة من قواتها على طول الخط 
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 المواقع تحول أمام جانب استحداث بوابات حديدية جديدة إلىسلح حول هذه المراكز وفي محاذاتها الم
  . طارئألي تحسباً إليها سيارة أيةدون دخول 

  ٢٣/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  تحذيرات مصرية من مخاطر حصار غزة  .٤٥

ي سرائيل من مخاطر الحصار اإلأبدت جمعيات بيئية أهلية بشمال سيناء مخاوفها:  شادي محمد-العريش 
وقالت الجمعيات، في بيان أصدرته في . لقطاع غزة على المناطق المصرية الحدودية المتاخمة للقطاع

ختام اجتماع طارئ لها لبحث تأثيرات حصار غزة على سيناء، إن قطع الكهرباء ومواد الطاقة عن 
ها في البحر، وإن هذه المخلفات قطاع غزة أدى إلى توقف محطات ضخ مياه الصرف الصحي لصرف
  .تراكمت على طول وادي غزة مما يهدد بتدفقها إلى الجانب المصري

 ألف طن من مخلفات الحديد المضغوط ١٢٠وأضاف البيان، أن قيام أهالي قطاع غزة بنقل ما يزيد عن 
دود في داخل األراضي المصرية على مشارف المدن والطرق واألراضي الفضاء خالل اجتيازهم الح

إن هناك "وتابع البيان . الثالث والعشرين من يناير الماضي قد سبب أضرارا بيئية بالمنطقة يتم حصرها
احتماالت تعرض المنطقة الحدودية بأكملها لتأثيرات الحروب، خاصة الحرب البيولوجية والتسرب 

عن البيئة المعنوية نتيجة وطالب البيان بالتخفيف ". ية على الحدودسرائيلاإلشعاعي من المفاعالت اإل
تصاعد آالم ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء الحصار واإلغالق، ونقص الطعام واألدوية، والعمل على 

  .  لرفع الظلم عن الشعب الفلسطينيإسرائيلالضغط على 
 ٢٣/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   "إسرائيل"التيار اإلسالمي الموريتاني يجدد مطالبته بقطع العالقات مع  .٤٦

محمد ) التيار اإلسالمي الموريتاني" (حزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية"جدد رئيس : نواكشوط
قطع العالقات مع الكيان كان "وقال إن " إسرائيل"جميل منصور مطالبته سلطات بالده بقطع العالقات مع 

  ".وال يزال مطلبا شعبيا إجماعياً
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يجب وقف الحصار والعقاب الجماعي وال أعذار ألوروبا: ألوروبياالبرلمان  .٤٧

قالت نائب رئيس البرلمان األوروبي لويزا مورغنتيني، في أعقاب تبني برلمانها يوم الخميس             : بروكسيل
اآلن االتحاد االوروبي لـيس لـه   "قراراً يدعو الكيان الصهيوني لرفع الحصار عن قطاع غزة،        ) ٢١/٢(

ار، ويجب أن يتخذ فوراً إجراءات فعالة لتنفيذ هذه القرارات، ووقف العقاب الجمـاعي              المزيد من األعذ  
 طفالً، توفوا نتيجة    ١٧ مريضاً من بينهم     ٩٨، مشيرة إلى أّن     "غير المشروع تجاه المدنيين في قطاع غزة      

عو إلـى  ومضت مورغنتيني إلى القول إّن القرار األوروبي الذي تم التصويت عليه الخميس يد         . الحصار
وضع حد للحصار، وإعادة فتح المعابر في غزة وخارجها، لضمان حركة األفراد والبضائع فـي رفـح                 

سياسة عزل قطاع غزة قد أخفقت علـى        "والمعابر األخرى، ويؤكد بوضوح أّن      ) كارني(ومعبر المنطار   
  ".الصعيدين السياسي واإلنساني

  ٢٢/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   مة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في لبنان وغزة محك: بلجيكا .٤٨

أن محكمة مدنية جديدة أسستها منظمات حقوق اإلنسان، في         " يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة   : أ ش أ  
بلجيكا عقدت أمس أولى جلساتها، لمناقشة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خالل عدوانها على لبنان               
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وأوضحت الصحيفة أن   .  ترتكبها حالياً ضد الفلسطينيين في قطاع غزة       ، والمجازر التي  ٢٠٠٦في تموز   
منظمات معنية بحقوق اإلنسان عملت بالتعاون مع مفكرين عرب وأوروبيين، خالل العام الماضي، على              

ومـن  . تأسيس هذه المحكمة، التي ستكون معنية بقضايا تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب            
منظمات حقوق اإلنسان وضحايا هذه الجرائم أمام المحكمة، التي دعت أيضا ممثلين عن             المقرر أن تمثل    

  .إسرائيل لحضور جلسات االستماع والرد على االتهامات
  ٢٣/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  رفض فرنسي القتراح ساركوزي حول أطفال المحرقة .٤٩

 طـالب   يـع أن يتبنـى جم   ح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ب     رفضت غالبية الفرنسيين اقترا   : أ ش أ  
ودي، أبعدوا من فرنسا وقيـل أنهـم قـضوا فـي             ألف طفل يه   ١١المرحلة االبتدائية في فرنسا قصص      

ـ   ٨٥، أن   "ورنال دوديمانش لوج"وأظهر استطالع نشرته    . المحرقة النازية  ـئة مـن الفرنـسيين      في الم
، وإما لتخوفهم من أن يطالب      "ي أذى نفسي لدى الطالب الفرنسيين     يتسبب ف "ا ألنه   يرفضون االقتراح، إم  

  ". فال الفلسطينيين على أيدي إسرائيلالفرنسيون من أصول عربية واسالمية بـإدراج قصص معاناة األط
  ٢٣/٢/٢٠٠٨السفير  

  
  مساعدات جديدة للفلسطينيين لتخفيف األزمة اإلنسانيةعنأميركا تعلن  .٥٠

 المتحدة تعتزم اإلعالن عـن مـساعدات        قال مسؤولون أميركيون، أمس، إن الواليات     :  لندن -واشنطن  
جديدة بعشرات الماليين من الدوالرات للضفة الغربية وقطاع غزة األسبوع المقبل وذلك لتخفيـف حـدة                

وأضاف المسؤولون الـذين رفـضوا الكـشف عـن حجـم            . األزمة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية    
ويخـصص  . وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   المساعدات أنها ستوجه عن طريق وكالة األمم المتحدة لغ        

وقال صامويل ويـتن، بـوزارة الخارجيـة االميركيـة، فـي            . جانب كبير من المساعدات لقطاع غزة     
ندرك تماما التحديات التي تواجه أهل غزة وهذه المساهمات التـي نقـدمها هـي               : "تصريحات لرويترز 

لغ الذي تعتزم الواليات المتحدة إعالنه، لكنـه        ورفض الكشف عن تفاصيل بشأن المب     ". استجابة منا لذلك  
وقال ويتن إن هناك قيودا لضمان أال تذهب أية أموال أميركية الى            . أكد خضوعه لرقابة أميركية صارمة    

 . حماس
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   أن ينتهي االحتالل والشعب الفلسطيني يريد أفعاالً ال أقواالًيجب": األونروا" .٥١

في قطـاع غـزة، أمـس، االحـتالل         ) األونروا(حّمل جون جينج، مدير عمليات وكالة       ": معا "-غزة  
إن معانـاة   : "وقال جيـنج  . اإلسرائيلي مسؤولية المشاكل التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وطالب بإنهائه        

 ٦٠بالرغم من مـرور     : "وأضاف". الفلسطينيين يجب أن يوضع لها حل وذلك بضرورة إنهاء االحتالل         
 من األلم والمعاناة إالّ أن الشعب الفلسطيني واألجيال الفلسطينية لم تستسلم، ونحن من جهتنا سنعمل                عاماً

وأكد جينج أن الشعب الفلسطيني ال يريد جمالً وإنما يريد أفعاالً ويريد إنهـاء              ". على دعم األجيال القادمة   
 ليس فقط في تزويدكم بـالمواد الغذائيـة         نحن سنستمر في عملنا   : "قائالً. هذا الوجود المعقد ويريد حلوالً    

 والخمسينيات كـانوا يواجهـون      ٤٨إن الذين هاجروا العام     : "وقال جينج ". وإنما في تطوير الجيل القادم    
  "تحديات ولكنهم لم يهزموا

  ٢٣/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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 تقدم مساعدات للمزارعين في قطاع غزة" الفاو" .٥٢
أنها تدير عدة مشاريع طارئـة      ) فاو(اعة واألغذية التابعة لألمم المتحدة      أعلنت منظمة الزر  :  وفا –روما  

. في قطاع غزة للمساعدة في مجال استعادة إنتاج القطاع الزراعي وتحسين مستويات معيشة المزارعين             
وقالت سوزان رازوانت، المسؤولة في مجال التخطيط بالمنظمة، في تصريح صحفي بثه مركز أخبـار               

من سكان القطاع على المساعدات الغذائية، لـذا   % ٨٠إنه في الوقت الراهن يعتمد      : " امس، األمم المتحدة 
تظهر أهمية المساعدة في مجال الزراعة المحلية التي تعد مصدراً حيوياً للغذاء الطازج المحدود للغايـة                

  ".في القطاع
   ٢٣/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

     
  في معرضها للكتاب " شرفضيف " "إسرائيل" عن مشاركة تدافعفرنسا  .٥٣

في معرض  " ضيف شرف "بصفة  " إسرائيل"دافعت وزارة الخارجية الفرنسية أمس عن مشاركة        : ب.ف.أ
مارس المقبل، في رد على انتقادات لهذه المشاركة وجهتها اوساط نقابيـة            / باريس للكتاب منتصف آذار   

، "في كل سنة هناك بلد يكون ضيف شرف       "وقالت المتحدثة باسم الخارجية باسكال اندرياني       . ادبية عربية 
يـسمح بتبـادالت منفتحـة ومثمـرة        "و" في ظروف جيدة  "معربة عن املها في ان يقام المعرض المقبل         

ورداً على سؤال حول احتمال مقاطعة كتاب عرب للمعرض اجابت المتحدثة ان هذا األمر إن               ". وايجابية
، ولـم يـصدر أي      "ضيقة"النتقادات اتت من حلقات     وكشفت اندرياني ان ا   ". مؤسفا للغاية "حصل سيكون   

   . انتقاد حتى الساعة من أي حكومة عربية او منظمة كالجامعة العربية مثالً
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  عقولال بليون دوالر سنوياً بسبب هجرة ١,٥٧العرب يخسرون  .٥٤

لس التعاون الخليجي وتشديد سياسة غلق      على رغم انحسار انتقال قوة العمل العربية إلى دول مج         : القاهرة
الحدود أمام المهاجرين إلى الدول األوروبية، إال أن هجرة تيارات العمل العربية زادت نسبتها كثيراً في                

 ٧٠إذ أظهرت دراسة للجامعة العربية أن       ". العقول العربية "األعوام الماضية خصوصاً هجرة الكفاءات و     
من الجامعات العربية يهاجرون من بلدانهم سنوياً، في حين أن خسائر            ألف متخرج    ٣٠٠ألفاً من مجموع    

  . بليون دوالر سنويا١,٥٧ًالدول العربية من هذه الهجرة تبلغ بحسب بعض التقديرات 
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  مليون عربي بال عمل وثلث العاملين فقراء١٧: تقرير .٥٥

تي تواجه قطاع العمل في البلدان العربية، علـى  توضع اليوم التحديات ال :  جابر القرموطي  -شرم الشيخ   
ـ     وجود هاوأهم.  لمؤتمر العمل العربي، الذي تستضيفه شرم الشيخ في مصر         ٣٥طاولة أعمال الدورة ال

 وقـد أوضـح     . مليون عاطل عن العمل في العالم العربي، فضالً عن كون ثلث العاملين من الفقراء              ١٧
 ٣,١تنمو بمعـدل    " أن القوى العاملة العربية      ،حمد لقمان أ العربية   التقرير الذي أنجزه مدير منظمة العمل     

 ٢,٨ في المئة أو معدل نمو السكان في سن العمـل            ٢في المئة سنوياً أسرع من معدل نمو السكان البالغ          
وأشار إلى أن معـدل البطالـة عربيـاً          ". مليون فرصة عمل جديدة سنوياً     ٣,٩في المئة، ما يحتم إيجاد      

  . مليون عاطل من العمل، غالبيتهم من الشباب١٧أكثر من "، مخلفاً وراءه " في المئة١٤وصل إلى "
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الحياة 
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  تكلفة حربي أفغانستان والعراق تريليون دوالر ٣ :صحيفة التايمز .٥٦
 لجـوزف   "حروب الترليـون الثالثـة    " نشرت صحيفة التايمز مقتطفا من كتاب        :محمد القشتول  - لندن

، حيـث   محاضرة في مادة العلـوم    ال وليندا بيلمز،    ،سابق في البنك الدولي   القتصادي  الخبير ا ال ،ستيغليتس
باستثناء الحرب العالمية الثانية ال توجد بعد حرب تفوق تكاليفها ما أنفق لحد اآلن فـي                يبين الكاتبان أنه    

هذه التكـاليف قـد ال      ن  ويشيران إلى أ  .  تريليون دوالر  ٣حربي العراق وأفغانستان والذي ّيقدر بحوالي       
يتحملها هذا الجيل بل الجيل المقبل، ألن اإلدارة األمريكية التجأت إلى االقتراض لتغطية المصاريف، ولم               

  .ترفع من الضرائب
  ٢٣/٢/٢٠٠٨بي بي سي 

  
  فلسطينية" كوسوفو"دالئل التلويح بـ .٥٧

  نقوال ناصر
لتحرير الفلسطينية، حول اقتراح التلويح     لقد كان االختالف العلني بين أعضاء الفريق المفاوض لمنظمة ا         

" مبـادرة أنـابوليس   "بإعالن االستقالل الفلسطيني من جانب واحد على طريقة كوسوفو، دليل وصـول             
ي إلى الطريق المسدود الـذي كـان        سرائيلاألميركية إلحياء عملية سالم فلسطينية مع دولة االحتالل اإل        

نوفمبر الماضي، بقدر ما كان دليل      /  تشرين الثاني  ٢٧قها في   متوقعاً لها بعد مضي ثالثة أشهر على إطال       
تخبط قيادة المنظمة حول ما ينبغي عمله في حال فشل هذه المبادرة الذي بات شبه مؤكد، بغض النظـر                   

  .عن بصيص أمل فيها تحاول الرئاسة الفلسطينية التعلق به ألسباب ال تعرفها سوى الرئاسة نفسها
عدم صواب االقتراح الذي أعلنه امين عام اللجنة التنفيذية للمنظمة، ياسـر            وبغض النظر عن صواب أو      

" الخيـار األول  "عبد ربه، بإعالن االستقالل من جانب واحد أسوة بكوسوفو، كخيار ثان في حال فـشل                
مع دولة االحتالل على حد قوله، وبغض النظر عن صـواب أو عـدم صـواب                " مفاوضات ناجحة "لـ

ن الرئاسة الفلسطينية ودائرة المفاوضات في المنظمة ورئاسة الوفد المفاوض الذي           المعارضة القتراحه م  
إلى " علنا"عن اقتراحه ولجوء بقية أركان فريقه المفاوض        " اإلعالن"هو عضو فيه، فإن مجرد لجوئه إلى        

ير معارضة اقتراحه بإعالنهم اإلصرار على مواصلة مفاوضات عقيمة، يقول هو ويتفقون معه في أنها غ              
" العودة إلى األشقاء العرب  "مثمرة ولم تحرز أي تقدم حتى اآلن، ثم إعالن الرئيس محمود عباس القتراح              

إن استمر وضع المفاوضات على حاله الراهن كاقتراح بديل القتراحه، إنما هو اعتراف صريح بفـشلهم                
من الحقوق الوطنية الفلـسطينية      الرهان على الواليات المتحدة النتزاع الحد األدنى         إستراتيجيةجميعاً في   

األميركية المشوشة عمداً، والمنحازة لتفسير دولة االحـتالل لمـا          " الرؤية"من دولة االحتالل، حتى وفق      
        ."حل الدولتين"يسمى بـ

مفاوضات "انه اعتراف بفشل قنوات التفاوض المعلنة والسرية التي انطلقت من أنابوليس في التوصل إلى               
ير عن يأس خبراء مخضرمين في التفاوض كسبوا من األعداء الفلسطينيين أكثر مما كسبوا              وتعب" ناجحة

من أصدقاء السالم األجانب، نتيجة تمسكهم بالسالم والتفاوض كخيار استراتيجي حـد اإلدانـة العلنيـة                
ـ   ألمـم  مقاومة االحتالل التي ينص عليهـا ميثـاق ا        " شرعية"، بالرغم من    "اإلرهاب"للمقاومة الوطنية ب

المتحدة، هذا الميثاق الذي يعتبر المرجعية األم للشرعية الدولية التي بح صوتهم وهم يطـالبون بتطبيـق                 
 للتفاوض ال تستند إليها بل تتناقض معها، كما يتضح          إستراتيجيةقراراتها علناً لكنهم في الواقع ينتهجون       

ب بالذات يجدون أنفسهم اآلن فـي حالـة          أنابوليس التي وقعوا في فخها، وربما لهذا السب        إستراتيجيةمن  
  .التخبط التي هم فيها، والتي ال تسر صديقاً وال تغيظ عدواً

 موحـدة   إستراتيجيةكما كان االختالف العلني بين أعضاء الفريق المفاوض إعالناً أيضاً عن عدم وجود              
 من المفتـرض انـه      مدروسة لهذا الفريق، وكذلك إعالنا عن عدم وجود حد أدنى من التنسيق بين فريق             
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يفاوض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإعالنا عن غياب أي تقويم لما وصلت إليه المفاوضـات                
  .وعن غياب أي آلية إلجراء أي تقويم كهذا

ومما يزيد اإلحساس الشعبي باإلحباط وخيبة األمل أن فريق المفاوضات هو نفسه فريـق القيـادة التـي                  
  .كيد سلطتها كممثل شرعي ووحيد لشعبهاتخوض اصطراعاً داخلياً لتأ

إن االختالف العلني بين أعضاء الفريق المفاوض يعكس غلبة االجتهاد الفردي وتـضارب االجتهـادات               
الذاتية وردود األفعال اآلنية على ما يفترض أن يكون جهداً استراتيجياً موضوعياً لعمل مؤسسي مبرمج               

مصير القضية الوطنية لفترة طويلة مقبلـة، ممـا يزيـد فـي             لقيادة جماعية في لحظة تاريخية قد تقرر        
الصدمة الشعبية من الحالة التي تسود قيادة منظمة التحرير وهي تظهر نفسها كمجموعة غير متماسـكة                
من القادة األفراد الذين يفتقدون التنسيق البيني، وال يتورعون عن االنزالق إلى التناقض مع بعضهم علناً                

 ما يكون فيه الشعب والقضية إلى وحدة القيادة، خصوصاً في مرحلة تتنازع فيها              في وقت عصيب أحوج   
قيادتان وشرعيتان وحكومتان على الوالء الوطني دون أن يسمح االنقسام الوطني ألي منهما بأن توسـع                

  ".الوطني"قيادتها وشرعيتها وحكومتها على المستوى 
للمنظمة يسلط األضواء علـى     " اللجنة التنفيذية "النافذة في   ومما ال شك فيه أن هذا االختالف العلني للقلة          

الشلل الذي تعانيه هذه اللجنة كمؤسسة قيادية باتت وظيفتها الوحيدة مقتصرة على اجتماع دوري مهمتـه                
الموافقة على بيانات معدة سلفاً تصدر باسمه، صياغتها تسبب صداعاً ألي محرر الصحفي، اختالفاً يسلط               

ية من شيوخ المناضلين الوطنيين اختارت الصمت في العلن، وبعضهم نسي الرأي العام             الضوء على أكثر  
الوطني حتى أسماءهم وهو يتساءل إن كان الصمت هو خيارهم أيضا داخل تلك االجتماعات الدوريـة،                
مما يعطي أولوية قصوى إلحياء وتفعيل المنظمة وليس مؤسساتها القيادية فقط، بحيث تكتـسب الـصفة                

يلية الوطنية حقاً وتحتوي إن لم تمنع مثل هذا االختالف والفردية والتناقض وغير ذلك من مظـاهر                 التمث
الهرم والشلل والتخبط في هيئة ما زال العدو قبل الصديق يعترف بأنها الممثل الشرعي والوحيد للـشعب        

يلية لدى شعبها نفسه، ولن     الفلسطيني، وإال فإنها بالتأكيد ستفقد أكثر مما فقدت حتى اآلن من صفتها التمث            
  .ينفعها في هذه الحالة اعتراف العالم كافة بها

لقد زاد االختالف والتضارب والتناقض بين أعضاء الفريق القيادي من اهتزاز الثقة الشعبية في المنظمة               
، غير أن ما هو أهم من ذلك أنه كشف للخصم التفاوضي وحليفه األمريكي مـدى                اوإستراتيجيتهوقيادتها  

نجاحهما في خلق حالة من اإلرباك والعجز واليأس لدى الفريق التفاوضي الفلسطيني، تجعله مرتهناً بين               
العجز عن وقف مفاوضات عقيمة وبين العجز عن إيجاد بدائل لهذه المفاوضات، وبالتـالي فـي حالـة                  

الـراهن لمـنح     أو في أسوا الحاالت تبقي على الوضع         إستراتيجيةضعف تسهل عليهما انتزاع تنازالت      
االحتالل المزيد من الوقت لخلق حقائق على األرض، خصوصاً في القدس، تستبق نتائج أي مفاوضـات                

  .مجدية على ما اصطلح على وصفه بقضايا الوضع النهائي
وكانت مسارعة االحتالل وحليفه األميركي إلى رفض المقارنة بين كوسوفو وبين فلسطين دلـيالً علـى                

طينية ورئاسة وفدها المفاوض ودائرة مفاوضاتها فـي رفـض التلـويح بكوسـوفو              تسرع الرئاسة الفلس  
فلسطينية ال يقل عن تسرع صاحب االقتراح في التفرد بإعالنه دون تنسيق مسبق ودراسة مؤسـسية، إذ                 

  .ما الضير في حشر الوسيط األميركي غير النزيه في موقف الدفاع عن ازدواجية معاييره
في " كخيار ثان " في حد ذاته، ثم رد الرئاسة عليه باقتراح العودة إلى األشقاء العرب              أما التلويح باالقتراح  

حال اليأس تماماً من جدوى االستمرار في عملية أنابوليس، فإنهما اقتراحان يعبـران فقـط عـن يـأس                   
 أصحاب االقتراحين ويؤكدان صدقية شبه اإلجماع الوطني على عقم هذا النهج التفاوضي المـستند فقـط              

إلى المراهنة على وسيط أميركي مجرب فلسطينياً بعيدا عن األمم المتحدة وشرعيتها، بـالرغم مـن أن                 
  .عجز المنظمة األممية مجرب بدوره منذ ستين عاماً، وبعيداً عن المؤسسات والقوى والوحدة الوطنية
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وضي، واالنقسام الوطني   واالقتراحان ال يعدان الشعب الفلسطيني بغير استمرار الوضع الراهن للعقم التفا          
وحصار قطاع غزة، واالرتهان السياسي للضفة الغربية، ومحاصرة المقاومة بكل أشكالها وتسارع تهويد             
القدس مما يعكس إفالساً سياسياً حان له أن يتوقف، فعندما يعلن وزير خارجية العربية السعودية األميـر                 

 العربية قد تعيد النظر في مبادرة السالم العربيـة          سعود الفيصل مباشرة بعد زيارته لواشنطن، أن الدول       
وينضم أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى إليه والى قيادة منظمة التحرير وزوارها األجانـب،                
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير آخرهم، في اإلعالن بأن مفاوضات السالم ال تحـرز أي                 

فلسطيني سوى خيار واحد هو العودة إلى الوحدة الوطنية للبحث الموحد عن            تقدم ال يعود أمام المفاوض ال     
هذا المفاوض لينعكس حالة عامة من اليأس لم تكن أبداً في أي            " يأس"مخرج وطني، ألنه ال يجوز تعميم       

  .وقت خياراً لعرب فلسطين طوال نضالهم الوطني
  ٢٣/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  !!محمود عباس وهزلية التفاوض .٥٨

  اسر سعدي
 أولمـرت وزعت وكاالت األنباء صورا على هامش اللقاء األخير في القدس المحتلة، الذي جمع إيهـود                

 تقـي   أولمـرت ومحمود عباس، تظهر العالقة الشخصية الحارة بين الرجلين، ابتسامات دافئة ومظلـة             
  . بحرص عباس من المطر المنهمر، وما إلى ذلك

مازن من فـرط أناقتـه       بوأخال من يراها أن ثمة احتفاال يحضره        وعلى الرغم من تلك الصور، والتي ي      
  . وحبوره الظاهر، إال أن خيبة األمل الفلسطينية الرسمية واإلحباط الواضح سبقا اللقاء وتعاظما من بعده

 األخير، قال سالم فياض رئيس الوزراء في حكومة رام اهللا في كلمة             أولمرت-قبل أسبوع من لقاء عباس    
 لم تفعل شيئا ملموسا على األرض لمساعدة حكومتي، أقـول           إسرائيل: "األمريكي" آسبن"معهد  ألقاها في   

 في تخفيف معاناة الفلسطينيين، بما      إسرائيل، وأعرب عن شعور باإلحباط لما سماه إخفاق         "هذا وأنا حزين  
  . ليسأنابوفي ذلك إزالة نقاط التفتيش في الضفة الغربية بعد أسابيع من اجتماع السالم في 

، صرح أثناء زيارته لفلسطين المحتلة، والتي سبقت لقاء القدس،          ركوشنيوزير الخارجية الفرنسي برنار     
 والفلسطينيين لم يحرزوا تقدما حقيقيا منذ مؤتمر السالم الذي رعته الواليات المتحـدة فـي                إسرائيلبأن  

قبة المستوطنات بحركة الـسالم  ، مديرة مرا"هاجيت عفران. "نوفمبر الماضي، واصفا الوضع بأنه خطير    
، لكن كل ما قالـه كـان        أنابوليس تحدث عن تجميد المستوطنات في       أولمرتية، قالت إن    سرائيلاآلن اإل 

  . هراء، ألننا نرى البناء مستمر في الضفة الغربية كلها
عيد ي ترافق مع إعالن الدولة العبرية لمـشاريع اسـتيطانية ضـخمة وتـص             سرائيلاإل -اللقاء الفلسطيني 

ية فـي القطـاع واسـتهدافه       سرائيلالتوغالت اإل . ي في العدوان على غزة وتشديد الحصار عليها       إسرائيل
 أعلن قبل اللقاء بـأن الجـيش        أولمرتبالقصف وعمليات القتل، أصبحت من األمور االعتيادية، بل إن          

  . ي له مطلق الحرية في مهاجمة أي شخص في قطاع غزةسرائيلاإل
قاء أيضا بتصريح، جاء فيه أن الهدف من محادثات السالم مع الـرئيس عبـاس هـو                  استبق الل  أولمرت

وليس الوصول إلى   ) م٢٠٠٨بنهاية عام   (الوصول إلى تفاهم بشأن المبادئ األساسية لقيام دولة فلسطينية          
اتفاق مكتمل األركان للسالم، و أنه اتفق مع عباس على تأجيل التفاوض بشأن مستقبل القدس إلى أخـر                  

  . لعمليةا
اإلحباط الفلسطيني بعد لقاء القدس األخير، كان واضحا، ويمكن قراءته في أكثر من تصريح فلـسطيني،                
ياسر عبد ربه عضو فريق التفاوض الفلسطيني، قال إثر اللقاء إن الفلسطينيين سيبحثون إعالن قيام دولة                

وقال عبد ربه نحن مع اسـتمرار       . إسرائيلمستقلة من جانب واحد، إذا استمر تعثر محادثات السالم مع           
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 تشتري الوقت لاللتفاف على مؤتمر انابوليس، والستكمال مشاريع االسـتيطان           إسرائيلالمفاوضات، لكن   
  . حول القدس، واستكمال بناء الجدار، محذرا من أن الفلسطينيين قد ال يبقى لهم سوى دولة متشرذمة

خر عن تشاؤمه، وقال في لقاء مع زعمـاء اليهـود           رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أعرب هو اآل       
األميركيين في القدس، إنه يشعر بأن األشهر الثالثة الماضية، لم تشهد أحداثا يمكن أن تجعلني أعتقد أنه                 

  . م٨من الممكن التوصل إلى اتفاق بنهاية عام 
لرئاسة الفلسطينية،   في بيان صدر عن ا     أولمرتعباس رفض مقترح عبد ربه، وحدد موقفة ما بعد لقائه ب          

 يشمل تسوية كافة قـضايا      ٨إننا نسير في المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق سالم عام            : "جاء فيه 
وإذا تعذر ذلك ووصلنا إلى     "، وأضاف   "الحل النهائي، بما فيها القدس وهو ما أجمع عليه المجتمع الدولي          

  ". رار المناسب على أعلى المستوياتطريق مسدود، فإننا سنعود إلى أمتنا العربية التخاذ الق
أال يدعو موقف عباس إلى الرثاء، أي أمة عربية تلك التي يعول عليها حال فشله في المفاوضات، وهـو                   

األمة التي فشلت تماما في الشأن العراقي وفي صد الطموح اإليراني أو التخفيف مـن               ! أمر شبه مؤكد؟  
بناني، وتكاد ال تستطيع أن تتفق على لقاء قمة مرتقـب           الجموح األمريكي، وعجزت عن حل اإلشكال الل      

  ؟ أولمرتمكانا وال زمانا وال خطة، هل ستكون قادرة على مساعدة عباس ودعمه في مواجهة 
ي، هو في الطرف الذي     سرائيلالدعم الوحيد لذي يمكن لعباس أن يجده في مواجهة التعنت واالستهتار اإل           

  .ة منه، المقاومة الفلسطينيةال يتوقف عباس عن مالحقته والسخري
  ٢٢/٢/٢٠٠٨مجلة العصر 

 
  ما الذي حقا يقلق لفني .٥٩

  عكيفا الدار
، بعد دقائق من نشر ياسر عبد ربه عضو الفريق الفلسطيني المفاوض تهديده في أنه               األربعاءعصر يوم   

، كما فعلـت     لم تتحرك المفاوضات السياسية فان الفلسطينيين سيعلنون عن االستقالل من جانب واحد            إذا
 عالء، رئيس الفريق المفاوض على الخط المباشـر لـوزيرة الخارجيـة             أبو، كان   األسبوعكوسوفو هذا   

 النفي  إن من بواطن قلبه، وقال      إال عبد ربه ال يتحدث      إن عالء على شراكته قائال      أبووشدد  . تسيبي لفني 
حتها هو بالذات التخوف مـن أن       ما يقلق را  . وزيرة الخارجية لم تظهر بوادر قلق     . الرسمي في الطريق  

  .  عالء لن تولد دولة فلسطينيةأبوالمحادثات التي تجريها مع 
في تشرين الثـاني القريـب      . ١٩٦٧عمليا، منظمة التحرير أعلنت منذ زمن بعيد دولة مستقلة في حدود            

 المجلـس    من اجتماع  ١٩٨٨ صدر في العام     اإلعالنوكان  . ستمر الذكرى العشرين للدولة التي لم تولد      
 جانـب دولـة     إلىالوطني لمنظمة التحرير في الجزائر، والذي اعترف في ذات المناسبة بدولة يهودية،             

 بقيت المفاوضات حقا عالقة كما حذر عبد ربه حتى نهاية السنة، فان هـذا               إذا يبدو أنه    واآلن. فلسطينية
  .  سيجد مكانه في سلة مهمالت التاريخاإلعالن

عندما قال ايهود   . نيين تدور في ظل قلق كبير في القدس على مصير حل الدولتين           االتصاالت مع الفلسطي  
 تـسوية   إلـى  لم نصل في اقرب وقـت ممكـن          إذا إننا أنابوليسإبان مؤتمر   " هآرتس" لصحيفة   أولمرت

رئيس الوزراء ووزيرة   . ، فانه بالذات لم يتحدث فقط من بواطن قلبه        "منتهية"دولتين، فان الدولة اليهودية     
" أوسلومسيرة  "، ابنة   "مسيرة كامب ديفيد   "أعقابفي  " أنابوليسمسيرة  " ما ذهبت    إذا بأنهلخارجية يعرفان   ا
  . أعقابها ستسقط في األخرى فالسلطة الفلسطينية هي –

 التنفس التي تجعل السلطة باقية علـى قيـد          آللة راتب للموظفين والشرطة هم الوقود الوحيدة        ألف ١٠٠
 فلسطيني والذي كان    أصل من   األردني عودة، السياسي    أبوعرفون جيدا مبادرة عدنان     في القدس ي  . الحياة

 إلـى  المفاتيح   وإعادة حل السلطة    إلى علنا   أشهروزير البالط لدى الملك حسين، والذي يدعو منذ بضعة          
  . يسرائيلالحكم العسكري اإل
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.  مشابهة أموراً األسبوع لي هذا    رجل فتح معتدل بين المعتدلين، يظهر توقيعه على تفاهمات جنيف، قال          
. يسـرائيل  الجيش اإل  إلى المناطق   بإعادة تبين له في نهاية السنة بان المفاوضات عالقة، فانه سيطالب            إذا

وقـال  . إسرائيل، الذي يمول معظم الخدمات في المناطق، سيعود العبء ليقع على            األوروبيبدل االتحاد   
بدل الكفاح من أجل االستقالل،     .  نعيش في دولة أبرتهايد    بأنناف  بدل الحديث عن االحتالل، لنعتر    "الرجل  

، " صيغة جديدة من روابط القـرى      إلىلن نسمح للسلطة بان تتحول      . نكافح من أجل المساواة في الحقوق     
 نقل المسؤولية عن الحيـاة      أملي في الثمانينيات لتطوير زعامة محلية على        سرائيلتلك التجربة الفاشلة إل   

  . إليها المناطق اليومية في
وكـسفورد، الـذي نـشر فـي        أوفيسور احمد الخالدي من جامعة      للبر" شكرا، ولكن ليس شكرا   "المقال  

الخالـدي، الـذي    . إسرائيل حمراء في    أضواء اآلخر هو   أشعل،  ٢٠٠٧ األول كانون   ١٣في  " الغارديان"
االنـصراف مـن كـل       "إسرائيل رفضت   إذا ربما حذر، من أنه      أو، توقع   " مازن أبودماغ  "حظي بلقي   

 حل يقوم   – ولمرتسيوقظون الكابوس الفظيع أل   "، فان الفلسطينيين    "١٩٦٧المناطق التي احتلتها في العام      
  ".  االحترام المتبادل، المساواة والشراكة الحقيقية في تقسيم البالدأساسعلى 

ديـا يوسـيف وايلـي       ولفني فان التهديد الديمغرافي ال يقض مضاجع الحاخام عوفا         أولمرتولسوء حظ   
ال يترك أي انطباع على حزب رؤساؤه يؤمنون بأن اللوطيين يسببون الهزات            " االبرتهايد"وتعبير  . يشاي

  . وان ليس للعرب ما يبحثون عنه في البلدة القديمة من القدساألرضية
، في   بالعب السيرك الذي يسير على حبل دقيق       أولمرت األسبوعأحد أعضاء المركز الوزاري شبه هذا       

وقال عضو المجلس الـوزاري     .  الشركاء االئتالفيون  اآلخرجانب منه الشركاء الفلسطينيون وفي الجانب       
  ". مازنأبو مازن فانه يمس بايلي يشاي وكلما عزز ايلي يشاي فانه يضعف أبوكلما عزز "

اوضات على  مازن وافق على تأجيل المف    أبو بان   األسبوع هذا   أولمرتهذا بالضبط ما حصل عندما أعلن       
.  مازن قد وافق حقـا     أبو كان   إذا المسألة ليست    أنمصدر سياسي كبير يقول     . القدس حتى نهاية المسيرة   

 فانه سيوافق تقريبا على كل طلب، ولكن المعنى من شأنه أن       – وضعتم مسدسا على رقبة شخص ما        فإذا"
 أولمرت الوصف الذي يعرضه      مازن أم لم يوافق؟ حسب     أبوومع ذلك، فهل وافق     ". يكون انتحار شريكنا  

 بما في   – تفاهمات مبدئية حول كل شيء       إلى اآلن مازن منذ    وأبوفي المحادثات الخاصة، فقد توصل هو       
  . ذلك القدس

  تغامر بكل الصندوق
لفني، الوزيرة المسؤولية بتكليف من رئيس الوزراء عن المفاوضات، هربت من الجدال فـي موضـوع                

 أمامهما عالء وضعاها    وأبووقد تدفأت في ضوء ثالث شمعات هي        . احثاتمكان القدس على طاولة المب    
 دون  أيضا كل مواضيع اللباب موضوعة على الطاولة، دون استثناء، ولكن           إنواحدة،  . في بداية الطريق  

 الوقت على الجدال في موضوع المواقع االسـتيطانية         إضاعةتحديد الترتيب مسبقا؛ الثانية، انه ال يجب        
 والمستوطنون لن يؤثروا بعد     اإلرهابيون بمعنى،   – وال حتى على العمليات وصواريخ القسام        والحواجز،

  . اليوم على المسيرة السياسية
الـسؤال  .  يتقرر خالف ذلك فان شيئا من المفاوضات لن يخرج من الغرفـة            أن إالالمبدأ الثالث هو أنه     

فهـل  . لفني تقول انه يوجد تقـدم     . كن تسريبه  كان هناك ما يم    إذاالكبير الذي يحوم حول هذه الغرفة هو        
 عالء عن التقدم ال يمكنها أن تفيد كثيرا، فان          أبو أحاديث تقول انه ال يوجد تقدم؟ كما أن         أناحد ما يتوقع    

 أن يريـدون    إلـى ومن أجل قياس التقدم ينبغي أن نعرف        . االعتراف بان كل شيء عالق سيخدم حماس      
 من صـفحة    مبادئاقترحوا على لفني االكتفاء بشيء متواضع، كوثيقة        قدامى المسيرة السلمية    . الوصول
 مـازن   أبو نائب رئيس الوزراء حاييم رامون فادعى بان مثل هذه الوثيقة كانت ستعزز مكانة               أما. واحدة

  .حيال حماس وتسهم المفاوضات على التسوية المفصلة
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 السيطرة على   أيضاي تريد اتفاقا يعالج     فه.  اتفاق سالم كامل   –وقررت لفني المراهنة على كل الصندوق       
فقد تعلـم  .  عالء وافقأبو. المجال الجوي للمناطق ويرتب مسألة السيطرة على موجات البث في المنطقة      

  .  أي مكانإلى، ال تؤدي أوسلوعلى جلدته بان الصيغ العمومية، مثل 
ومـن اجـل منـع      . األسـبوع   يوفراه في اقل من سنة، في لقائين، ثالث لقاءات في          أوكل هذا يريدان    

 يفتحـون   وأحيانـا  األقوال يغيران الفنادق وكل واحد يكتفي بمساعد أو اثنين يسجلون           فإنهماالتسريبات،  
وفي المقابل، فـان    . وال تشرك لفني سوى مديرها العام اهرون ابراموفيتش والمساعد تل بكار          . الخرائط

ول بلورة اقتراحات مع الفلسطينيين في مواضـيع         يفترض أن تحا   األسبوعمديرية السالم التي دشنت هذا      
  . سهلة نسبيا، مثل المياه وجودة البيئة

 في الوزارة يـشتبهون بـان       أخرىمحافل  . موظفون في وزارة الخارجية يدعون بان لفني تخدع نفسها        
ومـن اجـل    .  مكتب رئيس الوزراء   إلىالحديث يدور عن مسرحية كبرى وان معركتها القادمة ستنقلها          

 يـدعوها،   أنومن اجـل    .  تشكيل حكومة جديدة   إلى هناك ينبغي لرئيس الدولة أن يدعوها        إلىصول  الو
ومن اجل أن تنسحب شاس، يجـب       .  تنسحب شاس  أنومن أجل حل الحكومة يجب      . يجب حل الحكومة  

  . التقدم في المفاوضات حتى القدس
 بالذات هو الـذي     أولمرت يعتقد أن    رجل استخبارات كبير يتابع عن كثب التطورات في القناة الفلسطينية         

 توافقـه ال يوجد أي فرصة في العـالم أن     . وهو يقول انه قيدها بقيود مفاوضات خيالية      . يناور على لفني  
هذا التقدير  ".  بهذا القدر  أليمة توافق على تنازالت     أنقيادة فلسطينية ضعيفة بهذا القدر، فقدت غزة لتوها،         

 في التاريخ   األول هو رئيس الوزراء     أولمرتتشرح برأيي لماذا كان      وهي   أمنية محافل   أوساطسائد في   
  . الذي يتنازل عن الصالحية الن يدير بنفسه المفاوضات السياسية مع جهة عربية

  انتفاضة ثالثة
وعلى حد قوله،   . رجل أمن فلسطيني في رام اهللا يؤكد أن شعبية زعماء السلطة الفلسطينية في الحضيض             

 في غزة في حزيران الماضي، فان السلطة تطارد حمـاس           االنقالبمنذ  .  غير قليل   بقدر إسرائيلبفضل  
 منـذ  بأنـه  مؤخرا الوزراء أفادية يوفال ديسكن، سرائيلرئيس المخابرات اإل . في الضفة وتحبط العمليات   

 مـن   ٣٠٠ مـن    أكثر. اإلسالمي من رجال حماس والجهاد      ألفاالنقالب في غزة اعتقل في الضفة نحو        
. ائب عز الدين القسام سلموا سالحهم ووقعوا على تعهدات باالمتناع عن كل نشاط غير قـانوني   رجال كت 

وفـي ذات   .  مكانها إلى بالحواجز القليلة التي رفعت مؤخرا عادت        فإذاوها هي عملية واحدة في ديمونا،       
بـادرة   ذاك ممن حرروا في موجـة ال       أو هذا الحد    إلى شخص، كعدد السجناء     ٤٠٠الفرصة اعتقل نحو    

  . إسرائيل التي قامت بها األخيرةالطيبة 
 مـرات   أوروبية عواصم   األخيرة األشهرفالرئيس زار في    .  الشعب إلى مازن نفسه ال يجتهد للنزول       أبو
، وانه بعد اقـل     األخيرة بان هذه هي واليته      لإلعالنوهو ال يفوت فرصة     .  مما زار نابلس والخليل    أكثر

 التراكض في العـالم     إلىرئيس الوزراء، سالم فياض يضطر      . يك جديد  شر إيجادمن سنة سيتعين علينا     
 بـصعوبة   األثناء مليار دوالر، ولكنه في هذه       ٧فياض تلقى تعهدات بـ     . كي يتمكن من استكمال الشهر    

 من نصفهم يعتبرون من المؤيدين لفتح في غزة ممن يقضون           أكثرينجح في دفع الرواتب للموظفين الذين       
ومن أجل تحسين تقاليد الدفع، يطالب فياض المواطن الذي يـسعى           .  النفخ في النرجيلة    في أوقاتهممعظم  
 يعرض براءة ذمـة لديونـه لـشركتي         أن إلى الحصول على شهادة والدة لوليده،       أو تجديد رخصته    إلى

  .الكهرباء والماء
  . فاضة ثانية، عندما حذر، كرئيس للمخابرات من انت٢٠٠٠للوزير عامي ايالون، الوضع يذكره بصيف 
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ال توجـد   . لم نتعلم شيئا مـن تقريـر فينـوغراد        : "وقال ايالون .  فهو يتحدث عن انتفاضة ثالثة     اآلن أما
 رئـيس   أمـا ". كلنا نتحمل المسؤولية وهذا المحفل ال يقوم بواجبه       .  وال عملية اتخاذ قرارات    إستراتيجية

  ".سنجري بحثا. عامي محق: "الوزراء فقال
  هآرتس

  ٢٣/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  أوباما جيد لليهود .٦٠

  ياسر الزعاترة
ي المعروف سيفر بلوتسكر مقاالً في صحيفة يـديعوت         سرائيل، كتب المحلل اإل   "جيد لليهود "تحت عنوان   

أحرونوت يتحدث فيه عن باراك أوباما الذي ينافس هيالري كلينتـون علـى بطاقـة ترشـيح الحـزب                   
خامس من شهر شباط الجاري، قبل ما يعـرف بالثالثـاء           وقع ذلك في ال   . الديمقراطي للرئاسة األمريكية  

  . الكبير، وقبل تحقيق أوباما لسلسلة من االنتصارات المفاجئة في عدد كبير من الواليات
) نيـو رببلـك   (بدأ بلوتسكر حديثه باإلشارة إلى إعالن مارن بيرتس، رئيس تحرير الصحيفة األسبوعية             

لمذكورة هي من أشد الصحف حماسة للدولة العبرية، كما أن لهـا            تأييده ألوباما، مع العلم أن الصحيفة ا      
، )نيو رببلـك (لم يتوقف األمر عند . نفوذا كبيرا في أوساط النخبة السياسية والثقافية في الواليات المتحدة         

، "نيويـورك سـان   "إذ حظي أوباما بتأييد صحيفة أمريكية يصنفها المراقبون بأنها يمينية ليكودية، هـي              
  . لى عدد كبير من وسائل اإلعالم األخرىإضافة إ

من أجل أن يرضي يهـود      "ي إلى أن أوباما قد فعل في األشهر األخيرة كل شيء            سرائيليشير المحلل اإل  
وفي حين لم   . ، ومن ضمن ذلك اختياره لفريق من المستشارين اليهود        "الواليات المتحدة ويحظى بتأييدهم   

فقد عرفنا أنهم من عتاة الصهاينة الملتـصقين بملـف الـشرق            من هم أعضاء الفريق،     ) بلوتسكر(يذكر  
ية أيـام كلينتـون     سرائيلاألوسط، وعلى رأسهم الطاقم األمريكي المشرف على المفاوضات الفلسطينية اإل         

، إضافة إلى   )، هرون ميلر  )سفير أمريكا السابق في تل أبيب     (دينيس روس، مارتن إنديك، دان كيرتزر       (
األمن القومي أيام كلينتون أيضاً، وروبرت مالي، مدير دائرة الشرق األوسط في            ساندي بيرغر، مستشار    

  . مجلس األمن القومي خالل ذات الفترة
وفي حين تشن بعض الدوائر اليهودية حمالت على أوباما متهمة إياه بإخفاء مواقفه الحقيقية من الدولـة                 

، فضالً عن   "ي الشرق األوسط أكثر من غيرهم     عانى الفلسطينيون ف  "العبرية، مستندين إلى قوله ذات مرة       
ي رؤية بالغة األهمية تفسر لمـاذا       سرائيل، فإن للمحلل اإل   "سامية ال"انتمائه إلى كنيسة يتهم رئسيها بميول       

، ولعلها تفسر أيضاً، إلى جانب أشياء أخرى، حماسـة يهـود            "سرائيلذخراً غير متوقع إل   "سيكون أوباما   
  . الحزب الديمقراطي له

هو جيد لليهود ألنه يتمتع بشعبية عظيمة بين تلك األجزاء من الرأي العـام األمريكـي                : "ول بلوتسكر يق
 الحق في الوجود إلى األبد كدولة       سرائيلوإذا قال إن إل   (...) سرائيلوالعالمي المعادية إما علناً أو خفية إل      

 فـسيكون ألقوالـه تـأثير       - حقاً    ولقد قال ذلك   -يهودية، ولهذا على الفلسطينيين أن ينسوا حق العودة         
  ". ي البتةسرائيلوصدى عند الجماهير التي ال يصلها اإلعالم اإل

من المفيد التذكير أن السباق بين أوباما وهيالري كلينتون ما زال محتدماً، وأن فوزه ليس محسوماً، أمـا                  
الرئاسة في مواجهـة    الجانب اآلخر، فهو أن ترشحه عن الحزب الديمقراطي ال يعني بالضرورة فوزه ب            

) البروتستانت(الجمهوري جون ماكين، ال سيما أن أمريكا التي لم يترأسها سوى البيض األنجلوساكسون              
ومع ذلك، وحتى لو وقعت     . لن تمرر رئيساً أسود بسهولة    ) كينيدي كان الكاثوليكي الوحيد   (طوال تاريخها   

 النفـوذ اليهـودي الكبيـر داخـل الحـزب           المعجزة وفاز أوباما، فسيكون على األرجح محكوماً لواقع       
، فضالً عن نفوذهم الطاغي فـي       )هو تاريخياً حزب األقليات والكاثوليك والليبراليين البيض      (الديمقراطي  
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تصويته باألغلبية الساحقة لصالح وعد بوش لشارون مع المطالبة باعتماده كقـانون            (الكونغرس بمجلسيه   
  . ب نفوذهم في اإلعالم واالقتصاد، إلى جان)ملزم للرؤساء دليل على ذلك

من هنا يمكن القول إن أوباما سيكون كما قال سيفر بلوتسكر جيد لليهود، أكثر منـه للعـرب، أي أنـه                     
سيكون األقدر على تمرير ما يريدون من دون إثارة ذات المستوى من الضجيج من حوله كما هو الحال                  

للدولـة  " عقائـدياً " الكنائس المعمدانية الجنوبية المؤيدة      مع ماكين، اليميني المحكوم، كما كان بوش، لنفوذ       
والنتيجة هي أن أمريكا اإلمبريالية والمساندة للعدوان الصهيوني ستبقى هي ذاتها في ظل أوباما،              . العبرية

  .إفريقيولكن بثوب جديد يمنحها فرصة القول إنها دولة غير عنصرية، بدليل أن رئيسها نجل مهاجر 
  ٢٣/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  :ةرصو .٦١

  

  
  .قريبات للشهيد محمد الحزين ينتحبن عليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أمس

  ٢٣/٢/٢٠٠٨ السفير
  
  


