
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صدر عددها األلفتُ" فلسطين اليوم: "ةرحلة بدأت بخطو
  إذا استمر الحصار" بركان كبير سينفجر: ""حماس"

  البرغوثيبحث مع عباس تداعيات وفاة ي" حماس"وفد من 
   كل من يسلم سالحه يتلقى ثمنه ومكافأة مالية:محافظ نابلس

  اخرس أيها القزم الفاشي: وزحالقة يرد".. حملة صليبية" بـ٤٨ليبرمان يتوعد فلسطينيي
 ج تُعد لوثيقة شعبية إلعادة بناء منظمة التحريرشخصيات فلسطينية في الداخل والخار

ــاس  ــانعب ــاس يرحب وحم
بمبادرة الرئيس اليمني للحوار    

  الفلسطيني الداخلي
 ٣ص ... 

 

 ٢٥/٢/٢٠٠٨١٠٠٠اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٠٠:         العدد                     ٢٥/٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

    :السلطة
 ٥   قطاع غزةالحكومة الفلسطينية المقالة تدعو إلى التوافق حول معابر .٢
 ٥  عباس سيكلف فياض بتشكيل حكومة موسعة: حمدعزام األ .٣
 ٦  عبد ربه يؤكد أن المفاوضات تواجه مأزقاً خطيراً .٤
 ٦   ليفني بمشاركة خبراء فنيينيلتقيقريع  .٥
 ٦  "سرائيلإ"الحديث عن وجود مفاوضات فلسطينية مع  يقلل من حمداأل .٦
 ٦  ن يسلم سالحه يتلقى ثمنه ومكافأة مالية كل م:محافظ نابلس .٧
 ٧  تجاه شعوب المنطقة بعد االنتخابات يتوقع تغييراً في السياسة األمريكيةأحمد يوسف  .٨
 ٧  من أجل إطالق سراحهم ةالدولي" الهاي" يدعون للتوجه لمحكمة األسرىنّواب ال .٩
 ٧  أساس حل خالفاتنا الداخلية" وحدانية السلطة ":فياض يدعو إلى االستثمار في فلسطين .١٠
 ٨  بالتعاون مع االحتالل لتشديد الحصار على غزة أطرافاً فلسطينيةالحكومة المقالة تتهم  .١١
 ٨   تقامر بمصالح الفلسطينيين وأموال مشعل دخلت غزة دون علمنا"حماس": عمرو .١٢
 ٨  والطيراوي مطلوب للعدالة.. جريمة إعدام البرغوثي وغيرها لن تسقط بالتقادم: النونو .١٣
 ٩  ثيالشيخ مجد البرغواشتباكات مع الشرطة الفلسطينية خالل تشييع  .١٤
 ٩  وفاة الشيخ البرغوثي مؤشر على سوء الحال في سجون السلطة: النائب أيمن دراغمة .١٥
١٠    تعتقل اثنين يشتبه بتورطهما في تفجير جمعية مسيحيةيةخلادوزارة ال: غزة .١٦
    

    :المقاومة
١٠   إذا استمر الحصار" بركان كبير سينفجر: ""حماس" .١٧
١٠  واأللوية في قصف جوي صهيوني للشجاعية وخان يونس" القسام"أربعة شهداء من  .١٨
١٠   بحث مع عباس تداعيات وفاة البرغوثيي" حماس"وفد من  .١٩
١١         البرغوثي تعّرض قبل استشهاده البتزاز لإلدالء بمعلومات مفبركة : الرشق .٢٠
١١  على الحسم العسكري" حماس"إعدام الداعية البرغوثي عينة من العينات التي أجبرت :الرقب .٢١
١١   على القطاع ثمناً ألي تهدئةاديةاالقتصوقف الغارات والعقوبات ": حماس" .٢٢
١١  "إعادة بناء الوحدة الفلسطينية"المبادرة تهدف إلى : حواتمة .٢٣
١٢  وتؤكد على ضرورة الحوار الوطني الشامل تحتفل بانطالقتها في البداوي "الديموقراطية" .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  اخرس أيها القزم الفاشي: وزحالقة يرد".. حملة صليبية" بـ٤٨ليبرمان يتوعد فلسطينيي .٢٥
١٣    آالف شرطي١٠أولمرت إلى اليابان اليوم بحماية  .٢٦
١٣  ماس الحوار مع حإلىبيرتس يدعو حكومة أولمرت  .٢٧
١٤  القتراح اإلفراج عن البرغوثي" إسرائيلي"رفض  .٢٨
١٤   ٤٨االحتالل يستعد لمواجهة مسيرات حاشدة من غزة باتجاه فلسطين  .٢٩
١٤  الثة لبقاء الدولة اليهوديةالوقت حان لجعل أوروبا الركيزة الث: الخارجية اإلسرائيلية .٣٠
١٥  عبر الحدود من مصر" المتسللين"أولمرت يطلب تسهيل تعليمات إطالق النار على  .٣١
    
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٠٠:         العدد                     ٢٥/٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

    :األرض، الشعب
١٥  ريرشخصيات فلسطينية في الداخل والخارج تُعد لوثيقة شعبية إلعادة بناء منظمة التح .٣٢
١٥  سلسلة بشرية تحتج من رفح جنوبا وحتى بيت حانون شماال على حصار قطاع غزة .٣٣
١٦  كشف عن عمليات تنكيل بشعة قام بها جنود االحتالل ضد الفلسطينيينتقرير ي .٣٤
١٦  فلسطينيون شعب مسالم يدافع عن نفسه ضد همجية االحتاللال: رئيس بلدية بيت حانون .٣٥
١٦  األقصى ألف فلسطيني خالل انتفاضة ٦٠قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت أكثر من : تقرير .٣٦
١٧  ا عام١٥ بعد اعتقال دام االحتاللمن سجون  فلسطيني اإلفراج عن أسير .٣٧
١٧   والقدس الغربيةعن الضفةبشكل تام  فلسطينيةفصل قرية ي الجدار العنصري .٣٨
١٧  منظمات حقوقية تدين عملية مقتل الشيخ البرغوثي داخل سجون السلطة في رام اهللا .٣٩
١٨  ين قُتال في غارة إسرائيليةتشييع حاشد في غزة لشهيد .٤٠
١٨   فلسطينيا٤٠ أنفاق جنوب قطاع غزة ويعتقل ٥االحتالل يدعي الكشف عن  .٤١
   

   :اقتصاد
١٨  من اليومالكهرباء األردنية اعتباراً تتزود بريحاأ .٤٢
   

   : األردن
١٨  اسرائيلي الستكمال المباحثات حول الحفريات في باب المغاربة-اجتماع اردني  .٤٣
١٨   مسؤولية انعكاس ممارساته السلبية على التسوية" إسرائيل"األردن يحمل  .٤٤
١٩   "سرائيليإ"ـال فعاليات أردنية تطالب بطرد السفير .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٩   الجامعة العربية تبذل جهداً كبيراً النهاء حصار الشعب الفلسطيني: عمرو موسى .٤٦
١٩  " إسرائيل"مسيرة إلى سفارة فرنسا تنتقد احتفاء معرض بـ: القاهرة .٤٧
   

   :دولي
٢٠   عملية السالم صعبة   : األوروبي إلى الشرق األوسطالمبعوث  .٤٨
٢٠  تدعو وزارة التربية إلصالح المنهاج الفلسطينياألونروا  .٤٩

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  مروان كنفاني... ما الذي جري في رفح؟ .٥٠
٢٣ ماجد كيالي ...)٢ - ١(لماذا؟ : يات االغتيال اإلسرائيليةعمل .٥١
٢٤  عامر راشد... لئال يستمر الجرح النازف في غزة .٥٢
٢٥   خيري منصور ...الحرب البديلة .٥٣
٢٦  ميرون بنفنستي ...لة اليهوديةيهدد وجود الدو" انقالب ديمغرافي" .٥٤
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٠٠:         العدد                     ٢٥/٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

  صدر عددها األلفتً" فلسطين اليوم: "ةرحلة بدأت بخطو 
، ٢٠٠٥مايو / شهر أيارخطوتها األلف في مسيرتها التي بدأت في " فلسطين اليوم"اليوم تخطو نشرة 

كل المشتركين والمهتمين الذين لم يبخلوا نشرة بالشكر والتهنئة إلى ال وبهذه المناسبة تتوجه أسرة تحرير
على مدى  التي شكلت دافعاً أساسياً أعاننا ،علينا بمالحظاتهم، وتشجيعهم وإطرائهم وكلماتهم الطيبة

النهوض بالنشرة والحرص على استمرارية إصدارها، والسعي إلى تطويرها من على  خطواتنا األلف
العمل الدؤوب  مؤكدين حرصنا على متابعة . المهتمين منمة صحفية متميزة ألكبر عددأجل أن تكون خد
  . وهللا الحمد من قبل ومن بعد. ، واالرتقاء بها إلى مزيد من التطوروالجهد المتواصل

  أسرة التحرير
  
  الفلسطيني الداخلي بمبادرة الرئيس اليمني للحوار انيرحبوحماس عباس  .١

رحـب الـرئيس    : وليـد عـوض   ،  رام اهللا نقالً عن مراسلها في      ٢٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
مس بمبادرة الرئيس اليمني لرأب الصدع ما بين فتح وحماس وعودة الحركتين            أالفلسطيني محمود عباس    

 الرئيس عباس بالترحيـب     ىتلق: مسأوقال المتحدث باسم الرئاسة في تصريح صحافي         .للحوار الوطني 
وأوضح عبـاس أن    . أعلنها الرئيس علي عبد اهللا صالح للحوار الوطني الفلسطيني        المبادرة اليمنية التي    

 وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وإنهاء حالة االنفصال        ىهذه المبادرة تعكس حرص الرئيس اليمني عل      
 هذا الوضـع الخطيـر مـن الحـصار          ىواالنقسام التي ال تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وأدت إل        

 التجاوب الكامـل    ىوأكد عباس عل   .ن ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف         والعدوا
وقالـت مـصادر    .  وحدة شعب فلسطين وقضيته ومستقبله     ىمع مبادرة صالح الذي وصفه بالحريص عل      

رسمية إن صالح قام خالل األيام القليلة الماضية بتحركات من أجل رأب الصدع في الصف الفلـسطيني                 
 .ك من خالل التواصل مع قيادتي حركتي فتح وحماس من أجل إزالـة الخالفـات الجاريـة بينهمـا                  وذل

ـ                 الـيمن   ىوأضافت المصادر أن التحركات اليمنية الجديدة تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها عباس إل
مـشعل رئـيس     ومباحثاته مع صالح الذي قام بتسليمه مبادرة يمنية والتي سلمت أيضاً إلي خالد               مؤخراً

  .المكتب السياسي لحركة حماس
 ىمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه بالمبادرة اليمنية، ومشددا عل            أومن جهته رحب    

  . حد قولهىامكانية تنفيذها عقب تراجع حماس عن انقالبها في غزة عل
طـرح   :الوكـاالت عـن   واش و  محمد ه  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      ٢٥/٢/٢٠٠٨النهار  وأوردت  

لخروج من الوضع الفلسطيني الـراهن وفـتح   ل ،صالح مبادرة من سبع نقاطعبد اهللا   علي  الرئيس اليمني   
  : هي،باب الحوار بين حركتي فتح وحماس

  .على مؤسسات السلطة" حماس"اعادة االوضاع في غزة الى ما كانت عليه قبل استيالء  .١
  .اجراء انتخابات مبكرة .٢
 على أساس ان الشعب الفلسطيني كل       ٢٠٠٧ ومكة   ٢٠٠٥وار على قاعدة اتفاقي القاهرة      معاودة الح  .٣

ال يتجزأ وان السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذيـة    
  .لة بحكومة وحدة وطنية والتزام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتهاثمم
  .قانون الفلسطيني والتزام الجميع لهاحترام الدستور وال .٤
  .اعادة بناء االجهزة االمنية على أسس غير حزبية .٥
  .تتبع االجهزة االمنية الى السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطينة وال عالقة ألي فصيل بها .٦
تكون المؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي وتخضع للسلطة العليا وحكومة الوحدة              .٧

  .الوطنية



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٠٠:         العدد                     ٢٥/٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

سامي أبو زهـري المتحـدث      .قال د : دمشق و غزة من ٢٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  
ـ      "حماس"باسم   لقـد  ): "٢٤/٢(مـساء األحـد     " المركز الفلسطيني لإلعالم  " في تصريح خاص أدلى به ل

ه المبادرة بتفاصيلها   ، مشيراً إلى أن قيادة الحركة تتابع هذ       "تسلّمت حركة حماس نسخة من المبادرة اليمنية      
موقفنا هو التأكيد على الجاهزية إلنجاح أي وساطة عربية لعقد حوار بـين             : "وأضاف .مع القيادة اليمنية  

حماس وفتح على قاعدة حوار بدون شروط، مع تأكيدنا على االستعداد لدراسة كل األمور بشكل مفتـوح                 
  ".على طاولة الحوار

، سامي خاطر، باستئناف الرئيس اليمني علي عبد اهللا         "حماس"ة  رحب عضو المكتب السياسي لحرك    كما  
تـشكل  "صالح مساعيه إلنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، مؤكداً على أن مبادرة الرئيس اليمني               

أرضية يمكن أن يبنى عليها حوار وطني قادر على احتواء األزمة الراهنة، وصوالً السـتعادة الوحـدة                 
": المركز الفلسطيني لإلعـالم   "لـ) ٢٤/٢(ال خاطر في تصريح خاص أدلى به اليوم األحد          وق ".الوطنية

نجدد التأكيد على أننا مع أية وساطة عربية لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية وإنهاء حالـة االنقـسام                  "
ر والنقاط  على قاعدة الحوار الوطني الجاد والمسؤول وغير المشروط واستعداد الجميع لبحث كافة األمو            

  .، مبدياً تحفظه على الخوض في تفاصيل المبادرة اليمنية"التي تطرح على أجندة الحوار
" حمـاس "أكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحركـة        : غزة من   ٦/١/٢٠٠٨قدس برس وجاء في وكالة    

ـ     .د  للوساطة  أن المتوقع من استئناف الجهود اليمنية     " قدس برس "صالح البردويل في تصريحات خاصة ل
ال أعتقد أن المبادرة اليمنية الجديدة تحمل عوامـل         : "ليس كبيرا واقعيا، وقال   " حماس"و" فتح"بين حركتي   

، وال أعتقد أن أحدا من الدول العربية قادر على أخذ المبـادرة             "فتح"و" حماس"إضافية إلقامة حوار بين     
" حمـاس "د مسألة الحوار بـين حركتـي        وأشار البردويل إلى أن ما يعق      .في الشأن الفلسطيني من مصر    

   .هو الفيتو اإلسرائيلي" فتح"و
  
   قطاع غزةالحكومة الفلسطينية المقالة تدعو إلى التوافق حول معابر .٢

دعت الحكومة الفلسطينية المقالة، األحد الرئاسة الفلسطينية إلى التوافق على قـضية معـابر              : ألفت حداد 
لمصالح الوطنية العليا عن المصالح الحزبية، والعمل معـاً مـن      قطاع غزة، السيما معبر رفح، وتغليب ا      

وقال الناطق باسم الحكومة، طاهر النونو، في مؤتمر صحافي عقده في            .أجل مصلحة الشعب الفلسطيني   
 في المفاوضات مع الجانـب المـصري فـي كافـة القـضايا          مقر رئاسة الوزراء بغزة، إن هناك تقدماً      

ر أو غيرها، المعطل األساسي الذي الزال مستمرا حول قضية معبر رفح            المطروحة، سواء قضية المعب   
وأشار إلى أن حكومته طرحت رؤيتها لكيفية إدارة معبر رفح، وتنتظر إجابـات              .هي الرئاسة الفلسطينية  

األطراف المعنية بهذا الشأن، معرباً عن أمله بأن تلك تلك اإلجابات إيجابية، موضحاً أن الحكومة المقالة                
  .دت مرونة كبيرة في إطار المعابر خاصة معبر رفحأب

  ٢٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  عباس سيكلف فياض بتشكيل حكومة موسعة: حمداألعزام  .٣

حمد عن توجهات جدية لـدى الـرئيس         كشف رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام األ         :بيت لحم 
بلة تلفزيونيـة ان حـديثا جـديا        وقال في مقا   .سالم فياض لتشكيل حكومة موسعة    .عباس باعادة تكليف د   

 .اسة فياض ئجرى قبل ايام في مقر الرئاسة بحضور الرئيس ورئيس الوزراء العادة تشكيل الحكومة بر             
ضاف كنا في السابق نلتزم بالصمت حرصا على المصلحة الوطنية بيد ان هذه هي المرة االولى التـي       أو

ووفقا  .ة الرئيس عليها في ظل غياب التشريعي      نجاهر فيها بالحديث حول اعادة تشكيل الحكومة بمصادق       
  . فسوف تؤدي الحكومة اليمين الدستورية من دون الذهاب الى المجلس التشريعيلألحمد

 ٢٣/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١٠٠٠:         العدد                     ٢٥/٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

  
  عبد ربه يؤكد أن المفاوضات تواجه مأزقاً خطيراً .٤

ظمة التحرير الفلسطينية وعـضو     قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمن        :  أشرف الهور  -غزة  
فريق التفاوض الفلسطيني ان المفاوضات السلمية التي تجريها السلطة الفلسطينية مع إسـرائيل تواجـه               
مأزقاً خطيراً، وأشار في حديث مع اإلذاعة الفلسطينية الرسمية الي أن السلطة قد تلجأ جراء هذا األمـر                  

ـ       واعت . وفق الشرعية الدولية   رى خيارات أخ  ىإل  عـدم إحـراز فريقـي       ىبر ان السبب في ذلك يعود إل
ـ   .وانتقد السياسة اإلسرائيلية تجاه المفاوضات السلمية     . التفاوض أي تقدم يذكر في المفاوضات       ىوأكد عل

 التجاهل واإلمعان في    ى إيجاد خيارات سياسية وسلمية وشعبية ردا عل       ىوجوب أن يعمل الفلسطينيون عل    
  . حبلين في سياستهاىتهم عبد ربه إسرائيل بأنها تلعب علوا. التنكر لحقوقه ولمطالبه

  ٢٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   ليفني بمشاركة خبراء فنيينيلتقي قريع .٥

همية االجتماع االول الذي عقدته في القـدس        أقللت إسرائيل والسلطة الفلسطينية من      :  والوكاالت السفير
. ير جوهرية في المحادثات القائمة بين الطـرفين       مس، لجان من الخبراء كلفت مناقشة مسائل غ       أالمحتلة  

حمد أوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية ارييه ميكيل ان رئيسي فريقي التفاوض الفلسطيني              
 خبراء من   ١٠ دقيقة في فندق في القدس امس، بمشاركة حوالى          ٩٠لتقيا  إقريع واالسرائيلي تسيبي ليفني     

المـسائل  "امور تقنية مثل االقتصاد والمياه والبيئة والقضاء، متجنبين مناقشة          كال الطرفين سيعملون على     
وضح مسؤول  أو. وهي الحدود والالجئين والقدس والتي سيترك التفاوض حولها لقريع وليفني         " الجوهرية

إسرائيلي ان عدم قدرة هذه اللجان على بحث المسائل الجوهرية، يثير شكوكا حول اعتبـار ان تـشكيلها           
كل تقدما حقيقيا في المحادثات، فيما لم يعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقـات ان ثمـة                 يش

وتقرر انه حين يطرح موضوع يحتاج الـى بعـض          "وقال انه وقريع التقيا ليفني      . لجانا قد اطلقت رسميا   
  ". لكن ال يمكنني ان اقول اننا اطلقنا أي شيء... الخبراء، فسنحضر ما يلزم منهم

  ٢٥/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  "سرائيلإ"الحديث عن وجود مفاوضات فلسطينية مع  يقلل من حمداأل .٦

 قلل عزام االحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، من الحديث االعالمي عن وجود             :سامة العيسة أ -بيت لحم   
ية االخيـر   مفاوضات فلسطينية مع اسرائيل،  مشيرا الى ان الرئيس عباس، قال في اجتماع اللجنة التنفيذ              

الى ان المفاوضات الحقيقية لم تبدا بعد وان ما يجري هو عبارة عن اجتماعـات وليـست مفاوضـات،                   
وكـان االحمـد    . موضحا ان عمل اللجان التفاوضية لم يبدا بعد وهذا يؤكد ان ما يجري ليس تفاوضـا               

لـى الظـروف     نائبا فتحاويا، لمحافظة بيت لحم امس بهدف االطـالع ع          ١٤يتحدث على هامش زيارة     
  .المعيشية فيها في ظل الممارسات االسرائيلية

  ٢٥/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   كل من يسلم سالحه يتلقى ثمنه ومكافأة مالية: نابلسمحافظ .٧

مس، ان الوضع الداخلي للمطاردين لم تتم تـسويته         أجمال المحيسن محافظ نابلس،     . قال د  : وفا -نابلس  
بب مماطلة إسرائيل في المهلة الممنوحة للمطـاردين، رغـم التـزام            بالكامل مع الجانب اإلسرائيلي بس    

جاء ذلك خالل برنامج حوار مع مسؤول نظمته وزارة اإلعـالم            .السلطة الوطنية الكامل في هذا الجانب     
 ووجه المحيسن رسالة إلى كل شخص يريد تسليم سالحه إلى األجهزة األمنية، وخاصة              .في مدينة نابلس  



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١٠٠٠:         العدد                     ٢٥/٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

 أن كل شخص يسلم سالحه لن يمكث عند األجهزة          رة فعل ذلك دون تردد، مؤكداً     عناصر حماس، بضرو  
  .األمنية أكثر من نصف ساعة مع صرف مكافأة مالية له وسيتم تعويضه عن سالحه

 ٢٥/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  تجاه شعوب المنطقة بعد االنتخابات يتوقع تغييراً في السياسة األمريكية يوسف أحمد .٨
بعـد االنتخابـات    "أحمد يوسف أنه    .لمستشار في وزارة الخارجية التابعة للحكومة المقالة د       ا اعتبر :غزة

على قائمة أولويـات  " إسرائيل"األمريكية المقبلة ستتغير سياسة واشنطن تجاه شعوب المنطقة، ولن تكون          
وفي شأن قضية    ".اإلسرائيلية"االهتمام األمريكي، لذلك سيتجرأ األوروبيون والغرب على انتقاد السياسة          

التابعـة لحركـة    " قناة األقصى "معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، رأى يوسف في حوار مع             
استمرار "إن  : ، أن مصر مع فتح معبر رفح ألن ذلك يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، وقال              "حماس"

 ".الحصار وإغالق المعبر يسيء لمصر، وتتحمل مصر كل هذه االتهامات
  ٢٥/٢/٢٠٠٨تية اج اإلمارالخلي

  
  من أجل إطالق سراحهم ةالدولي" الهاي" يدعون للتوجه لمحكمة األسرىنّواب ال .٩

" عـوفر "، المعتقلـون فـي سـجن        "حماس"دعا نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة         :رام اهللا 
ولية بالهاي والتنـسيق     المؤسسات الحقوقية وكل المعنيين بهذا الملف إلى التوجه للمحكمة الد          ،اإلسرائيلي

وقال  .مع البرلمانات العالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية من أجل إطالق سراحهم            
إن التركيز يجب أن ينصب على الجانب الحقوقي وذلـك بتـشكيل لجنـة        : "النائب المختطف حاتم قفيشة   

نواب المختطفون للظروف الـسياسية     حقوقية على مستوى دولي للبحث في هذا الموضوع وعدم ترك ال          
  ".وحسن النوايا من قبل االحتالل

وأشار النائب المختطف احمد مبارك إلى أن الشعب وسلطته مطالبون بالعمل على إطالق سراح النـواب          
وعدم اللعب على وتر االنقسام، داعيا الجميع للتضامن في موقف موحد عبر الحوار من اجل إعادة وحدة                 

ن وقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة واإلفراج عن جميع األسرى السياسيين ال بد أن يكون              وأكد أ  .الشعب
  . وجاءت تصريحات النواب بسجن عوفر خالل زيارة محامي جمعية نفحة لهم .مقدمة لما ذكر آنفا

  ٢٤/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
  لداخليةأساس حل خالفاتنا ا" وحدانية السلطة ":فياض يدعو إلى االستثمار في فلسطين .١٠

سالم فياض، رئيس الوزراء، المستثمرين العرب الـى        .دعا د  :عبد الرؤوف أرناؤوط  " األيام"جدة، موفد   
فـي البيئـة الـسياسية غيـر        : االستثمار في فلسطين، وقال في كلمة أمام منتدى جدة االقتصادي، أمس          

نطلـب  . نا والحفاظ على قيمناالمستقرة الحالية نحن بحاجة اليكم كشريك معنا، حتى يمكننا أن نحقق أهداف 
نطلب منكم االستثمار فـي     . شراكتكم معنا في الجهود الرامية الى تحقيق السالم واالستقرار فى المنطقة          

  ".بطيء"شار الى أن التقدم على كل الجبهات السياسية واالقتصادية مع الجانب االسرائيلي أو .فلسطين
السلطة " وحدانية"الفاتنا الداخلية على اساس تكريس مبدأ       نولي أهمية كبيرة لحل خ    "وأشار فياض الى أنه     

وهـذا  "وقـال   . الوطنية الفلسطينية، باعتبارها بيت جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطـاع غـزة            
يتطلب، أوالً وقبل كل شيء، التخلي عن فكرة أن من الممكن البناء نحو الحرية واقامـة الدولـة، مـع                    

في حين ان التعددية السياسية هي الواقع المرغوب فيه،         .  الميليشيات المسلحة  االستمرار في تحمل وجود   
  ".فان واقع تجربتنا يشير بقوة الى ان التعددية في المجال االمني ال تجلب سوى نتائج كارثية
 ٢٥/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  حصار على غزةبالتعاون مع االحتالل لتشديد ال أطرافاً فلسطينية المقالة تتهم الحكومة .١١
محمد عوض أطرافاً فلسطينية لم يسمها بالتعاون       . اتهم األمين العام للحكومة المقالة في قطاع غزة د         :غزة

وقال في كلمة الحكومة المقالة فـي مهرجـان          .مع االحتالل اإلسرائيلي لتشديد الحصار على قطاع غزة       
هذه األطراف وبدعم مـن  "، إن " الحصارمعاً لكسر "نظمه فرع الجامعة اإلسالمية في خان يونس بعنوان         

االحتالل تمنع إدخال المساعدات والمعونات ألبناء شعبنا المحاصرين في القطاع كجـزء مـن العقـاب                
المعركة مع االحتالل ليست اقتصادية أو بسبب إغالق المعابر فحسب، ولكنهـا            "وأضاف أن    ".والحصار

المستوى الرسمي العربي واإلسـالمي     "طالب  و،  "الوطنيةمعركة لكسر اإلرادة الفلسطينية وانهاء القضية       
قطاع من  البموقف واضح وصريح يرفض الممارسات اإلسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل في الضفة و            

الصمت الدولي والعربي المطبق    "وعبر عن استهجانه     ".عمليات القتل المبرمج وحمالت االعتقال الواسعة     
وجـود  "وأشار إلـى    ". وتجويع ألبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة      إزاء ما يجري من قتل وحصار       

 صنفاً من األدوية، وال توجد أدوية لعـالج مرضـى الـسرطان واألمـراض المزمنـة                 ١٢٥نقص في   
توقفت عن العمل، في    ) في القطاع ( من أعمال ومشاريع القطاع الخاص       % ٣٥"ولفت إلى أن     ".األخرى

ل جديدة، وأن العالقات التجارية مع الـدول انهـارت وأن القطـاع         ألف مواطن فرصة عم    ٧٥حين فقد   
 مـصنع   ٣٩٠٠ من الدخل المحلي تم تدميره بفعل الحصار، كما توقف           % ١٧الصناعي الذي يساهم في     

  ". ألف عامل تم تسريحهم من العمل٥٠ومنشأة صناعية عن العمل، وأن 
  ٢٥/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  نيين وأموال مشعل دخلت غزة دون علمنا تقامر بمصالح الفلسطي"حماس": عمرو .١٢

شدد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل عمرو على رفض الفلسطينيين ألي حديث أو            : ردينة فارس  -غزة  
وحول اقتحام معبر رفح الحدودي مع مصر قال عمرو         . مخطط إسرائيلي يتحدث عن التوطين في سيناء      

حدود عربية تحـت أي صـورة مـن الـصور،     نحن نرفض بالتأكيد أي مساس بالحدود المصرية وأي      
فالوضع على الحدود المصرية مع غزة حساس وهناك استغالل إسرائيلي واضح لهذه األزمة لتـصديرها      
إلى مصر محمال حماس مسؤولية ما حدث فكيف تسمح بتلك األحداث التي تمس السيادة المصرية مـن                 

ما دفع مصر إلـى      أعالمها فوق المساجد،  خالل نسف الخط الحدودي واقتحام األراضي المصرية ورفع         
. إعادة النظر في فتح الحدود ونحن نؤيدها في ذلك بل إن من حق مصر استخدام القوة لحماية حـدودها                  

مبينـا   ل عمرو حركة حماس مسؤولية ما يحدث في غزة واألراضي العربية المحتلة في فلـسطين،              وحم
ت فرصا كبيرة أمام إسرائيل لالستمرار فـي سياسـات          وأنها خلق  أنها تقامر بمصالح الشعب الفلسطيني،    

وقال إن قيادات حماس وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي         . التجويع وحصارها ضد الشعب الفلسطيني    
خالد مشعل أدخلوا األموال إلى غزة بطريقة غير مشروعة ودون علم السلطة، مطالبا إياه باإلعالن عـن   

 هذا الموضوع من خالل وضع تلك األموال في بنك فلسطيني أو بيـت              هذه األموال والتعامل بشفافية في    
وأضاف أن البيت الفلسطيني له باب واحد هو الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالرئيس عباس             . مال المسلمين 

ومنظمة التحرير فإن دخلت أي دول إقليمية من هذا الباب فأهال وسهال بها، أما أن تكون لها ميليـشيات                   
 .ع الفلسطيني فهذا أمر مرفوضفي الشار

  ٢٤/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
  والطيراوي مطلوب للعدالة.. جريمة إعدام البرغوثي وغيرها لن تسقط بالتقادم: النونو .١٣

حملت الحكومة الفلسطينية المقالة    :  فتحي صباح  ، غزة  نقالً عن مراسلها في    ٢٥/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
امة ورئيسه اللواء توفيق الطيراوي المسؤولية عـن وفـاة          برئاسة إسماعيل هنية جهاز االستخبارات الع     

 الناطق باسم الحكومة طاهر النونو فـي مـؤتمر صـحافي إن الطيـراوي               وقالاإلمام مجد البرغوثي،    
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الجرائم التي تمارسها أجهزة االنقالب فـي       "وأضاف أن   . ، مشيراً الى تورطه في الوفاة     "مطلوب للعدالة "
وسيلقى مرتكبوها الجزاء العادل وفق القانون      ...  هو القضاء على المقاومة    الضفة الغربية لها هدف واحد    

  ".عاجالً او آجالً
لقد شـاهدت آثـار     : "، أنه عاين جثة المتوفى، وقال     "حماس"وأعلن محمد البرغوثي، الوزير السابق عن       

  ".التعذيب التي ال لبس فيها على جسده
 على لسان النونو أن      المقالة  أكدت الحكومة  :غزةمن   ٢٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    وجاء في   

ـ   ".لن تسقط بالتقادم  " وغيرها من الجرائم     البرغوثياإلمام مجد    إعدام   هذه جريمة  وقـف  "وطالب النونو ب
التنسيق والتعاون األمني مع العدو الصهيوني وإعادة صياغة األجهـزة األمنيـة علـى أسـس وطنيـة                  

هيونية لتصبح أجهزة في خدمة الوطن والمواطن، وليس فـي خدمـة            فلسطينية، وليس وفق الرغبة الص    
 .المحتل وأمنه، وكأنها جزء من منظومته األمنية

طالب يوسف المنسي وزيـر      :وكاالت ونقالً عن ال   رام اهللا من   ٢٥/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   وأوردت  
 ."المحاكمـة العادلـة   "رغوثي إلى   العدل في الحكومة المقالة الرئيس عباس بتقديم المسؤولين عن وفاة الب          

المحاكمة " بتقديمه إلى     البرغوثي مطالباً  "قتل" بالمسؤولية عن    الطيراويواتهم في تصريح صحفي توفيق      
  ."العادلة

  
  الشيخ مجد البرغوثي مع الشرطة الفلسطينية خالل تشييع اشتباكات .١٤

مـس، جنـازة مجـد      أتحولت   :التوكا ونقالً عن ال   رام اهللا من   ٢٥/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   نشرت  
يام الى اشتباكات مع الـشرطة واألجهـزة        أحد سجون السلطة الفلسطينية قبل      أالبرغوثي الذي توفى في     

وأكد شهود عيان أن المـشيعين   .أصيب خاللها عدد من االشخاص بجروح وتم اعتقال عدد آخر   األمنية،
وتم قمع المـسيرة بعـد خـروج         الكثيف،خرجوا في مسيرة حاشدة ضمت اآلالف رغم التواجد األمني          

الجنازة من مستشفى رام اهللا الحكومي حيث من المفترض أن تتجه إلى بيت البرغوثي ببلدة كوبر شمال                 
وأصـيب   .وقد منعت األجهزة األمنية، ذوي البرغوثي وأبناء قريته من الخروج في المـسيرة            . رام اهللا 

م، ومحاولة تفريقهم بالهروات، كما تم اختطاف عدد آخر         العشرات من المشيعين نتيجة إطالق النار عليه      
وحاول المئات من المشيعين تنظيم مسيرة باتجاه دوار المنارة، إال أن سلسلة بشرية من األجهـزة                 .منهم

األمنية انتشرت على مساحة واسعة وسط المدينة حالت دون ذلك، ما أدى إلى اندالع اشتباكات باأليدي،                
كما منعت االجهزة االمنية اجهـزة       .لضرب ومصادرة الرايات التي كانت بحوزتهم     وقمع المتظاهرين با  

  .االعالم من تغطية المسيرات وتصوير االشتباكات
طلـق المـشيعون    أ:  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في      ٢٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  

لمشيعون وهـم يرفعـون جثمـان       وهتف ا  .هتافات ضد الرئيس عباس وسالم فياض وتوفيق الطيراوي       
، كمـا ردد    "يا طيراوي يا جبان يا عميـل االمريكـان        " و "االنتقام، االنتقام، يا كتائب القسام    " :البرغوثي

  . المشيعون العبارات عينها ضد رئيس الوزراء
 البرغوثي ممارسات قوات االمن الفلسطينية التي وصفها بانها خارجة          ىمصطف.ومن جهته انتقد النائب د    

   .ن االعراف والتقاليد الفلسطينيةع
ـ     ـ         أ ب "القدس العربي "هذا وقال البرغوثي امس ل  ىن هناك معتقلين سياسيين في سجون السلطة، مشيرا ال

  .ان هناك تحركات من قبل الكتل البرلمانية النهاء ظاهرة االعتقال السياسي في المجتمع الفلسطيني
  
  ؤشر على سوء الحال في سجون السلطةوفاة الشيخ البرغوثي م: النائب أيمن دراغمة .١٥

 في سجون السلطة الفلسطينية، بأنه       أيمن دراغمة، وفاة الشيخ مجد البرغوثي،     .وصف النائب د   :طولكرم
ـ   .مؤشر على سوء الحال في سجون السلطة الفلسطينية   قـدس  "وقال دراغمة في تصريحات خاصـة لـ
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يدق ناقوس الخطر لوقف االعتقاالت     "لسطينية  إن استشهاد الشيخ البرغوثي في سجون السلطة الف        ":برس
 وفق تعبيره، مـشيرا     "السياسية التي تجري في الضفة الغربية المحتلة ووقف هذه المهزلة التي استشرت           

 معتقل، بدون أي سند قانوني،      ١٥٠٠زاد عدد عن    "إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون السلطة         
ضهم بقي في سجون السلطة مدة تزيد عن ستة شهور، ولم يقف أمـام              ولم تقدم ضدهم تهدم للقضاء، وبع     

انتهاك للقانون األساسـي    "واعتبر أن ما يجري في سجون السلطة الفلسطينية          ".القضاء، ولم تتم محاكمته   
  ".الفلسطيني، وانتهاك لكل القوانين التي تنادي بحرية العمل السياسي، وممارسة الرأي اآلخر
  ٢٤/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
   تعتقل اثنين يشتبه بتورطهما في تفجير جمعية مسيحيةيةخلادوزارة ال: غزة .١٦

أعلنت وزارة الداخلية المقالة في غزة أمس األحد أن أجهزتها األمنية تمكنت مـن              :  أشرف الهور  -غزة  
اعتقال اثنين من أفراد مجموعة مسلحة متهمة بتفجير عبوة ناسفة في مكتبة جمعية الشبان المسيحية فـي                 

 ان جميع أفراد    :وقالت .وذكرت الوزارة في بيان أن كال المعتقلين يخضعان للتحقيق         .دينة غزة قبل أيام   م
وأشـارت  . المجموعة معروفون باألسماء، وتتم مالحقتهم حاليا من قبل األجهزة األمنية التابعة للـوزارة            

سيحيين هو تحقيـق مـآرب      إلي أن المعلومات األولية أظهرت بأن الهدف من استهداف أماكن تواجد الم           
 إن  :وقالـت  .سياسية لخدمة أجندات خارجية وتوتير العالقة القوية مع األخوة المسيحيين في قطاع غزة            

المسيحيين هم جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني وأحد أركانه الرئيسية، ولن تسمح ألحد مهمـا كـان                 
نية التابعة للوزارة تبذل كل جهد ممكن من        باستهداف المسيحيين أو غير المسيحيين، وجميع األجهزة األم       

  .أجل ضمان أمن وسالمة جميع المتواجدين في قطاع غزة
  ٢٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  إذا استمر الحصار " بركان كبير سينفجر: ""حماس" .١٧

بركانـا  "حذر القيادي في حركة حماس الفلسطينية اسماعيل رضوان امس االحد من ان              :د ب ا   –غزة  
الـدول العربيـة    " ودعا   ،اذا ما تواصل الحصار االسرائيلي على قطاع غزة       " جر في المنطقة  كبيرا سينف 

لـيعلم   ":وقـال ." واإلسالمية واألحرار في العالم إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في كسر هذا الحـصار            
سـتمر  الجميع وليحذروا من أن بركانا كبيرا سينفجر في المنطقة إذا ازدادت مرحلـة االحتقـان، وإذا ا                

مطالبا كل األطراف بمراجعة مواقفها بخصوص الحصار علـى         " الحصار الظالم على شعبنا الفلسطيني،    
  . غزة

  ٢٥/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  واأللوية في قصف جوي صهيوني للشجاعية وخان يونس" القسام" شهداء من أربعة .١٨

، ثالثـة مـن     )٢٥/٢(الثنين  اغتال الطيران الحربي الصهيوني، في ساعة مبكرة من فجر ا         : خان يونس 
، في قصفين منفصلين في خان يونس وحي الشجاعية جنوب وشرق قطاع غزة، إضـافة               "كتائب القسام "

  ".ألوية الناصر صالح الدين"إلى استشهاد رابع من 
  ٢٥/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بحث مع عباس تداعيات وفاة البرغوثي ي" حماس" من وفد .١٩

التقى وفد من حركة حماس في الضفة الغربية الليلة قبل الماضـية الـرئيس               :ر حمدان  منتص -رام اهللا   
 .محمود عباس في رام اهللا وبحث معه تطورات الوضع الداخلي إلى جانب تـداعيات وفـاة البرغـوثي                 

 من مدن رام اهللا ونـابلس والخليـل         "حماس"وقالت مصادر فلسطينية ان الوفد ضم شخصيات قيادية من          
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ائب رئيس الحكومة األسبق ناصر الدين الشاعر، مشيرة إلى ان اللقاء الذي استمر ساعتين اتسم               برئاسة ن 
وأكدت ان الطـرفين اتفقـا علـى محاسـبة          . بالجدية والصراحة رغم التوتر الذي يحكم عالقة الجانبين       

 باإلفراج  المسؤولين عن وفاة البرغوثي ووضع آليات مالئمة لعدم تكرار ما حدث، فيما طالب وفد حماس              
  .عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة

  ٢٥/٢/٢٠٠٨تية االخليج اإلمار
  
         البرغوثي تعّرض قبل استشهاده البتزاز لإلدالء بمعلومات مفبركة : الرشق .٢٠

، النقـاب عـن أن الـشيخ مجـد          "حماس"كشف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة        : دمشق
كان قد تعـرض    "وبر والذي لفظ أنفاسه األخيرة داخل مقر المخابرات برام اهللا،           البرغوثي، إمام مسجد ك   

طوال مدة اعتقاله لمحاولة ابتزاز من قبل المخابرات الفلسطينية من أجل دفعه لإلدالء بتصريحات مختلقة               
يـضاً  وكاذبة ومفبركة لوسائل اإلعالم بحق الوزير محمد البرغوثي األسير لدى االحتالل الـصهيوني وأ     

ـ ) ٢٤/٢(وأوضح الرشق في تصريح خاص أدلى به اليـوم األحـد             ".بحق حركة حماس   المركـز  "لـ
) ١٥/٢(ضباط المخابرات الفلسطينية قاموا منذ بداية اعتقال الـشيخ البرغـوثي            "أن  " الفلسطيني لإلعالم 

ة لتلفزيون  بالضغط عليه عبر تعريضه ألقسى صنوف التعذيب والتنكيل من أجل اإلدالء بمعلومات مزيف            
تدعي أن الوزير البرغوثي كان مكلّفاً من قبل حركة حماس بتشكيل قوة تنفيذية فـي الـضفة                 " فلسطين"

الغربية بقصد إثارة الفوضى والقالقل، األمر الذي رفضه الشيخ البرغوثي رفضاً قاطعاً ما دفع ضـباط                
  .لى استشهادهعباس إلى تكثيف عمليات التعذيب والتنكيل ما أدى في نهاية األمر إ

  ٢٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  على الحسم العسكري" حماس"إعدام الداعية البرغوثي عينة من العينات التي أجبرت : الرقب .٢١

 إن إعـدام    :قالت حماد الرقب، الناطق اإلعالمي باسم حركة حماس بمحافظة خان يـونس           : خان يونس 
يدلل على عينة من العينـات التـي        "ات السلطة في رام اهللا      الشهيد الداعية مجد البرغوثي من قبل مخابر      

إن حماس لتعاهد اهللا ثم أبناء شعبنا،       "وقال   ".أجبرت حماس من أجلها التخاذ قرار الحسم العسكري بغزة        
وهي تحافظ على الوحدة الوطنية، أال تترك دماء الشهيد الشيخ مجد البرغوثي تذهب هـدراً مـن غيـر                   

رمين الذين وفروا الغطاء وأصدروا األوامـر أو مارسـوا التعـذيب حتـى              قصاص عادل من كل المج    
  ".استشهاده

  ٢٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   على القطاع ثمناً ألي تهدئةاالقتصاديةوقف الغارات والعقوبات ": حماس" .٢٢

الى اجراء   المويرئيس بلدية سديروت    يمن طه دعوة    أ "حماس" المتحدث باسم    اعتبر: السفير، والوكاالت 
محادثات مع حركة حماس تستهدف التوصل الى هدنة توقف سقوط صواريخ المقاومة على المـستوطنة               

فعلـى الجانـب    ... اذا اراد رئيس بلدية سديروت او أي طـرف آخـر الهـدوء            "فرقعة اعالمية، قائال    
  ". االسرائيلي ان يعمل وفق رؤيتنا لوقف الغارات والعقوبات االقتصادية

  ٢٥/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  "إعادة بناء الوحدة الفلسطينية"المبادرة تهدف إلى : حواتمة .٢٣

ـ         : حسام كنفاني  أن " األخبـار "كشف األمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، ل
ة إعـاد "تهدف إلـى    ،   تجمع كل الفصائل الفلسطينية، باستثناء الفصيلين المتناحرين       ، التي مبادرة الجديدة ال

بناء الوحدة الفلسطينية، وهي قائمة على المبادرة التي أطلقتها الجبهتان الشعبية والديموقراطية وحركـة              
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المفاتيح األساسية من المبادرة قائمة على تراجع فتح عـن االنقـالب            "وأشار إلى أن    ". الجهاد اإلسالمي 
، إلى رئاسة السلطة الفلسطينية،     السياسي وحماس عن الحسم العسكري في غزة، وإعادة المقار، ال البشر          

، موضـحاً أن    "والذهاب إلى حوار شامل وإعادة بناء األجهزة األمنية بعيداً عن األسس الفئوية والحزبية            
معايير الدخول إلى األجهزة األمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، كانت وال تزال االنتماء إلى حركتي                

  ".حماس"أو " فتح"
ضرورة تشكيل حكومة انتقالية بديلة من حكـومتي هنيـة     "مبادرة تنص أيضاً على     وأضاف حواتمة أن ال   

وفياض، وتتكون من شخصيات مستقلة لها وزنها الوطني واألخالقي، تشرف على تـصريف األعمـال               
وعلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس التمثيل النسبي، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة             

كما تنص المبـادرة    ". الداخل والشتات على أساس القائمة الواحدة وفق التمثيل النسبي أيضاً         التحرير في   
  ".تأليف جبهة مقاومة موحدة بمرجعيتها العسكرية والسياسية"على الدعوة إلى 

وأشار حواتمة إلى إدخال بند      .وأوضح حواتمة أنه جرى تطوير المبادرة لتشمل قضية معابر قطاع غزة          
  . ة بنشر قوات دولية في المبادرة الجديدةحول المطالب

أبدت استعدادها للتجـاوب  " فتح"، مشيراً إلى أن   "تم تسليم هذه المبادرة إلى فتح وحماس      "وأكّد حواتمة أنه    
وشـدد   .مـن الطـرفين    لكنه أقر بأن أي جواب لم يصل بعد من        . معها إذا أعطت حماس جواباً إيجابياً     

لمبادرة في غزة خالل األيام القليلة المقبلة، حتى إن لم نحصل على جواب             سيعلن عن ا  "حواتمة على أنه    
 .إيجابي من حماس وفتح

  ٢٥/٢/٢٠٠٨األخبار 
       

  وتؤكد على ضرورة الحوار الوطني الشامل تحتفل بانطالقتها في البداوي "الديموقراطية" .٢٤
الشمال في الجبهـة الديموقراطيـة      تحول المهرجان السياسي والشعبي الحاشد الذي نظمته قيادة         : البداوي

ـ         النطالقتها، إلى لقاء تضامني مع قطاع غـزة         ٣٩لتحرير فلسطين في مخيم البداوي لمناسبة الذكرى ال
ومع المقاومة في فلسطين ولبنان، ركز خالله الخطباء على الوحدة الوطنية والعمل على نبـذ الخالفـات     

ألقى عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية      و. لعربيةالداخلية لمواجهة المخاطر التي تحدق باألمة ا      
إن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تعيد التأكيـد علـى ضـرورة            : " فيها في لبنان علي فيصل قال    

الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام عبر تراجع األخوة في حماس عن نتائج الحسم العـسكري، وفـتح                 
قيام حكومة مستقلة متوافق عليها وطنياً تعمل على إعادة توحيد المؤسـسات            الباب لحوار وطني شامل، و    

على اسس مهنية، كما تدعو إلى وقف المفاوضات بالصيغة التي تدور بها حالياً، والسعي لفك الحـصار                 
مصرياً وبـدون أيـة      -عن اهلنا في قطاع غزة وتنظيم الحركة على معبر رفح ليكون معبراً فلسطينياً              

  ".  تدخل إسرائيليرقابة او
 ٢٥/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  اخرس أيها القزم الفاشي: يردزحالقة و.. "حملة صليبية" بـ٤٨ يتوعد فلسطينييليبرمان .٢٥

شن النائب اإلسرائيلي العنصري أفيغدور ليبرمان، أمـس، هجومـا ضـد            :  برهوم جرايسي  - الناصرة
سرائيلية ومؤسساتها العسكرية فرض ما     ، على خلفية موقفهم الرافض لمحاولة الحكومة اإل       ٤٨فلسطينيي  
وكانـت اللجنـة     .على المواطنين العرب، كبديل للخدمة العسكرية اإللزاميـة       " الخدمة المدنية "يسمى بـ   

، وذلـك  "الخدمة المدنيـة "البرلمانية اإلسرائيلية لشؤون التعليم، قد بحثت أمس مسألة رفض العرب تأدية           
 .من حزب يسرائيل بيتينو العنصري الذي يتزعمـه ليبرمـان         بناء على طلب من أحد أعضاء الكنيست        

لجنـة تنـسيق    (، وعلى لجنة المتابعة العليا      ٤٨وخالل الجلسة شن ليبرمان هجوما على قيادة فلسطينيي         
لموقفها الرافض لهذه الخدمة، وقال إن أعضاء الكنيست العرب هـم طـابور خـامس، وأنهـم                 ) وطنية
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إنني سأشن حملة صـليبية ضـد أولئـك الـذين            ":وقال". ضد إسرائيل يتعاونون مع الجهات اإلرهابية     "
، ثم توجه للنائب جمال     "يتعاونون مع حزب اهللا وحماس، إنكم طابور خامس، أنتم خونة في دولة إسرائيل            

 أن تهدأ، ونحن نهتم بأن تصل إلـى         بإمكانكأنت  "زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي قائال،        
  ".يجب أن تصل إليهالمكان الذي 

وانضم إلى ليبرمان عضو الكنيست زبولون أورليف، رئيس حزب المفدال اليميني المتطرف الذي قـال               
ألسفي فإنني في كل مرة أغمض فيها عيني واسمع أعضاء الكنيست العرب وهم يتكلمـون               "في الجلسة،   

 فلسطيني، أو في اجتماع خطـابي       في الهيئة العامة للكنيست، أكون على قناعة بأنني موجود في برلمان          
  ".لحركة حماس

اخرس يا فاشي يا قزم، على الرغم من أن حتى وصفا كهذا هو             "رد النائب زحالقة على ليبرمان قائال،       و
ثم أكد زحالقة على أن الموقف الجماعي الوحدوي رافض للخدمة المدنية، وحذر من أن يقـع                 ".مديح لك 

من حقنا ومن واجبنا رفض الخدمة المدنية ألن هدفها هـو إقامـة             ": الشبان العرب في هذا الفخ وأضاف     
 مواطنـة مـشروطة     إلىجهاز للسيطرة على العرب ومحو هويتهم الوطنية من جهة، وتحويل مواطنتنا            

  ". يتطوع الشاب أو الشابة في مدرسة أو مستشفىأنبخدمة الدولة اليهودية، فالقضية ليست 
  ٢٥/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   آالف شرطي١٠ إلى اليابان اليوم بحماية أولمرت .٢٦

ايهود أولمرت اليوم زيارة إلى اليابـان، وسـط حراسـة            "اإلسرائيلي"يبدأ رئيس الوزراء    ): وكاالتال(
مشددة، وبحجم غير مسبوق، وذلك بسبب المخاوف من انتقام حزب اهللا بعد اغتيال القيادي في الحـزب                 

. ة المسائل المتعلقة بالملف النووي اإليراني وعملية التـسوية        وسيبحث أولمرت خالل الزيار   . عماد مغنية 
إن أولمرت سيحاول إقناع اليابان بوقف التـزود بـالنفط           "اإلسرائيلية"وقال مسؤول في رئاسة الحكومة      

اإليراني في إطار العقوبات الدولية ضد طهران على خلفية األزمة النووية والقيود اإلضافية التـي قـد                 
وسيطلع أولمرت من جهة أخرى اليابانيين على مـضمون المفاوضـات           . ألمن الدولي يفرضها مجلس ا  

وبحسب المسؤول نفسه فإن أولمـرت      . والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس     "إسرائيل"الجارية بين   
 أيضا في مشاريع مـشتركة مـع         وإنما "إسرائيل"سيحاول تشجيع اليابانيين على االستثمار ليس فقط في         

 أمس أن هذه الزيارة األولى التـي        "يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة    .ينيين في الضفة الغربية   الفلسط
يقوم بها أولمرت إلى الخارج منذ اغتيال مغنية، وأن الشرطة اليابانية عززت قواتها في طوكيو بعـشرة                 

رجية األمريكية   أولمرت قد يلتقي وزيرة الخا     أنإلى   "اإلسرائيلية"وأشارت وسائل اإلعالم     .آالف شرطي 
 .      كوندوليزا رايس

  ٢٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   الحوار مع حماسإلىبيرتس يدعو حكومة أولمرت  .٢٧

 حـوار مـع     إجراء إلىدعا وزير الجيش اإلسرائيلي السابق عمير بيرتس الحكومة اإلسرائيلية          : رام اهللا 
 نتحـدث مـع     أنيتعين علينـا     " قوله أمس عن بيرتس    أحرونوتونقلت صحيفة يديعوت     .حركة حماس 

ففي نهاية المطاف   : "ويعتقد بيرتس انه ال يمكن تجاهل قوة حماس في المجتمع الفلسطيني، قائال           ". حماس
وذلك بالطبع شـريطة  . حماس هي عنصر مركزي في السلطة الفلسطينية وال يوجد ما يمنع الحوار معها         

التي يتحدثون فيها معنا، فسيكون هذا من نـاحيتهم         في اللحظة   " بيرتس انه     وأضاف ". يتحدثوا هم معنا   أن
 الواقع بدولة إسرائيل، وسيشق هذا الطريق للمفاوضات مع الفلسطينيين في غـزة وفـي               باألمراعترافاً  

يضاً تفهم بأن نار القسام لن تحسم أية خطوة ولهذا          أحماس  "وحسب بيرتس، فإن    ". الضفة على حد سواء   
ودعا رئـيس المخـابرات الـسابق        ". واردة إمكانيةمع إسرائيل من ناحيتها     يضاً بأن الحوار    أفإنها تفهم   
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وقـال بيـري    . أخـرى  ومواضيع   شاليت الحوار المباشر مع حماس في مسألة غلعاد         إلىيعقوب بيري   
 نتـائج   إلـى  الحوار المباشر سيسمح بالوصـول       إن الثانية   اإلذاعية في الشبكة    األسبوع أحداثلبرنامج  
  .سريعة

 ٢٥/٢/٢٠٠٨ديدة الحياة الج
  
  القتراح اإلفراج عن البرغوثي" إسرائيلي"رفض  .٢٨

حاييم رامون أمس اقتـراح اإلفـراج عـن مـروان            "اإلسرائيلية"انتقد نائب رئيس الحكومة     : وكاالتال
في الضفة الغربية من أجل تحقيق نتائج في عملية التفاوض السياسي مع             "فتح"البرغوثي امين سر حركة     

وقال رامـون    ."محاولة خاطئة لتحييد الشركاء في الجانب الفلسطيني      "را انه ليس سوى     الفلسطينيين، معتب 
الرئيس محمـود عبـاس     (إنه يوجد في السلطة الفلسطينية زعيمان        "اإلسرائيلية"في تصريحات لإلذاعة    

مـن  : "وأضـاف . " تسوية سياسـية   إلىملتزمان بعملية السالم وبالتوصل     ) ورئيس الوزراء سالم فياض   
  ."أ االستهانة بهما وزعزعة مكانتهما باعتبارهما الشريكين اللذين تفاوضهما إسرائيلالخط

إن اإلفراج عن البرغوثي سيكون بمثابة ضياع       "واعتبر النائب الليكودي اليميني المتطرف سيلفان شالوم        
  . "بو مازن وسالم فياضخطير للطريق وطعن أل

  ٢٥/٢/٢٠٠٨ ةالخليج اإلماراتي
  
  ٤٨د لمواجهة مسيرات حاشدة من غزة باتجاه فلسطين  يستعاالحتالل .٢٩

عن أن جيش االحتالل يستعد الحتمال مواجهة       " إسرائيلية"تحدثت مصادر    : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
 على  ،٤٨مسيرات شعبية غاضبة في قطاع غزة قد تتجه نحو الحدود بين القطاع وفلسطين المحتلة عام                

ة مع مصر، احتجاجا على نفاد الوقود ومواصلة الحصار والعقوبـات           غرار ما حصل في اآلونة األخير     
مـستعد لمواجهـة كـل تظـاهرة ينظمهـا          " الجـيش    أنوقال متحدث باسم جيش االحتالل       .الجماعية

واسـتدعى  . ، مشيرا إلى إعالن حالة التأهب القصوى بدون إعطاء المزيد من التوضيحات           "الفلسطينيون
 ما تسمى فرقـة غـزة العـسكرية    أجرتكما . ول الحدود مع القطاعالجيش عدة كتائب انتشرت على ط  

مؤخرا تدريبات على احتمال توجه مسيرات فلسطينية نحو الحدود أو دخول الفلـسطينيين إلـى إحـدى                 
  .المستعمرات المحاذية للحدود وتم تزويد هذه القوات بوسائل تفريق مظاهرات

وقال وزير ". إسرائيل مستعدة لمواجهة سيناريو كهذا"ومن جهته، رأى وزير االستيعاب ياكوف ادري أن         
أمـس أن  " هـآرتس "وذكـرت صـحيفة    .بالجيش اإلسرائيلي" يثق"البنى التحتية بنيامين بن اليعازر انه       

تتخوف من محاولة قيام جموع فلسطينية باختراق الشريط الحدودي بـين القطـاع وفلـسطين               " إسرائيل"
دهم من قبل قوات االحتالل إلى عملية قتل جماعي لمنعهم، علـى             وأن تؤدي محاولة ص    ٤٨المحتلة عام   

  .حد تعبير الصحيفة
  ٢٥/٢/٢٠٠٨ ةالخليج اإلماراتي

  
  الوقت حان لجعل أوروبا الركيزة الثالثة لبقاء الدولة اليهودية:  اإلسرائيليةالخارجية .٣٠

 والدول األوروبيا مع االتحاد  شاملة لعالقاتهإستراتيجيةبدأت وزارة الخارجية اإلسرائيلية مراجعة  :لندن
 بلعب دور ألوروبا، تعتمد على التفاعل اإلسرائيلي مع مؤسسات االتحاد، في المقابل السماح األعضاء

وقالت مسؤولة في وزرة الخارجية اإلسرائيلية  .اكبر في العملية الدبلوماسية واالقتصادية اإلسرائيلية
 أميرة وأضافت". األوروبيي تطوير عالقاتها مع االتحاد  الوزارة دائما تبحث فإن" األوسطالشرق "لـ

 األوروبي كبيرة على عالقاتنا مع االتحاد أهميةنحن نعلق "اورون نائبة الناطق بلسان وزارة الخارجية 
عن " جيروساليم بوست"ونقلت صحيفة  ".االقتصادية والتجارية والثقافية والتاريخيةاألبعاد في كل 
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 أن درجة إلى مركزية أصبحت األوروبي االتحاد أهمية أن أمسمسؤولين دبلوماسيين لم تسمهم القول 
وزارة الخارجية، باتت تعتقد بان الوقت قد حان الن يعاد تقييم االعتماد التقليدي للدولة اليهودية، على 

ما القوة العسكرية بوجود جيش قوي والتحالف غير القابل للكسر ركيزتين فقط لبقائها على قيد الحياة وه
 األحداث على مسرح األوروبي االتحاد أهميةوقال المسؤولون انه ومع تنامي . مع الواليات المتحدة

، أوروبا، فان الحاجة لركيزة ثالثة، وهو تعميق العالقات مع األوسطالعالمية ال سيما في منطقة الشرق 
 . ضروريةأصبحت

  ٢٥/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  عبر الحدود من مصر" المتسللين"أولمرت يطلب تسهيل تعليمات إطالق النار على  .٣١

من أفريقيا إلى البالد عبر الحدود مع مصر، وذلك وسط " المتسللين"ال تزال تتفاقم أزمة ما يسمى بـ
ر عليهم أو طردهم، أو تضارب في اآلراء في داخل الحكومة حول التعامل معهم، من جهة إطالق النا

إنه يعارض تغيير أوامر إطالق  باراك، وقال استخدام القبضة الحديدية ضدهم ووضعهم في السجون،
الباحثين عن عمل من أفريقيا إلى البالد عن طريق الحدود مع " المتسللين"النار من أجل منع دخول 

  .مصر
 إطالق النار بحيث يصبح من السهل إطالق وكان رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، قد اقترح تغيير أوامر

وقال باراك في النقاش الذي أجرته الحكومة أن حل المشكلة يكون بإعادة  ".المتسللين"النار باتجاه 
وأكد أن هناك أهمية كبيرة الستكمال السياج الحدودي، مشيرا إلى أن هناك . المتسللين فور القبض عليهم

 .خصوص، وأنه يجب تحويل الميزانيات لهذا الهدف في أسرع وقتخطة لدى األجهزة األمنية بهذا ال
مشيرا إلى ضرورة . وكان أولمرت قد طلب من األجهزة األمنية العمل بحزم على منع دخول المتسللين

  . إلقاء القبض على المتسللين فور عبورهم الحدود، وطردهم، وذلك من خالل اتخاذ خطوات فعالة أكثر
  ٢٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   فلسطينية في الداخل والخارج تُعد لوثيقة شعبية إلعادة بناء منظمة التحريرياتشخص .٣٢

لم أن عدداً كبيراً من الشخصيات الفلسطينية العامة في داخل األراضي الفلـسطينية وخارجهـا               ع: عمان
الفلسطينية  حالياً لصياغة وثيقة شعبية تمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات إلنقاذ منظمة التحرير              ونعدي

وبحسب الوثيقة، فإن الموقعين عليها يطالبون بإعادة بناء المنظمة على           .والتأكيد على حق عودة الالجئين    
قاعدة االنتخاب الحر وتشكيل مجلس وطني منتخب يمثل القوى الفلسطينية الفاعلة كافة، ويتمسك بجميـع               

د الوثيقة، بعدم االعتراف بصفة المنظمة      تهد كما   . الوطنية غير القابلة للتصرف     الفلسطيني شعبالحقوق  
 العمل حسب منهج فرض شروط مسبقة على        تهاكممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني؛ إذا واصلت قياد       

أن  ومما يجدر ذكره     .قيادات الراهنة ال مجرد ختم في يد      هعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، مما يجعل     
  .حوت، إضافة إلى الدكتور سلمان أبو ستةشفيق الومن بين صائغي الوثيقة بالل الحسن، 

  ٢٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سلسلة بشرية تحتج من رفح جنوبا وحتى بيت حانون شماال على حصار قطاع غزة .٣٣
أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن تنظيم سلسلة بشرية تمتد من معبر رفح جنوبا : ألفت حداد

بناء الشعب أ شماال، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على )يريزإ(وحتى معبر بيت حانون 
 أن العديد من الجهات والفعاليات الوطنية ، رامي عبده المنسق اإلعالمي للجنةأوضحو .الفلسطيني

زيد عن تن أتوقع يالسلسلة البشرية التي هذه  فيالوزارات والجامعات ستشارك ووالشعبية والمدارس 
ذا كانت هناك تخوفات من إقدام المشاركين على اقتحام معبر بيت حانون، إول ما وح .شارك مألف ٥٠
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 على العالم أن يعي ويعرف أن هناك شعبا يقتل ويموت جراء إال أن كلها سلمية، هم فعالياتأكد عبده أن
  .الصمت على الحصار المفروض عليه

  ٢٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  نود االحتالل ضد الفلسطينيينكشف عن عمليات تنكيل بشعة قام بها جتقرير ي .٣٤
 عمليات تنكيل ضد الفلسطينيين في ")حقيقة (-عوفدا"تلفزيوني ضمن برنامج التحقيقات  يرصد تقرير

من ، ويبين أن يشير إلى تصاعد كبير في عمليات التنكيلحيث . الضفة الغربية قام بها جنود االحتالل
ن بأجسادهم، كشف األعضاء الذكرية أمام  كي المعتقلين بواسطة لصق باعث الهواء الساخهابين

المعتقلين، الضرب المبرح، وتصوير عمليات التنكيل بواسطة كاميرات الهواتف النقالة، وخنق أطفال 
  .فلسطينيين حتى يفقدوا الوعي

  ٢٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  الفلسطينيون شعب مسالم يدافع عن نفسه ضد همجية االحتالل: رئيس بلدية بيت حانون .٣٥
رد رئيس بلدية بيت حانون محمد الكفارنة على رئيس بلدية سديروت الذي طالب بهدنة مع : دألفت حدا

وأكد الكفارنة  .الفلسطينيين تهدف إلى وقف الصواريخ التي تنطلق من المناطق الحدودية في قطاع غزة
ن الحزن  بينما تعيش مدينة بيت حانو،أن سديروت تعيش حالة من الذعر الناجم عن أصوات اإلنفجارات

بشكل يومي بسبب االستهداف المتكرر من قبل قوات االحتالل المتواجدة على الحدود مع المدينة 
ن الفلسطينيين شعب مسالم يدافع عن نفسه ضد همجية االحتالل الذي إ قائال،وأضاف  .للمواطنين العزل

من جهة واعتبر  .تية النساء واألطفال والشيوخ والمؤسسات التعليمية والصحية والخدمافبات يستهد
أن مطالبة رئيس بلدية سديروت لهدنة مع الفلسطينيين ما هو إال عالقات عامة وذر الرماد في أخرى، 

ولية ما آلت إليه ؤ ولتحميل أهالي قطاع غزة العزل مس،العيون في محاولة واضحة لقلب الحقائق
  .األوضاع

  ٢٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  ىقص ألف فلسطيني خالل انتفاضة األ٦٠تقلت أكثر من قوات االحتالل اإلسرائيلي اع: تقرير .٣٦
صدرته أ احصائيإ اتقريرأن  : رام اهللا  مراسلها من     وليد عوض   عن ٢٥/٢/٢٠٠٨ القدس العربي    نشرت

قوات االحتالل اعتقلت منذ اندالع انتفاضة      أمس، أكد أن     والمحررين الفلسطينيين    ىوزارة شؤون األسر  
ما فيمعدل االعتقاالت في ارتفاع مطرد،       ولفت إلى أن     . فلسطيني ألف ٦٠كثر من   أ ٢٠٠٠ عام   األقصى

ـ       ١١زال أكثر من    ال ي   ى ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون والمعـتقالت اإلسـرائيلية، إضـافة إل
 أن االحتالل انتهج منـذ احـتالل        إلى عبد الناصر فروانة      التقرير عد وأشار م  . العرب ىعشرات األسر 

، العديد من األساليب والوسائل في اعتقاله للمواطنين الفلسطينيين، مبيناً أنه           ٦٧ معااألراضي الفلسطينية   
من إجمالي عدد   % ٢٠ ألف مواطن يشكلون أكثر من       ٧٠٠اعتقل منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم أكثر من         

ـ         ىأعلتشكل  المواطنين المقيمين في األراضي الفلسطينية، وهي         ى نسبة اعتقال في العـالم، إضـافة إل
عشرات اآلالف ممن اعتقلوا واحتجزوا لفترات قصيرة ومن ثم أطلق سراحهم، وآالف المواطنين العرب              

، أكثر من   ىوبين التقرير أن قوات االحتالل اعتقلت خالل انتفاضة األقص         .٤٨والفلسطينيين من أراضي    
الفتا ،  ىد األسر من إجمالي عد  % ١يشكلن أقل من    هن   منهن رهن االعتقال، و    ٩٨ امرأة ، الزالت     ٧٠٠

 عاماً، وأن أربع أسيرات وضعن مواليدهن       ١٨بينهن أربع أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ        إلى أن من    
  .ىفي السجن خالل انتفاضة األقص
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بين أن الخط البياني لالعتقاالت فـي        التقريـرأن  : رام اهللا  من   ٢٥/٢/٢٠٠٨ الحياة الجديدة    وأضافت
وذكر فـي هـذا   . عن العام الذي سبقه % ٣٤،٢ماضي زيادة نسبتها سجل العام الحيث  تصاعد مستمر،   

 ١٨,٩بمعـدل    أي    مواطناً، ٥٨٥أن قوات االحتالل  اعتقلت خالل شهر كانون الثاني الماضي           السياق،  
ـ    الغربية  مواطناً  من الضفة    ٤٤٥حالة يومياً،  منهم      من قطاع    معتقال ١٤٠،  و  ٤٨ والقدس وأراضي ال

 . مواطنا ومواطنة٤٢٠ اعتقلت قوات االحتالل أكثر من       ، بداية شهر شباط الجاري    أنه منذ في حين   . غزة
 ٩٤٦٠ حواليأما ما يخص أعداد األسرى الذين ال يزالون داخل السجون اإلسرائيلية، فقد بين أن هناك                

 مـن   معـتقال ٦٤٠إضافة إلى  من محافظات قطاع غزة،  معتقل٩٠٠ من الضفة الغربية، وقرابة  معتقال
من  % ٤٤,٣يشكلون ما نسبته    وهم  أسيرا محكوماً    ٤٨٧٠أن هناك    وذكر   .٤٨ظة القدس وأراضي    محاف

  ٩٠٠ نحـو  كمـا أن هنـاك   أسيرا موقوفاً وبانتظار المحاكمة، ٥٢٣٠  فيما هناك   إجمالي عدد األسرى،  
 قال معـت  ٨٠٩٦ أن من بـين المعتقلـين      وقد لفت التقرير إلى      .أسير رهن االعتقال اإلداري ودون تهمة     

.  %٢٦,٤ مـا نـسبته      وهـو  معتقالً متزوجاً    ٢٩٠٤فيما هناك   ،   % ٧٣,٦أعزباً، ويشكلون ما نسبته     
 اعتقلت خالل انتفاضة األقصى أكثر من سبعة آالف طفل، مـا زال             االحتاللتقرير أن سلطات    الوكشف  

منهم  % ٩٩فيما   يعانون أمراضا مختلفة،       طفال ٨٥ همطفالً في السجون اإلسرائيلية، من بين      ٣٥٥منهم  
أسير يعانون أمراضاً  ١٣٠٠هناك أن  من جهة أخرى بين التقرير     .تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب    

ولفت إلى أن الحركـة األسـيرة       . مختلفة ومزمنة، ويتعرضون لإلهمال الطبي وحياتهم معرضة للخطر       
 مـن   ٦١ن الضفة الغربية، و    م ١١٢ شهيدا، منهم    ١٩٤  ولغاية اليوم،  ٦٧قدمت خالل مسيرتها منذ العام      

  .أن هناك سبعة شهداء من مناطق أخرىكما ،  ٤٨ من القدس وأراضي الـ١٤قطاع غزة، و
  

   عاما١٥حتالل بعد اعتقال دام من سجون اال فلسطيني  عن أسيراإلفراج .٣٧
 الشاطئأكد مركز األسرى للدراسات بأن االحتالل أفرج مساء األحد عن األسير  أحمد البكرى من مخيم                 

ى وهـو يعـد مـن قـدام      ،   بتهمة االنتماء إلى حركة الجهاد      عاما متتالية  ١٥ السجون   فيبعد أن أمضى    
يتمتع بتجربة  هو   و ، السجون فيأن البكرى من القادة     إلى  مركز  الأشار رأفت حمدونة مدير     قد  و .األسرى

  .اعتقالية كبيرة
  ٢٤/٢/٢٠٠٨مركز األسرى للدراسات 

  
   والقدس  الغربيةعن الضفةبشكل تام  سطينيةفلفصل قرية ي  العنصريالجدار .٣٨

ن الجدار العنصري اإلسرائيلي قد احدث فصالً تاماً بين قرية          اإلنسان، أ لم لحقوق   يأكد مركز بتس   :نابلس
 ، نـسمة  ١٧٠ البـالغ عـددهم      ،النعمان والقدس المحتلة والضفة الغربية معا، مما يؤثر في حياة السكان          

نيي الضفة والقدس، فيما طالبت مؤسسة الحق الـدول الموقعـة علـى             وقدرتهم على التواصل مع فلسطي    
  . بتحمل مسؤولياتها القانونية الخاصة بمالحقة المسؤولين عن اقتراف جريمة الجدارةاتفاقية جنيف الرابع

  ٢٥/٢/٢٠٠٨ ةالخليج اإلماراتي
  

  منظمات حقوقية تدين عملية مقتل الشيخ البرغوثي داخل سجون السلطة في رام اهللا .٣٩
حتـى   الشيخ مجـد البرغـوثي        تعذيب مؤسسة الحق و مركز الميزان لحقوق اإلنسان       كال من  أدان: غزة

ا قرائن وإثباتات تشير لتعرضه للتعذيب      م داخل أحد سجون المخابرات في رام اهللا، وأكدتا امتالكه         الموت
 ، فـي أداء واجباتـه     تهمت النائب العام في رام اهللا بالتقـصير        كما أن مؤسسة الحق ا     .وامتهان الكرامة 

  .وطالبت بمساءلته عن ذلك
 ٢٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                   ١٠٠٠:         العدد                     ٢٥/٢/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

   في غزة لشهيدين قُتال في غارة إسرائيليةحاشدتشييع  .٤٠
شيع آالف الفلسطينيين جثماني شهيدين من الثالثة الذي سقطوا مساء أول مـن أمـس بـصاروخ                  :غزة

 طعام الغداء في مزرعة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع           أطلقته قوات االحتالل أثناء استعدادهم لتناول     
 أن الـشهداء    ،بلدة صابر الزعـانين   الوأكد منسق المبادرة المحلية لمواجهة العدوان اإلسرائيلي في          .غزة

ولفـت  . الثالثة ليست لهم أي عالقة بأي أجنحة عسكرية أو تشكيالت فلسطينية، وأنهم مواطنون مدنيون             
كانوا سيوافونهم إلى نفس المكان، إال أن الصاروخ اإلسرائيلي         ا عدداً من أصدقائهم      أن الشهداء سبقو   إلى

  .باغتهم
  ٢٥/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
   فلسطينيا٤٠ أنفاق جنوب قطاع غزة ويعتقل ٥ يدعي الكشف عن االحتالل .٤١

  كمـا  . أنفاق في منطقة الدهنية، جنوب قطاع غزة       ٥الكشف عن    قالت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه تم     
تـم نقلهـم خـارج      حيث   فلسطينيا، بزعم االشتباه بهم،      ٤٠جاء أن قوات إسرائيلية قامت أيضا باعتقال        

 أن جيش االحتالل قد تعرض إلطالق النار خـالل         ،ادعت المصادر العسكرية   كما   .قطاع للتحقيق معهم  ال
  .توغله في المنطقة، بيد أنه لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات

  ٢٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   من اليومالكهرباء األردنية اعتباراً تتزود بريحاأ .٤٢

 . اعتبارا من اليوم تغذية منطقة أريحا بالتيار الكهربائي من الشبكة األردنيـة            األردنيبدأ  :  بترا -عمان  
 أن المرحلة الحالية تشمل خـط نقـل         ،مسأ ،حمد حياصات أ ردنيةوضح مدير عام شركة الكهرباء األ     أو

 ٢٠ كيلـومترا، منهـا      ٣٠ كيلو واط بطـول      ٣٣مل كمرحلة أولى على فولتية      هوائي مزدوج الدارة يع   
  .كيلومترا داخل األراضي األردنية، وثمانية كيلومترات داخل األراضي الفلسطينية

  ٢٥/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  اسرائيلي الستكمال المباحثات حول الحفريات في باب المغاربة- اردني اجتماع .٤٣

د، امس، اجتماع اردني اسرائيلي في القـدس تحـت رعايـة اليونـسكو              عق:  زكي ابو الحالوة   -القدس
ـ     الجارية في محيط باب المغاربة بحضور ثالثة خبراء        " إسرائيلية"الستكمال المباحثات حول الحفريات ال

وقال المهندس رائف نجم نائب رئيس لجنة إعمار المـسجد األقـصى المبـارك وقبـة                ". اليونسكو"من  
وفد االردني انه تم خالل االجتماع استعراض المشروعين االردني واالسـرائيلي           الصخرة الذي تراس ال   

السابقين باالضافة الى عرض مشروع اردني جديد يفسح المجال للوصول الى حل مقبول لطريق بـاب                
من جانبه قال المهندس عدنان الحسيني مستشار الرئيس لشؤون القدس ان الموقف الفلـسطيني              . المغاربة

ف الحفريات االسرائيلية وان تكون حادثة باب المغاربة محفزة بان يصر العرب والمـسلمون              يطالب بوق 
  .على وقف الحفريات في كل انحاء المدينة

  ٢٣/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  مسؤولية انعكاس ممارساته السلبية على التسوية " إسرائيل" يحمل األردن .٤٤

من اجراءات أحادية وممارسـات    " إسرائيل"ا تقوم به    حمل وزير خارجية األردن صالح البشير م      : عمان
مسؤولية االنعكاسات السلبية على عملية التسوية والجهود المبذولة إليجاد حـل للـصراع فـي الـشرق            

، علـى ان اسـتمرار      "الكنيست"وشدد البشير، خالل استقباله أمس وفداً من النواب العرب في           . األوسط
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وحض على ضرورة التوصل لتحـرك      . عيق أي تقدم في عملية التسوية     الكيان في سياسته االستيطانية سي    
  .عربي مشترك حيال ما يجري النقاذ فرص تحقيق التسوية في المنطقة

  ٢٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلمارتية 
  
   "سرائيليإ"ـال  أردنية تطالب بطرد السفيرفعاليات .٤٥

إلسرائيلي فـي العاصـمة عمـان       طالبت فعاليات وطنية أردنية بطرد السفير ا      :  بسام البدارين  -عمان  
جاء ذلك، خـالل    . وسفراء الدول التي تدعم الحصار الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة           

اعتصام نفذه عشرات النقابيين والحزبيين االردنيين وممثلون عن فعاليات شعبية أمس االول أمام مجمـع               
وأكد النـاطق الرسـمي     . لحصار الغاشم علي القطاع   النقابات المهنية في العاصمة عمان، للمطالبة بفك ا       

باسم لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة االردنية فؤاد دبور، في كلمة خالل االعتصام، على أهميـة                
واسـتغرب  . وحدة وطنية فلسطينية حقيقية علي قاعدة التصدي للعدو الصهيوني والمؤامرات األمريكيـة           

ني في الوقت الذي يرتكب فيه االخير مجازره وجرائمه بحـق أبنـاء             إجراء مباحثات مع العدو الصهيو    
الشعب الفلسطيني، مطالباً الدول العربية والمجتمع الدولي برفع الحصار عن غزة ووقف المفاوضات مع              

 . العدو الصهيوني
  ٢٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  لسطيني الجامعة العربية تبذل جهدا كبيرا النهاء حصار الشعب الف: عمرو موسى .٤٦

تلقى رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، مساء االحد، رسالة خطية من  االمين العام لجامعة               : غزة
الدول العربية الدكتور عمرو موسى ردا على رسالة من رئيس الوزراء في السابع عـشر مـن الـشهر              

ل والحصار الخـانق    الجاري بشأن الوضع في قطاع غزة في ظل العدوان االسرائيلي الوحشي المتواص           
وقال مكتب  هنية، في بيان له، ان االمين العام اكد في رسـالته              . المفروض على ابناء الشعب الفلسطيني    

إن هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع أصبح هما وألما جديدا في وجداني ووجدان كل أبناء أمتنا                 "
 االجتماعات التي شهدتها أروقة الجامعة العربية       إن"واكد  ".  العربية قيادة وشعوبا وليس فلسطينيا فحسب     

على كافة المستويات لمتابعة الموقف هي خير دلل على مدى حرص الجامعة على المحافظة على حيـاة                 
أبناء الشعب الفلسطيني في االرض الفلسطينية المحتلة وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن ما ترتكبه              

  ,"ي والطلب من الدولوالمنظمات العربية تقديم كل الدعم المادي المباشرمن جرائم بحق الشعب الفلسطين
  ٢٥/٢/٢٠٠٨سما 

  
  " إسرائيل"مسيرة إلى سفارة فرنسا تنتقد احتفاء معرض بـ: القاهرة .٤٧

 من األمناء العامين التحادات مهنية عربية ونقابية مصرية، مساء امس الى الـسفارة              ٢٥توجه  : ا ف ب  
في مسيرة سلمية قاموا على أثرها بتسليم السفير الفرنسي مـذكرة احتجـاج علـى     الفرنسية في القاهرة،    

وأكد امين عام االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب        . اختيار إسرائيل ضيف شرف معرض باريس للكتاب      
المسيرة السلمية والمذكرة تؤكد على ان استضافة اسرائيل كضيف في صالون الكتاب            "محمد سلماوي ان    

اريس الذي تدعمه وزارة الخارجية الفرنسية هو تحد سافر ال مبرر له لمشاعر الماليين من ابنـاء                 في ب 
بدوره، اكد االمين العام السابق التحاد الناشرين العرب ورئـيس اتحـاد الناشـرين              ". الشعب الفلسطيني 

ماننـا بـالتنوع نعتقـد      نحترم التنوع وال ندعو لمقاطعة احد، لكننا فـي إي         "المصريين ابراهيم المعلم اننا     
جازمين ان فرنسا بالمبادئ التي نشرتها عالمياً ال يجوز لها ان تكافئ المغتصب وتحتفي به وكأنها تمنحه                 

  ". جائزة تبرئه من انتهاكاته وجرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني
  ٢٥/٢/٢٠٠٨السفير 
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     عملية السالم صعبة :  األوروبي إلى الشرق األوسطالمبعوث .٤٨

وصف المبعوث األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط مـارك أوت عمليـة             :  الوكاالت -رام اهللا   
السالم في المنطقة بأنها صعبة ولكنها ليست غير واقعية وقال ان األمر يعتمد على أربعة شروط يجـب                  

 يتجزأ من الدولـة     أن تتحقق من الجانبين من أهمها ايجاد حل للوضع في قطاع غزة ألن القطاع جزء ال               
لكي نرى عملية سالم مع نهاية العام الحالي نحتاج الـى شـجاعة القـادة               "وأضاف  . الفلسطينية المستقلة 

واإلرادة السياسية لدى الجانبين والتشجيع والمساعدة النشطة من الواليات المتحـدة واللجنـة الرباعيـة               
جب احداث تغيير حقيقـي علـى أرض        والمجتمع الدولي والدول العربية على وجه الخصوص وكذلك ي        

نشرته امس االحد، علـى ضـرورة وقـف         " القدس الفلسطينية "وشدد أوت في حديث لصحيفة      ". الواقع
وحول القيود االسرائيلية علـى     . االستيطان في القدس والضفة الغربية لما يشكله من عرقلة لعملية السالم          

 أكد أوت أهميـة تـوفير الحريـة والحركـة           حركة المواطنين والبضائع في الضفة وبين الضفة وغزة       
". انابوليس"للمواطنين، معربا عن قلقه من عدم ازالة اسرائيل ألي حاجز في الضفة الغربية منذ انطالقة                

وفي ما يتعلق بالدور األوروبي في أزمة معبر رفح وتحسين الوضع في قطاع غـزة، قـال المبعـوث                   
وهو أن جميع المعابر وليس معبر رفح فقط يجب أن يعاد           إن موقف االتحاد األوروبي واضح      "األوروبي  

وأضاف أن االحداث األخيرة في القطاع      ". فتحها بشكل طبيعي لألغراض التجارية واإلنسانية المشروعة      
أكدت الحاجة الى حل شامل حيث إن هذه االحداث ابرزت مخاطر أمنية جديدة وقصيرة المـدى علـى                  

 باالضافة الى تحديات استراتيجية اقليمية بعيدة المدى بسبب جهـود           السلطة الفلسطينية واسرائيل ومصر   
وحول . حماس ومموليها لتقويض حل الدولتين، معتبرا أن ما قامت به حماس في قطاع غزة غير قانوني               

ان فكرة نشر قوات في األراضي الفلسطينية       "في الضفة الغربية قال     " الناتو"فكرة نشر قوات بقيادة حلف      
ترتيبات األمنية في اطار الحل النهائي ليست بالفكرة الجديدة لكنها ليست منظـورا قـصير               كجزء من ال  

وأضاف ان وقت اتخاذ القرار لم يحن بعد ويجـب أن ننتظـر حتـى يكمـل            ". المدى في السياق الحالي   
 قبـل أن    الجنرال األمريكي جونز القائد األعلى السابق لقوات الناتو والقوات االمريكية في أوروبا تقريره            

وردا على سؤال حول امكانية الحوار بين دول االتحاد األوروبـي وحركـة             . نقوم بمزيد من الخطوات   
ان الموقف األوروبي بخصوص حركة حماس لم يتغير وحماس تعلم ما يتوجب عليهـا              "حماس قال أوت    

ـ           "ان تفعله لكي تغير هذا الموقف      ي جنـوب   ، مؤكدا رفضه إطالق الصواريخ من القطاع ضد بلـدات ف
  . اسرائيل

  ٢٥/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  تدعو وزارة التربية إلصالح المنهاج الفلسطيني األونروا .٤٩

جون جنغ وزارة التربية والتعليم العالي إلجراء       " االنروا"دعا مدير عمليات وكالة     :  حسن دوحان  -غزة  
طلبة معلنـا ان نتـائج      إصالح وتغييرات في المنهاج الفلسطيني خاصة في ظل تردي وتراجع مستوى ال           

. امتحانات النصف األول في صفوف الرابع االبتدائي وحتى التاسع كانت مخيبة لآلمال وضعيفة للغايـة              
وقال جنغ، خالل مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس في مكتبه بغزة، لألسف كانت نتائج امتحانات شهر                 

.  الفشل الموجود في التعليم بشكل عام      كانون الثاني الماضي صعبة للغاية وصدمتنا النها عبرت عن مدى         
وأشار جنغ الى ان هناك عوامل ساهمت في تراجع مستوى الطلبة ومنها تقديم المنهـاج الجديـد الـذي                   

 وسياسة الترفيع اآللي التي كانت مطبقة لسنوات دون التأكـد مـن انهـم               ٢٠٠٠أصبح يدرس منذ عام     
  .حصلوا على ما يمكن ان يؤهلهم

  ٢٥/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  ما الذي جري في رفح؟ .٥٠
  مروان كنفاني

قد تكون الكتابة اآلن عما يحصل داخل األراضي الفلسطينية وعلي حدودها الجنوبية مع مصر من أكثـر             
المواضيع صعوبة وحساسية، وأشدها مدعاة للحذر، وأخطرها فيما يمكن أن تقـود إليـه، لـيس بـين                  

وقد يكون  .  بين الفلسطينيين واخوتهم العرب، ومصر بالذات      الفلسطينيين واإلسرائيليين فحسب، بل وأيضا    
الدافع األساسي لكتابة هذا المقال، في صحيفة مصرية، هو قناعتي بإيمان الـشعب الفلـسطيني العميـق                 
ببعدنا العربي واإلسالمي، وحرصه الشديد علي التمسك والحفاظ علي هذا البعد، لـيس مـع جمهوريـة                 

يع تلك الشعوب العربية واإلسالمية التي وقفت معنا بالدم والـدعم خـالل             مصر العربية فقط بل ومع جم     
إن األزمة الحالية، وغيرها من     . سنوات صراعنا الطويل مع المخططات الصهيونية وأطماعها في بالدنا        

أزمات سابقة، هي صناعة إسرائيلية بحته، ومخططـات خارجيـة مـشبوهة، تـستهدف الفلـسطينيين                
وهناك فقط طريقان، ال ثالث لهما، للتعامل مع هذه األزمـة أحـدهما هـو               . اءوالمصريين علي حد سو   

  اإلنجرار، العفوي أو المقصود،
في تيار المؤامرة المبيتة ضد الفلسطينيين والمصريين، وثانيها هو البحث عن حلول جدية وعادلة وممكنة               

  .طينيالتطبيق في مناخ التحالف العربي واإلسالمي التاريخي مع الشعب الفلس
فجر يوم األربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر يناير الماضي قام اآلالف من الفلسطينيين، الـذين                

، بعبـور   ٢٠٠٧أنهكهم الحصار اإلسرائيلي الصارم المفروض علي قطاع غزة منذ شهر يونيـو عـام             
 التـزود   األراضي المصرية وكسر جدار الحصار علي قطاع غزة من الثغرة األسهل، حيـث يمكـنهم              

تبع ذلك مباشرة قرار الـرئيس حـسني        . باحتياجاتهم الالزمة إلطعام ومعالجة وتدفئة عائالتهم وأوالدهم      
مبارك بالسماح للفلسطينيين بالدخول الي األراضي المصرية بكل مايحمله هذا القـرار مـن مـسئوليات                

والعرفان ليس من قبل الفلسطينيين     داخلية وإقليمية ودولية، هذا القرار الذي حظي بما يستحقه من التقدير            
ابتدأت األمور تتفاقم بعد بدء الدعوة المـصرية للطـرفين          . فقط بل ومن كل الشعوب العربية واإلسالمية      

الفسلطينيين إليجاد حل دائم لهذه األزمة بديال عن الحل المؤقت الذي مثله قرار الرئيس مبارك الذي كان                 
معقدة تتداخل فيها أطراف أخري وتكتنفها اعتبـارات خطيـرة علـي            يحقق انفراجا آنيا وإنسانيا لمشكلة      

أولها وأهمها أن الحصار ونتائجه وأهدافـه، اليمكـن أن يحـل،            . األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية   
  .ألسباب واضحة التحتاج للتفسير، باتفاق مصري فلسطيني فقط
وتصريحات غير رسمية ناريـة متبادلـة،       توالت بعد ذلك األنباء عن صدامات علي الشريط الحدودي،          

ومقاالت وأخبار تحريضية في الصحف ومن خالل شبكات االنترنت وتراشق كالمي عبـر تـصريحات               
حول التهديد علي إبقاء المعبر مفتوحا بالقوة، من الجانب اآلخر، تصرفات الفلسطينيين وتهديدهم لألمـن               

ات التدفق الفلسطيني علي األراضي المـصرية أكثـر         تبدو األمور اآلن بالنسبة لتداعي    . القومي المصري 
وتم تنفيذ قرار الحكومة المصرية بإغالق الحـدود بـصورة          . هدوءا واستقرارا وتفهما من قبل الجانبين     

حازمة انتظارا لحل المشكلة األزمة الثانية وهي إيجاد حل توافقي، ليس بين المـصريين والفلـسطينيين                
  .ا ومستمرا وقانونيا للمواطنين الفلسطينيين الي األراضي المصريةفحسب، يحقق تنقال وعبورا هادئ

استمرت المواقف وردود الفعل، في تباين واختالف زاد من حدة األزمة، لألطراف الرئيسية األربعة في               
هذا الشأن الفلسطينيتين واإلسرائيلي واالتحاد األوروبي، فبينما أصر الرئيس عباس علي أنه ال شـرعية               

فلسطيني للتدخل إليجاد حل لألزمة سوي شرعية السلطة الفلسطينية، وعرض، ضمن مفهوم            ألي طرف   
، استعداده بأن تتولي السلطة     ٢٠٠٥شرعية السلطة الفلسطينية وحدها والشروط الالزمة للوفاء التفاق عام        

 لم  من جانبها رفضت حركة حماس عرض الرئيس عباس، كما        . الفلسطينية السيطرة واإلدارة في المعبر    
، وأصرت علي ممارسة واليتها في السيطرة علي المعبر،         ٢٠٠٥توافق علي العودة للعمل وفق اتفاق عام      

وإن كانت قد أبدت بعض المرونة في قبول تواجد مراقبين أوروبيين في المعبر ضمن تفـاهم مـصري                  
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لرفع الحـصار،   بينما أعلنت إسرائيل، من جهتها، رفضها       . فلسطيني بحت اليكون إلسرائيل أي دور فيه      
أو السماح بتنقل الفلسطينيين وفق الشروط التي حددتها حركة حماس، والزالت تهـدد بتنفيـذ خياراتهـا                 
المتاحة في احتالل الشريط الحدودي الجنوبي لقطاع غزة، بما في ذلك معبر رفـح، واالسـتمرار فـي                  

  .الحصار وتخفيض كميات المواد الغذائية واألساسية واالجتياح واالغتيال
 الزالت األفـضل    ٢٠٠٥وتحدد االتجاه الدولي، وخاصة األوروبي، من جهة رابعة بأن صيغة اتفاق عام           

لرفع قيود التنقل عن المواطنين الفلسطينيين لحين التوصل التفاق آخر ربما فـي ظـل تفـاهم سياسـي                   
  .تفاوضي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

ها من تداعيات في حجرها، إليجاد تفاهم فلسطيني يحقق         وجهدت مصر، التي ألقيت األزمة وماقد ينتج عن       
في ظل هذا الوضع المتشابك والمعقد فإن انفجارا آخر، علي غرار           . القبول الفلسطيني واإلقليمي والدولي   

  .ماحصل مؤخرا من تدفق فلسطيني لألراضي المصرية، قد اليمكن تجنبه في المستقبل القريب
المطروحة في هذا الشأن بعيدة االحتمال، فال هي قادرة علي نقل المعبر            تبدو بعض الخيارات اإلسرائيلية     

الي األراضي اإلسرائيلية المجاورة، كما أنها قد ال تغامر باحتالل الشريط الحـدودي لموانـع وأسـباب                 
داخلية وإقليمية ودولية، أهمها تعريض جنودها لخسائر وضحايا نتيجة للمقاومة الفلسطينية التـي سـوف      

. اعلة ضمن المدي القريب لتواجد القوات اإلسرائيلية، وكذلك زيادة التصعيد والتوتر في المنطقـة             تكون ف 
ومع ذلك فإن التصعيد قد يكون الوسيلة التي ستلجأ إليها إسرائيل، وربما حركة حماس أيضا، للحـصول                 

  .اويةعلي أفضل الحلول في ظل سياسة التفاوض، ربما علي مواضيع أخري أيضا، علي حافة اله
تعترف مصر اليوم بالنظام السياسي الفلسطيني وفق مفهوم أصبح جزءا من التراث الدبلوماسي الـدولي               

فهي، أي مصر، تعترف اعترافا قانونيا بوالية السلطة الفلسطينية، بينما تعتـرف  . في االعتراف السياسي  
  .أيضا اعترافا واقعيا بسيطرة حماس علي قطاع غزة

تجري مباحثات واتصاالت، وأحيانا مفاوضات، مع الطرفين الفلسطينيين مـن          ضمن هذا اإلطار فمصر     
إن الحقيقة المؤلمة هي أن هذه المشكلة       . أجل التوصل الي صيغة مقبولة فلسطينيا وقابلة للتحقيق والتنفيذ        

 نتيجـة السـتمرار االخـتالف       - بشكل أساسي فيما يبدو      -الصعبة قد تصبح مشكلة مصرية فلسطينية       
ال تستطيع مصر من جهة، نظـرا لعالقـات         . ني الداخلي في التوصل لتفاهم حول هذا الموضوع       الفلسطي

األخوة والدين والقومية والجوار، أن تغض البصر عما سوف يعاني منه الشعب الفلسطيني مـن مـآس                 
وضنك، وال هي قادرة علي قبول تصعيد غير محسوب بدقة من جانبها، والتحمل مـسئوليات وضـعها                 

ا الوطنية التي تتطلبها سيادتها علي أراضيها، وال تجاهل التزاماتها، النابعة من تلك الـسيادة،               ومصالحه
  .والمترتبة علي األوضاع الدولية واإلقليمية التي تحكم هذه المشكلة

إن الحقيقة الوحيدة التي ال يجب الحياد عنها هي ضرورة أال نسمح إلسرائيل، تحت أي ظروف وبـأي                  
األمر الـذي   . ، أن تغلق معبر رفح، الفلسطيني المصري، مرة أخري وتحت أي مبرر           شكل من األشكال  

ويتحتم تحقيق ذلك بضرورة وضع حل      . يتفق تماما مع ما أعلنته مصر والسلطة الوطنية وحركة حماس         
لقـد  . المشكلة علي سلم أولوية الفلسطينيين أنفسهم، وبشكل خاص علي الرئيس عباس والسيد خالد مشعل       

الهما مواقف جرئية في لسلسلة عملهما الوطني والسياسي والنضالي، وعليهما اآلن أن يبرهنا مرة              اتخذ ك 
  .أخري عن مسئوليتهما، المؤلم بعضها، التي سلمها لهما الشعب الفلسطيني بخياره واختياره

الحكـم  من الممكن والواجب التوصل الي اتفاق وتفاهم الطرفين الفلسطينيين، ليس علي تقاسم الـسلطة و              
ورفض شرعية اآلخر في هذه المرحلة علي األقل، بل علي قضية إنسانية ضحيتها الوحيدة هو الـشعب                 

اتفاق يعطي دورا لحركة حماس، ويهدئ مخاوفهـا مـن تـداعيات            . الفلسطيني من مواطني قطاع غزة    
ا التخـوف    وتأثيره علي حركتها وسالمة وحرية تنقل قياداتها وأفرادهـا، هـذ           ٢٠٠٥العودة التفاق عام  

 مفتاح بوابته األمامية بينمـا      - السلطة الفلسطينية    -الشرعي من التواجد في بيت يملك منافسها الداخلي         
كما يجب أن يحظر االتفاق علـي اإلسـرائيليين         . يملك غريمها الخارجي، إسرائيل، مفتاح بوابته الخلفية      
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 إليه، ويوقف التحقيـق أو الموافقـة        منع أي مواطن أو مسئول فلسطيني من القطاع من مغادرته والعودة          
األمنية اإلسرائيلية مع العابرين، ويضمن سير العمل في المعبر وفق اللوائح والقوانين للجانبين الفلسطيني              

  .والمصري
 مراقبين أوروبيين ومراقبة غير     - في هذه المرحلة     - إن مثل هذه الترتيبات ممكنة حتي في ظل وجود          

المطلوب من حركة حماس اليوم أن تعيـد دراسـة          .  اعتقال من قبل إسرائيل    مباشرة دون تدخل لمنع أو    
 ولكـن   -قرارها، وأن تتعاون إليجاد حل مقبول لهذه المشكلة، ليس ألن موقفها غير عادل أو شـرعي                 

 وقد يسبب مزيدا من التدهور لألوضاع المعيـشية         -ألنه، في ظل األوضاع الحالية، غير ممكن التحقيق         
إن علي حركـة حمـاس      . لمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومزيدا من اإلحراج لمصر        واإلنسانية ل 

  .السعي الجتذاب األصدقاء والحلفاء ألن لديها مايكفي من األعداء
 .وينشر يوم الخميس. في المقال القادم نتناول تداعيات فك االرتباط اإلسرائيلي مع قطاع غزة

  ٢٥/٢/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
 )٢ - ١(لماذا؟ : االغتيال اإلسرائيلية عمليات .٥١

  ماجد كيالي
لم تكن عملية اغتيال عماد مغنية، القيادي في حزب اهللا، في العاصمة السورية دمشق، نسيج وحدها في 
عمليات االغتيال، التي تنفذها إسرائيل وتتنصل منها، وهي بالتأكيد لن تكون األخيرة، فهذه الدولة تنتهج 

إرهاب الدولة المنظم، وال تتورع عن استخدام كل ما في حوزتها من وسائل القوة وبشكل متعمد سياسة 
 .الغاشمة، لتعزيز مكانتها كدولة قوية، وتكريس هيبتها، وفرض استراتيجية الردع إزاء مناهضيها

شمال شرق (قامت بغارة جوية على منشأة قرب دير الزور ) ٢٠٠٧سبتمبر (وهي قبل أشهر قليلة مثال 
  ).وهو ما تبين بطالنه فيما بعد( وسكتت عن ذلك أياما عديدة؛ بدعوى االشتباه بها كمنشأة نووية ،)سوريا

لكن اغتيال مغنية له معان عديدة، فهذا الرجل غير معروف بشكل علني، وال يعرف مكانا إلقامته، وال 
ولحليفتها (بة لها شبكة تنقالته، وال مهماته، والمغزى أن إسرائيل، على أهمية تصفية مغنية بالنس

  .، إنما تريد توصيل رسالة للمعنيين مفادها بأنه ليس ثمة ما يخفى عليها)الواليات المتحدة
وأنها قادرة على الوصول إلى من تريد الوصول له، في رسالة إلى قيادات المقاومة في فلسطين ولبنان، 

  .دت إسرائيل ذلكوأن العاصمة السورية بالذات لم تعد مجاال آمنا لهم، في حال أرا
وفي ذلك بالطبع رسالة لحزب اهللا، ومحاولة من إسرائيل ترميم بعض الهيبة التي فقدتها في المواجهات 

 على لبنان، والتي حصد فيها الجيش ٢٠٠٦مع هذا الحزب، في الحرب التي شنتها صيف العام 
  .اإلسرائيلي الخيبة، بسبب إخفاقه من الناحية العسكرية في هذه الحرب

يضاً فإن إسرائيل في هذه العملية، التي خرقت فيها السيادة واألمن السوريين، تريد القول بأنه لم يعد ثمة أ
خطوط حمر في الصراع الضاري على الشرق األوسط في هذه المرحلة، وأنها مستعدة لرفع درجة 

  .االبتزاز واالستفزاز تجاه سوريا
مانعه السورية المديدة والعنيدة، المتوازية مع سياسة وربما أن إسرائيل، وقد ضاقت ذرعا بسياسة الم

الدعم للمقاومة في فلسطين ولبنان، إنما تتوخى من ذلك إيجاد حالة من المواجهة المباشرة الساخنة مع 
سوريا، الستدراجها، أو توريطها في مواجهات غير مواتية، في هذه اللحظة الدولية والعربية غير 

و على األقل لخلق مناخات وأوضاع ليست مريحة لسوريا، وتعيق من دعمها المناسبة بالنسبة لها، أ
  .للمقاومة ضد إسرائيل

أيضا، في العملية اإلسرائيلية ثمة رسالة إليران، بحكم العالقة الوثيقة التي تربط مغنية، وحزب اهللا، 
بالتساوق مع الواليات بإيران، وربما أن في ذلك خطوة تمهيدية في حساب التصعيد ضد الدولة اإليرانية، 

  .المتحدة
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على أية حال، وكما قدمنا فإن عمليات االغتيال هذه ليست األولى ولن تكون األخيرة، إذ ان العصابات 
الصهيونية، وقبل قيام إسرائيل، انتهجت سياسة االغتيال، الفردي والجماعي، ضد الفلسطينيين العزل، 

في أواخر ) وزير الدولة البريطاني في الشرق األوسط (وأحيانا ضد البريطانيين، ومنهم اللورد موين
كما تم اغتيال الكونت برنادوت ممثل األمم المتحدة في . ، الذي اغتالته عصابة شتيرن١٩٤٤العام 

  ).١٩٤٨(الشرق األوسط 
 قرية فلسطينية عن ٤٠٠ومن اجل قيام دولتها نفذت القوات الصهيونية عشرات المجازر، ومحت حوالي 

 وشردت حوالي مليون فلسطيني من أرضهم وديارهم، وضمن ذلك نفذت مجازر كبيرة منها الوجود،
، وبعد ذلك استمرت في هذا االتجاه حيث نفذت مجازر في )١٩٤٨(مجازر دير ياسين واللد والطنطورة 

  ).١٩٩٦(، ومدرسة بحر البقر ومصنع ابو زعبل في مصر، وقانا في لبنان )١٩٨٦(كفر قاسم 
  ٢٥/٢/٢٠٠٨البيان 

  
   الجرح النازف في غزةيستمرلئال  .٥٢

  عامر راشد
أعادت األحداث الدامية واألوضاع المأسوية التي يعيشها قطاع غـزة تـسليط الـضوء علـى الخلـل                   

 بطريقـة  ٢٠٠٥اإلستراتيجي الكبير الذي وقعت به رئاسة وحكومة السلطة الفلسطينية في خريف العـام   
، واآلثار المدمرة لنهج الفصل بين العمل المقاوم واألداء السياسي          إدارتها للصراع مع المحتل اإلسرائيلي    

والديبلوماسي والتفاوضي، وافتعال تناقض بينهما، وتقديم البرامج والمـصالح الفئويـة الخاصـة علـى               
المشترك الوطني، واستشراء صفقات المحاصصة الثنائية والصراع على السلطة على حـساب الوحـدة              

شرط االنتصار في مرحلة التحرر الوطني، التي يخوض غمارها شعبنا الفلـسطيني            الوطنية بين الجميع،    
  .في الوطن والشتات

 ١٢/٩/٢٠٠٥وكان يفترض منطقياً أن يشكل االنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب من قطاع غزة فـي               
فاوضي الـسابق  دافعاً لتغير نوعي في األداء الفلسطيني السياسي والمقاوم، وإعادة فحص جدوى النهج الت            

على امتداد أربعة عشر عاماً، والتمسك بالمقاومة المسلحة وحمايتها من الفوضى، والتسريع بإعادة بنـاء               
البيت الداخلي الفلسطيني، وقيادة تحرك نشط عربياً ودولياً لتعزيز الموقف الفلسطيني، واحتواء الضغوط             

  .كبير مقابل االنسحاباألميركية واإلسرائيلية الهادفة إلى انتزاع ثمن سياسي 
لكن وبفعل األوضاع الداخلية الفلسطينية، وغياب أي دور عربي أو دولي داعم للفلسطينيين، شكل انكفاء               
المحتلين والمستوطنين اإلسرائيليين من باطن قطاع غزة مأزقاً حاداً للحركة الوطنية الفلسطينية، ألنها لم              

جديد، مما مكن اإلسرائيليين من تحويل قطاع غزة إلى سجن          تعط إجابات موحدة وديناميكية على الواقع ال      
كبير لمليون ونصف مليون فلسطيني، تمارس بحقهم قوات االحتالل جرائم حرب يومية، قتالً وحرمانـاً               

  .من أبسط الحقوق اإلنسانية
ـ               رائيلي ولعب األداء السياسي الهابط لرئاسة وحكومة السلطة آنذاك دوراً مساعداً في إحكام الطوق اإلس

 اإلسرائيلي، وتوقيعـه    -على القطاع وعزله عن العالم، برضوخ المفاوض الفلسطيني للضغط األميركي           
 على اتفاقية معبر رفح المجحفة، التي أعادت زمام المبادرة ليد الحكومة اإلسـرائيلية              ١٥/١١/٢٠٠٥في  

ن غزة تحت ضغط المقاومـة      واإلدارة األميركية، وخدمت سعيهما المحموم لجعل االندحار اإلسرائيلي م        
واالنتفاضة مكسبا إستراتيجيا إلسرائيل، يخلصها من العبء األمني الديموغرافي، الـذي تمثلـه غـزة،               

  .ويغطي على أطماعها التوسعية الحقيقة في الضفة الفلسطينية والقدس
طريـق  خريطة ال " كبديل عن خطة     ٢٠٠٥فقد تجاهلت خطة االنسحاب التي أقرتها حكومة شارون ربيع          

، وتعاملت معها كوحدات جغرافية منفـصلة،       ١٩٦٧وحدة األراضي الفلسطينية المحتلة في العام       " الدولية
وحللت إسرائيل من مسؤولياتها كقوة احتالل، رغم بقاء سيطرتها على المنافذ البريـة للقطـاع ومياهـه                 
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األنظار عن اسـتمرارها    اإلقليمية وأجوائه، واحتفاظها بحق ممارسة أعمال عسكرية في عمقه، وحرفت           
في بناء جدران الضم والفصل العنصرية وتوسيع االستيطان في الضفة، واستكمال تهويد القدس، وشطب              
مقومات قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وقابلة للحياة، وبالتالي فرض تسوية مؤقتة طويلة األمـد               

البحث في قضايا الوضع الـدائم التـي تمثـل          كحل وحيد ممكن، وتأجيل     ) دولة فلسطينية بحدود مؤقتة   (
، للتعامـل   )الخ..الالجئين، القدس، الحدود، المستوطنات، المياه    ( اإلسرائيلي   -جوهر الصراع الفلسطيني    

معها الحقاً في سياق نزاع إقليمي بين دولتين متجاورتين، وإسقاط صفة التحرر الـوطني عـن قـضية                  
  .حتالل اإلسرائيليالشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع ضد اال

وغني عن القول إن الخطة الشارونية استندت إلى ما ورد فـي الرسـائل المتبادلـة بـين إدارة بـوش                     
والحكومة اإلسرائيلية، وخاصة الوعد الذي قطعه بوش في رسالة الضمانات التي قدمها لـشارون فـي                

 الذي فرضه االحتالل اإلسرائيلي     ، بأن يأخذ الحل النهائي بعين االعتبار الواقع االستيطاني        ١٤/٤/٢٠٠٤
في الضفة والقدس، وشطب حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، ورفض عودة إسرائيل إلى حدود الرابع               

  .١٩٦٧يونيو / من حزيران
ومن المستهجن أنه بعد كل ما عانى منه أبناء غزة من موت وحصار، تتبرع بعض األصوات الفلسطينية                 

 األميركي، عبر المطالبة بإعادة العمل باتفاقية المعـابر مـع           -مأزق اإلسرائيلي   والعربية لإلفراج عن ال   
بـالقوانين  " إسـرائيل "إسرائيل، بدل السعي إلى إلغائها، واالنتقال إلى موقع الهجوم في معركـة إلـزام               

ن واألعراف الدولية، وفضح انتهاكاتها وجرائم حربها، ووضع تصور للمرحلة القادمة، يتحمل الجميع م            
خالله مسؤولياتهم راهناً ومستقبالً، في حكومة وحدة وطنية تنهي االنقسام، وتقف على أرضية البرنـامج               

وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية علـى        . الوطني المشترك المتمثل بوثيقة الوفاق الوطني     
  .أسس ديموقراطية انتخابية

ن خالل حلول مؤقتة تنفس االحتقان، وتحـصرها فـي          إن مواقف الهروب إلى األمام وترحيل األزمة م       
حدود حاجات إنسانية ملحة ألطفال ونساء وشيوخ غزة، هو بالضبط ما يريده اإلسرائيليون ومن ورائهم               
األميركيون، لجعل الواقع القائم اآلن في غزة نموذجاً لحل مؤقت طويل األمد يعطيهم الوقت الكافي لنزع                

  .ية الفلسطينية، وتفكيك عراها، وفرض الحل التوسعي اإلسرائيليصفة التحرر الوطني عن القض
  ٢٥/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  الحرب البديلة  .٥٣

  خيري منصور
 االسرائيلي ومنهم باتريك سيل     -كتب بعض المتخصصين في شجون الشرق االوسط والصراع العربي          

تصبح االغتياالت في غـزة     ان اغتيال عماد مغنية ليس تمهيدا لحرب قادمة بقدر ما هو بديل لها، هكذا               
وكل مكان تصل اليه الذراع الموسادية حربا اخرى، لها قوانينهـا الخاصـة، وبالتـالي لهـا غنائمهـا                   

لم يكن اغتيال عماد مغنية هو االول       .وخسائرها، لكن بمقياس آخر غير الذي تحتكم اليه الحروب التقليدية         
يكي في هذا االغتيال هو الساحة التي نفـذ فيهـا،           في مسلسل هذه الحرب البديلة، ولكن الجديد والدرامات       

وهي العاصمة السورية، ليكون االغتيال ذا رسالة مزدوجة الى حزب اهللا في لبنان، والى النظام السياسي                
فان اسرائيل التي اخترقت بيروت الغتيال القادة الفلسطينيين الثالثـة فـي            " سيل"في دمشق، وكما يقول     

 الغتيال خليل الوزير كانت في الحالتين ترسـل برقيـات الـى العـرب               شارع فردان واخترقت تونس   
لكن ما هي القرائن التي يحتكم اليها باتريك سيل وسـواه        .خالصتها انه ما من مالذ آمن لمن يعمل ضدها        

للجزم بان اغتيال مغنية هو بديل للحرب، وليس مقدمة لها؟القرينة االولى اسرائيلية محلية، وهي محاولة               
استعادة الهيبة بعد ان اسقطت فينوغراد القناع، وادانت حكومته، واعلنت هزيمتها فـي حـرب               اولمرت  

 بلهجة مخففة،والقرينة الثانية هي استعداد اسرائيل لحرب اشمل من لبنـان، بحيـث              ٢٠٠٦لبنان صيف   
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تشمل طهران ودمشق اذا نجحت في اقناع الرئيس بوش بان يودع البيت االبيض بمنديل احمر،وهنـاك                
حروب تشبه االلغاز، النها ممكنة مئة بالمئة، ومتعذرة بالنسبة ذاتها ايضا، ومنها هـذه الحـرب التـي                  
يتوقعها بعض المحللين االستراتيجيين بناء على معطيات واقعية، واستنتاجا منطقيا من مقدمات يقدح منها              

د الفعل والتصريحات اضـافة     الشرر،لم تعلن اسرائيل بانها اغتالت عماد مغنية بالعبرية الفصحى، لكن ر          
الى مواقع في االنترنت توحي بانها الفاعل وانها المستفيد، ان لم تكن قد صفت حسابا قديما مع حزب اهللا                   
وبالتحديد مع عماد مغنية،ان االغتيال كحرب بديلة قدمت منه عينات في غزة، فالتهديد باالجتياح جعـل                

تم اغتيال اربعة او خمسة من الناشـطين يوميـا، واذا           العرب ينصرفون عن جهة الحرب البديلة، حيث ي       
غيـر معـصومة لـيس بـاالمر        :صح هذا في غزة فان تجريبه في لبنان او اية عاصمة عربية اخرى              

اما المفارقة فهي ان االجتياح الذي يتم بالتقسيط وليس بالجملة يتجرعـه العـرب علـى مهـل                  .الصعب
لحرب البديلة، اي حرب االغتيـاالت لقـادة المقاومـة          ويمتصونه، لهذا يحدث وهم آخر من يعلمون،وا      

والنشاطين وتتم ايضا بالتقسيط، بحيث يبدو اغتيال االمين العام للجبهة الشعبية او اغتيال الـشيخ احمـد                 
الياسين منفصال ومنقطعا عن اغتيال عماد مغنية، والحقيقة ان السالح الـذي يـستهدف هـؤالء واحـد                  

ب الفروق بين اعدائها وتضعهم في خندق واحد حتى عندما يتوزعون فـي             فاسرائيل تذي . والقناص واحد 
عدة خنادق متقابلة،  لقد وصف نصر اهللا االمين العام لحزب اهللا الحرب مع اسـرائيل بانهـا مفتوحـة،                    
واغتيال مغنية حلقة من مسلسلها، وبالمقابل فان اسرائيل التي لم تنتصر في لبنان تـسعى الـى تحقيـق                   

 .لة، من خالل االغتياالت وهذا هو التعبير االولي او المسودة االولى للحرب البديلةانتصارات بدي
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  يهدد وجود الدولة اليهودية"  ديمغرافيانقالب" .٥٤

  ميرون بنفنستي 
نشر بيانات تعداد السكان الذي اجراه مكتب االحصاء المركزي الفلسطيني التي تفيد بـأن عـدد سـكان                  

 مليون نسمة لم يحظ بصدى واسع في االعالم االسرائيلي ، هذا كلـه              ٣،٨محتلة قد وصل الى     المناطق ال 
تـشير  ) مع المعطيات التي نشرها مكتب االحصاء االسرائيلي في بداية السنة         (رغم حقيقة ان المعطيات     

فـي   الف فلـسطيني     ٢٠٠ وخصمنا   -الى ان عدد اليهود والعرب بين النهر والبحر يقترب من التعادل            
 ٥،٢ مليون وعدد العرب الى      ٥،٤ اذ يصل عدد اليهود الى       -شرقي القدس والذين تم احصاءهم مرتين       

سيحقق العـرب   " االنقالب الديمغرافي "وفقا لهذه المعطيات التي تجسد      ).عرب اسرائيل والمناطق  (مليون  
لحدث التاريخي الـى    االغلبية غربي نهر االردن بعد عام او اثنين ، وكان من المفترض ان يؤدي هذا ا               

دائما والذي يهدد وجود الدولة     " الخطر الديمغرافي "تعليق من السياسيين والمحللين الذين يقومون بتضخيم        
ووفقا لهذه المعطيات والنظرة المترتبة سيتحول اليهود الى اقليـة          .اليهودية الصهيونية وفقا لوجهة نظرهم    

العـرب مـن    " ازالـة "ي كل خطة سياسية تهدف الى       في وطنهم ، لذلك يعتبر االحصاء داللة مركزية ف        
" بتر"تجمعات عربية في المثلث حتى      " سلخ"ومن  " االنطواء"حتى  " فك االرتباط "المعادلة الديمغرافيه من    

احياء نائية في شرقي القدس ، على هذا النحو حسن االنسحاب من غزة التوازن الـديمغرافي اذ طـرح                   
 وكل ذلك من    -ن من المهم جدا فك االرتباط عن غزة وربطها بمصر           لذلك كا . مليون فلسطيني  ١،٥منها  

اوساط اليمين االسرائيلية المعنيـة بازالـة   . الفلسطينية-اجل تعزيز الوهم بأن ال تنتمي للمعادلة اليهودية  
المبرر الديمغرافي الخالء اراض فلسطينية تبذل جهودا كثيرة لزعزعة مصداقية البيانات الفلـسطينية ،              

تجسيد "سطينيون من جانبهم يساعدونهم في ذلك من خالل تصريحاتهم بأن مجرد اجراء االحصاء هو               الفل
، كما ان شكوكا معينة تظهر في مصداقية المعطيات الفلسطينية ألن نتائج االحـصاء              " للسيادة الفلسطينية 

العلميـة الراسـخة    الجداول االحصائية تفقد اهميتهـا      ٢٠٠٤,تماثل بصورة دقيقة جداً ما نشروه في عام         
وتتحول الى اداة اضافية في الصراع حول الشرعية والرأي العام ، كما ان اهميتها كوسيلة لكسب الدعم                 
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ونداءات التطوع لحرب االرحام آخذه فـي التالشـي         " الخطر الديمغرافي "السياسي آخذة في التالشي ، و     
ا دائما شعارا كالميا موجها للمـستقبل       والضعف كلما اقترب موعد حدوثها ، وال غرابة فيما اذا كان هذ           

يتحقق او يوشك على    " الخطر"االن عندما اخذ    .وليس وضعا حقيقيا يتوجب التعامل معه بصورة ملموسة       
ان يتحقق قريبا يمكن رده من خالل المجادله حول مصداقية المعطيات او الكـف كليـا عـن التطـرق                    

تفكيـك الفلـسطينيين الـى      :  على الديمغرافيا وهي   ناهيك عن انهم وجدوا طريقه ناجعة لالنتصار      .اليها
مجموعات مشرذمة يسهل على اليهود المسيطرين ان يواجهوها ، ان االحصائيون والجغرافيون وحدهم ،              
والسياسيون من يسار ويمين هم الذين سيواصلون التعامل مع الفلسطينيين كوحدة واحدة ، امـا البـاقون                 

 مليون في الـضفة و      ٢،٣طينية مفرقه ، مليون ونصف في غزة ،         فيسلون انفسهم بوجود مجموعات فلس    
 مليون في اسرائيل ، يتعاملون معهم وكأنهم شعوب مختلفة وليست جزءا من الكتلة االنسانية الواحده              ١،٢

لشدة الغرابة يقبل الفلسطينيون انفسهم هذا التحطيم الديمغرافي ويسهمون بذلك في الوهم            .المهدده والمخيفة 
و مليون نسمة في البالد الذي يحـدد        ١١طر الديمغرافي قد زال وها قد جاء لصهيون الخالص ،           بان الخ 

  .الشرخ الديمغرافي مجرى حياتهم يواصلون االبتهال لحدوث المعجزة
  هآرتس
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  :كاريكاتير .٥٥

  

  
  ٢٥/٢/٢٠٠٨ة وطن القطريال


