
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وليس رعايته" صنع السالم"على األميركيين : عباس بعد لقاء العاهل األردني
  "عبثية المقاومة والمفاوضات"وزير الثقافة الفلسطيني يقدم استقالته بسبب 

  "إسرائيلية" وجهات "حماس"بين سرية مفاوضات  حول جمال نزالتنفي ما ذكره " حماس"
  تُعلن مسؤوليتها المباشرة عن محاولة اغتيال هنية" فتح: "المركز الفلسطيني لإلعالم

  لن نعتذر ألحد عن قصفنا غزة: أولمرت
   إسالميين برصد سفارة إسرائيل لصالح حماس ٥اتهام : األردن

 ال سالم بدون حماس واالتفاق مع عباس لن يساعدكم: رئيس الوزراء القطري لبيلين

 يتجه إلى دمـج األمـنعباس

  الوقائي في االستخبارات

  
 ٤ص ... 

 ٢٦/٢/٢٠٠٨١٠٠١الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٠٠١:         العدد                     ٢٦/٢/٢٠٠٨ الثالثاء :تاريخال

    :السلطة
 ٥  وليس رعايته" صنع السالم"كيين على األمير: عباس بعد لقاء العاهل األردني .٢
 ٦  الحكومة مازالت تعمل بشكل عادي: المالكي ينفي نية عباس إجراء تعديل وزاري .٣
 ٦  "عبثية المقاومة والمفاوضات"وزير الثقافة الفلسطيني يقدم استقالته بسبب  .٤
 ٦    حول ملف األسرى قدورة فارس"إسرائيل"استقالة مسؤول المفاوضات مع  .٥
 ٧  قضايا سياسية كثيرة تحتاج إلى الحسم قبل انعقاد المجلس الوطني: الزعنون .٦
 ٧  غير موزون وغير مدروس عمل : مسيرة غزة باتجاه المناطق الحدوديةتقدالمالكي ين .٧
 ٨   الشيخ البرغوثيوفاةعباس المسؤول األول عن ": التشريعي"اللجنة القانونية في  .٨
 ٨  رفح في اعتقال شبكة عمالء خطيرة .٩
 ٨ لتخفيف معاناة المواطنين" المحررات" أراضي حكومة هنية تدرس إنشاء مجمعات سكنية في .١٠
 ٨   الحدود مع سوريةىال حل في األفق لقضية الالجئين العالقين عل: سفير فلسطين في العراق .١١
    

    :المقاومة
 ٩  "يةإسرائيل" وجهات "حماس"بين سرية مفاوضات  حول جمال نزالتنفي ما ذكره " حماس" .١٢
 ٩  تُعلن مسؤوليتها المباشرة عن محاولة اغتيال هنية" فتح: "المركز الفلسطيني لإلعالم .١٣
 ٩  رام اهللا تدعو للمشاركة في النشاطات لرفع الحصار عن غزةفي القوى الوطنية واإلسالمية  .١٤
١٠  التأكيد على أن الحصار الزال مستمراً ولم يتراجعهدف السلسلة البشرية ": حماس" .١٥
١٠   للموافقة عليها"حماس" ترحب بالمبادرة اليمنية وتدعو "الجبهة الشعبية" .١٦
١٠    أحد مطارديها"إسرائيل"سلطة مسؤولية اعتقال تحمل الترفض تسليم السالح و" الشعبية" .١٧
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١١  لن نعتذر ألحد عن قصفنا غزة: أولمرت .١٨
١١   تحذر أولمرت من التفاوض مع السلطة"معاريف" .١٩
١١   " حزب اهللا"السالم مع سوريا ينهي حلفها اإليراني ويقوض : قي سابإسرائيلمسؤول  .٢٠
١٢   لن تتدخل بالمظاهرات في غزةإسرائيل :باراك .٢١
١٢  وتتوقع أخرى أكبر.. إلى حدودها فاشلة" المسيرة الفلسطينية" تعتبر "إسرائيل" .٢٢
١٢   يون يطالبون بتعويضات من مصر بتهمة التواطؤ في عمليات تهريب األسلحةإسرائيل .٢٣
١٢  ية تغلق مكتبها الوحيد في الجوالن السوري المحتلسرائيلالداخلية اإل .٢٤
١٣  أكثر من المهاجرين إليها" إسرائيل"مغادرو  .٢٥
١٣  خيبة أمل من قرار كوستاريكا االعتراف بالدولة الفلسطينية: "إسرائيل" .٢٦
١٣    عسكريين أثناء اختبار صاروخ لحزب اهللا٣إصابة ": يديعوت" .٢٧
١٣  النواب العرب يطالبون بالتحقيقو ية تدهس شابا عربيا عدة مراتسرائيلالشرطة اإل .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٤   احتجاجاً على حصار غزة"سلسلة بشرية"  تنظيم شاباً فلسطينياً بعد٥٠ يعتقل االحتالل .٢٩
١٤   القدسمعركة عربية يهودية على شراء العقارات فيهناك :  أحرونوتيديعوتتقرير ل .٣٠
١٥  ب جرائم حرب في القدسارتكبا "إسرائيل" تتهم الجبهة اإلسالمية المسيحية .٣١
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١٥  إسرائيل لقيام ٦٠نداء فلسطيني لمقاطعة احتفاالت الذكرى الـ  .٣٢
١٥  رة اليوم في القاه"مؤسسة ياسر عرفات"إطالق  .٣٣
١٥   الجاري شهيداً فلسطينياً منذ مطلع الشهر٥١: جمعية نفحة الحقوقية .٣٤
١٦  ضمن ظروف إعتقالية سيئةية إسرائيل طفال فلسطينيا أسرى في سجون ٣٥٠ .٣٥
١٦  الخيار األخير للحريةهي ن أن صفقات التبادل دراسة تؤكد أن عمداء األسرى يرو .٣٦
١٦   تفرج عن بروفيسور فلسطيني بعد اعتقال إداري لمدة سنتينإسرائيل .٣٧
١٦  األجهزة األمنية الفلسطينية تعتقل حقوقيا ناشطا في موضوع األسرى .٣٨
١٦  مركز حقوقي يطالب بتشكيل لجنة محايدة للكشف عن مالبسات وفاة المعتقل مجد البرغوثي .٣٩
١٧   يطالبون حماس بإعادة فتح مقرات جمعية حسام في غزةأهالي األسرى .٤٠
١٧  يةسرائيلطة اإل على يد الشرمظاهرة في بئر السبع احتجاجاً على قتل فلسطيني .٤١
١٧   غزة من العالقين في األراضي المصرية إلى قطاع٢١عودة  .٤٢
١٧  إلى غزةمن المساعدات  شاحنة ٦٠ تسمح بدخول" إسرائيل" .٤٣
١٧  شركات البترول في غزة ترفض تسلم كميات مقلصة .٤٤
   

   :اقتصاد
١٨ يةسرائيلاإلالكهربائية  تنفصل عن الشبكة  الغربيةأول مدينة في الضفة .٤٥
   

   :صحة
 ١٨  ١٠٢رتفاع عدد الضحايا من المرضى جراء الحصار على غزة الى إ .٤٦
   

   : األردن
١٨    لصالح حماس إسرائيل إسالميين برصد سفارة ٥ام اته: األردن .٤٧
١٨   قرار فك االرتباط ليس قانونيا وال دستوريا: وزير أردني سابق .٤٨
١٩   في الرصيفة تقيم ندوة لمناصرة اهالي غزة" العمل االسالمي" .٤٩
   

   :لبنان
١٩    تعد لهجوم جوي على البقاع ضد مواقع ومعسكرات لحزب اهللا"إسرائيل: "الوطن الكويتية .٥٠
١٩   على لبنان بجريمة الحرب خالل عدوانها"إسرائيل" تدين ةمحكمة عالمي .٥١
   

   :عربي، إسالمي
١٩  ال سالم بدون حماس واالتفاق مع عباس لن يساعدكم: نرئيس الوزراء القطري لبيلي .٥٢
٢٠   بالغاز الطبيعيإسرائيلمصر بدأت تزويد  .٥٣
٢١  مصر تبدأ ترحيل عشرات الفلسطينيين إلى غزة .٥٤
٢١  تعرقل السالمومواقف الغرب " إسرائيل"ممارسات : الشرع .٥٥
٢١   بنواكشوطإسرائيلاحالة ثالثة متهمين جدد للتحقيق بقضية الهجوم علي سفارة  .٥٦
٢١  في مزاد خيري لصالح توفير الدواء لغزة" أبو تريكة"قميص النجم  .٥٧
٢٢  حرين يجددان دعمهما للرئيس عباسالرئيس المصري وملك الب .٥٨
   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٠٠١:         العدد                     ٢٦/٢/٢٠٠٨ الثالثاء :تاريخال

   :دولي
٢٢   أبحاث علمية سرية ألغراض أمنية ": إسرائيل"أوروبا تعّزز تعاونها مع  .٥٩
٢٢  برفع الحصار عن األراضي الفلسطينية" إسرائيل"فرنسا تطالب  .٦٠
٢٣  سابقة االستقالل االحادي الجانب يمكن ان تتكرر في الشرق االوسط :فروفال .٦١
٢٣   تناشد االتحاد األوروبي تقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين " االونروا" .٦٢
٢٣   اختيار الحرب مع جيرانها"إسرائيل"على  :واشنطن بوست .٦٣

   
    :ختاراتم

٢٣  الهجرة تضاعف ِحّدة ظاهرة  في لبنانالضائقة السياسية واألمنية واالقتصادية: تقرير .٦٤
 ٢٤  البروتستانت في الواليات المتحدةدراسة تبين تراجع نسبة  .٦٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  ياسر الزعاترة... ق في مهب الريحقمة دمش .٦٦
٢٥   هآرتس-موشية آرنس... ت دخول غزةيوهاسينار .٦٧
٢٦  ياسر سعد... مساعدات غربية للفلسطينيين مرفوضة ومدانة .٦٨
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  األمن الوقائي في االستخبارات يتجه إلى دمج عباس .١

أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه إلـى دمـج جهـاز          " الحياة" علمت   : جيهان الحسيني  -القاهرة  
وفي وقت أكد مسؤولون أن عباس وقّع مرسوماً رئاسياً بـالقرار           . األمن الوقائي في جهاز االستخبارات    

وأكد عضو المجلس الثوري لحركـة       . الدراسة أول من أمس، شدد آخرون على أن الخطوة ال تزال قيد          
ـ     " فتح" أن القرار صدر بالفعل أول مـن أمـس، فيمـا قـال             " الحياة"رئيس كتلتها النيابية عزام األحمد ل

ـ      ، مـشيراً إلـى أن      "األمر ما زال موضع دراسـة     "إن  " الحياة"مستشار الرئيس الفلسطيني حكمت زيد ل
الرازق اليحيى بوضع خطـة لتوحيـد جهـازي          الداخلية عبد المرسوم الذي أصدره الرئيس يأمر وزير       "

". عدم وجود تنسيق ناجح بـين الجهـازين       "وعزا هذا اإلجراء إلى      ".األمن الوقائي واالستخبارات العامة   
نواجه متاعب كبيرة، فعندما يطلب شخص ما لالستجواب لدى األجهزة األمنية يخضع للتحقيـق              : "وقال

  ".من الجهازين على التوالي
هذا األمر غير صحيح    : "، قال زيد  "يةإسرائيلينفذ أجندة   "لجهاز األمن الوقائي بأنه     " حماس"وعن اتهامات   
وهذه التهم خارجة على حدود األدب واللياقة، ألن جهاز األمن الوقائي أجندته وطنية وكل              . على اإلطالق 

 ٢٠ لسنوات طويلة تصل إلـى       يةسرائيلبل إن معظمهم كانوا معتقلين في السجون اإل       . عناصره وطنيون 
  ".عاماً، ولم يسبق لجهاز األمن الوقائي أن قام يوماً بعمل ضد الثورة الفلسطينية

قريب من الرئيس الفلسطيني قرار دمج الجهاز في االستخبارات إلـى أن            " فتح"وأرجع قيادي في حركة     
ـ بعض عناصر األمن الوقائي من الخارجين على القانون والمطاردين مـن            "  قـاموا بعمليـات     رائيلإس

 إنه  إسرائيليين وبعضهم زود شباناً أحزمة ناسفة، وبعضهم تعتبر         إسرائيلعسكرية أثناء االنتفاضة فقتلوا     
يشكل خطراً عليها، ولذلك هم في نظر القانون الفلسطيني خارجون ومخالفون له ألنهم غيـر ملتـزمين                 

  ".بتعليمات الرئيس
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 الفلسطينية في القاهرة ماهر مقداد أن المرسوم الذي أصدره عبـاس            واعتبر الناطق باسم منظمة التحرير    
 ".هذا القرار فرصة إلنهاء مراكز قوى داخل حركة فـتح         "يعني إنهاء جهاز األمن الوقائي، موضحاً أن        

االنقالب العسكري في غزة فرصة سانحة إلنهاء رموز وعناوين لهذا الجهاز الذي هو اآلن في               "وقال إن   
هناك حسابات أمنية تجد ضرورة إلنهاء أشخاص كانوا يستمدون قـوتهم           "، مشيراً إلى أن     "أضعف أوقاته 
ونفى وجود معارضة جدية    ". وعندما يلغى ستسحب عنهم الشرعية ويصبحون بال قيمة       ... من هذا الجهاز  

  .لهذا القرار
ز األمن الوقـائي  دمج جها"واعتبر القيادي في الحركة أيمن طه إن    . هذه الخطوة " حماس"وانتقدت حركة   

في االستخبارات يقطع الطريق على إعادة بناء األجهـزة األمنيـة علـى أسـس وطنيـة، ألن جهـاز                    
ومعنى ذلك أن األجهزة األمنية ستتبع الرئاسة ولن تكون مـستقلة لـضمان             . االستخبارات تابع للرئاسة  

  ".نزاهتها وحيادها في شكل يؤهلها للقيام بدور وطني
ـ وكانت مصادر مطلعة      ".شـكلي "أن قرار دمج األمن الوقـائي فـي االسـتخبارات           " الحياة"أوضحت ل

يظل األمن الوقائي يمارس دوره كما هو ويقوم بالمهمات التي كان منوطاً بها، لكن تحـت                "وتوقعت أن   
  ".مظلة االستخبارات، وبعد أن يتم تغيير أسمائه وعناوينه التي يعلمها القاصي قبل الداني

  ٢٦/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  وليس رعايته" صنع السالم"على األميركيين : عباس بعد لقاء العاهل األردني .٢

دعا الرئيس الفلسطيني   :  محمد الدعمه  ،عمان نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   نشرت  
بين " صنع السالم" العمل من اجل إلىمحمود عباس أمس في عمان بعد لقائه العاهل األردني، األميركيين           

 مـع الملـك عبـد اهللا        أمسوأجرى عباس مباحثات     ".برعايته"يين وعدم االكتفاء    سرائيللفلسطينيين واإل ا
الثاني تناولت جهود دفع عملية السالم واألوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا التي تهم الجانبين إضـافة            

عقدان الشهر المقبل، حيث أكـدا       بحث التحضيرات المتعلقة بعقد القمتين العربية واإلسالمية اللتين ست         إلى
وقال عباس   .ضرورة تنسيق الجهود للخروج بمواقف مشتركة داعمة للشعب الفلسطيني والعملية السلمية          

 إلىفي تصريحات صحافية انه حمل العاهل األردني رسالة سينقلها إلى اإلدارة األميركية، خالل زيارته               
ومهمة نتفق عليها دائماً وهي أنه إذا لم يتم استغالل عام           رسالة محددة   "نها  أ إلىواشنطن الخميس، مشيرا    

 :أضـاف و".  لتحقيق السالم فإن الفرص في المستقبل ستكون معدومة للوصول إلى هذا الهـدف             ٢٠٠٨
 أن توقف كل هجماتها على قطاع غزة وفي نفس الوقت يجب وقف إطـالق الـصواريخ،                 إسرائيلعلى  "

 أن توقف كل أنـواع      إسرائيلى العرب جميعاً حجة قوية بأن على        فإذا توقفت الصواريخ يكون لدينا ولد     
هذه المعادلة يجب أن تفهم وأن تكون واضحة، وال نريد أن           "وأضاف قائال   ". الحصار وليس الهجوم فقط   

دعينـا للقمـة وسأحـضرها       "عبـاس وحول مشاركته في القمة العربية قال       ". نغطي األمور بالشعارات  
 ".شخصيا ولماذا ال؟

ب بيان للديوان الملكي األردني فقد جدد الملك عبد اهللا دعم بالده للجهود التي تهدف لتشجيع وحس
ي على االستمرار في المفاوضات حيال جميع قضايا الوضع النهائي سرائيلالجانبين الفلسطيني واإل

مبادرة السالم وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق ما تضمنته قرارات الشرعية الدولية و
ودعا العاهل األردني الفلسطينيين إلى العمل بكل السبل على حل خالفاتهم وتوحيد مواقفهم بما . العربية

. يمكنهم من نيل حقوقهم الوطنية المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة
ن في قطاع غزة جراء استمرار وأعرب عن قلق األردن تجاه تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيي

ي، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل من اجل إنهاء الحصار واالستمرار في تقديم سرائيلالحصار اإل
 .المساعدات اإلنسانية والطبية للشعب المحاصر
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ان من الرئيس الفلسطيني تزويدها حـسب       طلبت عم  :عمانمن   ٢٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
 هامش جهود خاصة ستتبناها     ىتقييماته النهائية للوضع الميداني علي األرض وذلك عل       معلومات خاصة ب  

  .عمان قبل القمة العربية بهدف تفعيل مبادرة السالم العربية
  
  الحكومة مازالت تعمل بشكل عادي: المالكي ينفي نية عباس إجراء تعديل وزاري .٣

حكومة، وزير اإلعالم، أمـس، جملـة وتفـصيالً         الرياض المالكي الناطق باسم     .نفى د ": وفا "-رام اهللا   
الحكومة مازالت تعمل بشكل عادي وهي تحصل على     : األنباء التي ترددت عن قرب تعديل وزاري بقوله       

كامل الدعم من الرئيس عباس، وحتى اللحظة لم نسمع من الرئيس عكس ذلك، وال يوجد ما يشير إلـى                   
عقده في مقر رئاسة الـوزراء      الذي  صحافي  المؤتمر  ل ال  جاء ذلك خال   .تغيير وشيك في تشكيلة الحكومة    
  .برام اهللا، عقب اجتماع الحكومة

  ٢٦/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  "عبثية المقاومة والمفاوضات"وزير الثقافة الفلسطيني يقدم استقالته بسبب  .٤

هيم ابراش، أمس،   قدم وزير الثقافة الفلسطيني إبرا     :رام اهللا من   ٢٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
عبثية المقاومة والمفاوضـات، وحالـة الـضياع        "استقالته من حكومة تسيير األعمال الفلسطينية بسبب        

وأكد ابراش في تصريحات للصحافيين برام اهللا أنه قدم استقالته رسمياً            ".والتوهان في الساحة الفلسطينية   
ونفـى أن تكـون     . االستقالة منذ شهرين  منذ أسبوعين للرئيس عباس وفياض، موضحا أنه كان يفكر في           

 ما يتعرض له المشروع الوطني تتحمل مسؤوليته        أنوأوضح   ".فتح"استقالته ناجمة عن ضغط من حركة       
  . وحدهااألعمالالمؤسسات والهيئات الرسمية والحزبية والفصائل، وليست حكومة تسيير 

أكد إبراهيم ابـراش  :  كفاح زبون،هللارام ا  نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في   
 الفلسطينية العامة، في الضفة     األوضاع إليهانه سيغادر منصبه احتجاجا على ما آلت        " األوسطالشرق  "لـ

وردا على سؤال في حال لم يقبل الرئيس استقالته المقدمة          ". مع غياب أفق سياسي   "الغربية وقطاع غزة،    
 استيائه من الوضع العام فقد      إلى وباإلضافة". غض النظر سأترك  أنا مصر، وب  "، قال ابراش    أسبوعينمنذ  

ساق ابراش مجموعة من المبررات التي ساعدته على اتخاذ القرار، وبينها فصل الـضفة عـن غـزة،                  
 .المفاوضات" عبثية"، وغياب أفق للعملية السلمية، متحدثا عن يسرائيلاإلواستمرار أعمال االستيطان 

  . األزهر عمله في جامعة إلى قطاع غزة، وتحديدا إلىدة ولم يستبعد ابراش العو
أكد : وكاالتوعن ال يوسف الشايب   ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٢/٢٠٠٨الغد األردنية   وأوردت  

 إبراهيم ابراش أن الثقافة في ذيل قائمة األولويات الفلسطينية، فميزانيـة وزارة الثقافـة ال تزيـد عـن                  
 ال يمكن معها تقديم أية خدمات للثقافة الفلـسطينية، مـشدداً علـى أن وجـود                 ، وهي ميزانية  %٠,٠٠٤

  . أمنية أو سياسيةإستراتيجية ثقافية وتوفير اإلمكانات الالزمة لنجاحها ال يقل أهمية عن وجود إستراتيجية
من مصادر مقربة من أبراش أن أحد أسباب استقالته هو شـعوره بـأن حكومـة تـسيير                  " الغد"وعلمت  

عمال، برئاسة فياض، ال تسعى جدياً إلى الوحدة الوطنية، أو فك الحصار عن قطاع غزة، وهـو مـا                   األ
  .رفض أبراش نفيه أو تأكيده

  
   حول ملف األسرى قدورة فارس"إسرائيل"استقالة مسؤول المفاوضات مع  .٥

ـ    :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   نشرت   ارس، قدم قـدورة ف
محمود ، كتاب استقالته من اللجنة، في رسالة وجهها للرئيس          األسرىرئيس لجنة المفاوضات حول ملف      

 هذا الملف المهـم، وتجـاوز       إدارةن سبب االستقالة يتعلق بأسلوب      أ فيها   وأوضح،  أمس من   أولعباس،  
رمة بينـه وبـين      تواصل خالل الفترة المنص    أيمؤكدا انه لم يكن هناك      .  كجهة اختصاص  األسرىلجنة  
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 رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمـة التحريـر، صـائب    أوحمد قريع، أرئيس طاقم المفاوضات  
وقال فارس انه طالب بعقد جلسة بحضور الرئيس شخصيا، ورئيس طاقم المفاوضات، ورئيس             . عريقات

، وذلـك    في المجلـس التـشريعي     األسرى والمحررين، ورئيس لجنة     األسرىالوزراء، ووزير شؤون    
 مـن  أكثر االجتماع لم يتم على الرغم من مرور أنإال  " واضحة وخطط عمل،     إستراتيجيةبغرض بلورة   

 قناعة  إلى فقد وصلت    وأهميتهولذلك، ونتيجة لحساسية هذا الملف      "وقال فارس   " شهرين على هذا الطلب   
 ". استقالتيأقدمبأن 

ارس مـسؤولية تهميـشه أو اسـتبعاده        فقدورة   حمل   :رام اهللا من   ٢٥/٢/٢٠٠٨ قدس برس وأضافت  
  . صائب عريقات وبدرجة أقل ألحمد قريعوإفراغ مهمته من محتواها إلى رئيس لجنة المفاوضات تحديداً

ـ " فتح"لكن مصادر سياسية مطلعة داخل حركة        وطلبت عدم اإلشارة إلـى اسـمها       " قدس برس "تحدثت ل
  .ية العالقة التي تربطه بمروان البرغوثيذكرت أن أمر تهميش فارس هو أمر مقصود لذاته على خلف

  
  قضايا سياسية كثيرة تحتاج إلى الحسم قبل انعقاد المجلس الوطني: الزعنون .٦

 نفى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن يكون قد تحدد أي موعد نهـائي بـشأن                  :عمان
خر للجنة التحضيرية لعقـد المجلـس       انعقاد جلسة للمجلس الوطني في األمد القريب، وأكد أن اجتماعا آ          

 مارس في العاصمة األردنية من أجـل اسـتكمال بحـث            /الوطني سوف يتم يوم السبت األول من آذار       
ـ     .مقدمات انعقاد المجلس من عدمه     النقاب عـن أن سـوء      " قدس برس "وكشف في تصريحات خاصة ل

" فـتح "و" حمـاس "اصل بين حركتـي     األوضاع السياسية الفلسطينية الراهنة لجهة االنقسام السياسي الح       
ي العسكري واالستيطاني على الشعب الفلسطيني، باإلضافة إلـى ضـرورة           سرائيلواستمرار العدوان اإل  

البحث عن برنامج سياسي بين الفصائل الفلسطينية، وهذه قضايا تحتاج إلى عدة جلـسات مـن اللجنـة                  
 الراهن أو تأجيل ذلك إلى وقـت الحـق،   التحضيرية قبل أن تقرر عقد جلسة للمجلس الوطني في الوقت 

ونفى الزعنون أن يكون المجلس الوطني منحازا لصالح طرف فلسطيني على حساب آخر فـي                .كما قال 
 وعما إذا كان بإمكان مؤسسة المجلـس الـوطني          ."فتح"و" حماس"قضية االنقسام السياسي الحاصل بين      

ويمهد للقاء بينهما، قال الزعنـون إن       " حماس"و" حفت"وحكمائه القيام بأي دور سياسي ينهي الخالف بين         
منوط باللجنة التنفيذية التي يترأسها الرئيس عباس، ونحـن     " حماس"و" فتح"موضوع الحوار بين حركتي     "

نؤيد أي جهة تقوم بجهد لرأب الصدع، ولكن ال يجوز للجهة التشريعية أن تكون طرفا إال مـن خـالل                    
  .رهتعبي، على حد "انعقاد المجلس الوطني

  ٢٥/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
   عمل غير موزون وغير مدروس: مسيرة غزة باتجاه المناطق الحدوديةتقدالمالكي ين .٧

حكومة، وزير اإلعالم، أمس، المسيرة التي نظمتها       الرياض المالكي الناطق باسم     .انتقد د ": وفا "-رام اهللا   
 .أنها عرضت حياة المدنيين للخطـر     مس، في قطاع غزة باتجاه المناطق الحدودية، وخصوصاً         أحماس،  

ما جرى في   : وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء برام اهللا، عقب اجتماع الحكومة             
هو عمل وإجراء غير موزون وغير مدروس من قبل حماس، ونحن نرفض تعـريض       ) مسأ(غزة اليوم   

   .حياة األطفال والنساء والمدنيين للخطر
 اعتماد مسمى مراكز تسهيل التجارة بدالً من معبر حـدودي بمـا             جلسة الحكومة في  وأوضح أنه تقرر    

  .يتعلق بمعابر قطاع غزة
  ٢٦/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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   الشيخ البرغوثيوفاةعباس المسؤول األول عن ": التشريعي"اللجنة القانونية في  .٨
جلس التشريعي الفلسطيني مسؤولية قتل      حمل النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في الم          :غزة

الشيخ مجد البرغوثي في سجون المخابرات برام اهللا، لرئيس السلطة محمود عباس بـصفته المـسؤول                
    ل الغول في تصريح بالدرجة الثانية المسؤولية على جريمة القتل لمن وصفه            األول عن هذا الجهاز، وحم

يق الطيراوي وفريق التحقيق الـذي عـذب الـشيخ مجـد            بالقاتل التنفيذي رئيس المخابرات العامة توف     
وأكد النائب علـى أن مجـرد        .مطالباً بإقالة الطيراوي وتقديمه وفريق تعذيبه للمحاكمة       البرغوثي وقتله، 

اعتقال البرغوثي اعتقاالً سياسياً، تعتبر جريمة، فكيف وعند ظهور آثار التعذيب على جسده والـذي لـم                 
وشدد على أن صاحب الصالحية بتـشكيل لجـان          .، وثبوت وفاته جراء ذلك    يستطع أن يخفيه الجالدون   

  .التحقيق في مثل هذه الحالة هو المجلس التشريعي وليس رئيس السلطة عباس
  ٢٥/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  رفح في اعتقال شبكة عمالء خطيرة .٩

نية في حكومة هنية من اعتقال شبكة مـن          تمكن جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية الفلسطي        :غزة
وأكدت مصادر أمنيـة لمراسـل       .العمالء المتعاونين مع قوات االحتالل الصهيوني وذلك في مدينة رفح         

وأضافت أن اعتقال الـشبكة      .أن الشبكة التي تم اعتقالها من أخطر الشبكات       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "
 بتنفيـذ   بـاراك ي إطار ما أعلنه وزير الحرب الصهيوني إيهود         أحبط عدة عمليات كانت تعتزم تنفيذها ف      

أشارت المصادر إلى أن التحقيقـات مـستمرة وأظهـرت أن مـن بـين                و .حرب سرية في قطاع غزة    
وذكـرت أن    .كغطاء لممارسة عملياتهم اإلجراميـة    " فتح"المتورطين أشخاص استغلوا العمل في حركة       

مـن  " فتح"و" حماس" عملية الحسم بافتعال المشاكل وتوتير عالقة        التحقيقات أظهرت أن هؤالء كُلّفوا قبل     
  .ومجموعاتها العسكرية" فتح"خالل اإلشاعات والممارسات اإلجرامية التي تتم باسم 

من جانبه؛ أكد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح له نبأ اعتقال مجموعـة                 
 .أي تفاصيل أخرى في هذا السياقالعمالء، لكنه رفض اإلفصاح عن 

  ٢٥/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  لتخفيف معاناة المواطنين" المحررات"حكومة هنية تدرس إنشاء مجمعات سكنية في أراضي  .١٠

محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء، أن الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، كلفت مـؤخراً              . قال د  :غزة
المغتـصبات  (ة حول إنشاء خمس مجمعات سكنية في أراضي المحـررات           سلطة األراضي بإعداد دراس   

وذكر عوض خالل زيارته لـسلطة       .، بما يتناسب مع المخطط الهيكلي     )الصهيونية التي جرى تحريرها   
، أن تفكير الحكومة بدراسة إنشاء تجمعـات جديـدة فـي          )٢٥/٢(األراضي في مدينة غزة، يوم االثنين       

يف معاناة المواطنين والحد من أزمة السكان واالكتظـاظ داخـل البيـوت             أراضي المحررات يأتي لتخف   
  .ولالستفادة من األراضي المحررة

  ٢٥/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   الحدود مع سوريةىال حل في األفق لقضية الالجئين العالقين عل:  فلسطين في العراقسفير .١١

 الالجئين الفلسطينيين العالقين فـي      إنة الفلسطينية ببغداد،    قال دليل القسوس، القائم بأعمال السفار     : بغداد
ثالثة مخيمات مؤقتة علي الحدود بين العراق وسورية يعيشون ظروفاً صـعبة للغايـة، وان أوضـاعهم     

وأفاد القسوس أن الـسلطة الفلـسطينية        .وال يبدو أن هناك حالً في األفق لقضيتهم       ،  تتدهور يوماً بعد يوم   
 استقرار المئات من هؤالء الالجئـين       إعادةل األوروبية والمانحين األوروبيين لتسهيل      طلبت مساعدة الدو  

  .في السودان
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كتوبر الماضي رفض الالجئون في مخيم التنـف عـرض الحكومـة            أ /غير أنه في شهر تشرين األول     
  .ة أن السودان يعتبر وجهة خطرة للغايإلى حق اللجوء علي أراضيها مشيرين بإعطائهمالسودانية 

وأضاف القسوس أنه بالرغم من تحسن األوضاع األمنية في أجزاء مـن العـراق، مـا زال الالجئـون                   
  .الفلسطينيون يواجهون التهديد

  ٢٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "يةإسرائيل" وجهات "حماس"بين سرية مفاوضات  حول جمال نزالتنفي ما ذكره " حماس" .١٢

جمال نزال إن عملية تفاوض سرية تجري بين        " فتح"ي حركة   قال القيادي ف   :الرحيم حسين  عبد -رام اهللا 
طرحت استعدادها لوقف الصراع    " حماس"بشهور، موضحاً أن    " االنقالب" منذ ما قبل     "إسرائيل"و" حماس"

ـ    إسرائيل مقابل إقرار    إسرائيلالمسلح مع    واستبعاد الفصائل من االشتراك    " حماس" بغزة كدولة خاصة ب
إن هذه المفاوضات جرت في تل أبيب       "زال في تصريح وزع على وسائل اإلعالم        وقال ن  .معها في الحكم  

، لكن نزال نفى توافر أي محضر رسمي أو شـبه           "إسرائيلودولة خليجية ال تقيم عالقات دبلوماسية مع        
   .رسمي لهذه المفاوضات

العدو "حاور  ال ت " حماس"وقال إن حركة    ،   إسماعيل رضوان، تصريحات نزال    "حماس" القيادي في    ىونف
 ولـن   إسـرائيل التي لن تعترف ب   ) حماس(الكل يعلم من هي     "وأضاف   .إال من خالل البندقية   " الصهيوني

عبثية وفاشلة لم تقـدم  "، واصفاً المفاوضات بأنها "تحاورها، حيث إن تجربة المفاوضات ماثلة أمام العيان    
  ".راضي واالحتياجات واالغتياالتشيئاً للقضية الفلسطينية، بل هي مزيد من التراجع ومصادرة األ

  ٢٦/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  تُعلن مسؤوليتها المباشرة عن محاولة اغتيال هنية" فتح: "المركز الفلسطيني لإلعالم .١٣

بانتماء المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء في حكومة         التابعة لفتح،    ،"كتائب األقصى "اعترفت  : غزة
وبعثـت الكتائـب     .من المـساس بهـم    " حماس"، محذرة   "فتح"ل هنية إلى حركة     تسيير األعمال إسماعي  

، وكـان   )٢٥/٢(نسخة منه االثنين    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "المذكورة، في بيان صادر عنها، وصل       
، بالتحية للمتهمين من قبل وزارة الداخلية بمحاولة اغتيـال          !!"ولدينا مزيد .. هذا فيض من غيظ     "بعنوان  
، وهو ما يعتبر اعترافاً من قبل الحركة بمسؤوليتها عن العمـل الغتيـال              "الوزراء إسماعيل هنية  رئيس  
كما أرسلت تحية إلى الطيب عبد الرحيم أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية، المتهم من قبل وزارة                 .هنية

يـر حفـل للحجـاج،      الداخلية الفلسطينية بالتخطيط واإلشراف على محاولة اغتيال إسماعيل هنيـة وتفج          
ـ  .والتواصل مع المتهمين   ، من المساس بكـوادرهم، أو  "مليشيات حماس"وحذّرت الكتائب، من وصفتها ب

الوقوف إلى  "ودعت قيادة سلطة رام اهللا إلى        .التعرض لهم بسوء، أو المساس بشخص الطيب عبد الرحيم        
 ألن التخلي عنهم سيصيب نشاطاتهم      جانب المتهمين من كوادر حركة فتح، وتأمين حياة كريمة لعائالتهم،         

  .، على حد تعبير البيان"بالخلل" حماس"ضد حركة 
  ٢٥/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  رام اهللا تدعو للمشاركة في النشاطات لرفع الحصار عن غزةفي القوى الوطنية واإلسالمية  .١٤

افة الفعاليات والتجمعات ومنظمات    دعت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام اهللا ك        : رامي دعيبس 
المجتمع المدني على امتداد الوطن لالنخراط الفاعل في برنامج العمل لرفع الحصار عن قطـاع غـزة،                 
ووقف العدوان المستمر ضد أبناء شعبنا بما في ذلك استمرار االعتقاالت الجماعية وأعمال االسـتيطان               

البـت القـوى القيـادة الفلـسطينية بـالتوقف عـن        وتشديد عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، كما ط       
وفي الشأن الداخلي،    .المفاوضات في ظل استمرار بناء جدار الضم والتوسع وسياسة مصادرة األراضي          
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توقفت القوى الوطنية واإلسالمية أمام ما حدث في رام اهللا ووفاة الشيخ البرغـوثي فـي أحـد مراكـز                    
لى ضرورة استعادة الوحدة واللحمة لشعبنا ومؤسساته وحركتـه         التوقيف التابعة للسلطة، وأكدت القوى ع     

كما  .الوطنية، ووقف مسلسل النزف الذي يضعف قدرة شعبنا على الصمود ومواجهة مخططات االحتالل            
دعت القوى الوطنية واإلسالمية إلى إغالق ملف االعتقاالت السياسية أيا كان مصدرها، وطالبت السلطة              

 إشراف القضاء لكشف مالبسات وفاة البرغوثي مع تحديد سقف زمنـي لهـذا              بتشكيل لجنة تحقيق تحت   
وأكدت القوى على ضرورة تفعيل إشراف القـضاء         .التحقيق وإطالع الرأي العام الفلسطيني على نتائجه      

 .الفلسطيني على مراكز التحقيق لضمان التطبيق الحازم والشفاف للقانون
  ٢٥/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  التأكيد على أن الحصار الزال مستمراً ولم يتراجع البشرية هدف السلسلة": حماس" .١٥

إن "سامي أبو زهري في تصريح صـحافي أمـس          " حماس"قال المتحدث باسم    :  برهوم جرايسي  -غزة
السلسلة البشرية التي دعت إليها عدة فعاليات في قطاع غزة، غرضها إيفاد رسالة إلى األمـة العربيـة                  

ع الشعب الفلسطيني والتأكيد علـى أن الحـصار الزال مـستمراً ولـم              واإلسالمية بأن تواصل هبتها م    
 إسـرائيل وأكد أبو زهري أن رسالة هذه السلسلة البشرية واضحة تجـاه الحـصار محمـال                ". يتراجع

  .المسؤولية عن أي تعرض لهذه المسيرات السلمية ذات الطابع المدني
  ٢٦/٢/٢٠٠٨ة ينالغد األرد

  
   للموافقة عليها"حماس"بادرة اليمنية وتدعو  ترحب بالم"الجبهة الشعبية" .١٦

 الشعبية بالمبادرة اليمنية التي تتوافق بنودها مع المبادرة الوطنية التي كانت الجبهـة              الجبهةرحبت  : غزة
رباح مهنا عضو المكتب    . د وأكد .مع مجموعة من القوى السياسية والمجتمعية قد أطلقتها منذ عدة أسابيع          

ورة إنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، وذلك لصون المشروع الوطني            على ضر  للجبهةالسياسي  
ودعـا   .الفلسطيني، وأن ما تحتويه المبادرة من نقاط تصلح أساساً للشروع الفوري بحوار وطني شـامل  

  .مهنا حركة حماس للقبول بهذه المبادرة كما قبلها الرئيس أبو مازن
  ٢٥/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   أحد مطارديها "إسرائيل"تحمل السلطة مسؤولية اعتقال ترفض تسليم السالح و" الشعبية" .١٧

 محافظ نابلس جمال محيسن، المطاردين الفلسطينيين، وةدعرفضت كتائب أبو علي مصطفى : رام اهللا
ا ونفت الكتائب امس، م. إسرائيلالى تسليم سالحهم طواعية، وقالت ان سالحها سيبقى مشهورا في وجه 

، كان ينوي تسليم نفسه لالجهزة إسرائيلقاله محافظ نابلس، من ان احد كبار مطارديها الذين اعتقلتهم 
ان الحديث عن الرفيق القائد مجدي مبروكة أنه كان ينوي "وقالت في بيان صحافي،  .االمنية قبل اعتقاله

 مسؤولية اعتقاله من خالل تسليم نفسه للسلطة، ال أساس له من الصحة، وبذلك تحمل الكتائب السلطة
في الوقت الذي نثمن فيه دور السلطة الفلسطينية "واضاف البيان  ".تصريحهم انه كان ينوي تسليم نفسه

في حفظ األمن والنظام، إال أن الجميع بات يعرف أن قتل المقاومة وإنهاء ملف المطاردين جزء من 
انه وخالل شهر تقريبا " الذراع المسلح للجبهة، وقال ".خطتهم األمنية في حفظ األمن، على حد تعبيرهم

  . "تم اعتقال ثالثة مطلوبين في نابلس لوحدها وبوضح النهار وعلى مرأى ومسمع السلطة الفلسطينية
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  لن نعتذر ألحد عن قصفنا غزة: أولمرت .١٨
لذي وصل الى طوكيو، امس، ان تل      ي إيهود أولمرت، ا   سرائيلقال رئيس الوزراء اإل   :  وكاالت -رويترز  

عن اعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، مجدداً الدعوة الى فرض عقوبات إضافية            " لن تعتذر ألحد  "ابيب  
عـن اولمـرت قولـه      " يديعوت احرونـوت  "ونقلت صحيفة    .على طهران على خلفية برنامجها النووي     

 نسمح بأن تلقى علينا محاضرات من قبل        لن. سنضرب متى كان األمر ضرورياً، لكبح صواريخ القسام       "
، وال يتعـين    )إسـرائيل على  (الجميع يدرك مدى نيران الصواريخ      "، مضيفا ان    "أي كان حول هذا االمر    

 إن التوصل التفاق سـالم      "NHK"وقال أولمرت لهيئة اإلذاعة والتلفزيون الياباني     ". علينا ان نعتذر ألحد   
". تنازالت مؤلمة " انه مستعد لتسوية حتى ولو كلفه األمر تقديم           قد يكون صعباً، مضيفاً    ٢٠٠٨خالل العام   

وتحدث اولمرت عن تعاون نووي بين إيران وكوريا الشمالية، معتبراً أن ذلك يشكل تهديـداً لكـل مـن                   
  .  واليابانإسرائيل

  ٢٦/٢/٢٠٠٨السفير 
  
   تحذر أولمرت من التفاوض مع السلطةمعاريف .١٩

وضع مقلـٍق، بـل وخطيـر علـى         " أمس من    "معاريف"ذرت صحيفة    ح :الرحيم حسين  عبد – رام اهللا 
، من خالل خوض حكومة إيهود أولمرت مفاوضات تسوية مع أحمد قريع وفريقـه المفـاوض                إسرائيل

وقالـت   .في الضفة الغربيـة   " حماسستان ثانية "، مشيرةً إلى أن ذلك يمهد لبناء        "التابع للسلطة الفلسطيينة  
 إسرائيلالذين يسعون لتخليد حكمهم، يضع      "تسوية دائمة مع قريع وفريقه      إن إدارة مفاوضات    : الصحيفة

إن حكومة أولمرت ال تتعلم من دروس سابقاتها، وتصب بكلتا يـديها            "حيث  " في وضٍع مقلق، بل وخطير    
وأفردت الصحيفة حديثها كمثال عن رئـيس طـاقم          ".ثانية في الضفة الغربية   " حماسستان"اإلسمنت لبناء   

رجـل يـدير هـذا      "الفلسطيني، أحمد قريع ورؤية الرأي العام الفلسطيني له، فزعمت أنـه            المفاوضات  
  ".المنصب من أجل منفعته، فهو محتكر كبير لإلسمنت الذي يسيطر عليه

  ٢٦/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  "حزب اهللا"السالم مع سوريا ينهي حلفها اإليراني ويقوض : ي سابقإسرائيل مسؤول .٢٠

مستعدة حالياً إلبـرام    "ية الون ليئال أن سوريا      سرائيلمدير العام السابق لوزارة الخارجية اإل     اعتبر ال  :اب
، داعياً تل أبيب إلى انتهاز هذه الفرصة، ألسباب كثيرة، تبـدأ بطـرد حمـاس                "إسرائيلصفقة سالم مع    

، بدعوة مـن    في خطاب ألقاه في واشنطن في نهاية األسبوع الماضي        . وتنتهي بتقويض حزب اهللا وإيران    
، قال المـدير العـام الـسابق لـوزارة الخارجيـة            "يةسرائيلمنتدى السياسة اإل  "و" معهد الشرق األوسط  "
ية الـسورية كبـديل عـن المفاوضـات مـع           سـرائيل ية الون ليئال إنه ال يرى المفاوضات اإل       سرائيلاإل

فإذا وقّـع السوريون   . اسسـوريا تسضيف قيادة حم   "وقال ليئال إن     . الفلسطينيين، ولكن كاستكمال لها   
اتفاقاً معنا، ورحلوا رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وأوقفوا تمويل وتسليح ناشطي حماس ثم               

عبر إبرام مثل   " يين القيام به  سرائيلأهم ما يمكن لإل   "واعتبر ان    ".طردوهم، ستكون ضربة كبيرة لحماس    
إذ علينـا كـسر التحـالف الـسوري         ... ران وسوريا إحداث شرخ بين إي   "هذا االتفاق مع السوريين هو      

بموجـب  (استراتيجياً، إذا لم تعد إيران قادرة على تسليح حزب اهللا، وسـوريا لـن تـسلحهم                  .اإليراني
  ".، سيقع حزب اهللا في ورطة)االتفاق

  ٢٦/٢/٢٠٠٨السفير 
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   لن تتدخل بالمظاهرات في غزةإسرائيل :باراك .٢١
إن "ي إيهود باراك أمس أمام كتلة حزب العمل البرلمانيـة،           سرائيلن اإل قال وزير األم  :  حامد جاد  -غزة

كما حذر نائـب     ". لن تتدخل بالمظاهرات في غزة، ولكنها لن تسمح ألي من كان بالدخول إليها             إسرائيل
يجب ان تفهم حماس ان ثمة خطوطا ينبغي        "ي ماتان فيلناي أمس الفلسطينيين، وقال       سرائيلوزير األمن اإل  

  ".إسرائيلطيها، وسنستخدم جميع الوسائل الضرورية لمنع عمليات التسلل إلى عدم تخ
  ٢٦/٢/٢٠٠٨ة يردنالغد األ

  
  وتتوقع أخرى أكبر.. إلى حدودها فاشلة" المسيرة الفلسطينية" تعتبر "إسرائيل" .٢٢

نية يون أمس الصعداء بانتهاء مسيرة األلوف الفلسطيسرائيلتنفس المسؤولون اإل:  صالح النعامي-غزة 
.. من قطاع غزة الى حدودها بسالم، واعتبروها فاشلة بسبب العدد األقل من المتوقع الذي شارك فيها

هذه المسيرة كانت مجرد "لكنهم في المقابل أجروا بحثا تلخيصيا عاجال، خرجوا منه بقناعة وهي ان 
ئب حايم غورون، أحد وقال النا .، وأن الفلسطينيين يعدون لمسيرة أخرى أكبر وأضخم)"برومو(تمرين 

اليساري، ان هذه المسيرة ونشاطات سلمية مماثلة للفلسطينيين، من " ميريتس"المرشحين لرئاسة حزب 
شأنها أن تعيد القضية الفلسطينية الى مكانها الطبيعي على رأس جدول اعمال السياسة الدولية، وتعيد 

وقال أورون ان انتصار حماس في . رائيلإسللفلسطينيين التأييد الجارف ليس فقط في العالم، بل في 
 وإطالق صواريخ القسام نحو البلدات سرائيلاالنتخابات واصرارها على الخطاب العسكري والعدائي إل

 وفي إسرائيلية الجنوبية وغيرها، كل هذه أضرت بالقضية الفلسطينية وأضعفت قوى السالم في سرائيلاإل
ي قد تحدث انعطافا كبيرا في هذه القضية، شرط أن ال تترافق مع ولكن العودة الى الكفاح السلم. فلسطين

 .استمرار العمليات المسلحة
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  يون يطالبون بتعويضات من مصر بتهمة التواطؤ في عمليات تهريب األسلحةإسرائيل .٢٣

ا في منع تسلل    ية بتعويضات من الحكومة المصرية بدعوى فشله      إسرائيلطالبت عشر أسر    : سمير ريحان 
حيث " سديروت"ية ومنها   سرائيلعلى المدن اإل  " القسام"المسلحين الفلسطينيين ومنعهم من إطالق صواريخ       

الـشيكل  (،  NIS" مليون   ٢٦٠وستقيم األسر العشر دعواها التي تطالب فيها بتعويض قدره بـ            .يقطنون
تعويضا ماليا ال يتناسب مع األضرار التي       أمام محكمة بئر سبع، فيما يعتبره محاميهم        ) ي الجديد سرائيلاإل

ويتهم المحامي،   ". أصبح مستحيال  – في سديروت    –لكن على الجميع تفهم أن العيش هنا        "لحقت بموكليه،   
الذين يتخذون من غزة قاعدة إلطالق صواريخهم، التي فاقت         " اإلرهابيين"مصر بمساعدة من أسماهم بـ      

  .٢٠٠٥ا آرييل شارون عام مثيلتها قبل خطة الخصم التي اتخذه
  ٢٦/٢/٢٠٠٨المصريون 

  
  ية تغلق مكتبها الوحيد في الجوالن السوري المحتلسرائيلالداخلية اإل .٢٤

قامت سلطات االحتالل في الجوالن السوري المحتل بإغالق مكتب الداخلية في قرية مسعدة             : رائد دالشة 
لسكان للتوجه إلى مكتب الداخلية في       ألف مواطن يعيشون في أربع قرى، وسيضطر ا        ٢٠الذي يخدم نحو    

ويقول األهالي   .في معامالت السفر إلى الوطن األم سوريا أو على أي مكان آخر           " كريات شمونة "مدينة  
ان ارتباطهم مع مكتب الداخلية الذي جاء بسبب االحتالل الذي ينظرون اليه على أنه غير شرعي، لكـن                  

داخلية، منها الحصول على تأشيرات دخـول لألراضـي         يتحتم عليهم الحصول على خدمات من مكتب ال       
 .السورية للطالب الذين يدرسون في الجامعات السورية، وغيرها من الخدمات اليومية
  ٢٥/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  أكثر من المهاجرين إليها" إسرائيل"مغادرو  .٢٥

من عدد المهـاجرين    اكثر   "إسرائيل"إلى أن عدد المهاجرين من      "يةإسرائيل"تشير معطيات    :القدس المحتلة 
 شهد العدد األدنى من المهاجرين إلـى        ٢٠٠٧إن عام    "معاريف"وقالت صحيفة   . ٢٠٠٧اليها خالل عام    

 مشيرة إلى   ١٩٩٠، فقط، اقل بعشرة أضعاف من السنة الذروة       ١٨،١٢٩ سنة   ٢٠منذ أكثر من     "إسرائيل"
ي ترافق مع انهيار االتحاد      الذ ١٩٩٠وكان عام   . ٢٠٠٦مقابل عدد المهاجرين عام     % ٦انخفاض بمعدل   

  .”إسرائيل" ألف مهاجر إلى ٢٠٠السوفييتي، قد شهد وصول قرابة 
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  خيبة أمل من قرار كوستاريكا االعتراف بالدولة الفلسطينية: "إسرائيل" .٢٦

 عقده دبلوماسي  أن الدولة العبرية قررت إرجاء اجتماع كان من المقرر أن ي           إسرائيلذكرت إذاعة صوت    
. ي مع رئيس كوستا ريكا، أوسكار ارياس، احتجاجا على قرار بالده االعتراف بدولة فلـسطينية              إسرائيل

 وجهت الـى    إسرائيلية اريه ميكيل قوله إن      سرائيلونقلت اإلذاعة عن الناطق بلسان وزارة الخارجية اإل       
عتمدته قبل حوالي ثالثة أسابيع، إقامـة       كوستا ريكا رسالة أعربت فيها عن خيبة أملها من القرار الذي ا           

واعتبر الناطق ميكيل أن هذه الخطـوة تتنـافى تمامـا            . عالقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الفلسطيني     
ومن جهته أوضح وزير     .  منذ تأسيس الدولة العبرية    إسرائيلوعالقات الصداقة التي تربط كوستا ريكا ب      

عتراف بدولة فلسطينية يهدف إلـى دفـع المفاوضـات الـسلمية            خارجية كوستا ريكا ان قرار بالده اال      
  .ية إلى األمامسرائيلالفلسطينية اإل

  ٢٦/٢/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم 
  
   عسكريين أثناء اختبار صاروخ لحزب اهللا٣إصابة ": يديعوت" .٢٧

 ية بـالقرب مـن    إسرائيلإن انفجارا وقع، امس، في قاعدة عسكرية        " يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة   
مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب، وأدى إلى اصابة ثالثة عسكريين، وقع أثناء إجراء اختبار علـى         

خالل حرب تمـوز مـن      " حزب اهللا "كان االحتالل قد استولى عليه من       " آر بي جي  "صاروخ من طراز    
اختبـاراً  أضافت الصحيفة أن االنفجار وقع أثناء إجراء مجموعة من الـضباط والجنـود               .٢٠٠٦العام  

  .يستهدف التعرف على قوة هذا السالح المضاد للدروع، وقدرته على اختراق المدرعات
  ٢٦/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  ية تدهس شابا عربيا عدة مرات والنواب العرب يطالبون بالتحقيقسرائيل اإلالشرطة .٢٨

ـ          : زهير اندراوس  -الناصرة   داخلي آفـي   طالب النائب الشيخ عباس زكور امس االثنين، وزير األمن ال
ية الذين نفذوا عملية ليـنش بحـق الـشاب          سرائيلديختر، بفتح تحقيق فوري وجاد ضد أفراد الشرطة اإل        

من قرية وادي النعم في النقب، عندما قاموا بدهسه مرارا وتكرارا بـسيارتهم             )  عاما ٢٩(سلمان العتايقة   
وقـد   .يشكل تهديدا علـي حيـاتهم     أمام عيون المواطنين للتأكد من قتله، دون أي ذنب ارتكبه ودون أن             

وصف النائب زكور في رسالته لوزير األمن الداخلي هذه العملية بأنها عملية تنكيل بشعة، ذهب ضحيتها                
 قائمة المواطنين العرب ضحايا السياسة العدائيـة والعنـصرية          ىمواطن عربي بريء، ليضاف بذلك ال     

 .نائب زكور بتقديم المجرمين للمحاكمةوقد طالب ال. ية بحق الوسط العربيسرائيلللشرطة اإل
  ٢٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
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   احتجاجاً على حصار غزة"سلسلة بشرية"  تنظيم شاباً فلسطينياً بعد٥٠ يعتقل االحتالل .٢٩
 شـاباً   ٥٠قوات االحتالل اعتقلت    أن  : غزة مراسلها من     فتحي صباح  عن ٢٦/٢/٢٠٠٨ الحياة   نشرت

م اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار سلـسلة بـشرية شـارك فيهـا آالف              وطفالً فلسطينياً أمس، إثر تنظي    
الغزيين، معظمهم من تالميذ المدارس، على طول طريق صالح الدين الرئيسة التي تربط شمال قطـاع                

 بالحجارة قبل أن يطلب الجنود منهم عبـر مكبـرات            إيريز رشق شبان حاجز  قد  و .غزة بوسطه وجنوبه  
ي حال التأهب القصوى فيها منـذ أول مـن أمـس            سرائيلتي أعلن الجيش اإل    ال ،الصوت مغادرة المنطقة  

ورد الجنود بإطالق النـار     . حدود مع مصر  التحسباً القتحام الحدود من الفلسطينيين، أسوة بما حدث عند          
اعترفـت  ، حيـث     منهم الشبان واألطفال الذي وصلوا إلى الحاجز       ١٥٠في الهواء، قبل ان يطوق نحو       

 االشتباكات بعد فض السلسلة البـشرية ومغـادرة          هذه جاءتقد  و . منهم ٥٠ باعتقال نحو    قوات االحتالل 
عناصر الشرطة في الحكومة المقالة، والذين حالوا دون وصول معظم المشاركين إلى حاجز إيريز خشية               

العيش رفع المتظاهرون الفتات تطالب برفع الحصار الظالم وتوفير لقمة          قد  و. وقوع مثل هذه االشتباكات   
وقـد ذكـر أن     . لذويهم والمطالبة بحقهم في التعليم وحرية الحركة واألمن واألمان والحرية واالستقالل          

ن أ أكد، إضافة إلى رئيس اللجنة المنظمة جمال الخضري الذي          هذه الفعالية في  شاركوا   من حماس    انواب
 نافياً نيـة المـشاركين اقتحـام        السلسلة تظاهرة سلمية مثلت مشهداً رائعاً وحضارياً للشعب الفلسطيني،        

  . دون تنظيم السلسلة في جنوب غزةحالتاألمطار الغزيرة  فيما يشار في هذا الصدد إلى أن .الحدود
ـ ما : غزة مراسلها من   سمير حمتو  نقال عن  ٢٦/٢/٢٠٠٨ الدسـتور    وأوردت  مـصادر طبيـة   هذكرت
 واصفة حالة   ،رب معبر بيت حانون   ي ق سرائيلأن ثالثة صبية أصيبوا برصاص الجيش اإل      من   ،فلسطينية

  .احدهم بالخطيرة
حدى اإلذاعات المحليـة فـي   إي اخترق بث سرائيلالجيش اإل أن  : ٢٥/٢/٢٠٠٨ ٤٨ عـرب  وذكر موقع 

 .مكانية الوصول الى الحدودإقطاع غزة وأخذ بتوجيه تحذيرات لسكان القطاع من 
  

  العقارات في القدسمعركة عربية يهودية على شراء هناك :  أحرونوتيديعوتتقرير ل .٣٠
بين منظمة عطيرت كوهنيم اليهوديـة ومنظمـة        تدور   خفية   احرب أن    يديعوت احرنوت  ذكرت: رام اهللا 

لى االستيالء على منـزل     إمير سعودي وجهات مسيحية مرتبطة بالفاتيكان تهدف        أاسالمية مدعومة من    
سعار المتـر المربـع     أدس ما رفع    فلسطيني آيل للسقوط يقع بالقرب من سوق البلدة القديمة في مدينة الق           

ن حرب االسعار    أ صحيفةالوقالت   .و غيرها من االماكن   أالواحد الى حدود لم يصلها في وسط تل ابيب          
لى حـدود ضـواحي     إعتاب القدس القديمة بل تجاوزتها      أبين الجهات االسالمية واليهودية ال تقف على        

 خلـف   ةسالمية لشراء عقارات والمناطق الواقع    إالقدس الغربية مثل رحافيا التي رصدت فيها محاوالت         
جدار الفصل مثل حي بيت حنينا التي تحولت في هذه االيام الى ضاحية ارتفعت اسعار اراضيها بـشكل                  

قد أشارت يـديعوت،    و . الف دوالر  ١٢٠لى  إي بناء   أحيث وصل سعر الدونم الواحد الخالي من        ،  كبير
 . أن معركة العقارات يقف خلفها أصحاب رؤوس أموال عرب خليجيون في مواجهة جمعيات يهودية              إلى

تمويـل  ، إضافة إلـى     حد أكثر النشطاء في هذا المجال هو المليونير النابلسي منيب المصري          أن  وبينت أ 
سكان بـشروط   إآخر يصل من صناديق اسالمية، وبنوك عربية وجمعيات ترتبط بحماس وتمنح قروض             

ـ    وبأوضحت الصحيفة أنه     إلى ذلك    .جيدة لكل مسلم يشتري شقة في القدس       ن إحسب مصادر فلسطينية، ف
رشيف سـجل االراضـي     ألى  إ منع وصول الجمعيات اليهودية      من خالل يضا تساعد في الشراء     أتركيا  

ما ال يمتنـع     بين ،راضي في المنطقة  و األ أثبات ملكية يهودية للمنازل     إمكانية  إالعثماني، وذلك لمنعها من     
هم يشترون اراضي مختلفة في مناطق ذات صلة بالمـسيحية مثـل            ، حيث أن  ياديهمأالمسيحيون عن دس    

  .كنيسة القيامة
 ٢٦/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  ب جرائم حرب في القدسارتكبا "إسرائيل" تتهم الجبهة اإلسالمية المسيحية .٣١

 بارتكـاب   إسـرائيل  عن القدس والمقدسات أمس،      اتهمت الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع     :وام -القدس
ن أ ،حـسن خـاطر   أمينها العـام     اعتبرو. جرائم حرب بحق المسجد األقصى والبلدة القديمة من القدس        

 في القدس تنسف القوانين والنصوص الدولية الخاصة بحمايـة الممتلكـات الدينيـة              "إسرائيل"ممارسات  
شرع فعلياً في السطو على المسجد األقـصى،        إلى أن االحتالل     مشيرا   .والثقافية التي تقع تحت االحتالل    

وأكـد أن جـرائم      .والمباشرة في تحويل أجزاء منه إلى كنيس يهودي تقام فيه الطقوس اليهودية يوميـاً             
 لم تقف عند حدود المسجد األقصى، إنما استمرت في هدم العديد من المباني والرموز الدينيـة                 "إسرائيل"

 بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق فـي الجـرائم   خاطرطالب قد  و . في القدس ومحيطها   والثقافية المهمة 
  . بحق القدس والمقدسات"إسرائيل"التي ارتكبتها وترتكبها 

  ٢٦/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  

   "إسرائيل" لقيام ٦٠ فلسطيني لمقاطعة احتفاالت الذكرى الـ نداء .٣٢
 تتألف من مؤسـسات     ، التي "إسرائيل"ـ  عة األكاديمية والثقافية ل   لمقاطلدعت حملة   :  رامي منصور  -يافا  

 أمس المجتمع المدني الـدولي إلـى مقاطعـة          ،المجتمع المدني في العالم العربي وخصوصاً في فلسطين       
 كضيف الشرف فـي     "إسرائيل"أن دعوة   اعتبر بيان لها    و. "إسرائيل"إحتفاالت الذكرى الستين لقيام دولة      

باريس وتورينو، على سبيل المثال، هي ليست خيانة متعمدة ألبسطً مبادئ حقـوقً             معرضي الكتاب في    
              ضـد   إسرائيلاإلنسان وقوانين االتحاد األوروبي ذاتًه فحسب، بل هي بمثابة التغطية الواعية على جرائم 

  .األمة العربية، وبالذات جرائم الحرب المتعاقبة في لبنان وفلسطين
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الدستور 

 
   في القاهرة اليوم"مؤسسة ياسر عرفات"إطالق  .٣٣

 في احتفال حاشد في مقر      "مؤسسة ياسر عرفات  "تدشن مساء اليوم في القاهرة      :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
الجامعة العربية يحضره محمود عباس وعمرو موسى وعدد كبير من السياسيين والمثقفين مـن العـالم                

قـال  قد  و . التي يسبقها اجتماع مغلق لمجلس أمناء      ،فاليةيوجه الرئيس المصري كلمة لالحت    كما  . العربي
المؤسسة مقرها في رام اهللا والقدس، وقد تنشيء فروعـا فـي            "ن  أرئيس اللجنة التأسيسية ناصر القدوة،      

 إلى ضم أعضاء شرف في مجلس األمناء من شخصيات عالمية صديقة للـشعب              مشيرا. "عواصم عربية 
من وأشار   .اندي وكارتر والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وآخرين       الفلسطيني مثل مانديال وسونيا غ    

 إلى أن تبرعات تقدر بنحو خمسة ماليين دوالر جمعت من مصادر خاصـة، وليـست مـن    جهة أخرى 
السلطة، متوقعاً أن يساهم القطاع الخاص الفلسطيني والعربي وحكومات عربية وصديقة منهـا جنـوب               

  .أفريقيا وماليزيا في المؤسسة
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
   الجاري شهيداً فلسطينياً منذ مطلع الشهر٥١: جمعية نفحة الحقوقية .٣٤

 ٥١ن  أ ،أفادت الدائرة االعالمية بجمعية نفحة للدفاع عن حقوق االسـرى واالنـسان           :  رائد الفي  -غزة  
وأوضحت  .ان اطفال وامرأت  ٧شباط الحالي بينهم     /شهيدا سقطوا بنيران قوات االحتالل منذ مطلع فبراير       

  . غالبيتهم استهدفوا باغتيال عبر القصف الجوي، شهيدا من غزة٤٦  من بينهمنأ
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ضمن ظروف إعتقالية سيئةية إسرائيل فلسطينيا أسرى في سجون طفال ٣٥٠ .٣٥
طينية أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين في حكومة تصريف االعمـال الفلـس           :  د ب أ   - رام اهللا   

 بلغ  ١٨ إلى   ١٣ية والذين تتراوح أعمارهم بين      سرائيل أن عدد األسرى من األطفال في السجون اإل        ،امس
أولئك األطفال يعانون ظروفا    أن  وقال رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة         . طفال أسيرا  ٣٥٠

نه من بين المعتقلين أكثر من      ألى  إإدارة السجون تحرمهم من أبسط حقوقهم، مشيرا        أن   ، كما سيئة للغاية 
  . عاما١٥ً طفل لم تتجاوز أعمارهم ١٠٠

  ٢٦/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  الخيار األخير للحريةهي دراسة تؤكد أن عمداء األسرى يرون أن صفقات التبادل  .٣٦
قبل اتفاق أوسلو وخاصـة الـذين       هم  أن األسرى القدامى ممن     ،  مركز األسرى للدراسات  ل ت دراسة أكد

باتوا يرون  ،   بأن أياديهم ملطخة بالدماء    إسرائيل عام متتالية وتوصفهم     ٢٠االعتقال أكثر من    أمضوا فى   
  .١٩٨٥تبادل لألسرى على غرار صفقة عملية أن الحل األوحد لتحريرهم هو 

  ٢٥/٢/٢٠٠٨مركز االسرى للدراسات 
  

   تفرج عن بروفيسور فلسطيني بعد اعتقال إداري لمدة سنتينإسرائيل .٣٧
ت سلطات االحتالل عن البروفيسور الفلسطيني عصام األشقر، بعد اعتقال إداري دام سنتين             أفرج :نابلس

وكان األشقر، الذي يعمل محاضراً في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نـابلس، شـمال               . دون محاكمة 
 تحقيـق    وتم تحويله إلى مركز    ٢٠٠٦العام  الضفة الغربية المحتلة، في قسم الفيزياء، قد اعتقل في آذار           

 إداريا خمس مـرات علـى        إعتقاله  تم تمديد  حيثبيتاح تكفا حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير،         
  .التوالي، بحجة أنه مقرب من حماس

  ٢٥/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  

   األمنية الفلسطينية تعتقل حقوقيا ناشطا في موضوع األسرى األجهزة .٣٨
تنكارها لقيام األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة       حقوقية، عن اس  الأعربت جمعية جمعية واعد      :رام اهللا 

الغربية، باختطاف فؤاد الخفش الباحث المتخصص في شؤون األسرى ومدير مركز أحـرار للدراسـات          
ال يعمل ضد أحد بل يدافع عن قضية         وأشارت إلى أنه     .ولألسرى، مشيرة إلى أنه اعتقل دون تهمة تذكر       

المرة الثانية التي يتعـرض لهـا       هي  أن هذه    لفتت الجمعية، إلى  قد  و . هي قضية األسرى   ،إنسانية عادلة 
  .الخفش لالعتقال على يد األجهزة األمنية الفلسطينية في رام اهللا

  ٢٥/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  

  مركز حقوقي يطالب بتشكيل لجنة محايدة للكشف عن مالبسات وفاة المعتقل مجد البرغوثي .٣٩
عن قلقه البالغ من المالبسات التـي أحاطـت بوفـاة            وق اإلنسان اعرب المركز الفلسطيني لحق   : رام اهللا 

ودعا إلى تشكيل لجنـة     . أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة  في رام اهللا          المعتقل مجد البرغوثي،  
تحقيق محايدة للكشف عن مالبسات الوفاة بعد تجمع عدة دالئل على تعريض المعتقل المذكور للتعـذيب                

، وتوفر عوامل عديدة تشير إلى تعرضه لإلهمال الطبي خالل فترة احتجازه بشكل غيـر               وإساءة معاملته 
  .قانوني

  ٢٦/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   يطالبون حماس بإعادة فتح مقرات جمعية حسام في غزةأهالي األسرى .٤٠
نيـة  أعلن أهالي األسرى في سجون االحتالل رفضهم لإلجراءات التي تتخذها األجهزة األم            :حسن جبر 

ن  وأعتبـروا أ   ".حـسام "في قطاع غزة ضد مقرات جمعية األسرى والمحررين         لحكومة المقالة   التابعة ل 
 .استمرار إغالق الجمعيات الداعمة لألسرى يلحق بهم ضرراً بالغاً يؤثر على قضية أبنـائهم األسـرى               

 بمدينة غزة، وسط    مر للصليب االح  واصلوا اعتصامهم األسبوعي في مقر اللجنة الدولية       قد   هالياالوكان  
  .يسرائيلتخوف كبير من تصاعد الجرائم الممارسة ضد األسرى في سجون االحتالل اإل

  ٢٦/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   يةسرائيل على يد الشرطة اإلمظاهرة في بئر السبع احتجاجاً على قتل فلسطيني .٤١
 في مدينة بئـر الـسبع       ٤٨ينيي  شارك أمس آالف المتظاهرين من فلسط      : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

اتهم قادة العمل الـسياسي     قد  و .ية مواطناً عربياً في مطاردة بوليسية     سرائيلاحتجاجا على قتل الشرطة اإل    
ية بمواصلة اعتماد سياسة الضغط السريع على الزناد حينما يكون المـستهدف            سرائيلالعرب السلطات اإل  

ية بذرائع واهية منـذ     سرائيل على يد الشرطة اإل    ٤٨ أراضي    فلسطينيا في  ٤٠عربياً، الفتين إلى قتل نحو      
  .٢٠٠٠هبة القدس واألقصى عام 

  ٢٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   غزة من العالقين في األراضي المصرية إلى قطاع٢١عودة  .٤٢
 مواطناً فلسطينياً كانوا عالقين في أراضيها إلى        ٢١أعادت السلطات المصرية نحو     :  محمد الجمل  -رفح  

وأكدت مصادر متعددة أن بعض العالقين كانوا يقيمون في ناٍد رياضي بمدينـة              .طاع غزة، ظهر أمس   ق
العريش، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، فيما كان بعضهم رهن التوقيف فـي مراكـز أمنيـة                  

 العالقين  وأشارت إلى أن بضع عشرات من      .مصرية، بعد أن عثر عليهم بعيد اإلعالن عن إغالق الحدود         
الفلسطينيين مازالوا يتواجدون في األراضي المصرية، متوقعة أن يسمح لهم بالعودة خالل األيام القليلـة               

  .المقبلة
  ٢٦/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  إلى غزةمن المساعدات  شاحنة ٦٠ تسمح بدخول" إسرائيل" .٤٣

ت ، مبـالغ فيـه، سـمح    غزةطاعن حصار قأية للقول إسرائيلفي اجراء اعتبر محاولة      : وكاالت -غزة  
دويـة  مس بادخال ستين شاحنة محملة بالمـساعدات الغذائيـة واأل         أ بشكل مفاجئ صباح     قوات االحتالل 

  .قطاع عبر معبر صوفاالالطبية الى 
 ٢٦/٢/٢٠٠٨القبس الكويتية 

  
  شركات البترول في غزة ترفض تسلم كميات مقلصة  .٤٤

ول في قطاع غزة أنها ستمتنع كلياً عن اسـتالم أي           أعلنت جمعية أصحاب محطات وشركات البتر      :غزة
، ما لم تتراجع عن قرارها القاضي بتزويد القطـاع بكميـات محـدودة آخـذة                "إسرائيل"كمية وقود من    

  .بالتقليص تدريجياً، وفق ما تم توريده من كميات محدودة خالل األسبوع الماضي
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  يةسرائيلاإلالكهربائية  تنفصل عن الشبكة الغربية أول مدينة في الضفة .٤٥
أضاءت الكهرباء األردنية أمس مدينة أريحا الفلسطينية ومحيطهـا مـن قـرى             :  محمد يونس  -رام اهللا   

وقال صائب عريقات الذي مثّل عباس في       . وبلدات األغوار بعد إكمال ربطها بشبكة الكهرباء في المملكة        
ن ربط أريحـا بـشبكة الكهربـاء        أركة مسؤولين فلسطينيين وأردنيين،     حفل أقيم لتدشين المشروع بمشا    

 أن هـذا الـربط      افيضم.  كافة بهذه الشبكة    الغربية األردنية هي تجربة قد تقود إلى ربط أراضي الضفة        
ن المشروع يخفض أسعار    أ ،قال محافظ اريحا عريف الجعبري    من جهته   و ."يعزز االستقالل الفلسطيني  "

فيمـا  .  في المئة لالستخدام الصناعي    ١٥ في المئة لالستخدام المنزلي و     ٢٠افظة بنسبة   الكهرباء في المح  
نحو عشرة ماليين دوالر، قدمت النروج منها مليوني دوالر، فيما قدم           بلغت  كلفة المشروع   يشار إلى أن    

  .بقيتها بنك التنمية اإلسالمي
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  ١٠٢ار على غزة الى رتفاع عدد الضحايا من المرضى جراء الحصإ .٤٦

 أعلنت مصادر طبية فجر امس، استشهاد طفل رضيع بسبب منعه من ِقبل سلطات االحتالل               : وفا - غزة
وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء مـن       .ي من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج         سرائيلاإل

  . شهيدا١٠٢ة أشهر إلى ي المفروض على قطاع غزة منذ عدسرائيلالمرضى جراء الحصار اإل
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
    لصالح حماس إسرائيل إسالميين برصد سفارة ٥اتهام : األردن .٤٧

اتهمت محكمة أمن الدولة االردنية، أمس، خمسة موقوفين إسالميين قالت إنهـم ينتمـون إلـى                : أ ف ب  
ية في عمـان،    سرائيللسفارة اإل حركة حماس، برصد مواقع سرية أردنية تمس سالمة الدولة، بينها مقر ا           

وجاء في الئحة االتهام أن الموقـوفين       . فيما أكد حزب جبهة العمل االسالمي أن أربعة منهم ينتمون إليه          
الخمسة، الذين اعتقلوا خالل الصيف الماضي، هم أعضاء في حركة حمـاس، تلقـوا دورات عـسكرية                 

أضـافت  . نية في إحدى الدول المجـاورة     وأمنية على مختلف صنوف االسلحة والمتفجرات ودورات أم       
تجنيد العناصر في المملكـة     : الالئحة أن هؤالء تم تكليفهم بالعمل على الساحة االردنية في محورين هما           

إضافة إلـى رصـد موقـع       ... للعمل لصالح الحركة، ورصد مواقع عسكرية حدودية أردنية وتصويرها        
ا ذلك بالفعل، وأرسلوا المعلومات إلى أعضاء في حركة         ية في عمان، مضيفة أنهم نفذو     سرائيلالسفارة اإل 

  . رغم علمهم بممنوعية وحظر... حماس
  ٢٦/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  قرار فك االرتباط ليس قانونيا وال دستوريا :  أردني سابقوزير .٤٨

قال وزير الداخلية األردني األسبق رجائي الدجاني، خالل ندوة تحدث فيها عـن             :  طارق الفايد  -عمان  
الجنسية وتأثيرها على حقوق وحريات االفراد في مجمع النقابات المهنية، ال بد من اعادة النظـر                سحب  

بما يتعلق بجوازات السفر وما يطبق من اجراءات امنية مشددة، االمر الذي يقتضي تـصويب أوضـاع                 
 اي  وأضاف الدجاني ان سحب الجنسية أو اسـقاطها عـن         . االشخاص الذين تم سحب جنسياتهم االردنية     

مواطن اردني يجب ان يكون سندا الحكام القانون الذي حدد الحاالت التي يفقد فيها المـواطن الجنـسية                  
ففي ضوء تراكم االحداث والمواقف المعادية لالردن بعد وقوف الفصائل الفلسطينية منها موقفا             . االردنية

في الحلول الفردية وخيانة القـضية       الى اتهامات بالضلوع     إسرائيلعدائيا واتهامها بالتقاسم الوظيفي مع      
الفلسطينية، يزيد الدجاني، كان ال بد لألردن من وضع حد لكل هذا الوضع، فتقرر عندها اللجوء الى فك                  
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وقال الدجاني في نهاية كلمته ان االجراءات التي تتم االن          . االرتباط القانوني واالداري مع الضفة الغربية     
  . مخالف لحقوق االنسانمن تجريد المواطنين جنسياتهم هو

  ٢٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  في الرصيفة تقيم ندوة لمناصرة اهالي غزة" االسالميالعمل " .٤٩

اقامت جبهة العمل االسالمي في الرصيفة ندوة للسيدات لمناصرة االهـل           :  اسماعيل حسنين  -الرصيفة  
اهلنا فـي غـزة يتعرضـون       في قطاع غزة، وقد تحدثت الدكتورة ساجدة ابوفارس في الندوة وقالت ان             

لهجمة صهيونية شرسة يوميا وهم مهددون بكارثة انسانية تتطلب منا جميعا الوقوف معهـم، وطالبـت                
الدول العربية بكسر الحصار المفروض على القطاع منذ اكثر من شهر وحثت المجتمع الـدولي علـى                 

 واقامة الدولة الفلـسطينية علـى       الوقوف الى جانب عدالة القضية الفلسطينية حتى ايجاد حل دائم وعادل          
وحيت الدكتورة ابوفارس صمود االهل في قطاع غزة رغم         . التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف    

  .الحصار والظروف المعيشية والسياسية واالقتصادية الصعبة هناك
   ٢٦/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  معسكرات لحزب اهللا  تعد لهجوم جوي على البقاع ضد مواقع و"إسرائيل: "الوطن الكويتية .٥٠

كشفت مصادر غربية مطلعة عن معلومات تشير الـى تزايـد احتمـاالت قيـام                : محمد خلف  -صوفيا  
 بشن هجوم جوي قاس في البقاع ضد مواقع ومعـسكرات يـدرب فيهـا حـزب اهللا مقاتليـه                    إسرائيل

االيرانـي،   من بلدان عربية واسالمية عديدة باشراف فيلق القدس فـي الحـرس الثـوري                "ارهابيين"و
ونبهت المصادر الـى     .واعتبرت ان حصول هذا الهجوم سيزيد من التأزم في الوضع اللبناني واالقليمي           

مخطط ينفذه حلفاء سورية في لبنان وتشارك فيه مجموعات فلسطينية متشددة مرتبطة بدمشق ولها وجود               
لمجيء الـى لبنـان لتمـضية      مسلح مؤثر في المخيمات الفلسطينية وخارجها، لتخويف ابناء الخليج من ا          

العطل واالستراحات واثارة اجواء تدفع باتجاه هروب االستثمارات الخليجية والسعودية تحديدا كجزء من             
  .حمالت محاصرة التيار االستقاللي وحكومة السنيورة

  ٢٦/٢/٢٠٠٨الوطن الكويتية 
  
   على لبنان بجريمة الحرب خالل عدوانها"إسرائيل" تدين ةمحكمة عالمي .٥١

بروكسل في ختـام جلـساتها ليـل          التي عقدت في العاصمة البلجيكية     ،صدرت محكمة الضمير العالمي   أ
ـ    بجريمة الحرب وجرائم ضد اإلنسانية وجريمة اإلبادة خالل عـدوانها           "إسرائيل"إدانة  "األحد، حكمها ب

ة لم تدخل   جريمة العدوان، وهي جريم   "وتضمن الحكم للمرة االولى      ."٢٠٠٦على لبنان في حرب تموز      
وعلى هامش المحكمة، عقدت ندوة سياسـية خاصـة         . "بعد في األعراف لكنها في صلب القانون الدولي       

ية، وكيـف   سـرائيل موضوع مسؤولية أوروبا في استمرار الجرائم اإل      " وتطرقت إلى    ،بالوفود األوروبية 
ن البحـث والتـداول،     إن الموضوع قابل لمزيد م    . يمكن أن يتحمل المواطن األوروبي مسؤولية مواطنته      

  . "وهو موضوع مثل مغامرة المحكمة نقطة بداية تفتح آفاقا جديدة في كسر الحصار وجدار الصمت
  ٢٦/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  ال سالم بدون حماس واالتفاق مع عباس لن يساعدكم:  الوزراء القطري لبيلينرئيس .٥٢

قـال يوسـي بيلـين،      : اح زبون  كف ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   نشرت  
 السابق، إن الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الحكومة القطرية          إسرائيلرئيس حزب ميرتس ووزير خارجية      

ووزير الخارجية، الذي التقاه في مؤتمر منتدى وزراء الخارجية السابقين في قطر، أعرب عن استعداده               
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ونقل بيلين عن الشيخ حمـد بـن        ".  نار وقف إطالق " وحركة حماس، للتوصل إلى      إسرائيلللتوسط بين   
الرئيس محمـود   ( مخطئة إذا اعتقدت أنه يمكن التوصل إلى تسوية مع أبو مازن             إسرائيلإن  "جاسم قوله   

بالحسبان، حتـى لـو     ) حماس(ينبغي أخذها   "وأضاف  ". من دون أن يكون هناك أي دور لحماس       ) عباس
ووفق صحيفة  ". من دون موافقة حماسإسرائيلفاق مع تقدمتم مع أبو مازن، فهو ال يمكنه التوقيع على ات

ية، فان بن جاسم يعتقد انه ال يمكن الفصل بين حماس وأبو مازن، وان الفصل بينهما                سرائيلاإل" هآرتس"
أعتقد أنه ثمة أهمية كبيرة في العودة التفاق مكـة، وإقامـة حكومـة وحـدة وطنيـة                  "مضيفا  . هو وهم 
 ".اهل حماسال يمكن تج"، وتابع "فلسطينية

ان قطر على "ولم يتوقف العرض القطري على التدخل لدى حماس فقط، ونقل عن بن جاسم قوله 
، منتقدا "ية للحوار مع أي طرف عربي، بما في ذلك حماسإسرائيلاستعداد لتقديم المساعدة في كل رغبة 

وقال بن ".  واقعيةغير" لذلك إسرائيل لوقف النار، ومعتبرا ان الشروط التي تضعها إسرائيلشروط 
حسب طريقتكم، التي تقضي بأن توقف حماس النار ومن ثم تقررون أنتم ما الذي ستقومون "جاسم لبيلين 

ويقول بيلين إن بن جاسم شدد في اللقاء على أن قطر منفتحة على  ".به، فلن ينجح األمر، هذا غير جدي
ثال على ذلك هو مشاركة العبة التنس  أكثر من أي دولة أخرى في العالم العربي، وأفضل مإسرائيل

 بشكل علني في إسرائيلفي الدوري الذي اجري في اإلمارة، فقد رفرف علم " شاحر بئير"ية سرائيلاإل
 .المدينة

، فقد طرأ إسرائيلإنه خالفا لما تفكر "ونقل عن بن جاسم تطرقه لعالقات قطر الوثيقة مع حماس وقال 
كونهم يتحدثون عن وقف "وأضاف ". عليها تغييرات دراماتيكيةتغيير كبير في الحركة، لقد طرأت 
  ". هذا يعد تطورا جديا ال يمكن تجاهله١٩٦٧إطالق نار ودولة مؤقتة في حدود عام 

، وبتحيزها الى إسرائيلوتتهم أوساط في السلطة الفلسطينية، قطر، بلعب دور الوسيط بين حماس و
 او عرضت وساطة من اي نوع، مشددة على انها لن ونفت حماس ان تكون قطر لعبت. حماس ضد فتح

  .إسرائيلتفاوض 
أوضح بن جاسم    : زهير اندراوس  ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  
ي أن عالقة بالده بحركة حماس هي عالقة وثيقـة ووطيـدة ومتـشعبة، وأنـه خالفـا                  سرائيللضيفه اإل 

جوجة بأن حركة حماس تهدف للقضاء علي الدولـة العبريـة، فـان هنـاك               ية المم سرائيللالدعاءات اإل 
تغييرات جوهرية حصلت في الحركة مؤخرا، علي حد تعبير بن جاسم، الذي أضاف ان قـادة حركـة                  
حماس أحدثوا تغييرات دراماتيكية، مشددا علي أن موافقة حركة حماس علي التفاوض علي وقف اطالق               

 / دولة فلسطينية مؤقتة في حدود ما قبل الرابع من حزيـران           ىا للموافقة عل   واستعداده إسرائيلالنار مع   
 . حد قولهى، يؤكدان بشكل غير قابل للتأويل، أن التغيير قد حصل في الحركة، عل١٩٦٧يونيو من العام 

  
   بالغاز الطبيعيإسرائيلمصر بدأت تزويد  .٥٣

 كمية من الغاز الطبيعي،     إسرائيليم  ي في القاهرة أمس أن مصر باشرت تسل       إسرائيل قال مصدر    :ا ف ب  
وأوضـح المـصدر أن الغـاز       .  انتقدته المعارضة المصرية بـشدة     ٢٠٠٥,وفقاً التفاق ثنائي وقع عام      

المصري، الذي يتم نقله عبر أنبوب تحت البحر يمتد من العريش، شمالي سيناء، إلى مرفأ عسقالن قرب                 
ية سـرائيل اضي، إال انه لم يدخل بعد فـي الـشبكة اإل           منذ األسبوع الم   إسرائيلبدأ يصل إلى    "تل ابيب،   

وبسبب المعارضة الشديدة لهذا االتفاق، خصوصا من قبل جماعة األخـوان المـسلمين،             ". ألسباب تقنية 
  . تحيط السلطات المصرية هذا الموضوع بكتمان شديد

  ٢٦/٢/٢٠٠٨السفير 
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   ترحيل عشرات الفلسطينيين إلى غزةتبدأمصر  .٥٤
 السلطات المصرية، أمس، في نقل مجموعات من الفلسطينيين في حافالت تابعة للـشرطة              بدأت :القاهرة

من مدينة العريش إلى حدودها مع قطاع غزة حيث سمح لهم بالعودة إلى القطاع وقال مصدر مطلـع إن                   
 مع مسؤولين مصريين في مدينة العـريش أول         "حماس"ذلك يأتي تنفيذا لالتفاقية التي ابرمها وفد حركة         

 معتقال فلـسطينيا مـن غـزة ممـن          ١١٥أمس وتنص االتفاقية على إفراج أجهزة األمن المصرية عن          
  .احتجزوا أثناء فتح الحدود مع مصر نهاية الشهر الماضي

  ٢٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ومواقف الغرب تعرقل السالم" إسرائيل"ممارسات : الشرع .٥٥

" يةسـرائيل اإل" إن مواقف الدول الغربية والممارسات        قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع      :ب.ف.ا
في قطاع غزة من حصار وتجويع تسد أي آفاق الحتماالت السالم في المنطقة حسب ما نقلت عنه وكالة                  

خالل استقباله أمس وزير خارجية ألمانيا السابق يوشكا فيشر، وأضاف أن الـسالم فـي الـشرق     ) سانا(
وتتخلى عن منطق القوة لفرض الوقـائع       " إسرائيل"اإلرادة السياسية لدى    لن يتحقق ما لم تتوفر      "األوسط  

أنه بحث مع الشرع تطورات     "وأعلن فيشر بعد اللقاء حسب ما نقلت عنه الوكالة السورية            ".على األرض 
" يسـرائيل اإل"وحول الحـصار  ". األوضاع في المنطقة، وخصوصا لبنان والعراق واألراضي الفلسطينية   

تشديده على ضرورة إحالل السالم في المنطقة، ألنه الكفيـل بإنهـاء       "ت الوكالة عن فيشر     على غزة، نقل  
  ".الصراع ووضع حد للمعاناة

  ٢٦/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   بنواكشوطإسرائيلاحالة ثالثة متهمين جدد للتحقيق بقضية الهجوم علي سفارة  .٥٦

رة الشرطة القضائية في نواكشوط أنها تـشتبه        نقلت مصادر صحافية عن إدا    :  عبد اهللا مولود   -نواكشوط  
ية بنواكشوط نهاية الشهر الماضي، كما تـشتبه  سرائيل السفارة اإلىفي تورط معتقلين ثالثة في الهجوم عل     

في عالقتهم بـ تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي الذي أصبح ينفذ بشكل ملفـت عملياتـه فـي                   
 سبعة معتقلين سلفيين من بيـنهم خمـسة         ىاستمع بعد ظهر األحد ال    وكان قاضي التحقيق قد      .موريتانيا

موريتانيين وتونسيان، وأمر باإلفراج عنهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية قبل أن يعيد اعتقالهم، بينمـا               
  .يةسرائيلأصدر مذكرة توقيف بحق ناشط سلفي بتهمة المسؤولية عن الهجوم علي السفارة اإل

  ٢٦/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  في مزاد خيري لصالح توفير الدواء لغزة" أبو تريكة"قميص النجم  .٥٧

أعلنت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر، أمس، أنها أقامت مزاداً خيريـاً قبـل                :وكاالت/القاهرة
يومين لبيع نسخة قميص العب المنتخب المصري لكرة القدم محمد أبو تريكة المكتـوب عليهـا شـعار                  

 والتي كشف عنها أثناء مباراة منتخب مصر مع السودان في التصفيات النهائية لكـأس               "مع غزة تعاطفاً  "
 جنيه ذهبت لـصالح     ١٥٠٠وأوضحت لجنة اإلغاثة، أن القميص بيع بمبلغ         .األمم األفريقية األخيرة بغانا   

فني الخيري الذي   صندوق اللجنة لتوفير الدواء ألبناء قطاع غزة، وأقيم المزاد ضمن فعاليات المهرجان ال            
  .'تعاطفاً مع غزة وأبناء الشعب الفلسطيني' نظمته اللجنة تحت شعار 

  ٢٦/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  الرئيس المصري وملك البحرين يجددان دعمهما للرئيس عباس .٥٨
جدد الرئيس المصري محمد حسني مبارك وملك البحرين حمد بـن عيـسى آل خليفـة،                :  وفا –المنامة  

 الوطنية الفلسطينية وجهود الرئيس محمود عباس الهادفة إلى تعزيز المـسيرة الـسلمية              دعمهما للسلطة 
وأكـد   .وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عبر المفاوضات المباشرة، وفقا لقـرارات الـشرعية الدوليـة             
 المنطقة  الزعيمان، في جلسة مباحثات عقداها في المنامة امس، ضرورة إحالل السالم العادل والدائم في             

وإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية، يكفل تنفيذ القرارات الدولية ومبادرة السالم العربية وإنهاء االحتالل              
كمـا  . ي ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف           سرائيلاإل

 الخالفات السياسية بالحوار والطـرق الـسلمية   دعا الزعيمان إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وحل      
  .وروح الفريق الواحد

 ٢٦/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
   أبحاث علمية سرية ألغراض أمنية ": إسرائيل" تعّزز تعاونها مع أوروبا .٥٩

 في مجال البحـث العلمـي، رغـم         إسرائيليتطلع االتحاد األوروبي إلى تعزيز تعاونه مع         :أي بي أس  
ية تعمل بصورة غير قانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة اسـتفادت فـي             إسرائيلات  إدراكه أن شرك  

وعززت وثيقة غير معلنة أعدتها المفوضية األوروبيـة  . الماضي من أرصدة كانت مخصصة لهذه الغاية  
            طالبـت بـضمانات     إسرائيلفي األسبوع الماضي المخاوف من تكرار التجربة السابقة، حيث ذكرت أن 

ة للحفاظ على سرية المعلومات التي تقدمها إلى االتحاد األوروبي في هذا الشأن ألن نسبة كبيرة من              رسمي
ي بالمحافظة على الـسرية     سرائيليذكر أن الطلب اإل   . األبحاث المشتركة ستكون على صلة بقضايا األمن      

حتلة تلقت أمواال مـن     جاء بعد إقرار االتحاد األوروبي بأن بعض الشركات في األراضي الفلسطينية الم           
وفي هذا اإلطـار،    . ميزانية برنامج أبحاث سابق موله االتحاد األوروبي بضرائب المواطنين األوروبيين         

أن أي دعم يقدم لشركات فـي       " الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان    "أكدت سابرين غرينيير من     
 واالتحـاد   إسـرائيل ، حيث إن العالقات بـين       "يخرق التزامات االتحاد األوروبي   "األراضي الفلسطينية   

، يلتزم الطرفان بموجبهـا باتبـاع       ٢٠٠٠األوروبي تستند إلى اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في العام         
بدوره، أقر المتحدث باسم المفوضية األوروبية لشؤون الـشركات         . مبادئ حقوق اإلنسان والديموقراطية   

بعد يتعلـق بمحاربـة     " سوف يكون لها     إسرائيلاث المشتركة مع    والصناعة تون فون ليبروب أن األبح     
 أي تـدابير لتطـوير خـدمات        ،"األمن المـدني  "، لكنه أوضح أن هذا البعد سوف يركز على          "اإلرهاب

          حقوق اإلنسان تأتي في المقدمة دائمـا،       "اإلسعاف والمطافئ، مؤكداً أنّها ال تعني النواحي العسكرية وأن
  ."وروبية دائماومهمة للمفوضية األ

  ٢٦/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  برفع الحصار عن األراضي الفلسطينية" إسرائيل" تطالب فرنسا .٦٠

 برفع الحصار عن    إسرائيلأعربت فرنسا، عن قلقها الشديد ازاء الوضع في غزة وطالبت           :  وفا –باريس  
بفتح كـل نقـاط     األراضي الفلسطينية للسماح بمرور المساعدات العاجلة واالحتياجات األساسية وكذلك          

اننا : وقالت باسكال أندرياني المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية في ايجاز صحفي           . المرور
. نساند كل ما من شأنه أن يؤدي الى احراز تقدم في اتجاه السالم ونطالب كل األطراف بـضبط الـنفس                   

ية التي أدت الى استـشهاد أربعـة        رائيلسوأعربت اندرياني عن أسف الخارجية الفرنسية ازاء العملية اإل        
وطالبـت  . ية بالتخلي عن سياسـة العنـف      سرائيلأشخاص في قطاع غزة وطالبت سلطات االحتالل اإل       

  .يةسرائيلأندرياني الفصائل الفلسطينية بالوقف الكامل الطالق الصواريخ ضد المناطق اإل
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  ي الجانب يمكن ان تتكرر في الشرق االوسطسابقة االستقالل االحاد :الفروف .٦١

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في حـديث تلفزيـوني ان اعـالن              :  ا ف ب   -موسكو  
وقال الفروف لـشبكة    . استقالل كوسوفو من جانب واحد خلق سابقة يمكن ان تتكرر في الشرق االوسط            

ذين يقولون انه ال جدوى من استمرار المفاوضات        يوجد حاليا بعض السياسيين الفلسطينيين ال      "٢٤فيستي  
بدأت تعلو أصوات لتقول انـه      "واضاف الفروف   ".  وان هذه المفاوضات لن تؤدي الى شيء       إسرائيلمع  

". بعد إعالن استقالل كوسوفو من جانب واحد يجب ان نفعل بالتحديد نفس الشىء واعالن دولة فلسطينية               
الحديث التلفزيوني الذي جاء في اطار برنامج سجل قبل زيارتـه           وقال وزير الخارجية الروسي في هذا       

ال أشك في ان الفلسطينيين سيعلنون عندها استقاللهم بشكل احادي وسـيعترف كثيـرون بهـذه                "لبلغراد  
  ". الدولة

   ٢٦/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
   تناشد االتحاد األوروبي تقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين " االونروا" .٦٢

، امس، اإلتحاد األوروبي تقديم مـساعدات عاجلـة للفلـسطينيين           "األونروا" ناشدت وكالة    : بترا -عمان  
وقالت المفوض العام للوكالة كارين أبوزيد،      . والعمل على تخفيف معاناته ورفع الحصار المفروض عليه       

ن في تصريح صحافي عقب لقائها في بروكسل بمشرعين أوروبيين ومسؤولين في اإلتحاد األوروبـي، أ              
مليون دوالر أمريكي كتمويل طـارئ لتـتمكن مـن          ٢٤٦وكالة الغوث بحاجة إلى مساعدة عاجلة قدرها      

 مليـون الجـئ فلـسطيني       ٤,٤مواصلة تقديم الرعاية التربوية والصحية والخدمات االجتماعية لـنحو         
بعة من  وأضافت أن أر  . يقيمون في مناطق العمليات الخمس األردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة          

كل خمسة الجئين في عدة أماكن من األراضي الفلسطينية كغزة على سبيل المثال يعيشون تحـت خـط                  
ي تمنع موظفي الوكالة من التحرك بحرية في قطاع غزة          سرائيلوأوضحت أن سلطات االحتالل اإل    . الفقر

  . ن الشرطةمؤكدة أن الوكالة بحاجة إلى سيارات مدرعة وحراسة رئاسية ومرافَقة من عناصر م
   ٢٦/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   اختيار الحرب مع جيرانها"إسرائيل"على  : بوستواشنطن .٦٣

ية لعـدم إصـغائها     سـرائيل الحكومة اإل " واشنطن بوست " انتقد تقرير نشره موقع صحيفة       :سمير ريحان 
 اختيار  "ائيلإسر"، الذي بدا أكثر ولعا بالحرب، وأكد أنه على          "يإسرائيل"ـللعاطفة المتنامية في الشارع ال    

وأضاف أن المستفيد الوحيـد مـن       . الحرب مع جيرانها، ليعود السالم المفتور، ألنه ال يوجد خيار آخر          
الوضع الراهن هو حماس وأن خيار الحرب ربما لن يكون سهال في البداية على الرأي العالمي، الذي قد                  

 توجد دولة في العالم تتـسامح فـي          يوميا، مشيرا إلى أنه ال     "إسرائيل"يشجب، لكنه أفضل من استنزاف      
  .هجوم صاروخي يومي على أراضيها

  ٢٥/٢/٢٠٠٨المصريون 
 
  الهجرة تضاعف ِحّدة ظاهرة  في لبنانالضائقة السياسية واألمنية واالقتصادية: تقرير .٦٤

 فإن عدد المهاجرين    ، ألف نسمة  ٧٥٠ ماليين و  ٣بينما يقدر عدد سكان لبنان بـ       :  عبداهللا ذبيان  -بيروت  
وهذه الهجرة المتزايـدة    .  مليون نسمة  ١٦لمتحدرين من أصل لبناني في بلدان العالم أمسى يناهز الـ           وا

في حين تشير مراجع تابعة لألمم المتحـدة        ،  ٢٠٢١ في المئة عام     ١٧ الى   ١٩ستقلّص قاعدة السكان من     
 في المئة من    ٣٢ سنة بينهم    ٢٤ و ١٥ ألف لبناني يهاجرون سنوياً معظمهم من الشباب بين          ١٦٥الى أن   
 خصوصاً أن ثلث المهاجرين مـن المتفـوقين فـي           ، النخبة منهنالك قلق من إفقار لبنان      و... الجامعيين
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 وبينما تشير تقارير السفارة األميركية في بيروت على سبيل المثـال            .مجاالت التكنولوجيا والعلم التنموي   
 ٥٧١ تأشـيرة منهـا      ٣١٣٣ الى طلب    ) فقط ٢٠٠٧أكتوبر  / سبتمبر وتشرين األول  / بين شهري أيلول  (

 لبنـاني   ٤٤٠٠٠للهجرة، يؤكد قسم المعطيات اإلحصائية للسكان في وزارة الـشؤون االجتماعيـة أن              
 في المئة مـن     ٢٥ويشير الدكتور شربل نحاس الى أن من بينهم         . ٢٠٠٤ و ١٩٩٧هاجروا بين األعوام    

 فـي المئـة مـن       ٣٠لمئة من اإلناث و    في ا  ١٥ سنة، و  ٢٤ و ٢٠ في المئة من الذكور بين       ٣٧اإلناث و 
أما في دراسة أعدتها الجامعـة اليـسوعية فقـد توصـلت شـوهيغ               . سنة ٤٠ و ٣٠الذكور بين عمري    

 في المئة من    ٤٠ منهم   ٢٠٠٥ في المئة من الشباب اللبناني تركوا لبنان منذ العام           ٢٩لى أن   إ ،كسباريان
ى ارتفاع عدد النساء على الرجال بين األعـوام         لإوخلصت الدراسة   ...  في المئة من اإلناث    ٢٢الذكور و 
إال أن الدكتور ريـاض طبـارة الـذي يتـولى إدارة مؤسـسة               . في المئة  ١٣,٤ بنسبة   ٢٠٠٣ و ١٩٧٥
 ، سنة بعدما تضاعفت نسبة العزوبيـة      ١٥لى نشوء حال جديدة تتمثل بهجرة البنات منذ         إ يلفت   ،إحصائية

 فيما يعتبر الـدافع األمنـي       ، يعود الى العامل االقتصادي    يعتبر أن السبب الرئيس في مسألة الهجرة      هو  و
تشير غيتا حوراني من مركز دراسات في        إلى ذلك وعلى صعيد الكفاءات المهاجرة،        .للهجرة أقل تأثيراً  

 طبيبـاً  ٢٧٩٦لى كفاءة الشباب اللبناني المهاجر حيث يوجد في الواليات المتحدة وحدها           إ ،جامعة اللويزة 
ن معدل سن   أتبين دراسة الفتة قامت بها وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان،           صعيد آخر،    وعلى   .لبنانياً

سبب ذلـك يعـود الـى الـضائقة         ، موضحة أن     سنة للشاب  ٣٥ سنة للفتاة و   ٣١الزواج في بيروت هو     
 في بيروت حـول الفتيـات       "مركز البحوث العلمية  "وبحسب استطالع أعده    . هجرة الشباب واالقتصادية  

 عن رغبتهم بالزواج من     ، في المئة من الشبان المقيمين الذين شملهم االستطالع        ٨٧ت، فقد أعرب    العامال
 هجرة الشباب اللبناني تحمـل       إال أن  . في المئة أن المرأة ملزمة بمساعدة زوجها       ٧٧امرأة عاملة، وأكد    

 فـي   ٢٥,٨ ت الخارج شكّل   تحويالت اللبنانيين في   تبين أن عامالً إيجابياً ال بد من ذكره، خصوصاً إذا ما          
  . دوالر لكّل لبناني مقيم١٤٠٠ بليون دوالر، أي بمعدل ٥,٧ وبلغت ،٢٠٠٦المئة من الناتج المحلي عام 

  ٢٦/٢/٢٠٠٨الحياة 
  

  البروتستانت في الواليات المتحدة دراسة تبين تراجع نسبة  .٦٥
أن البروتستانتية التـي     االميركي نشرت، أمس،     "بيو فورم " أعدها معهد     حديثة  أظهرت دراسة  :أ ف ب  

ى، باتت تتضاءل تدريجياً وقد تتحول إلى أقلية، مع ارتفـاع           االميركيين يعتنقونها في ما مض    كان معظم   
  في المئة مـن االميـركيين      ٨٠نسبة البروتستانت، بين    حيث تبين أن    . موجتي تغيير المعتقدات والهجرة   

 في المئة، بعدما كانت تتجـاوز       ٥١إلى أقل من     يدينون بالمسيحية على اختالف مذاهبها، انحسرت        الذين
االشخاص بينما بلغت نسبة     في المئة،    ٢٥إلى  في المقابل ارتفعت نسبة الكاثوليك      و. الثلثين في الستينيات  

  . في المئة١٦الذين ال ينتمون إلى مذهب أو عقيدة دينية معينة 
  ٢٦/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  قمة دمشق في مهب الريح .٦٦

  ياسر الزعاترة
التي ستعقد  " ضرورة توفير فرص النجاح للقمة العربية     "لذي تعنيه الدبلوماسية المصرية بتأكيدها على       ما ا 

 ، وبإشارتها إلى أن الدولة المستضيفة للقمة لم تبذل ما يكفي من الجهد لضمان نجاحها              ،نهاية آذار المقبل  
  د القمة أو إفشالها؟، مع التذكير بأن الوقت ما زال متاحا لتجاوز العقبات التي تحول دون عق

ليس من الصعب القول إن هناك من يريد تحويل عقد القمة في دمشق إلى سـيف مـسلط علـى عنـق                      
 من بينها   ، وربما في ملفات أخرى    ،الدبلوماسية السورية بغية انتزاع تنازالت ال تطيقها في الملف اللبناني         

  .الملف الفلسطيني والعالقة مع إيران
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 ما يفرض على دمشق أن تـدرك        ، واضح بين القاهرة والرياض في شأن القمة       يحدث ذلك في ظل توافق    
 ، إذ من دون حضور الدولتين ستغدو القمة أقرب إلى الفشل منها إلى النجـاح              ،أن قمتها في مهب الريح    

 فكيف إذا تمكنا من تحريض      ،األمر الذي ينطبق بشكل من األشكال على حضورهما بوفد متدني المستوى          
   أو االكتفاء بتمثيل متدني المستوى؟، ،لدول على عدم الحضورالعديد من ا

" ضـرورات "زيارة الرئيس المصري إلى الرياض هي تأكيد جديد على التوافق المصري السعودي على              
 مـع   ، ممثلة في تأمين انتخاب رئيس لبناني ضمن شروط معينة ترفضها قوى المعارضـة             ،إنجاح القمة 

 وبدعم مصري سعودي هي التي مالت       ، لكن قوى المواالة   ،لت على نحو ما   العلم أن هذه األخيرة قد تناز     
  . إلى التشدد

ليس ثمة شك في أن القيادة السورية معنية إلى حد كبير بتنظيم قمة ناجحة تعيد االعتبار للدور الـسوري                   
 لكنها لـن    ،بيرتين كما أنها معنية أيضاً باستعادة التوافق مع العاصمتين العربيتين الك          ،في المعادلة العربية  

 فما دفعته حتى اآلن لقاء دم الحريري يعد كافياً بمنطـق            ،تشتري ذلك مقابل حضورها ودورها في لبنان      
 حتى لو اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيل القمة كما فعلت            ، وليس لديها القابلية لدفع المزيد     ،السياسة

  . تونس من قبل
ليها حسن نصراهللا بعد أسبوع من اغتيال عماد مغنية هي في           يشار هنا إلى أن التوضيحات التي اضطر إ       

 أعني التراجع من مقولة الثأر إلى مقولة الدفاع فـي مواجهـة قـرار الحـرب                 ،جوهرها مطلب سوري  
ي حين  سرائيل بل علق األمر بالقرار اإل     ، مع العلم أن الرجل لم يقل في تشييع مغنية أنه سيرد           ،يسرائيلاإل
  ".  فلتكن حرباً مفتوحة،حرباً مفتوحة) أردتموهاليس (تريدونها  "،قال

 ، وبالطبع على خلفية توفير األجواء لنجاح القمة       ،حدث ذلك من أجل توفير أجواء أفضل للتوافق اللبناني        
من دون تجاهل واقع أن حلفاء حزب اهللا في المعارضة قد شعروا بالحرج من موقف نصراهللا األول كما                  

 ،ال أن األزمة مع بعض المحاور العربية ليست متعلقة بالملف اللبناني وحـده     والح. فهمته وسائل اإلعالم  
) المصري تحديـداً  ( إذ أن الملف الفلسطيني له حضوره في السياق          ،وإن يكن األكثر تأثيراً من دون شك      

في ظل حاجة القاهرة إلى الضغط على حماس من أجل تجاوز مشكلة المعبر التي تحـرج النظـام فـي                    
األكيد أن سوريا تعاني هذه األيام من هبوط السقف العربـي فـي             . شعبية الداخلية والخارجية  األوساط ال 

 مع أن األصل هو توفر المزيد من التماسك في ظل الـضعف             ،التعاطي مع الملفات األساسية في المنطقة     
لية في الـدول     لكن الملفات الداخ   ، إلى جانب األزمة السياسية في الدولة العبرية       ،الذي تعيشه إدارة بوش   

  .العربية ما زالت تؤثر جوهرياً على سواها من الملفات
 فضالً عـن مجـرد      ، من دون أن يعني ذلك حسم بفشلها       ، تبدو القمة في مهب الريح     ،في ضوء ذلك كله   

 معلنه بلسان الحال أن الغائبين هـم        ، إذ ليس من المستبعد أن تبادر دمشق إلى عقدها بمن حضر           ،عقدها
  . تعطيل العمل العربي المشتركمن يتحملون وزر

   ٢٦/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  ت دخول غزةيوهاسينار .٦٧

  موشية آرنس
حكومة اولمرت استنفذت كل ذريعة يمكن ان تخطر بالبال من اجل تجنب القيام بالعملية الوحيـدة التـي                  

ما يعرف  هذه العملية ك  . تزيل تهديد الصواريخ والقذائف عن التجمعات السكانية اليهودية في محيط غزة          
ية الى قطاع غزة للعمق المطلوب الخراج هذه التجمعـات         إسرائيلالجميع هي دخول قوات برية عسكرية       

  .من مدى الصواريخ
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االدعاء السخيف بأن االرهابين الفلسطينيين قد يستخدمون في هذه الحالة صواريخا ذات مدى اطول قـد                
عملية البرية التي تبعد التجمعات الـشمالية عـن   حينذاك ايضا ادعي ان ال. تردد خالل حرب لبنان الثانية    

  .مدى الكاتيوشا لن تحميهم من الصواريخ االطول مدى
القوات البرية لم تحصل اذا على اوامر التدخل وهذه الصواريخ التي يسهل تحريكها واخفاؤها واصـلت                

 ان  –يتعلم العبـرة    اما زال هناك اآلن من لم       .  حتى اليوم االخير من الحرب     إسرائيلالسقوط على راس    
من االسهل اكثر معالجة قضية الصواريخ طويلة المدى؟ هذا هو ما يتمخض عنه تدارس الوضـع فـي                  

  .غزة
الذريعة الثانية التي تتردد مؤخراً هي اننا النمتلك استراتيجية للخروج او بكلمات اخرى كيف سننجح في                

لمفاهيم الرأسـمالي كـل وزراء الحكومـة        هو كلمة مركزية في عالم ا     " الخروج"الخروج بعد ان ندخل؟     
يعرفون باالمور التجارية طبعاً ولكن يجب ان نامل ان يكونوا مدركين رغم ذلك للفرق بين مصير اطفال               

  .سديروت الذين يوجد على كاهلهم التزام بهم كحكومة وبين صفقاتهم المالية والتجارية
التكلفة قد تكون ذات صلة عند التداول بالبـدائل          –ايضاً يتوجب ان يكون واضحاً ان اعتبارات المنفعة         

التي تحقق هدفها المطلوب في آخر المطاف ولكنها ليست ذات صلة بالمرة عندما يمكن لخطـوة واحـدة      
  .والهدف في هذه الحالة هو ضمان امن وسالمة سكان غالف غزة. معينة ان تحقق الهدف

ين يعتقدون ان من الممكن التنبؤ بالمـستقبل ومعرفـة   لذلك انا اقترح سيناريوهين محتملين لكل اولئك الذ 
ي ينفذ العمليـة بنجـاح      سرائيلاالول تفاؤلي ومفاده ان الجيش اإل     : كيفية الخروج من غزة لحظة دخولها     

هذا السيناريو غير مضمون ولكنـه      . االمر الذي يؤدي الى ايقاف الصواريخ حتى بعد خروجه من هناك          
  .غير ممكن ايضاً

هذا ايضاً غيـر مؤكـد اال انـه         . سوأ هو ان الصواريخ ستواصل سقوطها انسحاب الجيش       السيناريو اال 
  . هناك طبعاً سيناريوهات انتقالية أخرى كثيره. ممكن

هناك امكانية ان يحصل سكان سديروت على مهلة للتفكيـر واالسـتراحة وتـدارس خيـارات جديـدة                  
  .حابومبادرات اخرى وتشعر الحكومة بحرية تحديد موعد االنس

كل السيناريوهات بوجه عام افضل من الوضع الحالي الذي يلوح فيه الخطر اليومي لحيـاة المـواطنين                 
  .يينسرائيلاإل

كم سيكون دخول القوات البرية لغزة صعبا؟ ان اخذنا االشهر الكثيرة التي تسنت للتخطيط والتدريب وفي                
عتاد هذه المهمة لن تكون من المهمات االكثر        ظل التعرف مع البيئة عن كثب والتفوق الهائل في العدة وال          

كلما مـر   : ولكن هناك امر واحد يتوجب ان يكون واضحاً       . صعوبة التي تفرض على الجيش حتى االن      
  .مزيد من الوقت كلما زادت صعوبة المهمة

حماس والجهاد االسالمي يدخلون السالح والذخيرة ويتدربون ويخططون ويزيدون قوتهم ولذلك سـيكون           
  . بكير في العملية افضل من تأخيرهاالت

  هآرتس
  ٢٦/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  غربية للفلسطينيين مرفوضة ومدانة مساعدات .٦٨

  ياسر سعد
نقلت وكالة األنباء رويترز تقريراً إخبارياً من القدس جاء فيه إن مستشاري االتحاد األوروبـي لقـوات                 

 مليـون يـورو لتكثيـف       ١٥٠إلى ضخ مبلغ    الشرطة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعون        
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين في المنطقـة قـولهم إن هـذا             . عمليات التدريب وتوسيع السجون   

المبلغ يصل إلى عشرة أمثال ما تم التعهد به حتى اآلن بموجب برنـامج االتحـاد األوروبـي لتـدريب                  
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مر في برلين في الربيع القادم يركز علـى تمويـل           الشرطة الفلسطينية، وأن قوى غربية تعتزم عقد مؤت       
  .احتياجات قوة الشرطة التابعة لعباس ونظام السجون المتداعي في الضفة الغربية المحتلة

حكومة عباس شنت حمالت أمنية في الضفة الغربية في أواخر العام الماضي إلظهار التزامهـا بخطـة                 
لحمالت تنقصها الفعاليـة بـسبب نقـص مـساحات          فيما يقول مسؤولون غربيون إن ا     . خارطة الطريق 

ونقلت رويترز عن تقرير حديث لمدقق حسابات تـابع         . السجون الالزمة الحتجاز النشطاء بعد اعتقالهم     
وقال برنـامج   .  من القيود الحديدية   ٤٠إن الشرطة في الضفة الغربية ال تملك سوى         : لالتحاد األوروبي 

مدير .  من القيود الحديدية الجديدة    ٢٥٠بدأ هذا األسبوع في توزيع      االتحاد األوروبي لتدريب الشرطة إنه      
 مليون يورو من التمويل ١٠٠برنامج االتحاد األوروبي للتدريب كولين سميث صرح أن هناك حاجة إلى         

اإلضافي على المدى القصير والمتوسط لتكثيف التدريب وتزويد قوة شرطة عباس بالمعدات، وأن هناك              
  . مليون يورو لتجديد وتوسيع نظام السجون ومراكز االحتجاز الفلسطينية٥٠حاجة أيضا إلى 

بعيد مؤتمر أنابوليس أعلنت وزيرة الخارجية األميركية، كوندوليزا رايس، عن تعيين القائد السابق لحلف              
شمال األطلسي، الجنرال جيمس جونز، مبعوثا خاصا لإلدارة األميركية لشؤون األمن بالشرق األوسـط،              

اعد الفلسطينيين على وضع مفهوم أفضل ألمن الدولة التي يرغبون في إقامتها، ومراقبة مدى تنفيـذ                ليس
  .كل جانب لما التزم به بموجب خارطة الطريق حسب رايس

الفلسطيني في المفهوم الغربي الحفـاظ علـى أمـن االحـتالل            -يسرائيللعل من أهم أولويات السالم اإل     
شعب الفلسطيني في الضفة الغربية والمأساوية في قطاع غزة، االغتيـاالت           األوضاع القاسية لل  . ورفاهيته

والقصف والتوغالت، الحواجز األمنية والجدار العنصري الفاصل، سرطان االستيطان الذي ينهش فـي             
كل ذلك وأكثر منه يتوارى في جدول االهتمام الغربي أمام األمن           .. األراضي الفلسطينية ويقطع أوصالها   

المناطق الفلسطينية تحتاج إلى الدواء وإلى حليب األطفال أكثر بكثير من حاجتها إلى قيـود               . يسرائيلاإل
الشعب الفلسطيني ال يحتاج إلى توسعة السجون، فهو سـجين          . حديدية تضاف إلى قيود االحتالل وقسوته     

  .االحتالل منذ عقود
وة أولى فـي تنفيـذ مـا يعتبـر          المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تالحق المقاومين وتضطهدهم كخط        

ية ولو رمزية، وحتى تحظـى بالرضـا األميركـي          إسرائيلالتزاماتها في خارطة الطريق قبل أي خطوة        
على الفلسطينيين أن يدوروا في حلقة مفرغة، وعلى سـلطتهم أن تتـصرف كحكومـة               . والقبول الغربي 

النتيجة تفجير لصراعات ولحـروب     و. غاشمة وتتعامل مع مواطنيها الرافضين لالحتالل بقبضة حديدية       
  .داخلية كما يجري في العراق توفر على المحتل الكثير من الجهد والعناء

جاءت وفاة مجد البرغوثي إمام مسجد وأحد كوادر حماس في الضفة الغربية، والذي كان معـتقالً فـي                  
منية للـسلطة الفلـسطينية   مركز توقيف تابع لجهاز المخابرات الفلسطيني في رام اهللا، كنتيجة للسياسة األ  

  . بتحريض مباشر من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
 الـشهير   "يو تيـوب  "حماس اتهمت عناصر أمن السلطة بتعذيبه حتى الموت، ونشرت فيديو على موقع             

الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من النائب العـام         . للجثة وقد بدت عليها عالمات التعذيب واضحة      
صور البرغوثي وردة فعـل     . قيق في وفاة مجد البرغوثي وإطالعه على النتائج بأسرع وقت ممكن          التح

عباس تشير إلى مصداقية اتهامات التعذيب من قبل قوات األمن الفلسطينية، والتي يشرف على تـدريبها                
  .المقالخبراء أميركيون ولها مستشارون أوروبيون يسعون لدعمها بأدوات القمع كما جاء في بداية 

لم نسمع احتجاجا غربيا على مسألة التعذيب، أو طلبا للتحقيق في ظروف وفاة البرغوثي، وكأن معـايير                 
  . ي أو يفكر في ذلكسرائيلحقوق اإلنسان ال تنطبق على من يقاوم االحتالل اإل
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