
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االنتخابات المبكرة الصيغة األسلم الستعادة الوحدة: عباس
  "غير الوطنية" في غزة وتصف تصريحات عباس بـ"القاعدة" تنفي وجود الحكومة المقالة

   والموقف العربي من الحصار متواضع...نتمسك بالحوار الوطني ولن نتنازل: زهارال
  إذا لم ينتخب في المؤتمر السادس للحركة" فتح"دحالن يهدد باالنشقاق عن : السبيل األردنية

  ونحن محسوبون على اإلجماع اللبنانياألنظار موجهة إلى عين الحلوة : زكي يحذرعباس 
  "ال تستثني أحدا" يتوعد حماس بحرب أولمرت
   ألف منزل في القدس مهددة بالهدم٢٠: تقرير

  إلعادة تشغيل معبر رفح) خماسية(مصر تبلور خطة 

ارتفاع عـدد شـهداء العـدوان
 ىإلالصهيوني على غزة والضفة     

    بينهم نجل قيادي في حماس١٩
  

 ٤ ص... 
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            ٢ ص                                   ١٠٠٣:         العدد                  ٢٨/٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

    :السلطة
 ٤  االنتخابات المبكرة الصيغة األسلم الستعادة الوحدة: عباس .٢
 ٥  "غير الوطنية" في غزة وتصف تصريحات عباس بـ"القاعدة" تنفي وجود الحكومة المقالة .٣
 ٥  يةإسرائيل بالعالقة مع القاعدة كذبة  حماساتهام و..المبادرة اليمنية إيجابية: أحمد يوسف .٤
 ٦ تصريحات عباس حول الصواريخ أعطت االحتالل الضوء األخضر لمزيد من العدوان: النونو .٥
 ٦   لن يطولاالنقالب األسود على الشرعية في الضفة الغربية :ةالمقالحكومة ال .٦
 ٦   بتشغيل معبر رفح"إسرائيل" مع رهن التهدئةأحمد يوسف ي .٧
 ٧  يةسرائيلتدين التصعيد وعمليات القتل اإلالفلسطينية الرئاسة  .٨
 ٧  يةسرائيلإل على المجازر اعلى حق المقاومة في الردحكومة هنية تشدد  .٩
 ٧   الملتزمين بشروط التهدئةكتائب شهداء األقصى تدين اغتيال أحد أفراد  فياضحكومة .١٠
 ٧   عن األسرىواإلفراج النار إطالققراقع يكشف عن خطة تعتمد تزامن المفاوضات ووقف  .١١
 ٨   بعقد اجتماع خماسي لبحث قضية المعابرأميركي وعد إطارزيارة رايس في : المالكي .١٢
 ٨  يدين الرسومات المسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم" الوطني الفلسطيني" .١٣
    

    :المقاومة
 ٨   والموقف العربي من الحصار متواضع...لنتمسك بالحوار الوطني ولن نتناز: الزهار .١٤
 ٨   وتشغيل معبر رفح شرط للتهدئة "... رجال األعمال"لقاءات في غزة لبحث مبادرة : حمدان .١٥
 ٩   معبر رفح تشغيلإعادة بشأن بلورته مصرلع على التصور الجديد الذي طّلم ن": حماس" .١٦
 ٩   بين الشهداء الخمسة" القسام"في " الوحدة الصاروخية"قائد : إذاعة األقصى التابعة لحماس .١٧
 ٩   وعليه أن ينتظر الردمجازر االحتالل تؤكد على دموية العقلية الصهيونية: أبو عبيدة .١٨
١٠  ال تهدئة مع االحتالل ما دامت جرائمه متواصلة بحق المقاومين": ية الناصرألو" .١٩
١٠  تتوعد بالرد" الكتائب"و"... كتائب األقصى"ية خاصة تغتال مطلوباً من إسرائيلوحدة  .٢٠
١٠  "كتائب القسام" أطلقته ي بصاروخإسرائيلمقتل  .٢١
١٠ إذا لم ينتخب في المؤتمر السادس للحركة" فتح"دحالن يهدد باالنشقاق عن : السبيل األردنية .٢٢
١١  األنظار موجهة إلى عين الحلوة ونحن محسوبون على اإلجماع اللبناني: زكي يحذرعباس  .٢٣
١١   امة حمدان يزور الحص ويؤكد على حيادية الموقف الفلسطيني من الشأن اللبنانيأس .٢٤
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢  "ال تستثني أحدا" يتوعد حماس بحرب أولمرت .٢٥
١٢   مقاتلة "٣٥إف "تطلب من أمريكا تزويدها بطائرات " إسرائيل" .٢٦
١٢      عومري شارون في السجن بتهمة الفساد  .٢٧
١٢  تحضر ملتقى بشأن المياه في عمان "إسرائيل" .٢٨
١٣   "حزب اهللا"بالتساهل مع " يونيفيل"الـتكثف تدريباتها وتتهم الجيش اللبناني و" إسرائيل" .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٣   ألف منزل في القدس مهددة بالهدم٢٠: تقرير .٣٠
١٣  لهيكل المزعومل ى الموقع الجغرافيي يدعي عثوره علإسرائيلباحث  .٣١
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١٣   لمسجد في طبريايةإسرائيلنتهاكات المفتي الفلسطيني العام يدين ا .٣٢
١٣  دوليايين المتورطين بجرائم ضد الفلسطينيين سرائيللمالحقة اإلنفاع يدعو  .٣٣
١٤  خمسة مواطنين فلسطينيين في غزة بينهم ثالثة أطفالاستشهاد  .٣٤
١٤   طبيوإهمالمراضاً مختلفة أ يعانون األسرىت ظروف اعتقالية قاسية وعشرا .٣٥
١٤   يطالبون بإنهاء االعتقال السياسي الفلسطينيةأهالي المعتقلين في سجون السلطة .٣٦
١٤  مسيرة في رام اهللا احتجاجاً على منع توزيع صحيفة األيام في غزة .٣٧
١٥   بسبب الحصارغيروا أسلوب حياتهم االجتماعيةمن فلسطينيي قطاع غزة  %٧٦: دراسة .٣٨
١٥   تعقد مؤتمرها السنوي العامبريطانيارابطة الجالية الفلسطينية في  .٣٩
   

   :اقتصاد
١٥   عن الخالف السياسي غزة مبادرة لتحييد معابر يعكف على طرح الفلسطينيالقطاع الخاص .٤٠
 ١٥  ٢٠٠٧العام % ٢٢ حقق نمواً نسبته  الفلسطينيالقطاع المصرفي: محافظ سلطة النقد .٤١
   

   :ثقافة
 ١٦  في المنافي األخالقية في موضوع دفن الفلسطيني المقيم اإلشكاليةفيلم وثائقي يبحث  .٤٢
   

   :بيئة
 ١٦  قرب نفاد مطهرات مياه الشربفي غزة مع تحذيرات من كارثة صحية وبيئية  .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
١٦  إلعادة تشغيل معبر رفح) خماسية(مصر تبلور خطة  .٤٤
١٦  "فتح"و" حماس"لوفدين من حركتي  "استضافة مفتوحة"ـصنعاء مستعدة ل .٤٥
١٧  يتعلق بالقضية الفلسطينيةفي ما تنسيق المواقف والتشاور : الملكان السعودي واألردني .٤٦
١٧  ! إلسقاط الطائرة الليبية٢٥ في الذكرى الـإسرائيلدعوى على  .٤٧
   
   :ليدو
١٧  المنسق الدولي لعملية السالم يدعو إلى إستراتيجية ثالثية لفك حصار غزة .٤٨
١٨   واشنطن تنفي وجود خطة لتوطين الالجئين الفلسطينيين .٤٩
١٨   اليمين على التوراةت أقسم مسلما وقدت لسانأو" إسرائيل"أنا صديق لـ: أوباما .٥٠
١٨  تهاا اعتداءإيقاف إسرائيلحماس مسؤولة عن الوضع في غزة وعلى : رايس .٥١
١٨  إسرائيل إلى األسرى رسالة بشأن إيصالعلى  يحرص وزير بلجيكي .٥٢
١٩  إسرائيل ملف األسرى الفلسطينيين في قلب العالقة مع :البرلمان األوروبي .٥٣
١٩    تصنعان صاروخاً مضاداً للطائراتإسرائيلالهند و .٥٤
١٩   وسهال بكم في فلسطينأهال: يينسرائيلقائد الطائرة الفرنسية للمسافرين اإل .٥٥
١٩ وزيرة التنمية األلمانية تلقي محاضرة حول السياسة التنموية نحو السالم .٥٦

   
    :مختارات

٢٠  من المسلمين% ٧ن نسبتهم ي المتطرف سنوات تبين أن٦دراسة استمرت  .٥٧
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    :حوارات ومقاالت

٢٠  خالد وليد محمود... سطينيأفول نجم اإلقطاع السياسي الفل .٥٨
٢١  أمين المشاقبة. د... "المبادرة اليمنية" .٥٩
٢٢  مروان كنفاني... ي مع قطاع غزةسرائيلتداعيات فك االرتباط اإل .٦٠
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
    بينهم نجل قيادي في حماس١٩ إلىدوان الصهيوني على غزة والضفة ارتفاع عدد شهداء الع .١

، ثمانية فلسطينيين في كل من قطاع غزة        اليوماغتال الطيران الحربي الصهيوني، منذ ساعات فجر        : غزة
والضفة الغربية، بينهم طفل استشهد متأثراً بجروح أصيب بها أمس، مما يرفع عدد الشهداء مـن فجـر                  

، اثنين من مجاهـدي     )٢٨/٢(فقد استشهد صباح اليوم الخميس       .إلى تسعة عشر شهيداً   ) ٢٧/٢(األربعاء  
 ، ، في قصف صهيوني في محيط موقع قريب للكتائب بحي الزيتون شـرق مدينـة غـزة                "كتائب القسام "

جواد طافش وحمـزة    : أن أحد الشهيدين هو   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وذكرت مصادر الطبية لمراسل     
وأفادت مصادر خاصة لمراسلنا أن الشهيد جواد طافش من          ".حماس"حية، نجل القيادي في حركة      خليل ال 

وفي ساعات فجـر اليـوم؛       .مسكان حي الزيتون بغزة، وهو أحد فرسان المكتب اإلعالمي لكتائب القسا          
ا وإصابة آخـر، بعـد تعرضـهم      " القسام"أكدت مصادر أمنية وطبية متطابقة استشهاد مجاهد في كتائب          

  .لقصف جوي صهيوني
وفي غارة ثانية استهدفت طائرات االحتالل بصاروخ على األقل شرق الشجاعية أيضاً فجر اليوم استشهد               

وفي مخيم بالطة في نابلس استشهد مقاومان وأصـيب          .، أحدهم قائد ميداني   "ألوية الناصر "مقاومان من   
ت مسلحة عنيفة مع قوات االحتالل فـي        آخر من كتائب شهداء األقصى، فجر اليوم الخميس في اشتباكا         

وحملت مصادر في كتائب األقصى محافظ نابلس ومـسئولي أجهزتـه            .مخيم بالطة، شرق مدينة نابلس    
 .األمنية المسؤولية عن هذه الجريمة، ملمحين إلى تواطؤ وتنسيق مشترك أدى إلى تـصفية المقـاومين               

ما اصطلح على تسميته العفو مقابـل تـسليم         وجاء استهداف نشطاء كتائب األقصى رغم موافقتهم على         
  . السالح والتخلي عن المقاومة

  ٢٨/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  االنتخابات المبكرة الصيغة األسلم الستعادة الوحدة: عباس .٢

كد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خـالل الحـوار الـذي           أ: عمانمن   ٢٨/٢/٢٠٠٨الدستور  نشرت  
 ال حل بدون القدس وال تأجيل لقضية القدس وان القـضايا            أن في منتداها    أمس" تورالدس"صحيفة  نظمته  
 سوف تبحث رزمة واحدة مع بعـضها        -، والمياه   األمن القدس، الالجئون، االستيطان، الحدود،      األساسية

 منها الن التأجيل يعني النهاية والموت والضياع، رافضا حل الدولة ذات الحـدود              أيالبعض ولن يؤجل    
 قضية مـن القـضايا      ألي تعني تأجيل القضية وهذا يعني موت القضية برمتها، فال تأجيل            ألنهاالمؤقتة  
 هي العودة عـن االنقـالب وااللتـزام         األساسية معالمها   إن: لى المبادرة اليمنية قائال   إشار  أو .الجوهرية

 أخـرى  بنود   إلى إضافةعية،   انتخابات مبكرة رئاسية وتشري    إلىبالشرعيات الفلسطينية والعربية والذهاب     
ول المتنـازلين   أكـون   أ الشعب اختار حماس سوف      وإذا،  أخرىلنذهب للشعب مرة    " وقال .غير مفصلية 

 البيـت الفلـسطيني الـداخلي       إصالح على ضرورة    عباسكد  أو ".عن الرئاسة وعن المجلس التشريعي    
زات لصالح الـشعب الفلـسطيني      واستغالل الفرصة القائمة من خالل التفاوض والمفاوضات لتحقيق انجا        
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 التي احتلتهـا    األراضي سالم يؤمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على كامل            إلىوالتوصل  
ي وحالـة  سرائيلوقال انه ال يوجد تضارب بين استمرار المفاوضات مع الجانب اإل          . ١٩٦٧ عام   إسرائيل

  .تعقد القمة العربية في دمشق في موعدها المحدد أن في أملهعرب عن أو. االنقسام الفلسطينية
 الـشعب   إلـى االحتكام   عتبر الرئيس عباس أن    ا :القاهرةمن   ٢٨/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   وأضافت  
 انتخابات مبكرة الصيغة األسلم الستعادة الوحدة الوطنيـة فـي مواجهـة االحـتالل               إجراء إلىوالتوجه  

 مؤسسة ياسر   إطالق في مقر الجامعة العربية بمناسبة       األول أمسساء   م أقيموأكد في احتفال    . يسرائيلاإل
 دولة فلسطينية   إلى أن مبادرة السالم العربية تعد فرصة تاريخية لتحقيق سالم عادل وشامل يقود              ،عرفات

  .١٩٦٧مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 
 اعتبر المستشار السياسي    :هان الحسيني  جي ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة  وأوردت  

 أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة فـي المبـادرة        " الحياة"لـ في حديث    لرئيس الحكومة المقالة أحمد يوسف    
يريد انتخابات مبكرة ويعتقد انه إذا جاع الناس فإنهم         "وقال إن عباس    ". محاولة الستغالل الوضع   "اليمنية

كيف ستعقد انتخابات والشعب مشطور، وكيف      : "وتساءل مستنكراً ". وهذا وهم ... سيصوتون لحركة فتح  
  ".ستدار االنتخابات من دون تفاهم على العناوين والقضايا الجوهرية؟

  
  "غير الوطنية" في غزة وتصف تصريحات عباس بـ"القاعدة" تنفي وجود الحكومة المقالة .٣

حكومـة المقالـة فـي      ال الداخلية فـي      الغصين الناطق بلسان وزارة     إيهاب قال:  صالح النعامي  - غزة
ـ  في قطاع  " القاعدة" اتهامات عباس لحركة حماس بالتغطية على تنظيم         إن"،  "األوسطالشرق  "تصريحات ل

 هذه  أنوأضاف  ".  تساهم في توفير الذرائع لالحتالل وتوفير غطاء الستهداف المدنيين الفلسطينيين          ،غزة
وعات تم تجنيدها من قبل جهاز المخـابرات بقيـادة توفيـق            االتهامات تأتي محاولة الستغالل قيام مجم     

، وتصوير الواقع في غـزة وكأنهـا        أخرىالطيراوي لمهاجمة مؤسسات ومرافق للمسيحيين ومؤسسات       
 التحقيقات مع أفراد المجموعة المتهمـين بتفجيـر مكتبـة           أنوشدد الغصين على    ". تشهد نشاطاً للقاعدة  

بقيادة توفيق    دلت على انه تم تجنيدهم من قبل المخابرات        أسبوعينل  جمعية الشبان المسيحية في غزة قب     
 مازن تصوير غزة    أبو انطباع للعالم بأن هناك وجودا للقاعدة، استطراداً مع محاولة           إلعطاء ،الطيراوي

 إسـرائيل  مازن نفس شـروط      أبوواستهجن الغصين أن يعيد      ".إمارة ظالم "بعد الحسم العسكري وكأنها     
 عندما قال إن رفع الحصار يتطلب وقف صواريخ المقاومة، معتبراً أن هذه التـصريحات               لرفع الحصار 

 الـشعب   أبناء مازن بالقيام بواجباته تجاه      أبووطالب الغصين   ". موقفاً غير وطني وغير مسؤول    "تعكس  
 . مريض بفعل الحصار١٠٠ من أكثر اآلنالفلسطيني الذين توفي منهم حتى 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  يةإسرائيل بالعالقة مع القاعدة كذبة  حماس واتهام..المبادرة اليمنية إيجابية: أحمد يوسف .٤

حمـاس  أحمد يوسف ترحيب حركة     . أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة المقالة د         :غزة
ـ       "فتح"بالمبادرة اليمنية لرأب الصدع مع حركة        " برسقدس  "، وأشاد أحمد يوسف في تصريحات خاصة ل

وكـشف  ،  بالمبادرة اليمنية، لكنه أشار إلى أن بعض بنودها يحتاج إلى إيضاحات من أصحاب المبـادرة              
النقاب عن أن وفدا من الحركة سيزور صنعاء للقاء بالرئيس علي عبد اهللا صالح لمناقشة بعض التفاصيل                

اليمنية تمثل مجموعة من الرؤى     واعتبر يوسف أن المبادرة      .المتعلقة بالبندين األول والثاني من المبادرة     
  .ودعا يوسف الرئيس عباس إلى الحوار .، لكنه عاب عليها الدعوة لحوار مشروط"حماس"بين الرئاسة و

" حمـاس "على صعيد آخر اتهم يوسف جهات في رام اهللا محيطة بالرئيس عباس بمحاولة الوقيعة بـين                 
إسفين في العالقات اإليجابية التي تـربط       ومصر ومحاولة اإليحاء للرئيس عباس ببعض المعطيات لدق         

وأعرب يوسف عن استغرابه الشديد النـزالق الـرئيس          .والشعب الفلسطيني عامة ومصر   " حماس"بين  
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 أن  يوسـف واعتبـر    ".القاعـدة "بـ" حماس"ية عن عالقة    إسرائيلعباس لترديد اتهامات هي في األساس       
بالدليل القـاطع   " حماس" له أي مبرر بعد أن أكدت        بمحاولة اغتيال عباس ليس   " حماس"العودة إلى اتهام    

أنها لم تخطط لذلك ولم يخطر لها على بال، وأنها لم تفكر طوال تاريخها في اغتيال أي أحد حتـى مـن           
أولئك الذين كانوا سيفا مسلطا على مشروعها اإلسالمي فضال عن أن يكون المستهدف الرئيس عبـاس                

التـي  " حماس"كومة في غزة، وهو أمر ال ينسجم أيضا وخيارات          الذي ال تزال صوره تزين مكاتب الح      
  .تحترم الديمقراطية وتقر بالشراكة السياسية وتؤمن بالتداول السلمي على السلطة، على حد تعبيره

  ٢٧/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
  تصريحات عباس حول الصواريخ أعطت االحتالل الضوء األخضر لمزيد من العدوان: النونو .٥

 طاهر النونو إن تصريحات عباس التي قارن فيها ما بين            المقالة في غزة   ق باسم الحكومة   قال الناط  :غزة
ي وصواريخ المقاومة أعطت الضوء األخضر لالحتالل لممارسة مزيد من العـدوان،            سرائيلالعدوان اإل 

إن " قـدس بـرس   "وأضاف النونو لوكالـة      .ن المشكلة في صواريخ المقاومة    أوأعفاه من المسؤولية وك   
ي أولمـرت، ولـيس   سرائيلحديث عن وقف الصواريخ قبل وقف العدوان هو حديث لرئيس الوزراء اإل ال

وطالب عباس بالكف عن إعطاء الذرائع لالحـتالل         .خطاب شخص يدعي انه رئيس للسلطة الفلسطينية      
 الذي ال يحتاج للذرائع لمواصلة عدوانه والعودة إلى صفوف الشعب والوقوف إلى جانبـه، معتبـرا أن                

الهدف من هذا التصعيد هو أن يرفع الشعب الفلسطيني الرايات البيضاء ويوقف برنامج المقاومة الـذي                
  .تبناه، مؤكدا أن ذلك سيفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني

  ٢٧/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
   لن يطول االنقالب األسود على الشرعية في الضفة الغربية:ةالمقالحكومة ال .٦

طينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية، هجوماً حاداً علـى الحكومـة الفلـسطينية         شنت الحكومة الفلس   :غزة
 مجد البرغوثي داخل أحد سجون المخابرات       الشيخواألجهزة األمنية في الضفة الغربية، على خلفية وفاة         
 وقالت الحكومـة علـى     سلطة في الضفة الغربية،   الفي رام اهللا، ولمحت للمرة األولى إلى إمكانية إسقاط          

االنقالب األسود على الشرعية في الـضفة الغربيـة لـن           "لسان الناطق باسمها طاهر النونو في بيان إن         
يطول وستلقى هذه الطغمة المتعاونة مع االحتالل والمستقوية به جزاءها العادل فدماء العلمـاء وحفظـة                

وال أمـام الجريمـة التـي       وقفت مط "وقالت إنها    ".القرآن الكريم ستظل لعنة تطاردهم في الدنيا واآلخرة       
ارتكبت في أقبية وزنازين التحقيق واالعتقال غير الشرعية في الضفة الغربية والتي يمارس فيهـا قـادة                 
االنقالب وزبانيتهم أقسى أنواع التعذيب بحق المناضلين والمقاومين والمجاهدين وأئمة المساجد ومحاولة            

وممارسة االبتزاز السياسي الذي يضاف إلى سـجلهم        استمرار فرض االنقالب بالقوة وإرهاب المواطنين       
 ".األسود في عمليات اإلقصاء السياسي وطرد الموظفين على االنتماء السياسي والتعاون األمني مع العدو             

 ".المجرم"ـ رئيس جهاز المخابرات توفيق الطيراوي ب الحكومةووصفت
  ٢٨/٢/٢٠٠٨البيان 

  
  بتشغيل معبر رفح "إسرائيل" مع رهن التهدئةأحمد يوسف ي .٧

كشف المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة أحمد يوسف أن هناك تقدماً           :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ـ  و .يينسرائيلفي قضية التهدئة مع اإل     أخـذت اهتمامـاً    "يين  سرائيلإن قضية التهدئة مع اإل    " الحياة"قال ل

ن وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين فـي        ووقتاً كبيراً في البحث خالل المحادثات التي جمعت بي        
يين معنيون كثيراً بالتهدئة، وحماس تسلمت رسائل كثيرة        سرائيلاإل"، موضحاً أن    "العريش السبت الماضي  
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ورهن التهدئة بتشغيل معبر رفح، معرباً عن        ".يين عبر األوروبيين في ما يخص هذا األمر       سرائيلمن اإل 
  . ه قريباًاعتقاده بأن المعبر سيعاد تشغيل

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  يةسرائيلتدين التصعيد وعمليات القتل اإلالفلسطينية الرئاسة  .٨

، التـصعيد وعمليـات القتـل       أمـس  أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة،          : وفا –رام اهللا   
 مـا ترتكبـه     وأكد أن . ية في قطاع غزة واالجتياحات المتكررة في الضفة، وخاصة في نابلس          سرائيلاإل
 من عدوان متواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة والقطاع ال يخدم عملية السالم والمفاوضـات                "إسرائيل"

  .يسرائيلبين الجانبين الفلسطيني واإل
 ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  يةسرائيل على المجازر اإلعلى حق المقاومة في الردحكومة هنية تشدد  .٩

 طـائرات   إقـدام رة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بـشدة         استنكرت وزا  : اشرف الهور  -غزة  
 ى دماء الشهداء الطـاهرة سـتبق      أنكدت في بيان لها     أو . في قطاع غزة   زرامجال ارتكاب   ىاالحتالل عل 

ـ       ىوشددت عل  . شعبنا الفلسطيني  أبناءوقوداً لتنير لنا الطريق لخدمة        ى حق المقاومة الطبيعي في الرد عل
  . إنسانيائم التي ترتكب ضد شعب اعزل يعيش تحت حصار ظالم والمثل هذه الجر

  ٢٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   الملتزمين بشروط التهدئةكتائب شهداء األقصى تدين اغتيال أحد أفراد  فياضحكومة .١٠

، بحـق أحـد     أمس عملية االغتيال التي نفذتها قوات االحتالل         سالم فياض   أدانت حكومة  : وفا –رام اهللا   
 .كتائب شهداء األقصى في نابلس الذين التزموا مع السلطة الوطنية بـشروط التهدئـة والعفـو               أعضاء  

 مسؤولية تبعاتها، وطلبت من المجتمع الـدولي التـدخل          إسرائيلوأدانت الحكومة هذه الجريمة وحملت      
لعـدو  ي، متمنية على بقية أفراد كتائب األقصى عدم الوقوع فـي مـصيدة ا             سرائيللوقف هذا اإلفشال اإل   

وضرورة تأكيدهم على هذا االلتزام بشروط التهدئة مع إعطاء الحكومة والسلطة الوقت الكافي لمعالجـة               
  . جرنا جميعا إليهإسرائيلهذا التطور الخطير الذي تريد 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   عن األسرىواإلفراج النار إطالققراقع يكشف عن خطة تعتمد تزامن المفاوضات ووقف  .١١

أكد النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني           :  يوسف الشايب  - اهللارام  
يون يدعمون حال لقـضية     إسرائيلية بارزة بمن فيها ضباط أمنيون سابقون ومسؤولون         إسرائيلأن أوساطا   

 األسـرى   وعبر عن دعمه لخطة عمل تستند إلى جعل قضية         .األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل    
وكشف قراقع في بيان صحافي عن خطة تستند         .إسرائيلعنوانا لبدء مفاوضات جدية وتحقيق تسوية مع        

إلى إطالق تدريجي لألسرى الفلسطينيين دون تمييز، تبدأ بكافة األسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسـلو،               
ن والمرضـى واإلداريـين،      أسيرا فلسطينيا ومن ثم النساء األسيرات واألطفال القاصـري         ٣٨٠وعددهم  

ويتزامن ذلك مع وقف إطالق نار شامل بما فيه وقف سياسة االعتقاالت والمالحقات من قبـل الجـيش                  
ورأى قراقع أن قضية األسرى هي مفتـاح جـدي وفعـال             .ي ووقف سياسة بناء المستوطنات    سرائيلاإل

ى أساس إقامة دولتين ويلعبـون  من المعتقلين يؤيدون التسوية عل% ٨٧إلطالق عملية السالم، خاصة أن      
 .دورا هاما في صناعة السالم في المنطقة

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 
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   بعقد اجتماع خماسي لبحث قضية المعابرأميركي وعد إطارزيارة رايس في : المالكي .١٢

تماع  اج إلى وعدت مؤخراً بالدعوة     األميركية اإلدارةرياض المالكي ان    . كشف وزير الخارجية د    :رام اهللا 
 لمناقشة تـسهيل    األميركية والواليات المتحدة    األوروبي وفلسطين واالتحاد    إسرائيلخماسي يضم مصر و   

الحركة والتجارة الفلسطينية وفتح المعابر في قطاع غزة، وفي ذات السياق ستقوم الـوزيرة كونـداليزا                
يماريا ويكزوريك زيـؤول     هيد أمسجاء ذلك خالل لقاء المالكي       . المقبل األسبوعرايس بزيارة فلسطين    

  .وزيرة التنمية والتعاون األلمانية ووفدا مرافقا لها
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  يدين الرسومات المسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم" الوطني الفلسطيني" .١٣

  استنكر المجلس الوطني الفلسطيني الرسومات المسيئة للرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم، ودان             :عمان
الهيئات الدوليـة  "ودعا رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان أمس          .الجهات التي تدعمها أو تتستر عليها     

ألخذ دورها في محاسبة القائمين على هذه األعمال ووضع حد الستهتارهم وتطـاولهم علـى األنبيـاء                 
سلمين الملتزمين بتعاليم   والرسل والديانات السماوية وتحديهم لمشاعر أكثر من مليار وثلث المليار من الم           

  ".اإلسالم الذي يحترم جميع األنبياء والرسل وكافة األديان
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   والموقف العربي من الحصار متواضع...نتمسك بالحوار الوطني ولن نتنازل: الزهار .١٤

فية نشرت  تصريحات صحا ، في   "حماس"  حركة اكد محمود الزهار القيادي في     : من اشرف الهور   -غزة  
 ان حركته تتمسك باستئناف الحوار الوطني الفلسطيني، لكنه شدد في ذات الوقت علي انها لن تقدم                 ،امس

وقال كلما اشتدت االمور علي الناس تآلفوا فال احد يتحدث عن فتح            . اي تنازالت في موقفها او برنامجها     
واعتبـر الزهـار    . ع غزة وال حماس لكن الكل يتحدث عن ضرورة كسر الحصار المفروض علي قطا           

 .ية التي تتحدث عن انفصال غزة عن الضفة الغربية وارتباطها بمصر كالم فـارغ    سرائيلالتصريحات اإل 
واكد الزهار ان حركـة      .ودعا الزهار مصر الي لعب دور اكبر في كسر الحصار المفروض علي غزة            

 البارز في حماس دور الجامعـة       ووصف القيادي  .حماس ترفض اعادة العمل باتفاقية معبر رفح السابقة       
  . العربية تجاه فك الحصار بأنه دور متواضع جدا

  ٢٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   وتشغيل معبر رفح شرط للتهدئة "... رجال األعمال"لقاءات في غزة لبحث مبادرة : حمدان .١٥

ة حمـدان لــ     ممثلها في لبنان أسام   " حماس"قال عضو المكتب السياسي لـ      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
" حماس"إن رجل األعمال الفلسطيني المعروف منيب المصري توجه أمس إلى غزة للقاء قيادات              " الحياة"

في القطاع، مشيراً إلى أنه يقود مبادرة تتبناها أسماء بارزة من رجال األعمال بينهم ابن عمـه صـبيح                   
شخـصية مـستقلة    " المصري   وأوضح أن  ".فتح"و  " حماس"المصري وعبد المحسن قطان، للتوفيق بين       

ورأى أن  ". تلعب دوراً سياسياً مهماً، ورجل أعمال طموح كان مرشحاً لرئاسة حكومة الوحدة الوطنيـة             
ال يرحب بهذه الجهود، بل ان تحركات المصري تزعجه لكنه ال يملـك أن يقيـد                "الرئيس محمود عباس    

خسر رجال األعمال الذين لهم ثقل اقتـصادي        هذه الجهود ويكبلها أو يعلن موقفه السلبي تجاهها حتى ال ي          
  ".ال يمكن إغفاله

يين من خـالل    سرائيلمسألة التهدئة تبحث بيننا وبين اإل     "، قال حمدان إن     إسرائيلوعلى صعيد التهدئة مع     
حماس أبدت اسـتعدادها للتهدئـة،      "وأوضح أن   . ي في هذا الشأن   إسرائيل، نافياً وجود عرض     "المصريين
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دلة في الصفة الغربية وغزة ومتزامنة، وترفع الحصار عن القطاع، لكن حتى اآلن لم              شرط أن تكون متبا   
وتوقع تلقي رد بعد زيارة رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان           ". يينسرائيليصلنا رد من اإل   

ة، ومـن   تشغيل معبر رفح يجب أن يكون نتيجة حتمية للتهدئ        "واعتبر أن   .  األسبوع المقبل  "إسرائيل"إلى  
  ".دون ذلك لن يكون لها أي جدوى

برئاسـة األمـين    " الجهاد اإلسالمي "أن وفداً من حركة     " الحياة"وكان مصدر مصري موثوق به أكد لـ        
العام للحركة رمضان شلح سيزور القاهرة وسيلتقي الوزير سليمان للبحث في مسألة التهدئة، إال أن هذه                

  .إسرائيل من الزيارة أرجئت إلى ما بعد عودة سليمان
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
   معبر رفح تشغيلإعادة بشأن بلورته مصرلع على التصور الجديد الذي طّلم ن": حماس" .١٦

، إن حركته لم تطلع على التصور الجديد "الشرق االوسط"قال أيمن طه القيادي في حماس لـ: غزة 
ود الحركة التي زارت مصر وأضاف أن وف. الذي بلوره الجانب المصري بشأن اعادة تشغيل المعبر

اخيرا نقلت للحكومة المصرية تصور الحركة لآللية التي يتوجب أن يعمل وفقها المعبر، مشدداً على 
وأوضح طه أن حماس ال تعارض وجود مراقبين دوليين من حيث  .رفض حماس العودة لآللية السابقة

واضاف . يسرائيلن تحت تأثير الجيش اإلالمبدأ، لكنها في المقابل ال يمكن أن تقبل أن يعمل المرابطو
طه أن حماس اقترحت على الجانب المصري أن يتخذ المراقبون الدوليون من العريش أو غزة مقراً لهم 

ية فإن سرائيلاإل" هآرتس"وحسب صحيفة . يسرائيل حتى ال يخضعوا للتأثير اإلإسرائيلوأال يوجدوا في 
ون بعين الشك الى مثل هذه الخطة، السيما دور المراقبين  ينظرإسرائيلالجيش واالجهزة االمنية في 

  .الدوليين في ضوء الدور المحدود الذي لعبوه في السابق
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  بين الشهداء الخمسة " القسام"في " الوحدة الصاروخية"قائد : إذاعة األقصى التابعة لحماس .١٧

مـن بـين    في جنوب القطـاع     " الوحدة الصاروخية "د  قائذكرت إذاعة األقصى التابعة لحماس أن       : غزة
عاد الشهر  "كان   الشهداء الخمسة التابعين للقسام الذين استشهدوا أمس، وأضافت اإلذاعة  أن قائد الوحدة            

التـي فجرهـا   عبر الفجـوة  مع مصر  وقد عبر الحدود "الماضي من سورية بعد تلقي تدريبات عسكرية      
 ".من أعضاء الوحدة الصاروخية في كتائب القسام      "هم   فاقه األربعة وأشارت اإلذاعة إلى أن ر    . مسلحون
، في بيان اكتفى باإلشارة إلى أن أحدهم قائد ميداني،          "حماس"، الذراع العسكرية لـ     "كتائب القسام "ونعتهم  

ياً إسرائيلاغتياالً  "سامي أبو زهري الهجوم     " حماس"واعتبر الناطق باسم     ). عاماً ٢٦(وهو عمر أبو عكر     
لقياديين من كتائب القسام، يؤكد أن االحتالل غير معني بأي هدوء في المنطقة، خـصوصاً أن القـصف                  

  ".جاء في منطقة بعيدة عن مناطق االحتكاك وبعد فترة من هدوء وتيرة إطالق الصواريخ
عملية مـشتركة للجـيش     "ي الغارة الجوية بأنها     سرائيلوصفت ناطقة باسم الجيش اإل    وفي سياق متصل،    

  )".شين بيت(جهاز االستخبارات الداخلية و
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
   وعليه أن ينتظر الردمجازر االحتالل تؤكد على دموية العقلية الصهيونية: أبو عبيدة .١٨

ـ      القسام   قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب      : محمود أبو كميل   - غزة إن " ":فلـسطين " في تـصريح لـ
، مشيراً إلـى أن     "عب الفلسطيني، تؤكد على دموية العقلية الصهيونية      ية بحق أبناء الش   سرائيلالمجازر اإل 

وحول رؤيته لهذا التصعيد قبل وصول اللواء عمر سليمان مدير المخابرات           .االحتالل غير معني بالتهدئة   
إن االحتالل يضحك على    : "المصرية إلى تل أبيب لمناقشة موضوع التهدئة وأمور أخرى، قال أبو عبيدة           
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هو غير معني وال يحترم عمر سليمان، وال حتى الرئيس المصري حسني مبارك، وال يحتـرم                العرب، و 
إن كتائـب القـسام     :"ي قال أبو عبيدة     سرائيلوحول طبيعة الرد على العدوان اإل      ".أياً من الزعماء العرب   

  ".ستدرس طبيعة الرد الذي سيكون في الوقت والمكان المناسبين
  ٢٨/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  

  
  ال تهدئة مع االحتالل ما دامت جرائمه متواصلة بحق المقاومين": ألوية الناصر" .١٩

اكد ابو يوسف المتحدث باسم ألوية الناصر صالح الدين علي ان خيار التهدئة مع               : اشرف الهور  -غزة  
وقال في تصريح صحافي ال يمكن الحديث عن تهدئـة           . غير مطروح في ظل تواصل الهجمات      إسرائيل

ي متواصلة بحق المقاومين الفلسطينيين والتي كـان آخرهـا جريمـة            سرائيلرائم االحتالل اإل  ما دامت ج  
وشدد علي ان اي تهدئة قد تطرح مستقبالً لن يوافق فصيله عليهـا اال              . اغتيال خمسة من كتائب القسام      

د ابو يوسـف    وانتق .بحال توفر ضمانات للتبادلية بوقف اطالق النار ووفق اجماع فصائل المقاومة عليها           
التصريحات التي اطلقها قبل ايام الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي طالب فيهـا بوقـف عمليـات                 

 .يةسرائيلاطالق الصواريخ محلية الصنع علي البلدات اإل
  ٢٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تتوعد بالرد" الكتائب"و"... كتائب األقصى"ية خاصة تغتال مطلوباً من إسرائيلوحدة  .٢٠

وجرحت واعتقلـت   " كتائب األقصى "ي أمس مطلوباً من     سرائيلقتلت وحدة خاصة في الجيش اإل     : اهللارام  
وقالت مصادر متطابقة في المدينة إن جنود الوحدة الخاص تـسللوا فـي              .ثالثة آخرين في مدينة نابلس    

جموعات من  واعتبرت م . للمجموعة المطلوبة مالبس مدنية مستخدمين سيارات فلسطينية، وأقاموا مكمناً        
 .هذه العملية خرقاً للهدنة، وتعهدت الرد عليها" كتائب شهداء األقصى"

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  "كتائب القسام" أطلقته ي بصاروخإسرائيلمقتل  .٢١

 ان صاروخا اصـاب مدرسـة عنـد المخـرج           "إسرائيل"قالت مصادر طبية في      : اشرف الهور  -غزة  
 وهو القتيل الرابع عشر الذي يسقط من جراء اطالق          .الشمالي لمدينة سديروت واسفر عن مقتل شخص      

 صاروخا علي االقل االربعاء من      ١٥واطلق   . خالل سبعة اعوام   إسرائيلصواريخ فلسطينية علي جنوب     
وتبنت كتائب القـسام الجنـاح       .، سقطت اربعة منها في مدينة سديروت      إسرائيلقطاع غزة علي جنوب     

ائب القسام انها اطلقت تسعة صواريخ قسام علي سديروت ردا          وقالت كت . العسكري لحركة حماس الهجوم   
 مـن   ٨علي الجريمة الصهيونية التي ارتكبها الطيران الغادر في مدينة خان يونس وادت الي استـشهاد                

  .عناصر القسام
  ٢٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ادس للحركةإذا لم ينتخب في المؤتمر الس" فتح"دحالن يهدد باالنشقاق عن : السبيل األردنية .٢٢

أن محمد دحالن هدد باالنشقاق عن حركة فتح إذا لم ينتخب في المؤتمر الحركي السادس               " السبيل"علمت  
أن دحالن الذي يقود عدداً من الفتحاويين الغزيين الفارين من قطاع غـزة ال              " السبيل"وعلمت   . للحركة

مثـل جبريـل    -ن عدداً من قيادات فتح      يلقى حالياً أي تأييد من أهل الضفة، بل إن المصادر تشير إلى أ            
 ال يمكن أن تسمح لمحمد دحالن ومجموعته بالعبث في الضفة على غرار ما كان يحصل في                 -الرجوب

ـ   . غزة ، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يقول لمقربيه وبشكل          "السبيل"وقالت المصادر ذاتها ل
قالت إن الرئيس   " السبيل"بل إن مصادر    . محمد دحالن ويقصد  ".. إمليح إللي خلصنا من هالولد    : "متكرر
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 أبو علي علي    -عبر أكثر المقربين إليه   -عباس يهاجم دحالن باستمرار بمجالسه األمر الذي دفع دحالن          
 إلى اتهام محمود عباس بأنه الرئيس الضعيف، الذي ال يستطيع اتخاذ القرارات المناسـبة فـي                 -شاهين

، إن فتحاويي غزة يشعرون بتهميش كبير من قبل سـلطة رام            "السبيل"ادر  وقالت مص . األوقات المناسبة 
" الـسبيل "وأشارت مـصادر    . اهللا، خاصة مع تصاعد الحمالت اإلعالمية بين أقطاب الحركة في رام اهللا           

ذاتها إلى أن قيام عدد من كبار مسؤولي فتح في رام اهللا بتحريك عناصرهم في غزة أدى إلـى اسـتياء                     
واعتبروه تجاوزاً عنهم، خاصة مع زيادة الضغوطات عليهم من الشارع وتزايد االعتقاالت            فتحاويي غزة   

مـن المـصادر   " السبيل"وعلمت . التي تقوم بها قوى األمن للتحقيق مع عناصرهم في األعمال التخريبية       
 . ة لهذاتها أن مسؤولين أمريكيين نقلوا لمحمود عباس طلبهم صريحاً بأن يكون سالم فياض هو الخليف

  ٢٦/٢/٢٠٠٨جريدة السبيل 
  
  األنظار موجهة إلى عين الحلوة ونحن محسوبون على اإلجماع اللبناني : زكي يحذرعباس  .٢٣

وعقد عباس  .  ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، مخيم عين الحلوة امس            زار: صيدا
وفصائل " فتح" سلطان ابو العينين، وقائد      اجتماعا بين مسؤول ساحة لبنان في منظمة التحرير الفلسطينية        

الى قاعـة اللـواء زيـاد        وتوجه الثالثة بعد اإلجتماع      .منظمة التحرير في صيدا والجنوب منير المقدح      
ان الوضع الفلسطيني   "وخالل كلمته اكد زكي     . االطرش، حيث موعد اللقاء بين فعاليات المخيم مع زكي        

ة لبنانية، فنحن في مخيمات الشتات لسنا مع هذا الطـرف اللبنـاني     في لبنان ال يحتمل اية تجاذبات داخلي      
عـن موضـوع    و". وال مع ذاك، نحن لسنا محسوبين على احد، بل اننا محسوبون على االجماع اللبناني             

ان التكرار بيعلم الحمار، ونحن اذا لم نتعلم نصبح اغبياء، لذا لن نقبل ولـن               "مخيم نهر البارد قال زكي      
 والية جهة بزجنا في اية تجاذبات داخلية لبنانية، الننا لن نسمح بتكرار البارد في مخـيم                 نسمح الي كان  

  ". عين الحلوة
في فلسطين، فنحن هنا سنبقى موحـدين،       " فتح"و" حماس"لو صار الدم للركب بين      "وشدد زكي على انه     

ـ  -ولن ندخل فـي صـراعات فلـسطينية         . من اجل تفويت الفرصة على من يتربص بنا        سطينية وال   فل
 ".  لبنانية-فلسطينية 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨السفير 
 

  أسامة حمدان يزور الحص ويؤكد على حيادية الموقف الفلسطيني من الشأن اللبناني  .٢٤
علـى  رئيس الوزراء اللبناني االسبق سليم الحص       في لبنان اسامة حمدان،     " حماس"، ممثل حركة    زار م 

نا للرئيس الحص ما يتعلق بمجريات الحوار الـوطني         لقد عرض : "وقال حمدان    . رأس وفد من الحركة   
 ". .. الفلسطيني ـ الفلسطيني، وأكدنا ترحيبنا بالدور اليمني وبالترحيب بكل دور عربي لـرأب الـصدع   

كما وضعنا الرئيس الحص في صورة الوضع الفلسطيني في لبنان وما يتعلق باعادة اعمار مخـيم                :"وتابع
 متطلبات وحاجات الوضع الفلسطيني ال سيما الوضع السياسي في تثبيت           البارد وان يراعي هذا االعمار    

وكـذلك دار الحـديث     . حق العودة وتكريسه واعتبار بناء المخيم مرة اخرى خطوة في اتجاه حق العودة            
حول رفضنا الي تورط فلسطيني في الشأن الداخلي اللبناني خصوصا في ظل االزمة السياسية الراهنـة                

 ان يجد االشقاء في لبنان طريقا للخروج من هذه االزمة، الننا نعتبر ان قوة لبنان قوة لنا                  في لبنان واملنا  
 ". وتماسك لبنان هو اكبر دعم لقضيتنا

  ٢٨/٢/٢٠٠٨السفير 
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  "ال تستثني أحدا" يتوعد حماس بحرب أولمرت .٢٥
ردا على  " أحدا فيها ال  تستثني    "ي اولمرت حركة حماس بحرب      سرائيل توعد ر ئيس الوزراء اإل     :رام اهللا 
فـي  " عن اولمـرت قولـه       "هآرتس"ونقل موقع صحيفة     .ي في قصف على سديروت امس     إسرائيلمقتل  

الحرب التي نشنها ال أحد في حماس سيكون محصنا ال في المستويات الدنيا وال في أعلـى المـستويات                   
عدا خيار العمليـة العـسكرية       ينوي اجتياح كامل قطاع غزة مستب      إسرائيلوقال انه ال أحد في       ."القيادية

 إسـرائيل  عن دافيد باكر، المسؤول في مكتب اولمرت، قولـه  ان             "هآرتس"نقل موقع    و .البرية الواسعة 
طالـب   و .ستتخذ االجراءات المناسبة النهاء ظاهرة اطالق صواريخ القسام على اسرئيل بشكل نهـائي            

ء على المقاومة في قطاع غزة، واضاف في        ي مئير شطريت بحملة مكثفة للقضا     سرائيلوزير الداخلية اإل  
اذا تعلق األمر بي، سأضرب كل من يتحرك في قطاع غزة مزوداً            "ي  سرائيلتصريحات الذاعة الجيش اإل   

  ."بأسلحة او تحصينات
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   مقاتلة"٣٥إف "تطلب من أمريكا تزويدها  بطائرات " إسرائيل" .٢٦

بمائة طائرة مقاتلة جديدة مـن      " إسرائيل"الواليات المتحدة دراسة تزويد     بدأت   : حنان البدري  -واشنطن  
وبينما لم تنكر    .وهي األحدث عسكرياً وتكنولوجياً، حيث يمكن لها الهبوط واإلقالع عمودياً         " F35"طراز  

 مليـون   ٣٥٠هذا النوع من الطائرات، حيث تصل تكلفة الواحدة منها الـى            " إسرائيل"طلب  " البنتاجون"
في واشنطن هجوماً على إيران ومصر، وأعرب عن االهتمام بالحصول          " يسرائيلاإل" شن السفير    .ردوال

معتبرا إياها صفقة محترمة وذات مغزى، ولكنه رفض في الوقت ذاته التصريح            " F35 "ـعلى طائرة ال  
  .أو توقيت الحصول عليها" إسرائيل"بالعدد الذي طلبته 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  مري شارون في السجن بتهمة الفسادعو .٢٧

ي السابق أرييل شارون أمس، تنفيذ عقوبة سرائيلبدأ عومري شارون نجل رئيس الوزراء اإل: أ ف ب
 ).يمين(بالسجن سبعة أشهر بتهمة الفساد والتزوير خالل حملة والده لالنتخابات التمهيدية لتكتل الليكود 

ق، من محكمة في تل أبيب إلى سجن في وسط البالد، النائب الساب)  عاما٤٣(ونقل عومري شارون 
 .وذلك غداة العيد الثمانين لمولد والده الذي ال يزال غارقا في غيبوبة منذ أكثر من عامين

  ٢٨/٢/٢٠٠٨البيان 
  
  تحضر ملتقى بشأن المياه في عمان "إسرائيل" .٢٨

عقـد فـي    " إسرائيل"حضور  بمشاركة إقليمية عربية واسعة، وغياب سوريا وايران والسعودية و         :عمان
آذار العـام    /عمان الملتقى التحضيري لمنتدى المياه العالمي المزمع عقده في اسطنبول أواسط مـارس            

بنيامين بن اليعازر سعادته بوجوده فـي عمـان،         " يسرائيلاإل"وفيما لم يخف وزير البنى التحتية       . المقبل
ف النقاب عن اقامة محطة للتحلية بمائتي مليـون         اعتبر الملتقى فرصة لعقد الصداقات وايجاد األمن وكش       

متر مكعب في حوض البحر المتوسط الغراض مياه الشرب، مع فتح الباب أمام الدول العربية الراغبـة                 
من مشروع قناة البحرين، االحمر والميـت ليـست         " إسرائيل"وقال ان استفادة     .باالستفادة من المشروع  

 . ة للجيران العربكبيرة لكن الموافقة عليه جاءت خدم
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  "حزب اهللا"بالتساهل مع " يونيفيل"الـتكثف تدريباتها وتتهم الجيش اللبناني و" إسرائيل" .٢٩
 إجـراءات بعدم اتخـاذ    " يونيفيل"الجيش اللبناني وقوات    " إسرائيل"اتهمت   : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

وأعلن جيش  .  الجنوبية المحاذية للحدود الشمالية، وبناء خنادق للحزب       تمنع انتشار حزب اهللا في البلدات     
الكيان انه يضع في مقدمة االحتياطات التي يتخذها على الحدود الشمالية  منع تسلل مقاتلي حزب اهللا او                  

، لتنفيذ عملية انتقام على مقتل القائد العسكري في حزب اهللا         " إسرائيل"عناصر فلسطينية ومن القاعدة الى      
  .عماد مغنية

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   ألف منزل في القدس مهددة بالهدم ٢٠: تقرير .٣٠

أظهر تقرير حقوقي أعده يعقوب عودة مراقب حقوق السكن واألرض من مركز أبحاث األراضي               :نابلس
أنهـا   ةبحجمنزل في القدس المحتلة مهدد بالهدم        ٢٠٠٠٠  أن هناك حوالي   ،في جمعية الدراسات العربية   

 في القـدس مـن      وا مسكن هدم  ٨٥٠٠أن  في هذا السياق    وذكر   . يسرائيل مخالف للقانون اإل   بنيت بشكل 
 حالـة هـدم     ٧٨٦وثق مركز أبحاث األراضي      إلى ذلك    . حتى اليوم تحت شتى الذرائع     ١٩٦٧حزيران  

  .٢٠٠٧أيلول  / وحتى نهاية سبتمبر٢٠٠٠مساكن من بداية عام 
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لهيكل المزعومل ى الموقع الجغرافيي يدعي عثوره علإسرائيلباحث  .٣١

يوسف باتريخ من معهد اآلثار في الجامعة        يسرائيل اإل الباحثذكرت صحيفة معاريف أن     : أحمد الغريب 
لهيكل اليهودي المزعوم شرقي الساحة الحالية داخل       ا وجود أدلة أثرية حول     ى أنه عثر عل   ى ادع ،العبرية

 قبـة   مـسجد  أن   ىأشار إل فيما    . ىيميل جنوبا وليس بالتوازي مع حائط المبك      أنه   و ،حرم القدسي محيط ال 
   .  وجد خارج نطاق الهيكلي في القرن السابع الميالدي  الذي بنيالصخرة

  ٢٣/٢/٢٠٠٨األهرام العربي 
  

 ية لمسجد في طبرياإسرائيلنتهاكات المفتي الفلسطيني العام يدين ا .٣٢
 المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أمس االعتداءات التي تقوم ،الشيخ محمد حسين أدان :الوكاالت

ية ضد األماكن المقدسة، حيث أقدمت على تحويل مسجد الزيداني في طبريا داخل سرائيلبها السلطات اإل
  .عدا عن تراكم القمامة داخل المسجد وفي محيطه،  إلى مخزن ومستودع لمواد البناء٤٨أراضي 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨البيان 
  

  دوليايين المتورطين بجرائم ضد الفلسطينيين سرائيللمالحقة اإلنفاع يدعو  .٣٣
 ٤٨ سعيد نفاع الفعاليات السياسية واألهلية فـي أراضـي            في الكنيست  دعا النائب :  وديع عواودة  -حيفا  

وأكـد   .يين المتورطين بجرائم ضد الفلسطينيين في المحافل القضائية الدولية        سرائيللمالحقة المسؤولين اإل  
ية ال تسعف المواطنين العرب في قضية االعتداء عليهم وقتلهم كما حصل في هبـة               سرائيلأن المحاكم اإل  

كان نفاع قد عاد أمس من العاصمة البلجيكية بعد مشاركته في محكمة            قد  و .٢٠٠٠القدس واألقصى عام    
  .، باقتراف جرائم حرب ضد المدنيين في لبنانإسرائيلاطنين الدولية التي أدانت المو

  ٢٨/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  خمسة مواطنين فلسطينيين في غزة بينهم ثالثة أطفالاستشهاد  .٣٤
ي اصـاب مجموعـة مـن       إسـرائيل استشهد ثالثة أطفال فلسطينيين جراء قصف        : اشرف الهور  -غزة  

وفي وقت الحق افـاد      .ن بالقرب من محطة الخزندار شمال مدينة غزة مساء امس         األطفال كانوا يسيرو  
ية إسرائيلن فلسطينيين اثنين استشهدا وجرح اثنان اخران في غارة جوية           أمصدر طبي فلسطيني وشهود     

  .شمال شرق مدينة غزة
  ٢٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  همال طبيإفة ومراضاً مختلأ يعانون األسرىلية قاسية وعشرات ظروف اعتقا .٣٥

ن االسرى االداريـين    أ ،كد محامو نادي االسير الذين قاموا بزيارات لسجون االحتالل        أ:  وفا -محافظات  
ن عشرات االسرى يعانون مـن امـراض        أ وافادأو. وضاعا اعتقالية مأساوية  أفي معتقل النقب يعيشون     

 ،حليمة ارميالت مسؤولة النـادي    كرت   إلى ذلك فقد ذ    . تقابلها ادارة السجون باالهمال الطبي لهم      ،مختلفة
يعـانون ظروفـا نفـسية صـعبة        و أسيرا يمضون أحكاما مختلفة باالعتقال اإلداري،        ٧٥٠ن أكثر من    أ

أن أكثـر مـن      مشيرة إلـى     .وضغوطات تمارس عليهم، عبر تجديد االعتقال اإلداري لهم بشكل دوري         
 اإلداري بحقهم، بحجج أمنية واهية ال معنى        من هؤالء المعتقلين اإلداريين تم تجديد قرارات الحكم       % ٧٠
  .لها

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   يطالبون بإنهاء االعتقال السياسي  الفلسطينيةأهالي المعتقلين في سجون السلطة .٣٦
طالب أهالي عدد من المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد بنابلس فـي الـضفة               : أمين أبو وردة   -نابلس  
معـربين عـن    .  بإنهاء ملف االعتقال السياسي واإلفراج عن أبنائهم       ينة جمال محيسن   محافظ المد  الغربية

قلقهم البالغ على حياتهم وحالتهم الصحية، بسبب ما أسموه استخدام أساليب قاسـية فـي التحقيـق مـع                   
  .المعتقلين

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   في غزة مسيرة في رام اهللا احتجاجاً على منع توزيع صحيفة األيام .٣٧
العـشرات مـن    أن  : رام اهللا  مراسلها مـن      منتصر حمدان  عن٢٨/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نشرت

 الحكومة الفلسطينية المقالة بالتراجع عن قرارها منع توزيع         واالصحافيين واالعالميين الفلسطينيين، طالب   
اتير فيها، ووقف التهديدات    صحيفة االيام المحلية في قطاع غزة ومالحقة رئيس تحريرها ورسام الكاريك          

بمنع توزيع صحيفة الحياة الجديدة، معتبرين أن ذلك يمثل اجراءات نحو تكريس تكميم األفـواه والمـس                 
  .بحرية الصحافة واالعالم

األيام في قطاع غزة  ن في المكتب الرئيس لصحيفةيالعاملأن : غزة من ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة وأضافت 
توافد قد و. قضائي بمنع توزيع الصحيفةالقرار الات احتجاجاً على  عن العمل أمس ثالث ساعواأضرب

عشرات الصحافيين وعدد من ممثلي أحزاب وقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني على مكتب 
حكومة ال الوكيل المساعد لوزارة اإلعالم في تساءلوفي المقابل،  .الصحيفة لإلعراب عن تضامنهم معها

 على صحيفة األيام من االنتهاكات لحرية "المعتصمين والبكائين"عن موقف المقالة حسن ابو حشيش 
الرأي والتعبير واالعتداء على المؤسسات الصحافية والصحافيين في الضفة الغربية من قبل حكومة 

  .فياض والسلطة الفلسطينية
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   بسبب الحصارغيروا أسلوب حياتهم االجتماعيةمن فلسطينيي قطاع غزة  %٧٦: دراسة .٣٨
 حـول اآلثـار      خالل يوم دراسـي    أكد عدد من االختصاصيين االجتماعيين والنفسيين      :كتب محمد البابا  

انتهاك الحصار للمثـل اإلنـسانية       في الجامعة االسالمية، على      النفسية واالجتماعية لحصار قطاع غزة    
 . مـع الـصعوبات    والقوانين الدولية وحقوق اإلنسان، مؤكدين أن الحصار خلق جيالً قادراً على التكيف           

 نتائج دراسة علمية أجراها حول      ، رئيس قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي      ،سمير قوتة .  د وعرض
أن الحصار أثـر سـلباً علـى الجوانـب     حيث تبين الحصار وعالقته بجودة الحياة واألعراض النفسية،   

 لـم   %٧٧,٥في حين أن      توقف عملهم،  %٤٤,٧ من المبحوثين قل دخلهم، و     %٦٨,٤ن  أاالقتصادية، إذ   
 %٧٩,١وبخصوص تأثير الحصار على الجوانب االجتماعية، أوضح أن          .يستطيعوا إكمال أعمال البناء   

 %٩٣ غيروا أسلوب حياتهم االجتماعية، في حـين أن          %٧٦اتجهوا نحو تقليل المجامالت االجتماعية، و     
أشـار إلـى أن     فقد  على األطفال،   حول تأثير الحصار     أما   .تنازلوا عن بعض المتطلبات نتيجة الحصار     

بعـض  % ٤٧,١بينما لم يجـد     غير قادرين على السفر،     % ٨٠,٣لم يجدوا حاجيات األطفال، و    % ٧٤,٢
  .العناية والخدمة الطبية %٣٨,١  لم يجدفي حيناألدوية، 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   تعقد مؤتمرها السنوي العامبريطانيارابطة الجالية الفلسطينية في  .٣٩
ـ  مؤتمرها السنوي العام برعايـة       بريطانياقدت رابطة الجالية الفلسطينية في       ع :لندن  يفلـسطين السفير  ال

ـ                 ىمناويل حساسيان الذي أكد في كلمته علي النهج الديمقراطي الفلسطيني في الوطن والشتات، منوهاً ال
 بتالوة التقريـرين اإلداري     قام رئيس الجالية رجب شملخ     وقد   .همية الوحدة في خدمة القضية الفلسطينية     أ

أعضاء للجنـة   وتم انتخاب رئيس جديد للجالية      كما  األدبي والمالي، واللذين حظيا بموافقة المؤتمر العام،        
  .التنفيذية

  ٢٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   عن الخالف السياسي غزة يعكف على طرح مبادرة لتحييد معابر الفلسطينيالقطاع الخاص .٤٠
خاص الفلسطيني على اإلعداد لمبادرة تتضمن آلية مقترحة لحل مـشكلة المعـابر             يعكف القطاع ال  : غزة

المحيطة بقطاع غزة، لتقديمها لكل األطراف من أجل اعتمادها وإنهاء مشكلة فتح المعابر تمهيـدا لرفـع             
ن فكرة المبـادرة    أوقال رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين عاهد بسيسو          .الحصار عن قطاع غزة   

 من قناعة القطاع الخاص الفلسطيني بأن الفعاليات التي يقوم بهـا مـن مـؤتمرات واعتـصامات                  نبعت
وأكد قدرة القطاع الخاص في حال تبنيه لموقف موحد علـى            .وبيانات داعية لفك الحصار، ليست كافية     

باتجاه حـل    والدول المانحة بحكم المصالح التجارية بين الطرفين للتحرك           التأثير على الدول األوروبية   
  .أزمة المعابر

  ٢٧/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
  ٢٠٠٧العام % ٢٢ حقق نمواً نسبته  الفلسطينيالقطاع المصرفي: محافظ سلطة النقد .٤١

أكد جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد أن القطاع المالي في فلسطين ما زال ينمـو، وأن                 :كتب حامد جاد  
، رغم الحـصار    ٢٠٠٦مقارنة مع العام    % ٢٢ته   نمواً بلغت نسب   ٢٠٠٧القطاع المصرفي حقق في العام      

  .المفروض واألوضاع الصعبة التي تمر بها األراضي الفلسطينية
 ٢٨/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  دفن الفلسطيني المقيم في المنافي في موضوع خالقيةاأل فيلم وثائقي يبحث اإلشكالية .٤٢
مـا  ، وهذا   الفلسطيني المقيم في المنافي والمهاجر؟    أين يدفن    وهي،  الفكرة إنسانية تطرح إشكالية أخالقية    

ذلك أن سؤال المـوت     . "ظّل الغياب "يطرحه المخرج الفلسطيني نصري حجاج في فيلمه الوثائقي الجديد          
، همية ذلك وأل. بدا أخطر من لحظة العيش، بالنسبة إلى فلسطيني عاجز عن العودة إلى بلده، حياً أو ميتاً               

    اج في دول عدل حجة بحثاً عن مصير أولئك الفلسطينيين الذين يموتون إما اغتياالً وإمـا استـشهاداً              تجو
ياً عنيفاً عندما يقرر ذووهم الذهاب بهـم إلـى األرض           إسرائيلوإما بشكل طبيعي، والذين يواجهون تعنّتاً       

مع ) نان تحديداً في مصر ولب  (كما أنه يلقي ضوءاً قاسياً على أسلوب التعاطي العربي          . األولى لدفنهم فيها  
الفلسطينيين المقيمين في المخيمات، الذين يواجهون صعوبات جمة للحصول على أحجار قليلة وبعـض              

  .الباطون لتشييد مقابر لموتاهم
  ٢٨/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  قرب نفاد مطهرات مياه الشرب في غزة مع تحذيرات من كارثة صحية وبيئية  .٤٣

لمورد الرئيس للمياه في القطاع، مليون ونـصف المليـون          دعت مصلحة مياه الساحل في غزة، ا      : غزة
فلسطيني إلى غلي المياه قبل شربها خشية تعرضهم ألمراض جراء عدم وجود مواد تنقية وتطهير المياه،                

الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رامي عبدو من وقوع كارثة صحية وبيئيـة               في وقت حذر  
ي بتوريد مادة الكلور الخاصة     سرائيلقبلة في حال لم تسمح سلطات االحتالل اإل       في القطاع خالل األيام الم    

 أن قطاع غزة يعتمد في شكل شبه كلـي علـى الميـاه الجوفيـة     هذكرومما يجدر . بتطهير مياه الشرب 
إضافة إلى ذلك   . المتجمعة من األمطار، علماً أن هذه المياه ترتفع فيها معدالت األمالح السامة والضارة            

  في المئة من مجمل السكان، فإن غالبيـة فلـسطينيي          ٨٠بسبب ارتفاع معدالت الفقر والبطالة إلى نحو        و
 من شراء زجاجات المياه المعدنية، خصوصاً أن أسعارها مرتفعة نسبياً مقارنـة مـع               ونتمكني ال   القطاع

 بئراً  ١٤٠وفية من أصل     بئراً للمياه الج   ٥٢ إلى أنه تم إغالق       في هذا السياق أيضا    يشارو. دخل السكان 
 ألف ليتر منها خالل الشهر الماضي  ٢٤في قطاع غزة بسبب النقص الحاد في مادة الكلور التي تم توريد             

  . ألف ليتر يحتاجها القطاع لتطهير مياه الشرب٦٠٠من أصل 
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  إلعادة تشغيل معبر رفح) خماسية(مصر تبلور خطة  .٤٤

) خماسية(، إن الحكومة المصرية بلورت خطة "الشرق األوسط"لسطينية لـقالت مصادر ف:  لندن–غزة 
، وأطرافها مصر وحكومة حماس ٢٠٠٥إلعادة تشغيل معبر رفح، يستند الى اتفاق معبر رفح لعام 

وتعتمد الخطة على وجود قوات أمن .  واالتحاد االوروبي والواليات المتحدةإسرائيلالمقالة في غزة، و
وحسب المصادر فإن المقترح المصري، ومن .  للرئيس محمود عباس ومراقبين دوليينالرئاسة التابعة

 من أن يستخدم المعبر في عمليات تهريب السالح والوسائل القتالية، إسرائيلأجل التغلب على مخاوف 
واوضحت  .تضمن اإلشارة الى آلية جديدة في عمليات التفتيش بإشراف أوروبي وضمانات أميركية

في هذا السياق، أن وزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان سيصل في األسبوع المقبل المصادر 
 . لبحث الخطةإسرائيلالى 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  "فتح"و" حماس"لوفدين من حركتي  "استضافة مفتوحة"صنعاء مستعدة لـ .٤٥

الستـضافة  "ان الـيمن مـستعدة   قالت وزارة الخارجية اليمنية في بيـان   :  من أبو بكر عبداهللا    –صنعاء  
مفتوحة لوفدين من حركتي فتح وحماس للبحث في األفكار الواردة في المبادرة اليمنية الهادفة إلى توحيد                
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الخالف الفلسطيني ال يستفيد منه سوى أعداء الـشعب الفلـسطيني           "وشددت على أن  ". الصف الفلسطيني 
شأن والمصلحة الحقيقة في تجاوز الخالفات في ما        والفلسطينيين هم أصحاب ال   ... ويضر بقضيته العادلة  

وقالت إن المبادرة سلمت إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل زيارته األخيرة لليمن، كمـا           ". بينهم
  . خالد مشعل" حماس"سلمت إلى رئيس المكتب السياسي لحركة 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨النهار 
  
  يتعلق بالقضية الفلسطينيةفي ما اور تنسيق المواقف والتش: الملكان السعودي واألردني .٤٦

األردنية إن الملك السعودي بحث مع نظيره األردني، فـي          " بترا"ذكرت وكالة   : ، ا ف ب   "بترا"،  "واس"
آليات تعزيز عالقات التعاون بين البلدين الشقيقين، باإلضـافة إلـى األوضـاع             "مزرعته في الجنادرية،    

دة الرؤية األردنية السعودية في مـا يتعلـق بكيفيـة مواجهـة             وح"وأكد الزعيمان   ". الراهنة في المنطقة  
الدول العربية إلى تنسيق المواقف     "إلى أنهما دعيا    " بترا"وأشارت  ". التحديات التي تواجهها األمة العربية    

والتشاور في ما بينها لبلورة مواقف ورؤى موحدة إزاء كافة التحديات، وخاصة ما يتعلق منها بالقـضية                 
ية إلـى حلـول     سرائيلأكدا أهمية أن تفضي المفاوضات الفلسطينية اإل      "وفي هذا الخصوص    ". ةالفلسطيني

لكافة قضايا الوضع النهائي، تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا               
ركـزت علـى    "ثـات   وأشار المصدر إلى أن المحاد    ". لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية     

حـث اإلدارة   "إلى الواليات المتحدة، موضحاً أنها تـستهدف        ) اليوم(الزيارة التي سيبدأها الملك األردني      
  ".يينسرائيلاألميركية على التدخل في المفاوضات المتعثرة بين الفلسطينيين واإل

  ٢٨/٢/٢٠٠٨السفير 
 
  !ية إلسقاط الطائرة الليب٢٥ في الذكرى الـإسرائيلدعوى على  .٤٧

استغربت أسرة المذيعة الراحلة سلوى حجازي تجاهل منظمـات حقـوق اإلنـسان المـصرية               : القاهرة
 طائرة الركاب الليبية عمداً فوق صحراء شبه جزيرة سيناء فـي عـام              إسرائيلوالعربية لذكرى إسقاط    

 . بوصير  شخصاً، بينهم حجازي ووزير الخارجية الليبي األسبق صالح        ١١٦، ما أدى إلى مصرع      ١٩٧٣
تسعى أسرة حجازي للحصول على تعويضات مالية، ومحاكمـة مـسؤولين سـابقين فـي الحكومـة                  و
ويرى حقوقيون متخصصون أنه، وبغض النظر عن مبررات الدولة          .ية عن هذا العمل اإلرهابي    سرائيلاإل

ن الدولي يـضمن    العبرية بشأن وجود خطأ غير مقصود أدى إلى استهداف الطائرة الليبية، إالّ أن القانو             
  .ألسر الضحايا الحصول على تعويضات من الجهات المسؤولة عن ارتكاب هذا العمل اإلجرامي

  ٢٣/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
 المنسق الدولي لعملية السالم يدعو إلى إستراتيجية ثالثية لفك حصار غزة .٤٨

 لعملية الـسالم فـي       المتحدة لألممدعا المنسق الخاص    :  عبدالرحيم حسين، وكاالت   -رام اهللا، نيويورك    
والسلطة الفلسطينية الى وضع استراتيجية جديدة      " إسرائيل"الشرق االوسط روبرت سيري، امس، مصر و      

، معتبرا أن الوضع في غزة      "إسرائيل"لضمان فك الحصار عن قطاع غزة ووقف اطالق الصواريخ على           
في تقرير امام مجلس االمن،     ورأى سيري،   . ال يحتمل وغير مقبول وال يمكن ان يستمر ويجب معالجته         

أن االطراف الثالثة يجب ان تتوصل الى وضع خطة لوقف اطالق الصواريخ والهجمات االنتحارية على               
وتلبية احتياجات سكان غزة عبر اعادة فتح نقاط العبور التي أغلقت وتـأمين وصـول               " إسرائيل"جنوب  

 على غزة يـشكل عقوبـة جماعيـة         رائيلإسوقال إن الحصار الذي تضربه      . السلع والخدمات االساسية  
وانتقد المنسق الدولي حركة حماس ألنها تفتقد الى التصميم لوقـف           .  مليون فلسطيني  ١،٥مفروضة على   

فـي  " إسرائيل"وحذر من ان وجود الجدار الذي تبنيه        . من غزة " إسرائيل"اطالق الصواريخ على جنوب     
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ـ    الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات ونظام االغالق      المتكـررة  " يةإسرائيل" وعمليات التوغل العسكرية ال
  .تؤدي الى انعكاسات خطيرة على حقوق االنسان والحياة االقتصادية والنسيج االجتماعي لكل السكان

  ٢٨/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  واشنطن تنفي وجود خطة لتوطين الالجئين الفلسطينيين  .٤٩

كية بالوكالة لشؤون السكان والالجئـين والهجـرة صـامويل          نفى مساعد وزيرة الخارجية األمري    : عمان
ويتن، وجود خطة تتبناها الواليات المتحدة إلنهاء مسألة الالجئين الفلسطينيين من خالل توطينهم في دول               

وقال في تصريحات له أمس في عمان، عقب لقاء وزيرة التخطيط األردنـي             . عربية وأوروبية وأمريكا  
" يونسـرائيل اإل"خبار عارية عن الصحة وان هذه المسألة يقررها الفلسطينيون و         سهير العلي، ان هذه األ    

  .أنفسهم من خالل المفاوضات
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   اليمين على التوراةت مسلما وقد أقسمت لسانأو" إسرائيل"أنا صديق لـ: أوباما .٥٠

يـديعوت  "ي مقابلة أجرتهـا معـه صـحيفة         قال المرشح الديمقراطي للرئاسة األميركية باراك أوباما، ف       
ـ   "أحرونوت ونقلـت الـصحيفة،    . وإنه ليس مسلما وقد أقسم اليمين على التوراة       " إسرائيل"، إنه صديق ل

قبل كل شيء يتوجب معرفة الحقائق كما هي، أنا لست مسلما ولم أكن أبدا، ولـم                "امس عن أوباما، قوله     
عـشت  "وأضاف  ". أحلف على القرآن، بل أنا ملتزم بالمسيحية      ولم  ) دينية إسالمية (أتعلم أبدا في مدرسة     

طوال أربع سنوات في أندونيسيا عندما كنت فتى وتعلمت هناك في مدرسة علمانية، وعنـدما أقـسمت                 
الذين يعرفون الحقائق ال يـشككون      "وأضاف أن   ". اليمين فعلت ذلك على كتاب التوراة الذي يعود للعائلة        

من الجائز  "وأشار أوباما، إلى أنه     ". إسرائيل"وعالقات الواليات المتحدة مع     " ئيلإسرا"بالتزامي تجاه أمن    
أن جذوري تمنحني فهما داخليا سيمكنني من القيام بدبلوماسية أفضل في العالم اإلسالمي، وهذه أفـضلية                

ـ         ". بكل تأكيد  ، قـال   في حال انتخابه رئيـسا    " إسرائيل"وفي رده على سؤال بشأن ما إذا سيكون صديقا ل
بيقين مطلق الجواب هو نعم، وسأحضر معي للبيت األبيض التزاما غير قابل للتشكيك تجاه أمـن                "أوباما  
  "".إسرائيل"والصداقة بين الواليات المتحدة و" إسرائيل"دولة 

   ٢٨/٢/٢٠٠٨البيان 
  
 تهاا اعتداءإيقاف إسرائيلحماس مسؤولة عن الوضع في غزة وعلى : رايس .٥١

بوقـف  " إسرائيل"ية، اليوم، ان وزيرة الخارجية االمريكية رايس طالبت         إسرائيل ذكرت مصادر صحافية  
لية عما يجري في القطاع وذلك      ؤواعتداءتها الصاروخية على قطاع غزة كما وحملت حركة حماس المس         

علينـا ان ال ننـسى ان       : "وقالت رايس . ي ايهود اولمرت في طوكيو    سرائيلبعد لقاءها رئيس الوزراء اإل    
  . ت حماس هي السبب لما يحدث االن في غزة، اال انني قلقة على الوضع االنساني في القطاعنشاطا

  ٢٧/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  "إسرائيل" إلى األسرى رسالة بشأن إيصالعلى  يحرص وزير بلجيكي .٥٢

  مقر وزارة الخارجية البلجيكية حرصـه علـى        منواكد وزير التعاون البلجيكي شارل ميشيل       : بروكسل
 خالل زيارتـه المزمعـة الـى        "إسرائيل"ايصال رسالة سياسية واضحة بشأن المعتقلين الفلسطينيين الى         

  المنطقة خالل االسبوعين القادمين مؤكدا حرصه على تحقيق السالم وبذل استحقاقاته المطلوبة والمترتبة             
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زمة لدعم البرنامج بعـد     ي، منوها الى ضرورة التعاون وتخصيص الميزانيات الال       سرائيلعلى الجانب اإل  
  .دراسته ودراسة الميزانيات الموجودة

  ٢٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  " إسرائيل"ملف األسرى الفلسطينيين في قلب العالقة مع : البرلمان األوروبي .٥٣

أوصت اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي بوضع ملـف األسـرى             :  وكاالت –غزة  
 عبر حوارهما في إطار سياسة      إسرائيلطينيين في قلب العالقات بين اإلتحاد األوروبي و       والمعتقلين الفلس 

هذه التوصية أطلقتها رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق اإلنـسان فـي           . الجوار األوروبية وعالقاتهما الثنائية   
لـسلطة  ، في معرض لقاءها مع وزيـر األسـرى فـي ا           )فرنسا( البرلمان األوروبي النائبة هيلين فلوتر    

الفلسطينية أشرف العجرمي، حيث أكدت على ضرورة أن تشكل لجنة برلمانية أوروبية تعمل بـالتوافق               
نأمل أن تتمكن هذه اللجنة من زيـارة المعتقلـين          " ي لمعالجة هذا الملف،     سرائيلمع أعضاء البرلمان اإل   

ل من المحامين والناشطين    كما أوصت اللجنة بتشكيل مجموعة عم     ". يةسرائيلالفلسطينيين في السجون اإل   
. يةسرائيلي والفلسطيني للعمل على معالجة ملف األسرى والمعتقلين في السجون اإل          سرائيلمن الطرفين اإل  

وسلط المتحدثون الفلسطينيون الضوء على معاناة األسيرات الفلسطينيات واألطفال األسرى حيث هناك ما             
  .  معتقل فلسطيني من الرجال١١٠٠٠ضافة إلى  معتقل بين طفل وامرأة فقط، هذا باإل٤٠٠يقارب 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  تصنعان صاروخاً مضاداً للطائرات " إسرائيل"الهند و .٥٤

أعلن وزير الدفاع الهندي ايه كاي انتوني، أمام البرلمان أمس، أن بـالده ستـصنع صـاروخاً           : ا ف ب  
وقـال  .  باألسلحة، وتأمل تعاون دول أخرى     ، ثاني أهم مزوديها   "إسرائيل"مضاداً للطائرات، بالتعاون مع     

ية لتطوير صاروخ مضاد للطـائرات، طويـل        سرائيلتم إعداد مشروع مع الصناعة الفضائية اإل      "انتوني  
بقيمة " إسرائيل"، فيما أوضحت مصادر حكومية أن الهند أقرت مطلع شباط مشروعا مشتركا مع              "المدى
  .ية بصواريخ مضادة للطائرات مليون دوالر، بهدف تزويد البحرية الهند٦٢٥

  ٢٨/٢/٢٠٠٨السفير 
  
   وسهال بكم في فلسطينأهال: يينسرائيلقائد الطائرة الفرنسية للمسافرين اإل .٥٥

، امـس االربعـاء، أن طـائرة تابعـة     "يةسرائيلمعاريف اإل"أفادت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
في الساعة الحادية عشرة من ليلة االثنين       للخطوط الجوية الفرنسية حطت في مطار بن غوريون الدولي،          

ـ        ، الذين عادوا الى الدولـة العبريـة مـن          "يينإسرائيل"من هذا االسبوع، وعلى متنها مئات المسافرين ال
وعند هبوط الطائرة بسالم، توجه كابتن الطائرة الى المسافرين باللغة الفرنسية           . عاصمة االضواء باريس  

ـ       وقال لهم اهال وسهال بكم في فل       ، الـذين  "يينإسـرائيل "سطين، االمر الذي اثار حفيظة جميع المسافرين ا
احتجوا بشدة على هذا التصرف وطالبوا القائد باالعتذار، اال انه رفض وعاد وقال باللغة االنكليزية عبر                

  ".إسرائيل"اهال وسهال بكم في فلسطين و: مكبر الصوت
  ٢٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 ية تلقي محاضرة حول السياسة التنموية نحو السالموزيرة التنمية األلمان .٥٦

ألقت وزيرة التعاون االقتصادي والتنمية األلمانية هايدي ماري فيتـشوريك تـسويل، خـالل              : بيرزيت
آفاق ومساهمات في   -السياسة التنموية نحو بناء السالم    : "زيارتها لجامعة بيرزيت، محاضرة تحت عنوان     

، أكدت خاللها على أهمية التنمية في تحقيق عملية السالم في المنطقـة،  "عملية السالم في الشرق األوسط    
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مشيرة إلى دور االتحاد األوربي، ال سيما ألمانيا في دعم الفلسطينيين في عدد من المـشاريع كتحـسين                  
شبكات المياه، ودعم قطاع التعليم، وبناء أجهزة األمن، ودعم مؤسسات المجتمع المـدني، موضـحة أن                

.  مليـون يـورو    ٢٠٠ إلـى    ٢٠١٠ي قدمه االتحاد األوروبي للشرق األوسط سيصل في عام          الدعم الذ 
ـ      هو الخيار إلنهاء الصراع فـي الـشرق األوسـط          " يينإسرائيل"واكدت، أن السالم بين الفلسطينيين وال

  .والعيش بسالم جنباً إلى جنب، مشددة على ضرورة إزالة الحواجز، وحل مشكلة الالجئين ومدينة القدس
  ٢٨/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 من المسلمين% ٧ن نسبتهم ي المتطرف سنوات تبين أن٦دراسة استمرت  .٥٧

 بلدا، أن االسالم ال ٤٠أظهر تحقيق واسع شمل المسلمين عبر العالم خالل ست سنوات في  :واشنطن
ن تفرض أ هو وأكدت الدراسة أن ما ال يرغب المسلمون فيه. يعني التطرف ومعاداة الواليات المتحدة

الذي سيصدر ) من يتحدث باسم االسالم(حد مؤلفي كتاب أكد جون ايسبوسيتو أو. عليهم عادات غربية
ن المسلمين يريدون تقرير المصير وليس ديمقراطية محددة أالشهر المقبل باالعتماد على التحقيق، 

 ، أن٢٠٠١اعتداءات ايلول أكدت الدراسة التي انجزها معهد غالوب بعد قد و .ومفروضة من االميركيين
شد أن ليسوا يهؤالء المتطرفبينت أن و. متشددون سياسياً% ٧من مسلمي العالم معتدلون وفقط % ٩٣

  .و يعيشون حياة ضنك، مثل العيش في مخيم الجئينأتدينا من المعتدلين وال حتى أشد فقرا 
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  أفول نجم اإلقطاع السياسي الفلسطيني .٥٨

  د وليد محمودخال
؛ التي  ٢٠٠٦يناير  /  كانون ثاني  ٢٥كدت نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت يوم األربعاء          

فازت بها حركة حماس، على حقيقة  أن المجتمع الفلسطيني بات يشهد تحوالت مهمة، من خالل بـروز                  
دات شابة لم تكن معروفة في الـسابق        قوى سياسية واجتماعية أفرزتها تلك االنتخابات بدخول كوادر وقيا        

لدى الكثير من المراقبين، تمثلت بصعود وتمدد قوى جديدة، وذبول وانسحاب قوى اإلقطـاع الـسياسي                
الفلسطيني القديمة، كتلك النخب التيُ شكلت من عائالت النخبة البرجوازية في فلسطين، والتـي كانـت                

عبـد الهـادي،    ،  النشاشيبي، المصري، خيري   ،سينيالح( كعائلة   ةتتوزع على بعض الزعامات اإلقطاعي    
، هذه العائالت وغيرها هي التي حكمـت النظـام الـسياسي            )الخ.....الشوا، الخالدي، وعائلة الجعبري   

 منذ نشوئه وتعاقبت عليه منذ الحكم العثماني مروراً باالنتداب البريطـاني،            - بشكل متفاوت  -الفلسطيني  
ء السلطة الفلسطينية في بداية التسعينيات، وقد تحالفـت األخيـرة مـع              حتى مجي  ،يسرائيلفاألردني فاإل 

بعض رموز تلك العائالت التي اندرجت في إطار التشكيلة اإلجتماعية واالقتـصادية شـبه الرأسـمالية،            
وارتبطت بشكل مستمر بالدور المهيمن للعائلة على اقتصاد الصناعة والتجارة والزراعة، كما في معظم              

جتماعية السائدة في المدن والقرى والمخيمات، وكانت تلك العائالت تلعب دوراً هامـاً فـي               العالقات اال 
بحكم كون نمـط اإلنتـاج   (؛ فهي إقطاعية  )تشكيل الواقع السياسي في فلسطين منذ بدايات القرن الماضي        

ونة األخيرة  ، وهي عالقات أيضاً تعرضت لكثير من عوامل التشوه والتراجع في اآل           )السائد آنذاك زراعياً  
  .ألسباب عديدة، حتى غابت تماماً عن المشهد السياسي الفلسطيني

فالمتمعن في السير الذاتية المتوفرة لألسماء التي تمخضت عن العملية االنتخابيـة للمجلـس التـشريعي                
 الفلسطيني؛ خالل دورتين على األقل؛ يالحظ غياب الطبقة أو النخبة السياسية التقليدية عنهـا، وبـروز               

أسماء جديدة لم يألفها الفلسطينيون بشكل خاص والعالم بشكل عام من قبل؛ فثمة تغيير للـنمط التقليـدي                  
الفلسطيني في اختياره شخصيات جرت العادة أن يتم اختيارها على أسس كانت تنتمي إلى فترة من الفهم                 

إلى عناصر أخرى تنتمي إلى     السياسي والداخلي؛ وكأن زمام القيادة انتقلت من نخبة إقطاعية برجوازية             



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١٠٠٣:         العدد                  ٢٨/٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

طبقات فقيرة ومتوسطة تعود معظمها إلى عائالت فلسطينية مهاجرة سكنت مخيمات الالجئين، مشهود لها              
بالنزاهة والباع الطويل في العمل االجتماعي العام، و تحمل شهادات علمية عليا، وجزء مـنهم يمـتهن                 

ط وليس من الصعوبة بمكان أن يالحظ المراقـب         العمل األكاديمي، أو ما جرى على تسميتهم بالتكنوقرا       
تآكل القوة السياسية الكبرى التي طبعت النظام السياسي بطابعها لعدة عقود، وقد امتزجت بهـا عالقـات                 
اإلنتاج االقتصادية من ناحية، وعالقات التبعية و الوالءات ذات الطابع الفردي أو العشائري من ناحيـة                

د والهيمنة، وصعود متواصل لقوة أخرى تتقدم بثبات وسط التآكل المطّرد           أخرى؛ مبرزةً أشكال من التفر    
  .للقوة التقليدية التي طبعت النظام السياسي الفلسطيني الحالي بما له وما عليه

وعلى الرغم من الدور الرئيس الذي لعبته عائالت اإلقطاع  السياسي الفلـسطيني نظـراً لالعتبـارات                 
مفاصل قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية منذ انطالق الثورة الفلسطينية فـي           العشائرية في السيطرة  على      

منتصف الستينيات وتعاقبت على الحكم فيها سيما تلك التي اتصلت مباشرة بحركـة التحريـر الـوطني                 
وهي الفصيل األكبر في    " فتح"الفلسطيني فتح؛ إال أن ثمة تراجع بدأ يظهر على دور تلك النخبة، فحركة              

منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت تضم عدداً من النخبة الفلسطينية المعروفة التي ترجع فـي               إطار  
أصولها إلى عائالت اإلقطاع السياسي في فلسطين؛ برزت فيها تناقضات عديدة طفت على السطح خاصة               

ومنظمـة  عندما تحولت الحركة من الحزب القائـد للثـورة          ) ٢٠٠٦-١٩٩٣(في الفترة الممتدة ما بين      
التحرير إلى حزب السلطة الوطنية الفلسطينية، وظهرت فيها أوجه الفساد المالي واالقتصادي والـسياسي              
المختلفة، وظهرت االنشقاقات واالنقسامات واألزمات التي عصفت بالحركـة، والتـي جـاءت نتيجـة               

لداخل والخارج، أو تيار    التراكمات لفترات طويلة تخللتها صراعات بين عدة تيارات مثل ما يسمى بتيار ا            
اإلصالحيين والمتنفذين، وقضت على آمال كثير من القيادات        -الحرس القديم وجيل الشباب   -الضفة وغزة   

  .الكبيرة، وأفرزت وجوهاً شابة جديدة لم تكن معروفة من قبل
رحلـة   و دخلـت م    ،ما أريد قوله هنا، أن ثمة تغيرات طرأت على الحياة السياسية الفلسطينية والعبيهـا             

جديدة بظهور هذه الشخصيات والوجوه الجديدة على العمل السياسي وقد اختلفت معالمهـا وخصائـصها               
وفق معادلة لها رموزها والعبوها الجدد  عن تلك التي كانت سائدة حتى فترة قريبة من تـاريخ النظـام                    

 على تلك النخبة التي حكمت      وكما شبهها أحد المراقبين بأنها جاءت بمثابة انقالب ثانٍ        .السياسي الفلسطيني 
في فلسطين لعقود من الزمن إذا ما افترضنا أن االنقالب األول قد حـصل لنخبـة اإلقطـاع الـسياسي                    
الفلسطيني إبان الثورة الفلسطينية، التي ساعدت على إفراز وضع جديد بوجوه جديـدة تعـيش ضـمن                 

فلسطينية مهاجرة سكنت مخيمات ولها     مستوى الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، يرجع معظمهم إلى عائالت          
ويالحظ أنهم من ذوي الكفاءات العلمية البارزة  وفق         ،فاعلية ونشاط واضحان في العمل االجتماعي العام      

عقلية جديدة ؛ سترسم معالم مرحلة جديدة للنظام السياسي الفلسطيني، وستفضي إلى تحالفات وشراكة من               
لى مدار بضعة عقود، وستشكل بنفس الوقت إيذاناً بنهايـة حقبـة            نوع آخر لم تألفه الساحة الفلسطينية ع      

  .اإلقطاعية السياسية في فلسطين
  ٢٨/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  "المبادرة اليمنية" .٥٩

  أمين المشاقبة. د
اهللا صالح مبادرته الثانية لرأب الصدع الفلسطيني للخالفات الحاصلة بين           أطلق الرئيس اليمني علي عبد    

 الفلسطينية وحركة حماس التي استولت على السلطة في غزة، وباعتقادنا ان هذه المبادرة              السلطة الوطنية 
جهد عربي مخلص يضاف لجهود قيادات وزعامات دول أخرى ساهمت بشكل أو بـآخر لنـزع فتيـل                  

إعادة األوضاع إلى ما كانـت      : األزمة القائمة في القطاع والضفة، وتكونت المبادرة من سبع نقاط اهمها          
ه قبل االنقالب العسكري في قطاع غزة، السعي إلجراء انتخابات تشريعية جديـدة فـي األراضـي                 علي
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المحتلة، العودة الكاملة إلى اتفاق مكة الذي رعته المملكة العربية السعودية وتثبيت كل بنـوده، االلتـزام                 
الفلسطيني، ونبع عنها   بالشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب           

من مؤسسات أهمها السلطة الوطنية، احترام القانون األساسي للسلطة الوطنية، إعادة بنـاء المؤسـسات               
األمنية على أسس مهنية محترفة وليس على أسس حزبية أو حركية، وحسب ردود الفعل األوليـة فـان                  

 كما هي دون تغير يذكر، وأمـام هـذه          هناك ارتياحاً من كال الطرفين لهذه المبادرة ومازالت األوضاع        
الحالة فعلى الطرفين ان يراعيا المصالح الوطنية العليا للشعب تحت االحتالل وقسوته وممارساته، فمنـذ               

 حصاراً اقتـصاديا    إسرائيلان حصل االنقالب العسكري وسيطرت حماس على شؤون القطاع، فرضت           
الغارات والعمليات العسكرية التي أودت بحياة العديد       قاسيا على سكان القطاع واغلقت المعابر واستمرت ب       

من القياديين والمواطنين على حد سواء، فاالنقالب العسكري هذا كان نقمة وتكريساً للتيار المتشدد دينيـا                
الذي يرفض العملية السلمية برمتها، فعملياً الخسائر فادحة واألثمان التي تدفع عالية من قبل المـواطنين                

ي المتواصل، ويضاف لذلك ان هذا االنشقاق والتمزق ال يـصب فـي مـصلحة               سرائيلط اإل نتيجة للضغ 
الشعب عموماً، وحتى هذا الوضع يضعف أي شكل من أشكال التفاوض، ويضعف دور الدول العربيـة                
الداعمة للقضية وشرعيتها والحقوق العربية، وأمام هذا الوضع البد من المصالحة الوطنية التـي تجمـع                

ن معاً لخدمة الهدف الرئيسي المتعلق بقيام الدولة الفلسطينية والخالص من حالة االحتالل التقـدم               الفريقي
ان هذه المبادرة الحالية تشكل     . نحو البناء، ان التشدد والتطرف يقودان لالنقسام ويضران بمصالح الشعب         

للشعب، وباعتقادنا انـه آن األوان      اساساً للتالقي والتفاوض بين الفرقاء المعنيين بما يخدم المصالح العليا           
لكال الطرفين ان يلتقيا فالرفض ليس في مصلحة أي منهما، ومادامت هذه المبادرة فيهـا احتـرام لكـل                   
الطرفين، وقبيل انعقاد القمة العربية المأزؤمة بالمواقف والقضايا، فعلى االطـراف التحـرك والتحـاور               

  . طالق في مقاومة االحتالللتحقيق المصالحة الوطنية التي هي نقطة االن
  ٢٨/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  ي مع قطاع غزةسرائيلتداعيات فك االرتباط اإل .٦٠

  مروان كنفاني
فإن ما يتبقي من ارتباط مدني ولـيس        ،  لو أمكن التوصل إلي اتفاق حول تنقل الفلسطينيين من معبر رفح          

،  سكانه من احتياجات معيشية وأساسـية       بقطاع غزة هو قضية تزويد القطاع بما يحتاجه        سرائيلإل،  أمنيا
السبب الرئيسي لألزمة األخيـرة التـي       ،  إلي جانب أسباب وأهداف ومبررات سياسية     ،  األمر الذي كان  

يبدو أن  ،  نشأت عن التدفق الفلسطيني إلي األراضي المصرية في االسبوع الثالث من شهر يناير الماضي             
األخري الشائكة سهولة حيث إنه يعتمـد أساسـا علـي           التوصل لحل لهذا الموضوع هو أكثر المواضيع        

فـي هـذا    ،  علي وجه الحصر  ،  إمكانية التوصل إلي اتفاقات مرضية بين الجانبين الفلسطيني والمصري        
  .الشأن

وقبل أن نتوغل في الحديث عن هذا الموضوع يجدر ترديد مقولة بهذا الشأن أدلـي بهـا أحـد وزراء                    
 االستماع التي عقدتها اللجنة السياسية التي كنت أتشرف برئاستها فـي            االقتصاد الفلسطينيين أثناء جلسة   

 قد تمكنت من تمويل احتاللها الطويل لقطـاع         إسرائيلوالتي ذكر فيها أن     ،  المجلس التشريعي الفلسطيني  
والعائـدات الماليـة    ،  التي جنتها من تجارتها في القطـاع      ،  الحكومية والخاصة ،  غزة عن طريق األرباح   

ا تزويده باالحتياجات المعيشية واألدوية والمياه والوقود والكهربـاء والمنتجـات االسـتهالكية             الحتكاره
إلـي  ،  يسـرائيل الذي كان معظمه من صادرات من الجانـب اإل        ،  األخري حيث وصل حجم هذا التبادل     

ألفي ،  إن لم أكن مخطئا   ،  عشرات المئات من ماليين الدوالرات وتجاوزت في مجمل األراضي الفلسطينية         
  .مليون دوالر
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الذي استمر بشكل أو آخر نحو ثمانية       ،  ي العسكري واالقتصادي لقطاع غزة    سرائيللقد تسبب االحتالل اإل   
وحـدد مـن االنتـاج      ،  في القضاء علي القدرات االنتاجية الصناعية التصديرية الصغيرة       ،  وثالثين عاما 

كل تام منذ تـصاعد االنتفاضـة       وأنهي بش ،  خاصة الحمضيات والزهور  ،  الزراعي المخصص للتصدير  
، والتجـارة والـصناعة الداخليـة   ، وفرص االستثمار ،   سوق العمالة الفلسطينية   ٢٠٠٠الفلسطينية في عام  

فإن قطاع غزة يحتـاج     ،  وفيما عدا االكتفاء باالنتاج الزراعي من الخضراوات لهدف االستهالك المحلي         
 بتوفير تلك االحتياجات باألسعار والكميات التي       يلإسرائولقد قامت   . لكل ما عدا ذلك من مقومات الحياة      

تحددها ليس بهدف تأمين المستلزمات الالزمة الستمرار الحياة والتقدم االقتصادي للفلسطينيين بل وأساسا             
يين وكذلك األرباح التي تحققهـا الحكومـة      سرائيلنتيجة لضغط المستفيدين من التجار ورجال األعمال اإل       

 واستمرت نتيجة لكل تلك العوامل وبهدف السيطرة الكاملة في القيام بذلك حتـي فـي                .ية نفسها سرائيلاإل
  .أحلك أوقات المواجهات العنيفة علي األرض

لقد شهدت سنوات التصعيد األخيرة حاالت كانت فيها قـوات          ،   بما في ذلك بعض فترات األزمة األخيرة      
وتذيقهم ويالت االجتياحات والتدمير    ،  الخارجياالحتالل تفرض حصارا علي تنقل الفلسطينيين ا لداخلي و        

ية المخصصة لنقل البضائع إلي قطاع غزة تشهد        سرائيلبينما كانت المعابر من األراضي اإل     ،  واالغتياالت
ي من تلك المعابر بمختلف أنواع البـضائع        سرائيلية التي تغرق الجانب اإل    سرائيلقوافل من الشاحنات اإل   

  .فواكه التي تقوم شاحنات فلسطينية بنقلها إلي داخل القطاعوالمنتجات االستهالكية وال
ومن ،  ١٩٩٤ في وقت مبكر من وجود السلطة الوطنية علي األراضي الفلسطينية عام           إسرائيلاستطاعت  

أن تحـدد تـساوي األسـعار فـي المنـاطق الفلـسطينية             ،  خالل اتفاق باريس االقتصادي بين الجانبين     
عن طريـق فـرض   ، لهائلة في الدخول السنوية لألفراد علي جانبي الحدودبرغم الفوارق ا  ،  يةسرائيلواإل

ية علي البضائع المستوردة للمنـاطق الفلـسطينية منعـا لتهريبهـا للـسوق              سرائيلالتعريفة الجمركية اإل  
وأن تؤمن ضمان حصولها علي أموالها وأرباحها الناتجة عن تجارتها هـذه مـع الجانـب                ،  يةسرائيلاإل

، أو أي أمـوال أخـري     ،  زام السلطة الفلسطينية بتسديد ثمن أي استيراد حكومي أو عـام          وإل،  الفلسطيني
  ,ية المعنية بشكل مسبقسرائيل لتحقيق هذا الهدف قيودا مالية تقضي بحجز السلطات اإلإسرائيلاتبعت 

يين إسـرائيل ية أو شرائها مـن تجـار      سرائيلوعند وصول البضائع الفلسطينية المستوردة الي المواني اإل       
بحجز كافة رسوم االستيراد واالحتفاظ بها ثم إعادتهـا للـسلطة الفلـسطينية بعـد اسـتقطاع                 ،  مباشرة

ية المترتبة علي تزويدها للفلسطينيين بالكهرباء والوقود والغاز وأي ادعاءات ماليـة            سرائيلالمستحقات اإل 
اديين حتي لو كانـت هـذه       يين ع إسرائيلمن قبل تجار أو رجال أعمال أو مستشفيات وأطباء ومواطنين           

يين بادعاءات غير   إسرائيلتم بهذه الطريقة تعويض     ،  االدعاءات أو ب عضها غير صحيحة أو مبالغ فيها        
حقيقية أو قانونية تتعلق بخدمات طبية أو عالجية أو فندقية أو فروق أسعار وحتي تضرر مـدعي مـن                   

  .يون عاديونإسرائيلبعض عمليات مقاومة تعرض لها مواطنون 
 أيضا بعض المبالغ المالية الفلسطينية المحتجزة التي كانت أحيانا تـصل إلـي مئـات                إسرائيلستعملت  ا

الماليين من الدوالرات لعقاب الفلسطينيين علي مقاومتهم لالحتالل أو رفضهم لبعض الـشروط األمنيـة               
مـوال جـزءا مـن      في الوقت التي كانت فيه هذه األ      ،  منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات     ،  والسياسية

ميزانية السلطة الفلسطينية الالزمة لعملها ونفقاتها خاصة فيما يتعلق بسداد مرتبات الموظفين والعـاملين              
 تقوم بوقـف    إسرائيلكانت  ،  في السلطة وتغطية تكاليف المشاريع والصيانة والنفقات الصحية والتعليمية        

ل تأخر السلطة عن سداد األموال المترتبـة علـي          تزويد القطاع بالكهرباء والمياه والوقود الالزم في حا       
وتم السداد بتبرعات وهبات من االتحاد األوروبي خاصة لضمان استمرار تزويـد محطـة              ،  االستهالك

كهرباء غزة بالوقود الالزم إلنتاج الكهرباء الضرورية للمنـازل وللـشوارع والمستـشفيات واإلدارات              
  .الحكومية
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ية طواعية عن هذه التجارة التي تحقق لها ولعدد         سرائيلن تتخلي الحكومة اإل   يتشكك الكثير وأنا منهم في أ     
ولكن علـي احتمـال تغلـب       . يين دخال ماليا معتبرا وسيطرة وتحكما كبيرين      سرائيلكبير من التجار اإل   

البلد العربـي   ،  فهل ستستطيع مصر  ،  يسرائيلاالعتبارات األمنية علي االعتبارات التجارية في القرار اإل       
  وحيد المتاخم لقطاع غزة القيام بذلك؟ال

هل سترغب مصر أو تتمكن بما لديها من امكانيات انتاجية صناعية وأساسية وزراعية من القيام بالدور                
 طوال نحو أربعة عقود من الزمن بشكل أفضل وأكثر استقرارا وأقل تكلفة وأجـدي               إسرائيلالذي لعبته   

  فائدة للطرفين المصري والفلسطيني؟
ف ينجح الطرفان الفلسطيني والمصري في إعادة العمل وفق التراث التجاري عبر قرون طويلـة               هل سو 

  من العالقات بين مصر وفلسطين خاصة الجزء الجنوبي منها؟
هل ستقبل مصر أن تكون المحطة األخيرة للمستوردات الفلسطينية من األسواق العالمية وفـق اللـوائح                

   تجارة الترانزيت المعروفة هذه؟والقوانين الدولية التي تحكم مثل
فيما عدا تزويد قطاع غزة بالمياه خاصة أن الحكومة المصرية          ،  من ناحية نظرية وأخوية فإن ذلك ممكن      

مازالت في الخطوات النهائية إليصال المياه الالزمة للمدن المصرية المتناثرة في شمال سـيناء وحتـي                
محكومة بمبدأ العرض والطلـب فـي   ، غير الحكومية، لخاصةإن العالقات التجارية ا   ،  الحدود الفلسطينية 

وهي أيضا خاضعة لقوانين ورسوم التصدير واالستيراد التي تحددها الدول          ،  األسواق وبين التجار أنفسهم   
أمـا االتفاقـات   ، القوي المسيطرة علي أحـد جـانبي الحـدود   ، أو هي حالة الوضع الفلسطيني،  المعنية

فإنهـا تحتـاج   ، تبادلية بين الدول مثل منتجات البترول والغاز والمياه والكهرباءاالقتصادية والتجارية وال  
  .وضمانات للسداد من البلد المستورد، إلي اتفاقات رسمية وتجهيزات فنية

تبقي احتماالت هذا التعاون الرسمي خاضعة ألمور معقدة تتعلق بالدراسات الفنية والتكاليف الالزمة لمثل              
تركة والفترة الطويلة التي قد يتطلبها ذلك والبدائل الممكنة أثناء تلك الفترة خاصـة أن               هذه المشاريع المش  

  .المواطنين في غزة يحتاجون لمثل هذه الخدمات الضرورية بشكل عاجل
السؤال الذي يتحـتم االجابـة عليـه اآلن وقبـل           ،  نفسيا وسياسيا وواقعيا  ،  يبقي السؤال األهم واألصعب   

اإلجابة التي تعكس وتحافظ علي العالقات التاريخية المتينة بـين          ،  ار من الجانبين  الشروع في اتخاذ القر   
هـل  ، وتؤمن استمرار عالقة اقتصادية وتجارية عادلة ومستقرة وهادئـة ،  الشعبين الفلسطيني والمصري  

يستطيع المصريون والفلسطينيون التوصل الي تفاهم حول كيفية حل الخالفات بينهما إذا مـا تعرضـت                
كيـف سـيتم سـداد      ،  تفاقات التجارية التي توصلوا اليها في مجاالت المياه والوقود والكهرباء للنزاع          اال

االلتزامات المالية المترتبة علي هذا التعاون فيما لو لم يستطع المواطنون الفلسطينيون نظـرا لظـروفهم                
ن الوقود المـصري لمحطـة      من تسديد ثم  ،  وبالتالي السلطة أو الحكومة الفلسطينية    ،  االقتصادية الصعبة 

أو الكهرباء المصرية إذا تم تزويد قطاع غزة بها مباشرة أو المياه المصرية فيما لـو تـم                  ،  كهرباء غزة 
هل يمكن لمصر الشقيقة والجارة العربية قطع هذه االمدادات الحياتية كما كانت تهـدد وتفعـل                ،  ايصالها
  وتنتظر من ثم تدفقا فلسطينيا آخر؟،  دائماإسرائيل

بل مجـرد  ، ليس ألنه خيارا حاال، يتحتم علي كل من الجانبين المصري والفلسطيني بدء دراسة هذا جديا        
وهمـا  ، لقد شاء القدر أن تتجـاور مـصر وفلـسطين      ،  وضرورة لتجنب احتماالت أسوأ   ،  احتمال ممكن 

كما ينبغي  ،  دافقادرتان علي حل خالفاتهما ومشاكلهما في إطار الجوار والعالقات القومية والدين واأله           
وعلـي الفـريقين    ،  بدء تشكيل لجنة فلسطينية مصرية مشتركة لدراسة ما يمكن لمصر أن تقدمه وكيف            

الفلسطينيين المتنازعين ان يتعاونا من أجل تشكيل الطرف الفلسطيني فـي اللجنـة المـشتركة إذا كـان         
مام وقلق من معاناة المواطنين     صحيحا ما تردده أجهزة إعالمها ويكرره المتحدثون الرسميون لها من اهت          

وعلي الدول العربية التي تملك االمكانات والتعاطف واإليمان بعدالة قـضية           . الفلسطينيين في قطاع غزة   



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١٠٠٣:         العدد                  ٢٨/٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

ليس لمصر التي التحتاجه ولكن     ،  الشعب الفلسطيني ان تقدم المساعدة والدعم في هذا المجال مرة أخري          
  .لفلسطين
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