
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطابق في المواقف مع مصر على التصدي لمخطط إسرائيل للتهرب من مسؤوليتها: السلطة
  صاحب خيال مريضأبوعلي شاهين : حكم بلعاوي
  إذا أنجزت اتفاق معابر أفضلسنصفق لحماس : عبد ربه

  باراك يعلن انه لن ينسحب من الحكومة االسرائيلية
  ما زالو ينتظرونن والعالقو أكبر قدر من البضائع قبل اإلغالق في ادخال يفشلونتجار غزة 
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            ٢ ص                                   ٩٧٩:         العدد                        ٣/٢/٢٠٠٨التاريخ االحد 

    :السلطة
 ٤  تطابق في المواقف مع مصر على التصدي لمخطط إسرائيل للتهرب من مسؤوليتها: السلطة .٢
 ٥  لمرحلة المقبلة تحرير قطاع غزة من الهيمنة التجارية االسرائيليةا: أحمد يوسف .٣
 ٥   مصرية-دارة فلسطينية طالب بإي أي وجود إسرائيلي على معبر رفح، و يرفضنبيل عمرو .٤
 ٥  سنصفق لحماس إذا أنجزت اتفاق معابر أفضل: عبد ربه .٥
 ٦  الرئاسة الفلسطينية تدين أي مساس باألمن القومي المصري .٦
 ٦  نرفض التعددية األمنيةولوالية الضفة والقطاع وحدة واحدة والسلطة صاحبة ا: فياض .٧
 ٧  ويجب تقديم بعض النقابيين للنائب العام ال تراجع عن براءة الذمة :المالكي .٨
 ٧  اعتقال الغول كان قرارا صائبا": الداخلية المقالة" .٩
 ٧   خسائر موجة الصقيع في الضفة ومنع التصدير في غـزةتعويض الـمزارعين عن .١٠
    

    :المقاومة
 ٨  في القاهرةبشأن المعابر في فشل محادثاتها تنحماس  .١١
 ٨  زمات الداخلية تنتظران حلوال خارجية لأل"حماس" و"فتح": حواتمة .١٢
 ٨  صاحب خيال مريضأبوعلي شاهين : حكم بلعاوي .١٣
 ٩    ظالمة٢٠٠٥ لتشغيل معبر رفح وتعتبر اتفاقية عام  وسطاًالشعبية تطرح حالً .١٤
 ٩  فينوغراد سيعجل صفقة شاليط: أيمن طه .١٥
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩  باراك يعلن انه لن ينسحب من الحكومة االسرائيلية .١٦
 ٩   الحرب القادمة ستشهد استخداما مكثفا لألسلحة البالستية: إسرائيل .١٧
١٠   الجيش اإلسرائيلي يبقي حالة التأهب على الحدود مع مصر .١٨
١٠   بصاروخ مباشر " الوعي اإلسرائيلي"استهداف البارجة قبالة بيروت أصاب ": فينوغراد" .١٩
١٠   مقتل مراقبي األمم المتحدة في لبنان كان خطأ الجيش اإلسرائيلي: تحقيقاللجنة  .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١١  ما زالو ينتظرونن والعالقو أكبر قدر من البضائع قبل اإلغالق  ادخالفي يفشلونتجار غزة  .٢١
١١   الشهر الماضي٩٦ الشهداء برصاص االحتالل :مؤسسة التضامن الدولي .٢٢
١١   في غزة٩٠ارتفاع عدد ضحايا الحصار إلى  .٢٣
١١  القلق يشغل أهالى األسرى المرضى المهددة حياة أبناءهم: سرى للدراساتاأل .٢٤
١٢  االحتالل يقرر هدم المسجد العمري التاريخي في القدس .٢٥
١٢   ١٩٦٧ ألف منزل سكني في الضفة منذ عام ١٨سلطات االحتالل هدمت  .٢٦
١٢  يباع خردة في غزة...حديد الجدار العازل  .٢٧
١٢  اللد تقيم قداسا البنها الراحل جورج حبش .٢٨
   

   :عربي، إسالمي
١٢  وراء تقاعس مجلس األمن إزاء غزة... حصانة إسرائيل : موسى للبرلمان العربي .٢٩
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١٣   مصر تعتقل فلسطينيين مسلحين في سيناء .٣٠
١٣   معتقالً من اإلخوان على خلفية تضامنهم مع غزة٣٥٠: عاكف .٣١
١٣   " إسرائيل"موريتانيا بقطع العالقات مع في مطالبة واسعة  .٣٢
١٣   مارات تطالب الفصائل الفلسطينية بنبذ الخالفات اإل .٣٣
١٤  البرلمان العربي يدعو لقطع االتصاالت مع إسرائيل .٣٤
١٤   مهرجان تضامن مع غزة في جامعة الشارقة  .٣٥
١٤  وفد بحريني يزور خانيونس .٣٦
   

   :دولي
١٤   ليس هناك أهم من تحقيق السالم بالشرق األوسط : بلير .٣٧
١٥  لن نتدخل في الصراع العربي اإلسرائيلي إال بعد قيام الدولة الفلسطينية ": عكاظ"الناتو لـ .٣٨

   
    :حوارات ومقاالت

١٥  بالل الحسن... حدث غزة تحول استراتيجي: اب إسرائيلكتّ .٣٩
١٧  عبد المجيد ذنيبات... ارفعوا الحصار عن غزة .٤٠
١٨  احمد عمرابي... مستحيل" حماس"تجاهل  .٤١
١٩  صالح بنانطالل . د... هناك فرصة قبل فوات األوان .٤٢
٢٠  عريب الرنتاوي... أكاذيب وحقائق".. انتفاضة المعبر" .٤٣
    

    :كاريكاتير
***  

  
  ومصر تتفقان على التنسيق الثنائي لضبط الحدود" حماس: "الزهار .١

 محمود الزهـار قـال خـالل        .أن د  غزة  في فتحي صباح نقالً عن مراسلها     ٣/٢/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
: فور عودته إلى القطاع بعد انتهاء المباحثات مع القيادة المصرية في شأن معابر غـزة              مؤتمر صحافي   

حد، رافضاً كشف ماهيـة هـذه    األ"اً اعتباراً من الغديلى تفاهمات كثيرة سيتم تنفيذها تدريجإتم التوصل  "
غالق الحدود بين القطاع ومصر اعتباراً من اليـوم،         إ في بدء    حداها تتمثل إن  ألى  إشار  ألكنه  . التفاهمات

من  المصرية بالتعاون بين رجال األ     -غالق الحدود الفلسطينية    إالبدء في   ) اليوم(سيتم صباح الغد    ": وقال
، "عادة ترتيب حركة الـدخول والخـروج      إلى  إمن الطرفين، وذلك حتى يتم استكمال االجراءات الهادفة         

لى تفاهمات سنضبط من خاللها الحدود حتى ال تعود االتفاقات السابقة، وسنعمل            إالتوصل  سيتم  ": مضيفاً
الوحدة الوطنيـة   ن حكومة   ألى  إوأشار  . "سرائيلية التي كانت تعيقنا على المعبر     إلعلى كسر االجراءات ا   

 المقبلـة   يـام ن تـشهد األ   أ، متوقعاً   "ستعمل كل ما في وسعها لضبط الحدود بين القطاع ومصر         "المقالة  
   ."سلسلة من االمور االيجابية"

تم االتفاق مع وزير الصحة     ": وفي شأن الفلسطينيين العالقين في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء، قال          
قامـات فـي    المصري على ترتيب جدول بأسماء العالقين في مدينة العريش من الطالب وأصـحاب اإل             

مصر ترغب في   "ن  ألى  إولفت  . "لى حيث يريدون  إحيلهم  الخارج والمرضى من القطاع بهدف القيام بتر      
 الفلسطيني، ومن يعطل    -دائماً مع الحوار الفلسطيني     "ن مصر   أ، مشدداً على    "استمرار العالقة مع حماس   
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ن حماس قدمت اعتذاراً لمـصر لمـا        أ" الزهار   أضافو". الرغبة في الحوار هو الذي يتحمل المسؤولية      
  ."ر على جنود مصريينطالق ناإحدث على الحدود من 

تلقينا : "أن الزهار أضاف   : غزة  في رائد الفي نقالً عن مراسلها     ٣/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأوردت
وفد للقـاهرة  الواصفا زيارة  ."مفتوحاً ن يبقى المعبر  أوعوداً بأن تبذل مصر كل جهودها لحل اإلشكالية و        

بتجويع سكان غزة وستستمر في تزويدهم بكل مـا         مصر لن تسمح    "بالناجحة بشكل كبير، مشيراً إلى أن       
  ."يحتاجونه
الزهار أشار إلى أن حماس لـن       أن  : غزة  في  فارس ردينهنقالً عن مراسلتها     ٣/٢/٢٠٠٨عكاظ   ولفتت

.  بالتعاون مع مصر وبشكل تدريجي     يهاتقوم بمنع إغالق الحدود مضيفا أن الحركة ستستعيد السيطرة عل         
عدم " مؤكدا على    " إخواننا في مصر أن تكون حدودا موحدة ومعابر مفتوحة         سنحاول بالتعاون مع  " :وقال

جزءا من تهديد األمن القومي ألي بلد عربي وفي         "وأكد أن الحركة لن تكون      . "التدخل في شأننا الداخلي   
  .  مع هذا البلد"مقدمتها مصر مهما توافقنا أو اختلفنا

ن أذكـرت   متطابقة  مصادر  أن  : رام اهللا   في  يونس محمدنقالً عن مراسلها     ٣/٢/٢٠٠٨الحياة  وأشارت  
لى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على القطاع، مـشيرة           إمن الناحية الرسمية ستعود     رفح  دارة معبر   إ
 األوروبـي نبيل شعث شرع في إجراء اتصاالت مع الجانب         . دن ممثل الرئيس عباس في القاهرة       ألى  إ

  .لوضع ترتيبات إلعادة تشغيل المعبر
  
   مع مصر على التصدي لمخطط إسرائيل للتهرب من مسؤوليتهاالمواقفتطابق في : السلطة .٢

إن هناك تطابقاً في وجهـات      " األيام"قال مسؤول فلسطيني كبير لـ      : القدس ــ عبد الرؤوف ارناؤوط    
نظر القيادتين المصرية والفلسطينية على وجوب قطع الطريق على المخططـات االسـرائيلية الهادفـة               

هرب من مسؤوليتها كقوة احتالل عن قطاع غزة ومحاولتها إلقاء مسؤولية القطاع على مصر، مشيراً               للت
الى ان القيادة المصرية تصر على ان يكون افتتاح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومـصر طبقـاً                   

تـسلم  ، وان مصر ابلغت وفد حركة حماس بوجوب عدم تعطيـل            ٢٠٠٥لالتفاق الدولي المبرم في العام      
وطبقاً للمسؤول الفلسطيني فان الجهد المصري في هذه المرحلة ينـصب           . السلطة الفلسطينية لمعبر رفح   

، اضافة الى الجهد الذي تبذله من اجل محاولة التوصل          ٢٠٠٥على محاولة اعادة فتح المعبر طبقاً التفاق        
  .الى اتفاق حول تبادل جلعاد شاليت باسرى في السجون االسرائيلية

هناك تطابق في المواقف الفلسطينية الرسمية والمصرية على رفض الفـصل           " المسؤول الفلسطيني    وقال
بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة جغرافية واحدة وعلى رفض المحـاوالت االسـرائيلية               

ـ     "وتابع ". للتنصل من مسؤولياتها عن القطاع بوصفها قوة احتالل   ف هنـاك ايـضا تطـابق فـي المواق
الفلسطينية الرسمية والمصرية على وجوب عدم تعرض سكان قطاع غزة للعقاب الجمـاعي مـن قبـل                 
الحكومة االسرائيلية ورفض تجويع شعبنا في غزة ووجوب ان يتوفر لهذا الشعب جميع مـستلزماته وان                

  ".يتم رفع الحصار عنه
قها مـن غـزة تـضر الـشعب         هناك تطابق في المواقف ايضا على ان الصواريخ التي يتم اطال          "وزاد  

الفلسطيني وال تفيده، إذ انها تستخدم ذريعة من قبل الحكومة االسرائيلية لفرض الحصار على قطاع غزة                
ولفرض العقوبات الجماعية على ابناء شعبنا الفلسطيني، فلو لم تكن هناك صواريخ لما تجرأت الحكومة               

  ".االسرائيلية على فرض مثل هذا الحصار على غزة
  ٣/٢/٢٠٠٧ام الفلسطينية األي
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  لمرحلة المقبلة تحرير قطاع غزة من الهيمنة التجارية االسرائيليةا: يوسفأحمد  .٣
تسعى في المرحلة المقبلة الى تحرير قطاع غزة         "حماس"أعلن احمد يوسف ان     :  محمد يونس  -رام اهللا   

ان دوال  " الحيـاة "وكشف لــ     .يلبيد اسرائ " رهينة"من الهيمنة التجارية االسرائيلية التي تجعل من غزة         
عربية واسالمية ابدت استعدادا لتزويد قطاع غزة حاجته من الغاز والطاقة واستيراد منتجاته الزراعيـة،               

 .في اشارة الى قطر التي عرضت ايضا اقامة البنية التحتية الالزمة لنقل الكهرباء المصرية الـى غـزة                 
مع اسرائيل آثار سياسية على العالقة بين جزئـي         " تجاريالطالق ال "واستبعد يوسف ان تكون لمثل هذا       

، مشيرا الى ان اسرائيل ستظل مسؤولة سياسيا عن هذا االرتبـاط بـصفتها              )الضفة وقطاع غزة  (الوطن  
  .الدولة المحتلة

  ٣/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
   مصرية-طالب بإدارة فلسطينية ي أي وجود إسرائيلي على معبر رفح، و يرفضعمرونبيل  .٤

رفض المستشار اإلعالمي للرئيس الفلسطيني نبيل عمرو أي وجود إسرائيلي          :  جيهان الحسيني  - القاهرة
 مصرية له، وقال إنه في حال عدم التوصل إلى مثـل هـذا              -على معبر رفح، وطالب بإدارة فلسطينية       

وسـط  وأضاف في ندوة استضافتها وكالـة أنبـاء الـشرق األ          .االتفاق، فإن الخيار األوروبي هو البديل     
رغم أن مصر لم تكن حاضرة في اتفاق المعابر على الورق، فإنها حاضـرة وبقـوة علـى                  : "المصرية

الحدود الجغرافية، واألمر الواقع يفرض علينا التنسيق معها لحل هذه األزمة، وأي خطوة قمنا أو نقـوم                 
باب عبر االنـسحاب    إسرائيل خرجت من ال   : "وتابع". بها تكون بالتنسيق والتشاور مع األخوة المصريين      

، موضـحاً   "ويريدون العودة من الشباك، ونحن لن نسمح بذلك       ) األحادي الجانب آلرييل شارون   (المشين  
وشـدد علـى رفـض الـسلطة         .أنه لم يكن هناك خلل في إدارة المعابر طيلة سنوات إدارة السلطة لها            

رفع الضغط عن إسرائيل لتوجيهه     ال نسمح بذلك وال نسمح ب     : "الفلسطينية تصدير األزمة إلى مصر، وقال     
حماس تقدم ولديها استعداد لتقديم تنازالت إلى إسرائيل عبر مبـادرات           "، مشيراً إلى أن     "إلى دول أخرى  

التي صاغها أحمد يوسف مستشار اسماعيل هنيـة رئـيس الحكومـة            " وثيقة سويسرا "، الفتا إلى    "دولية
، لكنـه اشـترط أن      "حماس"و  " فتح" بين حركتي    المقالة، ورحب عمرو بأي مبادرة عربية لرأب الصدع       

  .عن االنقالب" حماس"تعود 
 ٣/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  سنصفق لحماس إذا أنجزت اتفاق معابر أفضل: عبد ربه
ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة        قال  : رام اهللا  من    ٣/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ذكرت

فـسنكون مـن    " لمعبـر رفـح   " حماس من الحصول على اتفاق أفضل        اذا تمكنت " التحرير الفلسطينية، 
، مؤكدا أن المشكلة تكمن في أن قطاع غزة ال يزال منطقـة خاضـعة لالحـتالل                 "المصفقين لهذا األمر  

واشـار إلـى وجـود     .مساعيها للخالص من مسؤولياتها تجاهه  " إسرائيل"في وقت تواصل    " اإلسرائيلي"
من هذه  " حماس"أقرب إلى موقف    "  إسرائيل"ومصر التفاق جديد، إال ان      استعداد من االتحاد األوروبي     

الناحية ألنها تريد الخالص من أية مسؤولية تجاه قطاع غزة، وتحميل مصر المسؤولية الكاملة عن هـذا                 
  ".األمر من ماء وغذاء وكهرباء ومرور وأمن وإطالق أي صاروخ من القطاع باتجاهها

بأنها تعمل من اجل تكريس الفصل بين       " صغيرة في الحجم كبيرة باإلمكانيات    "واتهم عبد ربه دولة عربية      
ومع مـصر وغيرهـا   " إسرائيل"القطاع والضفة الغربية، وقال إن تلك الدولة، التي لم يسمها، تتدخل مع    

خاصة في مجال الكهرباء والماء     " إسرائيل"وتبدي استعدادها الربط بين مصر وبين غزة وفك العالقة مع           
  . ي فصل غزة كلياً وتمكين حماس من أن تقيم دويلتهاأ
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، امـس   عبد ربـه  قال   : د ب ا     – أ ش أ     -رام اهللا المحتلة    من   ٣/٢/٢٠٠٨ الشرق القطرية    وأضافت
، إذا كان الموقف المصري يضغط من أجـل أن يكـون            "صوت فلسطين   " السبت في اتصال مع إذاعة      

ا ال نجد أي مانع في هذا األمر، نحن لسنا متمسكين علـى             المعبر بدون وجود دولي عليه فنحن من جانبن       
". اإلطالق بان تكون هناك أي اشتراطات على حركة المواطن الفلسطيني من والى داخل وخارج القطاع              

إنه تـسهيال   "مضيفا  .. ونفى عبد ربه أن تكون السلطة قد ربطت بين الحوار مع حماس وقضية المعابر               
الحوار الوطنى مع موضوع    ( فى قطاع غزة لم نسع لربط هذه القضية بتلك           على ابناء الشعب الفلسطينى   

  ). المعبر
  
  الرئاسة الفلسطينية تدين أي مساس باألمن القومي المصري .٥

أدانت الرئاسة الفلسطينية امس أي محاولة للمساس باألمن القومي المصري أو االعتداء            :  بترا –رام اهللا   
وعقبت الرئاسة في بيـان صـحفي    .ار وسيادة مصر أو مواطنيهاعلى مصالح حيوية تمس بأمن واستقر  

على ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم عن تسلل مجموعات إرهابية إلى سيناء بغـرض تنفيـذ عمليـات                  
تخريبية ضد مصالح مصرية حيوية وسياح أجانب وتزوير عملة بما يضر بالمصالح االقتصادية للشعب              

ة الوطنية الفلسطينية تدين بشدة جميع هذه األعمال غيـر المـشروعة            إن السلط " المصري الشقيق بالقول  
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من تورط أي       ".واإلرهابية مهما كانت دوافعها او االسماء التي تختبىء خلفها        

السلطة تدين وتـستنكر بقـوة مثـل هـذه          "وأضافت الرئاسة أن    ،  جهات فلسطينية في مثل هذه األعمال     
عتبر المساس باألمن القومي المصري مساساً باألمن القومي الفلسطيني ، وأنها تستهجن ما             العمليات ، وت  

  " .تقوم به هذه الجهات اإلرهابية ضد مصر الشقيقة
  ٣/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  نرفض التعددية األمنيةوالضفة والقطاع وحدة واحدة والسلطة صاحبة الوالية : فياض .٦

السلطة الوطنية هي صاحبة الوالية على قطـاع غـزة          " راء، أن   سالم فياض، رئيس الوز   .أكد د : القدس
علـى  " حمـاس "والضفة الغربية باعتبارهما وحدة جغرافية وسياسية واحدة، رغم االنقالب الذي نفذتـه             

االنقالب على الـشرعية ال يلغـي       .. الشرعية الوطنية واستيالئها على السلطة في القطاع بالقوة المسلحة        
الفـضائية، إن الحكومـة     " العربية"وقال فياض، في لقاء خاص مع قناة         ".طاع غزة والية السلطة على ق   

مـن  % ٥٨تعمل كل ما بوسعها من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة، مشيراً إلـى إنفـاق                   
  ..الموازنة على القطاع منذ تسلم حكومته عملها، بهدف التخفيف عن المواطنين وتحسين ظروف حياتهم

س الوزراء، رفضه المطلق للفوضى والتعددية في األمن، وقال هناك سـلطة شـرعية واحـدة                وأكد رئي 
وسالح شرعي واحد، مرحباً في الوقت ذاته بالتعددية السياسية، وقال ان التعدديـة الـسياسية مطلوبـة                 

نـاة  ومرغوبة، لكن التعددية األمنية لم تكن في أي وقت لصالح المواطن، بل سببت له الكثير مـن المعا                 
  .وأوجدت الفلتان األمني

وأشار إلى أن نابلس كانت مثاالً صارخاً للفوضى والفلتان، بسبب عدم وضوح الرؤية، وخلط المفـاهيم،                
المشكلة أن الخط الفاصل بين المقاومة وبين من يدعي المقاومة أصبح غير واضـح، ومـن هنـا        : وقال

  .انطلقنا في معالجة ملف المطلوبين
لن " فياض، إنه ال ينوي ترشيح نفسه لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال              من جهة ثانية، قال   

أرشح نفسي النتخابات الرئاسة، وال أنوي تشكيل حزب أو تيار سياسي، وكل ما أسعى إليه هـو إيجـاد                   
  ".نموذج حكم صالح ينقذ الوضع الراهن، ويعطي المواطن الفلسطيني الشعور بالثقة واألمل بالمستقبل

ووصف فياض مؤتمر باريس االقتصادي بأنه تظاهرة سياسية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ونفى أن              
يكون هناك ثمن سياسي مقابل المساعدات التي قدمت للسلطة الوطنية في مؤتمر باريس، وشدد فيـاض                
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لفلسطينية وهو  نحن متمسكون بالبرنامج الوطني الذي تمثله منظمة التحرير ا        "على أن ال تنازالت، وقال      
ما يثار حول التخلي عن حق العودة هو        "واضاف  ". البرنامج الذي قضى من أجله عشرات آالف الشهداء       

  ".أمر غير وارد على اإلطالق
ومن جهة ثانية، نفى فياض قيام الحكومة بحرمان عدد من الموظفين من رواتبهم بسبب انتمائهم الحزبي،                

االلتزام بالشرعية يعنـي أن     "و المعيار وليس الحزب السياسي، وقال       مشدداً على أن االلتزام بالشرعية ه     
  ".يتلقى الموظفون تعليماتهم من الوزراء الشرعيين وفقاً للقانون األساسي الفلسطيني

 ألف وظيفة عسكرية، لم يكـن بـسبب         ٢٣ ألف وظيفة من ضمنها      ٣١وأوضح في هذا الصدد أن إلغاء       
  .لم يكن باألسلوب السليم، أو ألن عقودهم تمت بشكل غير قانونياالنتماء الحزبي، بل ألن توظيفهم 

  ٣/٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  ويجب تقديم بعض النقابيين للنائب العام ال تراجع عن براءة الذمة :المالكي .٧

 الـدكتور ريـاض المـالكي ان        )حكومة فيـاض   ( اكد وزير الخارجية والناطق باسم الحكومة      :بيت لحم 
وقال المالكي متحدثا    .ت مصرة على براءة الذمة ولن تتراجع عنها باي حال من االحوال             الحكومة الزال 

ان الحكومة تريد تحقيق ثالث قضايا مـن بـراءة          , لوكالة معا من العاصمة االردنية عمان عبر الهاتف         
  :الذمة 
نين بـسداد    مليون دوالر يتم فقده سنويا جـراء عـدم التـزام المـواط             ٥٠٠نريد استرجاع مبلغ    : اوال

  .مستحقاتهم
نريد استرجاع ثقافة عدم الدفع لدى المواطنين الذين يتحملون معنـا المـسؤرولية فـي مواجهـة                 : ثانيا

  .االوضاع المعيشية
ال :" واضـاف , نريد تحقيق المساواة والعدل بين المواطنين جميعا الذين يدفعون والذين ال يدفعون             : ثالثا

  ".اه والكهرباء ويستنكف اخريجوز ان يدفع مواطن فاتورة المي
ـ       بعض النقابيين والذين وصفوا خطوة الحكومـة بانهـا         "وانتقد وزير الخارجية تصريحات من اسماهم ب

هؤالء سيقدمون للنيابة العامة للتحقيق معهم حول تلك التـصريحات الخطيـرة            : وقال  , " اجراء احتاللي 
  .والتي ال تنم عن اي حس وطني 

  ٢/٢/٢٠٠٨ معاوكالة 
  

  اعتقال الغول كان قرارا صائبا": الداخلية المقالة" .٨
ذكرت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة حركة حمـاس امـس ، أن               :  د ب أ   -غزة  

وقالت الداخلية في بيان لها، ردا على        .اعتقال عمر حلمي الغول مستشار سالم فياض، كان قرارا صائبا         
إن أمثال هذا الشخص يستغلون     " يوما ،    ٤٦نه بعد اعتقال في سجونها دام       تصريحات الغول الذي أفرج ع    

الحرية السياسية وحرية الرأي والتعبير التي تمنحها الحكومة المقالة، لإلساءة للشعب الفلسطيني وللوحدة             
إن دلت تصريحاته على شيء فإنمـا تـدل         "وأضاف البيان   ". الوطنية ولكل الجهود الرامية لرأب الصدع     

  ".الشخص الموتور"، واصفا إياه ب" أن قرار اعتقاله كان قرارا صائباعلى
  ٣/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  تعويض الـمزارعين عن خسائر موجة الصقيع في الضفة ومنع التصدير في غـزة .٩

 مليون شـيكل    ٣٣ر٥، أمـس، تخصيص    )حكومة رام اهللا   ( أعلنت الحكومة الفلسطينية  : سائد أبو فرحة  
ن األضرار الناجمة عن موجة الصقيع األخيرة، واإلجراءات اإلسرائيلية التـي           لتعويض الـمزارعين ع  

. حالت دون تصدير عدد من الـمنتجات، خصوصاً محصولي التوت األرضي والبطاطا في قطاع غـزة              
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ولفت وزير الزراعة محمود الهباش، في مؤتمر صحافي عقده برام اهللا، إلى أن الجانـب األكبـر مـن                   
 مليـون   ٢٥سائر الناجمة عن الصقيع، مبيناً أن الحكومة رصدت لهـذا الـشأن             التعويضات خصص للخ  

 ألف دونم من األراضي الـمزروعة بالـمحاصيل الحقلية تضررت بنـسبة           ٤٠أكثر من   : وقال .شيكل
 .، وقد قامت طواقمنا الـميدانية بالعمل على إحصاء األضرار، ولدينا قوائم شبه مكتملة            %٩٠تزيد على   

ـ    دونماً، بينما يبلغ عدد     ٢٢٥٠مساحة الـمزروعة بالتوت األرضي في القطاع تصل إلى         وأوضح ان ال
 مزارع، وبفعل الحصار اإلسرائيلي توقف تصدير الـمحصول، فمن أصل الفي طن            ٥٠٠الـمزارعين  

  . طنا١٥٠ً- ١٠٠لـم يتمكن الـمزارعون من تصدير سوى 
  ٣/٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  في القاهرةبشأن المعابر تها في فشل محادثاتنحماس  .١٠

ن أ القـول    ،عضو المكتب الـسياسي لحركـة حمـاس       ،  رفض محمد نصير  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
: "الحيـاة "، وقال لــ     "فشلت"المحادثات التي أجراها وفد الحركة مع المسؤولين المصريين في القاهرة           

 من المصريين لموقفنا، هم واعـون تمامـاً         المحادثات لم تفشل بل العكس صحيح، إذ وجدنا تفهماً كامالً         "
فحماس تسيطر علـى مقاليـد األمـور هنـاك، لـذلك هـم              ... بأن هناك حقائق وواقعاً جديداً في غزة      

مدركون أن أي اتفاقات جديدة في شأن المعابر ال يمكن أن تـتم بعيـداً أو بمعـزل عـن                    ) المصريون(
  ."حماس

 ٣/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  زمات الداخليةنتظران حلوال خارجية لأل ت"حماس" و"فتح": حواتمة .١١

تهم األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين نـايف حواتمـة            إ: عبد الجبار أبو غربية    -عمان  
حركتي فتح وحماس بأنهما غير ناضجتين لحلول فلسطينية وطنية على مائدة الحوار الشامل حيـث مـا                 

 لكل من   إن: وقال في تصريحات لعكاظ   . ر االقليمية والدولية  تزاالن رهينتين لحلول وتجاذبات بين المحاو     
تنتظران حلوال أجنبية   "هذه المحاور مصلحة في بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، وأكد أن الحركتين               

 أن حوارا يجري حاليـا      وأوضح. زمة المعابر أخاصة  " غير وطنية لمعالجة األوضاع الفلسطينية الداخلية     
 تـين،  جميع الفصائل الوطنية لتطوير المبادرة المشتركة التي أطلقتها كل مـن الجبه            في قطاع غزة بين   

 ووثيقـة   ٢٠٠٥ أكتوبر الماضي وهي تستند إلى إعالن القاهرة في مارس           ٢٧الشعبية في   والديمقراطية  
وكـشف   . التي وقعت عليها جميع الفصائل إلى جانب وثيقـة األسـرى    ٢٠٠٦الوفاق الوطني في يونيو     

رئيس عباس لتشكيل مرجعية وطنية عليا مـشتركة قريبـا إلدارة العمليـة             ال عن اتفاق أولي مع      حواتمة
السياسية التفاوضية مع سلطات االحتالل استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للـسالم،              

 .مبينا أن هناك حوارا مع حركة حماس لالنضمام إلى تلك المرجعية
 ٣/٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
  صاحب خيال مريضأبوعلي شاهين : حكم بلعاوي .١٢

باسم بياناً   حكم بلعاوي، امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، في الداخل،            أصدر:  كفاح زبون  - رام اهللا 
بـو  أل، تعقيبا على تصريحات سابقة      "اللجنة المركزية لحركة فتح   "، وباسم   "الرئيس القائد العام أبو مازن    "

 أبـو  مهنـة  إن«وقال البلعاوي . األسبق الثوري لحركة فتح ووزير التموين      عضو المجلس  ،علي شاهين 
 الصراخ في الوادي، وذلك إلشباع رغبته من خالل الحاسة الـسادسة لـه، التـي                أصبحتعلي شاهين،   

صاحب خيـال مـريض،   " بأنهبيان متهما شاهين    الوتابع   ."تتصف بالتطاول والعقم والتجني على الحقيقة     
يغرق في الوهم والثرثرة عنـد      " شاهين   أنواعتبر  . "الرئيس أبو مازن، بالقائد الفاشل    أوصله إلى وصف    
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وكأول اعتراف من اللجنـة المركزيـة بالمـسؤولية          ." مازن، ودورهم  أبوإسناده االتهام إلى مستشاري     
م مع األسف خيبت آمال القائد العـا      " علي شاهين، قائال له      أبووالخطأ، عن هزيمة غزة، خاطب بلعاوي       

أبو مازن واللجنة المركزية لحركة فتح، التي يجب أن تعترف بأن ذلك كان الخطأ بعينـه، الن القـرار                   
يجب أال يعطى إال لمن يحقق لحركته االنتصار، ولشعبه األمل وليس لمن يدعي ويفاخر ويصرح بالقدرة                

ألحالم العابثـة وهـي     التي ال يمكن أن تكون لديه، ألنه مشغول بالذات والمكاسب والمصالح الخاصة وا            
   ."تطوف في خياله

ـ   أبووقال    مسؤول عن كل حرف نطقت      أنا" ردا على تصريحات بلعاوي،      "األوسطالشرق  " علي شاهين ل
 لقد صدق   وأضاف،. "به، وانا جاهز للمساءلة، ولكن لمساءلة الجميع في كل المستويات، وعن كل شيء            

  . "بل هناك قائد فاشل"، وأضيف " بل هناك ضابط فاشلال يوجد جندي فاشل،"نابليون بونابرت عندما قال 
  ٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   ظالمة ٢٠٠٥ لتشغيل معبر رفح وتعتبر اتفاقية عام  وسطاًالشعبية تطرح حالً .١٣

 أن الجبهة تقدمت برؤية حـول إدارة معبـر   ، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ،كشف جميل مزهر  
ئاسة الفلسطينية، تضمن حرية التنقل فلسطينياً وبقائه مفتوحاً بشكل دائم،          رفح لكل من حركة حماس والر     

 أن هذه الرؤية تضمن وجود حرس الرئيس في المعبر وبالتوافق مـا بـين حركـة حمـاس                   ىمشيراً إل 
وأكد أن اتفاقية المعبر التي      .والرئاسة على اآلليات إال أنها لم تلقى أي رد حول هذا الموضوع حتى اآلن             

  . هي اتفاقية ظالمة ومجحفة بحق الشعب الفلسطيني٢٠٠٥في وقعت 
  ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

 
  فينوغراد سيعجل صفقة شاليط: أيمن طه .١٤

ـ ، القيادي في حماس   ،قال أيمن طه  : غزة ن أولمرت الذي يحاول تقديم انجاز للشارع       أ "الشرق األوسط " ل
مرجح أن يبدي مرونة كبيرة فـي مـا          من ال  "فينوغراد" بعد أن نجا بصعوبة من تقرير لجنة         اإلسرائيلي

 التي نقلت لحركة حماس حتى اآلن غير مـشجعة حـسب            اإلسرائيليةلكن المواقف   . يتعلق بقضية شاليط  
  . طه، وال يمكن على أساسها التوصل التفاق ينهي القضية

  ٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

   لن ينسحب من الحكومة االسرائيليةانهباراك يعلن  .١٥
 بـين   ٢٠٠٦ن يستقيل من الحكومة بعد صدور تقرير فينوجراد عـن حـرب صـيف               اعلن باراك انه ل   

وكان باراك قد اشار الى انه قد يدعو اولمرت الى االسـتقالة او ينـسحب مـع                 .  . اسرائيل وحزب اهللا  
وزراء حزبه من الحكومة ما يؤدي الى انهيار االئتالف الذي يملك فيه حزب العمل االسـرائيلي الـذي                  

وفي حال قدوم حزب العمل على خطوة مماثلة فان النتيجة ستكون            .  مقعدا وزاريا  ١٩اراك  ينتمي اليه ب  
  . حتما الدعوة الى انتخابات مبكرة

  ٣/١/٢٠٠٨بي بي سي 
  
   القادمة ستشهد استخداما مكثفا لألسلحة البالستيةالحرب: إسرائيل .١٦

ل ان تستعد للتعرض لقـصف      حذر جنرال احتياطي أمس من ان على اسرائي        :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
. بالصواريخ على اراضيها اذا اندلع نزاع جديد محتمل وان تتخذ التدابير الـضرورية لحمايـة نفـسها                

الحرب القادمة ستشهد استخداما مكثفا لالسلحة البالـستية        "وصرح الجنرال في االحتياط عودي شاني ان        
 مؤخرا الجنرال عودي شاني اعداد تقريـر        وكلف الجيش االسرائيلي   ".على كامل االراضي االسرائيلية   
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المواطن البسيط  " وقال شاني ان     ٢٠٠٦,حول طريقة عمل قيادة االركان خالل الحرب على لبنان صيف           
 ساعة وربما اسبوع ، لكن طبيعة الحرب قد تغيرت وال بد            ٤٨يتوقع من الجيش ان ينتصر في غضون        

مق الداخلي هذا ما سيحدث وعلينا ان نعد انفسنا بشكل          في المستقبل من االخذ في االعتبار قصفا على الع        
لكنه لم يوضح اذا كان يتحدث عن نزاع جديد مـع حـزب اهللا او               ". مختلف تماما تكيفا مع هذا االحتمال     

   .حرب مع دول اخرى في المنطقة ، ال سيما ايران التي يمكن لصواريخها البالستية ان تبلغ اسرائيل
  ٣/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  اإلسرائيلي يبقي حالة التأهب على الحدود مع مصرالجيش  .١٧

قرر الجيش اإلسرائيلي امس اإلبقاء على حالة التأهب على طول الحدود مع مصر ،              :  د ب أ   -تل أبيب   
في ظل استمرار اإلنذارات األمنية من مخططات لتنفيذ عمليات تطال السياح اإلسـرائيليين فـي سـيناء     

إن حالة التأهـب سـتبقى   "اعة االسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها   ونقلت اإلذ  .وأخرى داخل إسرائيل  
معلنة طالما أن هناك إنذارات أمنية عن تمكن فلسطينيين من التسلل إلى صحراء سيناء والتخطيط للقيـام                 
بهجمات على السياح اإلسرائيليين المتواجدين في المنتجعات المصرية والتسلل عبر الحدود إلى إسرائيل             

  ".ت هناكلشن هجما
  ٣/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  بصاروخ مباشر" الوعي اإلسرائيلي"استهداف البارجة قبالة بيروت أصاب ": فينوغراد" .١٨

 تفاصيل حادثة استهداف البارجـة العـسكرية        تقرير فينوغراد يستعرض   : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
ت تبعد عن شواطئ لبنان نحو ثمانية       قبالة بيروت في اليوم الثاني للعدوان، ويذكر أن البارجة كان         " أحي"

أميال، وتشارك في إحكام الحصار البحري على لبنان، وأن ضابط االستخبارات في مقر سـالح البحـر                 
كان قد حذر في صبيحة ذلك اليوم من احتمال حيازة حزب اهللا صواريخ بر بحر إيرانية، واقترح تعميم                  

أن خلال تقنيا   " فينوغراد"ويوضح   . اقتراحه رفض  رسالة بذلك على كل مركبات األسطول العسكري، لكن       
أصاب البارجة زمنا قصيرا، قبل بدء جوالتها المائية قبالة العاصمة اللبنانية، ولم يكن هذا الخلـل األول                 

عند التاسعة إال ربع، أصيبت البارجة وقتل أربعة من مالحيها العسكريين، جـراء             "في البارجة وأضاف    
 أصاب أحدهما البارجة، وتجاوزها الثاني وأصـاب سـفينة          ٥٠٢طراز سي ،  استهدافها بصاروخين من    

  . ميالً من الشاطئ٣٥تجارية على بعد 
  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مقتل مراقبي األمم المتحدة في لبنان كان خطأ الجيش اإلسرائيلي: تحقيقاللجنة  .١٩

رت يوم أمس، الجمعة، في كندا، أن مقتل        نتائجها التي نش   ".الخيام"تحقيق في قصف لموقع     القررت لجنة   ا
مراقبي األمم المتحدة األربعة في لبنان بنيران الجيش اإلسرائيلي خالل الحرب األخيرة كـان باإلمكـان                

 مراقبين من منظمـة  ٤، قتل ٢٠٠٦يوليو /يذكر أنه خالل حرب تموز    .منعه، وأنه ناتج عن خطأ الجيش     
بعد تصاعد القـصف،    "لألمم المتحدة، وجاء في تقرير اللجنة أنه        المراقبة على وقف إطالق النار التابعة       

من جهة التواتر والدقة، على قاعدة المراقبة، الخيام، صدر قرار بإخالء المنطقة، إال أن القذائف القاتلـة                 
وأضافت اللجنة أن المبنى المركزي في القاعدة المذكورة قـد          ". أسقطت قبل أن يغادر المراقبون المكان     

  .كل تامدمر بش
  ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
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  ما زالو ينتظرونن والعالقو أكبر قدر من البضائع قبل اإلغالق في ادخال يفشلونتجار غزة  .٢٠
معظم تجار قطاع غزة حاولوا امس ادخال اكبر كمية من البضائع والمواشي الى             :  صالح النعامي  - غزة

المصرية منعت وصول البضائع الـى      قطاع غزة، لكن محاوالت أغلبهم باءت بالفشل ألن سلطات األمن           
مدينة رفح، كما سدت المنافذ الترابية التي كان يتسلل عبرها التجار الغزاويون الذين كـانوا يتوجهـون                 

وال تتورع سلطات األمن المصرية عن القيام بعمليات اعتقال ضد كل من يتم             . بسياراتهم لجلب البضائع  
 الى ردع المواطنين الفلسطينيين عن التوجـه الـى          ضبطه خارج حدود رفح المصرية، في خطوة هدفت       

حالة القلق والتوتر كانت تبدو على جميع الذين انتقلوا صباح امس من القطاع الى مصر والعكس                . هناك
  .عبر بوابة صالح الدين

األنباء التي تحدثت عن فشل وفد الحكومة المقالة في غزة في التوصل التفاق مع الحكومـة المـصرية                  
ة فتح معبر رفح، كانت مدار الحديث بين المواطنين الفلسطينيين في سيارات األجرة التي كانت               حول اعاد 

االعتبارات الحزبية لم   . تنقلهم الى بوابة صالح الدين، وبين الفلسطينيين الذين يتواجدون على هذه البوابة           
جـوب بقـاء الحـدود      تكن حاضرة في الجدل بين الناس هناك، حيث كان االعتبار الوحيد للجميع هو و             

  .مفتوحة وعدم العودة الى ايام الحصار
من ناحية ثانية قال اآلالف من العالقين الفلسطينيين في العريش الذين ينتظرون سماح السلطات المصرية               
لهم بالتوجه الى الدول التي قدموا منها سواء للعمل أو الدراسة والعالج، إن الحكومة المصرية لم تـسمح      

واعرب العديـد مـن     .  عبر مطار القاهرة حتى اآلن، وذلك بخالف ما يتردد من شائعات           لهم بالمغادرة 
العالقين أنهم فوجئوا اول من امس من حديث وسائل االعالم العربية عن السلطات المصرية، سمحت لهم                

 مدينـة   يذكر أن العالقين الفلسطينيين يتواجدون في اثنين من مـساجد         . بالفعل باالنتقال الى مطار القاهرة    
  .العريش في ظروف بالغة القسوة

  ٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   الشهر الماضي٩٦ الشهداء برصاص االحتالل : التضامن الدوليمؤسسة .٢١

أظهر تقرير شهري لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أن قوات االحـتالل  : غزة ـ ميسرة شعبان 
 في قطاع غزة وحده، بيـنهم  ٨٧ فلسطينيا ٩٦ماضي ال) يناير(اإلسرائيلي قتلت خالل شهر كانون الثاني   

.  نـساء ١٠ومن بين الشهداء أطفال تقل أعمارهم عن الثامنـة عـشرة و  .  قضوا في عمليات اغتيال   ٧١
 فلسطينيا، بينهم اكثر    ٥٤٠وصعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي هجمتها االعتقالية حيث اعتقلت أكثر من           

  . نساء٣ دون سن الثامنة عشرة و٥٠من 
  ٣/٢/٢٠٠٨المستقبل 

  
   في غزة٩٠ عدد ضحايا الحصار إلى ارتفاع .٢٢

أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على لسان المتحدث باسمها رامي عبده، في قطاع غـزة،                :غزة
 مريـضاً، عقـب   ٩٠أمس، ان عدد ضحايا الحصار من المرضى الفلسطينيين في القطاع ارتفـع إلـى           

  .من سكان مخيم الشاطئ لالجئين غرب مدينة غزة)  عاما٢٨ً( العمري استشهاد المريضة نادية يوسف
  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  القلق يشغل أهالى األسرى المرضى المهددة حياة أبناءهم:  للدراسات األسرى .٢٣

أكد مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة أهالى األسرى المرضى قلقون على حياة أبناءهم فـى                
هذا يتضح من خالل المناشدات التى يطلقها أهالى األسرى فى السجون للتدخل النقـاذ حيـاة                السجون و 

  . أبناءهم فى ظل استهتار إدارة السجون بها
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  .وأكد حمدونة أن عشرات المناشدات التى وصلت المركز
  ٢/٢/٢٠٠٨مركز األسرى للدراسات 

  
   يقرر هدم المسجد العمري التاريخي في القدساالحتالل .٢٤

 أهالي قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس المحتلة بقرار صهيوني لهدم المسجد العمري في القريـة                 فوجئ
من قبل طواقم بلدية االحتالل الصهيوني في القدس المحتلة وذلك بحجة البناء غير المرخص دون سابق                

إن المسجد قديم جداً وتاريخي، وقـد       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال الدكتور نعيم أبو طير لـ        . إنذار
، ولكنه بقي ضيقاً ال يتسع إال لعدد مـن          ١٩٦٣ عام، وتم ترميمه آخر مرة عام        ٧٠٠تم تشييده قبل نحو     

القرية تم توسـعته    المصلين الذي تضاعفت أعدادهم في السنوات األخيرة، مشيراً إلى أنه وبجهود سكان             
وقال الدكتور نعيم أبو طير إن المسجد العمري هو المسجد الوحيد في القرية التـي                . وتدعيم البناء القديم  

 آالف نسمة، الفتاً االنتباه إلى أن وجهاء القرية قاموا باالتصال مع عدد من النواب               ٣يتجاوز عدد سكانها    
في األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة التـي تـشرف          الفلسطينيين في الكنيست وكذلك مع المسؤولين       
  . عليها األردن للعمل معاً من أجل إلغاء قرار الهدم

  ٣/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ١٩٦٧ ألف منزل سكني في الضفة منذ عام ١٨ هدمت االحتاللسلطات  .٢٥

ت م هـد  ١٩٦٧ضفة الغربية عـام     أفادت معطيات اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم المنازل، أن منذ احتالل ال          
 ألف منزل سكني فلسطيني، في الوقت الذي شهدت المستوطنات فيه عمليات بنـاء              ١٨سلطات االحتالل   

وأوضحت اللجنة أن سلطات االحتالل ال تمنح تراخيص بناء للفلسطينيين في مناطق سي، وبذلك               .واسعة
   .تصادر حقهم في البناء خالفا للقوانين الدولية

  ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
  
  يباع خردة في غزة... العازل الجدارحديد  .٢٦

استولى الفلسطينيون على كميات كبيرة من حديد التسليح من الجدار الخرسانى الفاصـل              : أ ش أ     -رفح  
. بين مصر وقطاع غزة والذى كانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قد أقامته قبل إنسحابها مـن القطـاع                

نقل كميات كبيرة منه بعد االتفاق على بيعها لتجار الخردة بـسبب ارتفـاع              وتقوم الشاحنات الفلسطينية ب   
  . أسعار حديد التسليح

  ٣/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  اللد تقيم قداسا البنها الراحل جورج حبش .٢٧

 من أهالي اللد الرملة ويافا في كنيسة القديس جورجيوس القامـة            ١٥٠تجمع نحو   :  رامي منصور  -اللد  
هم المناضل الدكتور جورج حبش، مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين، وبمبـادرة             قداس البن مدينت  

. اللجنة الشعبية المحلية والجمعية األرثوذكسية في اللد وبحضور عضوي الكنيست زحالقة ومحمد بركـة             
   .أهالي اللد يطالبون بنقل جثمان الدكتور حبش الى مسقط رأسه"من جانبه قال الدكتور كمال طنوس، إن 

  ٣/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  وراء تقاعس مجلس األمن إزاء غزة... حصانة إسرائيل : موسى للبرلمان العربي .٢٨
اتهم عمرو موسى مجلس األمن بالتقاعس عن مسؤولياته إزاء ما يحدث فـي غـزة بـسبب                  -القاهرة  

عرض حتـى للفـت     لم تت "، مشيراً إلى أن الدولة العبرية       "الحصانة غير المسبوقة التي تتمتع بها إسرائيل      "
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وقال أمام جلسة غير عاديـة       ".نظر من المجتمع الدولي نتيجة سياستها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني         
للبرلمان العربي االنتقالي في القاهرة أمس للبحث في االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلـسطيني، إن               

 ".م صدور قرار ضدها من مجلـس األمـن        الحصانة غير المسبوقة التي تتمتع بها إسرائيل أدت إلى عد         "
مشاكل غزة تنبع أساساً من ممارسات إسرائيل العدائية وسياسة الحصار والتجويع التـي             "وشدد على أن    

تسلكها على رغم أن هناك التزامات قانونية ودولية تجبر الدولة المحتلة على أن ترعى شؤون السكان في                 
  ".األرض المحتلة

  ٣/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  عتقل فلسطينيين مسلحين في سيناءمصر ت .٢٩

قالت مصادر أمنية امس إن الـسلطات المـصرية اعتقلـت فلـسطينيين مـسلحين               :  د ب أ     -القاهرة  
واضـافت أن   . وبحوزتهما قنبلة يدوية في شبه جزيرة سيناء على الحدود بـين مـصر وقطـاع غـزة                

واشارت الـى   . ات من معبر رفح   كيلومتر١٠الفلسطينيين اعتقال في منطقة الشيخ زويد على بعد حوالي          
ان قوات االمن المصرية تبحث عن مجموعة أخرى من المسلحين الفلسطينيين بعـد أن هربـوا وسـط                  

 مسلحا فلـسطينيا فـي      ١٢وكانت مصر اعلنت الجمعة اعتقال      . الجبال والمزارع وبحوزتهم متفجرات     
  .سيناء بحوزتهم أسلحة ومتفجرات

  ٣/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  تقالً من اإلخوان على خلفية تضامنهم مع غزة مع٣٥٠: عاكف .٣٠
اإلخوان "أوقفت السلطات األمنية في محافظة االسكندرية شمال مصر أربعة من أعضاء جماعة              -القاهرة

يحوزون مطبوعات تروج لفكر من شـأنه تكـدير         "، وقالت مصادر أمنية إن الموقوفين كانوا        "المسلمين
ق في االسكندرية ومعهم منشورات تؤكد انتماءهم الى جماعـة          األمن العام، وضبطوا في منطقة باب شر      

جاء "أن اعتقال هؤالء    " الحياة"محمد مهدي عاكف لـ     " اإلخوان"وأكد مرشد جماعة     ".اإلخوان المحظورة 
، كاشـفاً   "في إطار سعي السلطات الى إجهاض أي فعاليات تقوم به الجماعة لنصرة الفلسطينيين في غزة              

 ٣٥٠ن أعضاء الجماعة بسبب المشاركة في فعاليات التضامن مع غزة بلـغ نحـو               أن عدد المعتقلين م   
 مواطن خالل تظاهرات وسـط القـاهرة قبـل أسـبوع،            ٧٠٠وكانت الشرطة اعتقلت أكثر من      . معتقالً

  .وأفرجت عن عدد منهم
  ٣/٢/٢٠٠٨الحياة 

 
  "إسرائيل"موريتانيا بقطع العالقات مع في مطالبة واسعة  .٣١

 جميـل منـصور، موقـف القـوى          الموريتـاني   رئيس كتلة اإلصالح في البرلمان     أوجز  -نواكشوط  
وأساليب العنف، وليس هناك مكـان ألي       " اسرائيل"حان لموريتانيا ان تودع سفارة      "الموريتانية بقوله انه    

، وقال انه ينبغـي ان      "اسرائيل"، وشدد على ضرورة المضي في إجراءات قطع العالقات مع           "من هذين 
  . العالقات مع من أتوا بها، في إشارة الى نظام معاوية ولد الطايعتذهب هذه

  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  اإلمارات تطالب الفصائل الفلسطينية بنبذ الخالفات .٣٢

دعت دولة االمارات العربية المتحدة، الفصائل الفلسطينية إلى تحكيم العقل والمنطق وتوحيـد              - القاهرة
يما بينها، وتقديم أخف األضرار على أشد األضرار في مواجهة وطأة االحـتالل             كلمتها ونبذ الخالفات ف   

 -وطالب أحمد الخاطري عضو المجلس الوطني االتحادي وعضو البرلمان العربي االنتقالي            . اإلسرائيلي
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 أي فصيل   -في كلمته أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت أمس في مقر البرلمان المصري               
وأشـار   . طيني بالتنازل للفصيل اآلخر، والعمل تحت قيادته ليكونوا صفاً واحداً في مقاومة المحتـل             فلس

  .الخاطري إلى النتائج الكارثية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بسبب الحصار
  ٣/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  البرلمان العربي يدعو لقطع االتصاالت مع إسرائيل .٣٣

دعا البرلمان العربي االنتقالي في دورته غير العادية التي عقدها امـس             :د فتحي  مرا  -ا ش ا  –القاهرة  
الدول العربية واإلسالمية الى قطع اية عالقات او اتصاالت لهـا مـع             , في مقر مجلس الشعب المصري    

" وحذر البرلمان في بيانـه الختـامي حـول    . العدو الصهيوني وااللتزام الكامل بأحكام المقاطعة العربية  
من المؤامرة الهادفة الى تقسيم الفلسطينيين الى كيانين هزيلين         " العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني    

تمهيدا لتذويب الهوية الفلسطينية، وادانة االعالن الرسمي الصهيوني ليهودية إسرائيل واعتبارها دعـوة             
طالب البرلمان لجنـة المـصالحة      عنصرية وكذلك إدانة تأييد الرئيس االمريكي لهذه الدعوة العنصرية و         

وقرر البرلمان تشكيل    . المنبثقة عنه بتكثيف جهودها إلعادة الوفاق والتالحم بين ابناء الشعب الفلسطيني          
لجنة منه للتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني ضد االنـسانية وجـرائم الحـرب واإلبـادة الجماعيـة                  

جامعة الدول العربية واالمـم المتحـدة والمحكمـة         والعنصرية وعرض نتائجها على البرلمان العربي و      
  . الجنائية الدولية وبالتالي دعم مقاومة الشعب الفلسطيني

  ٣/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  مهرجان تضامن مع غزة في جامعة الشارقة .٣٤

نظم النادي الثقافي الفلسطيني في قاعة المكتبة الكبرى في كلية البنـين فـي               : جهاد أبوصالح  -الشارقة  
، تـضامناً   "من قلب الحصار  .. صرخة األحرار : "معة الشارقة مساء أمس األول مهرجانا تحت شعار       جا

  .مع أهل غزة في فلسطين
  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وفد بحريني يزور خانيونس .٣٥

استقبلت جمعية دار الكتاب والسنة في خانيونس أمس وفداً بحرينياً برئاسة الشيخ جاسم المعـاودة مـن                 
وأوضح رئيس الجمعية الشيخ عبداهللا المصري أن حالة الحـصار واإلغـالق            .  التربية اإلسالمية  جمعية

المفروض على قطاع غزة كانت بمثابة دعوة لكل المؤسسات الخيرية في الدول العربيـة ألن تمـد يـد                   
ـ              العون والمساندة،  ة الفقـر   وأن يصل القائمون عليها إلى قطاع غزة ليروا بأنفسهم حجم المعانـاة وحال

من جانبه، قال الشيخ المعاودة إن هذه الزيارة تأتي انطالقاً من مسؤوليتنا تجاه إخواننا في قطاع                . والبؤس
وأهاب المعاودة بجميع المسلمين أن يقفوا مع إخوانهم في هذه المحنة القاسية بالمساعدات             . غزة المحاصر 

  .المادية والمعنوية
  ٣/٢/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
   ليس هناك أهم من تحقيق السالم بالشرق األوسط:بلير .٣٦

أكد توني بلير أنه ليس هناك أي قضية أكثر أهمية وحيوية للسالم العالمي من النزاع                : عمر حنين  -لندن  
 .موضحا انه يؤمن على نحو عاطفي بضرورة التوصل الى حل لهـذه المـشكلة             " اإلسرائيلي"الفلسطيني  

البريطانية " التايمز" ولية في الشرق األوسط في مقابلة خاصة مع صحيفة        وقال مبعوث اللجنة الرباعية الد    
، وأشار الى ان السؤال المثار هنا هو الـى اي           "يعتبر منطقة في حالة انتقال     "انه يعتقد ان الشرق األوسط    
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طلـق  اتجاه ستنتقل المنطقة؟ وقال يمكن ان تتجه الى مجالين أولهما يصبح فيه االقتصاد بمثابة المثال الم               
اما البديل كما قال    ". للعولمة وبذلك فإن السياسة والثقافة وقوى االعتدال والتطوير تحقق النجاح والكسب          

بلير فهو ان تصبح المنطقة خاضعة لوجهات نظر خاصة وخاطئة لإلسالم وكذلك تتحول الـى مـصدر                 
الشرق األوسط سيكون   وشدد الزعيم البريطاني السابق على ان التوصل الى حل لمشكلة            ".تهديد رئيسي 

والفلسطينيين فقط ولكن ايـضا بالنـسبة لالسـالم         " إسرائيل"عمالً رمزياً على نحو كبير للغاية ليس بين       
حصاراً عليهـا   " اسرائيل"ويعتقد بلير ان االستراتيجية الحالية المتبعة بالنسبة لغزة التي فرضت         ". والغرب

استراتيجية ماهرة ولهذا فانني اكرر اننـا نحتـاج         لديها  " حماس"ويقول ان  .تعتبر خاطئة على نحو سيئ    
  .ايضا من جانبنا الى استراتيجية ذكية تساعد الناس في القطاع وتؤدي الى عزلة المتطرفين

  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  لن نتدخل في الصراع العربي اإلسرائيلي إال بعد قيام الدولة الفلسطينية :الناتو .٣٧

أن الحلف ال   " الناتو"أكد جاب دي هوب شيفر أمين عام حلف شمال األطلسي             :جمال المجايدة  -أبو ظبي 
يريد تحقيق مصالح سياسية أو عسكرية في هذه المنطقة، بل إن ما يبحث عنـه هـو تحقيـق مـصلحة                     

بأن الحلف لم يلعب حتـى اآلن دوراً        " عكـاظ  "وكشف لـ    .مشتركة قائمة على أساس التفاهم المشترك     
اإلسرائيلي مؤكداً أن ذلك غير ممكن له إال في حال تأسيس دولة فلـسطينية قابلـة                -في الصراع العربي  

للحياة وذلك من خالل تفويض من مجلس األمن الدولي واستناداً إلى انخراط األطراف المعنية بالـشرق                
 وقال اننا على اتصال مع السلطة الفلسطينية في رام اهللا وقمت مؤخرا بإرسال رئيس اركـان                . األوسط

قوات الناتو للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطالعه على الحوار المتوسطي وفتح افاق للتعـاون               
ورفض اية اتصاالت مع حماس في قطاع غزة وقـال هـذا لـن       , في مجال التدريب وتبادل المعلومات      

  .يحصل اطالقا 
  ٣/٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
  حدث غزة تحول استراتيجي: إسرائيلاب كتّ .٣٨

  بالل الحسن
ذا كان التاريخ الفلسطيني يسجل حدث انفجار االنتفاضة األولى، ويسجل حدث انفجار االنتفاضة الثانية،              إ

سيسجل أن آالف النـاس  . فإنه سيسجل اآلن حدث االندفاعة الجماهيرية العفوية نحو معبر رفح واختراقه         
ة لدول بأكملها، وأنهـم     يستطيعون في لحظة ضغط ويأس، أن يعطلوا اآلالت الحربية، واآلالت التنظيمي          

يستطيعون إيجاد معادالت سياسية لم يفكروا بها لحظة اندفاعهم، تفرض نفسها علـى الـدول الـصغيرة                 
  .بهذا المعنى الثوري كان حدث غزة، ومن هذا المنطلق وحده يجب النظر إليه وتحليله وتقييمه. والكبيرة

حـصار  .  أن يتعرض له تجمع بشري ما      لقد تعرضت غزة خالل أشهر متتالية، إلى أقسى حصار يمكن         
حصار يمنـع   . حصار يمنع اإلنتاج حتى لو كان بدائيا      . غذائي وطبي، حصار يمنع االستيراد والتصدير     

اآلالت التي تمنح األوكسجين للمريض في المستشفى، كما يعطل اآلالت البدائية التي تمكن مواطنا ما أن                
وبعد كل هذا الحصار كانت آلـة القتـل       . أشكال الحياة حصار يشل كل    . يصلح سيارة أو أن يصنع حذاء     

اإلسرائيلية تتحرك كل يوم، وتنجز مهماتها كل يوم، وتعود بحصيلة خمسة أو عشرة أو عشرين قتيال كل                 
وكان جنرال القتل إيهود باراك يجري حساباته بعد كل حصيلة قتل، ليرى إن كان أهالي غزة قـد                  . يوم

؟ وليرى إذا أصبحوا جاهزين لنسيان االحتالل والتوجه نحو إسـقاط حكـم       وصلوا إلى لحظة اليأس أم ال     
. حماس أم ال؟ ولكن جنرال القتل هذا، والذي يظن نفسه من أكبر الجنراالت وأذكاهم، سقط في االمتحان                

اندفعوا نحو الحدود مع مصر وكسروا عبرها الحصار اإلسـرائيلي،          . فاجأه أهل غزة بكمين غير منتظر     
وسقطت بذلك كل المراهنات اإلسرائيلية، وسقطت أيضا التخطيطـات         . صر إال أن تحتضنهم   وما كان لم  
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االستراتيجية، ولم يبق إال أن يسقط جنرال القتل الذي يتباهى بأنه يفعل كل ما من شأنه أن يخجـل منـه                  
  .الجنراالت الحقيقيون

يحتاج إلى من يسعى إلـى      . طههذا الحدث الثوري الذي صنعه أهالي غزة العاديون، يحتاج إلى من يلتق           
، ٢٠٠٥وكان حريا باتفاقية المعابر الموقعة عـام        . االستفادة منه، وفرض نتائجه على المحتل اإلسرائيلي      

والتي فاوض عليها محمد دحالن، أن تكون اولى ضحايا هذه الهبة الجماهيرية، فينفتح المعبر من جديـد                 
ويكون ذلك خطوة ثانية، بعد خطوة فـك االرتبـاط،   كمعبر مصري ـ فلسطيني ال عالقة إلسرائيل به،  

لوال أن أصواتا ارتفعت تطالب بالعودة إلى تلـك االتفاقيـة، أي            . نحو تخليص غزة من هيمنة االحتالل     
تطالب بعودة المراقبة اإلسرائيلية على المعبر، بعد أن الحت فرصـة الـتخلص مـن تلـك المراقبـة                   

لذي صمت طويال على الحصار اإلسرائيلي للفلسطينيين، تـذكر         ولوال أن االتحاد االوروبي ا    . وشرورها
فجأة دوره في اتفاقية المعابر، فقط عندما بدا أن احتمال إقصاء السيطرة اإلسرائيلية بات احتماال ممكنـا،                 

  .فأعلن استعداده للعودة واإلسهام في تشغيل معبر رفح
 سيسجله التاريخ، وكان نجاحا في مواجهـة        رغم كل ذلك، أن ما حدث كان فعال ثوريا        ...... ولكن يبقى   

  .حصار إسرائيلي طاغ، وهو قد يتكرر بأشكال أخرى ضد إسرائيل نفسها
ليقرأ ما كتبه اإلسرائيليون عن أنفسهم،      . من ال يستطيع أن يفكر بتلك الوجهة      . من ال يريد أن يصدق ذلك     

  .وليرى كيف أدركوا قيمة الحدث الذي يحاول بعضنا تقزيمه
  :بقلم تسيفي برئيل ما يلي" معاريف"ي صحيفة ليقرأ ف

من اعتقد أنه من الممكن توجيه الضربات لشعب بأكمله حتى الثمالة، ومنع دخـول الوقـود والغـذاء،                  "
هو الذي فقـد    .... وإغالق المعابر أمام التجارة والعالج الطبي، وإحداث عصيان مدني ضد قيادة حماس           

  .السيطرة على المعبر
ى أن حكومة أولمرت وباراك، مجرد أدوات فارغة خاوية في ذلك االنفجار المتسلسل             حماس برهنت عل  "

  .في جدار السجن الغزي
عقوبات؟ أية عقوبات يمكن فرضها بعد، بينما يتنقل النساء واألطفال والماعز بارتياح وطمأنينة بين غزة               "

  ومصر، ذهابا وإيابا، من دون خوف أو وجل؟
هذا تغير استراتيجي، جرد الـسياسة اإلسـرائيلية   . مجرد اختراق للجدرانما حدث اآلن في غزة ليست   "

  .من مالبسها
. نظرية التصدي لإلرهاب، من خالل حبس منطقة جغرافية كاملة، انهارت مع الجـدار الـذي انهـار                "

واالحتكار الذي احتفظت بـه     . السياسة التي رغبت في إحداث عصيان مدني ضد قيادة حماس، انهارت          
  ".لنفسها على عملية السالم، تبدد وتالشىإسرائيل 

  :بقلم زئيف تسحور ما يلي" يديعوت أحرونوت"وليقرأ في 
  .المفاجأة الوحيدة في قصة اندفاع جماهير قطاع غزة إلى مصر، هي أن حكومة إسرائيل قد فوجئت"
لتالي، الهائل، الذي   كي ال تقولوا مرة أخرى إنكم فوجئتم، فإن التوقع باالقتحام ا          . سادتي وزراء الحكومة  "

سيتدحرج ككرة الثلج من القطاع، ويحطم الجدار الذي يغلف غزة، لن يكون هذه المرة باتجاه مصر بـل                  
  .باتجاه إسرائيل

ال يمكن ألية منـاورة     . االقتحام التالي سيقع في اليوم الذي ينفذ فيه الماء من المخزونات الجوفية للقطاع            "
الناس العطشى ال يفكرون، فهم يسيرون مسحورين نحو مـصادر          . مياهإعالمية أن تخلق تلفيقا لعطش ال     

بالنسبة لهم هذه المياه تقع خلف الجدار، حيث توجد وفرة من مياه الحياة، وهم سـيندفعون     . المياه األقرب 
  .بجماهيرهم نحو المياه
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ك بتصميم من ينعدم    كل مخزون السالح لدى إسرائيل سيكون عديم القيمة أمام الكتلة اإلنسانية التي تتحر            "
آالف النساء الحوامل، أمهاتهن العجائز، وخلفهن مئات آالف األطفـال والرجـال العطـشى،              . له البديل 

  .ووجهتهم جميعا نحو صنابير مياهنا
. االقتحام المستقبلي إلسرائيل سيكون بـسبب العطـش       . االقتحام الفلسطيني لمصر حصل بسبب الجوع     "

  ".قوة المندفعين نحو المياه ستحطم كل سور واق. الصمود أمامهالعطش أقوى من الجوع ال يمكن 
  :وليقرأ أيضا في يديعوت أحرونوت بقلم إليكس فيشمان ما يلي

صباح غد يمكن لحماس أن تسير بآالف الفلسطينيين من القطاع نحو الجـدران             . مع النجاح تأتي الشهية   "
كن شيئا ما حدث اليوم في قطاع غـزة لـيس           مسيرة كهذه قد تبدو غير واقعية، ول      . على حدود إسرائيل  

  .كل األواني تحطمت. واقعيا
أمام ناظرينا تجـري عمليـة   . ما حصل في األيام األخيرة هو عملية دراماتيكية خلقت واقعا جديدا تماما  "

غير أن هذه العملية التاريخية كـرة ثلـج         . تاريخية، ولكن أحدا ال يفكر في هذه اللحظة إلى أين ستؤدي          
  .في هذه اللحظة إسرائيل العب ثانوي في هذا الحدث التاريخي. توها بالتدحرجبدأت ل

يبدو أنه كان ينبغي أن تقع أزمة كبيرة على نحو خاص، كـي نبـدأ نحـن                 . انفجر في رفح دمل هائل    "
توجد هنا فرصة إلسرائيل ومصر إلنتاج نظام حـدود         . والمصريين بمعالجة هذا الدمل بجدية أكبر بقليل      

هل نستطيع أن نتعلم شيئا من هذه الكتابات اإلسـرائيلية عـن حـدث              : سؤال أخير حول الحدث    ".جديد
  يخصنا؟

  ٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   الحصار عن غزةارفعوا .٣٩

 عبد المجيد ذنيبات
ذكرني الحصار الظالم لألهل في غزة والمقاطعة لهم بحصار المسلمين في بداية الدعوة االسـالمية فـي      

 تعددت صنوف االذى للمسلمين من كفار قريش لقيادتهم المتمثلة بالرسول صـلى اهللا              فقد. مكة المكرمة 
عليه وسلّم، وتمخض حقدهم بعقد معاهدة فيما بينهم تعتبر المسلمين ومن يرضى بدينهم او يعطف عليهم                
او يحمي احدا منهم اعداء تجب مقاطعتهم، وكتبوا في ذلك صحيفة علقوها في جـوف الكعبـة، توكيـدا                   

صوصها توجب على جميع القبائل المشركة أال يبيعوهم او يبتـاعوا مـنهم شـيئا وأال يزوجـوهم او                   لن
  .يتزوجوا منهم

ضيق الحصار على المسلمين وانقطع عنهم العون وقل الغذاء وبلغ بهم الجهد أقصاه، وسمع بكاء اطفالهم                
خصوم، وكـان سـالحهم االيمـان       من وراء الشعب وحفّتهم االزمات على اختالفها حتى رثى لحالهم ال          

  .والصبر
. دام الحصار ثالث سنوات كالحة، وكان رباط االيمان وحده هو الذي يمسك القلوب ويصبر على اللـواء         

  .ويشاء اهللا ان يكون فك هذا الحصار من قبل بعض المشركين
 يجد ما يأكله، الى     فها هم اهل غزة يحاصرون ويقاطعون ويبتلون، فمن جائع ال         ! وما اشبه اليوم بالبارحة   

فقد ادت التطورات واالحداث التي عصفت بالشعب الفلـسطيني نتيجـة سياسـات             . مريض يفتقد للدواء  
االحتالل العدوانية وتآمر االعداء وتخاذل االصدقاء الى هذا الحصار الظالم الذي تشهده غزة، فتعمقـت               

  . المعيشةوتراجعت مستويات/ من السكان% ٦٧نسبة الفقر إلى ما يزيد على 
وقد زادت مدة الحصار اكثر من مائتي يوم، حيث استشهد نتيجة الحصار عشرات االشخاص، لعدم تلقي                

 مريضا في حالة الخطر     ٣٢٢ مريضا بحاجة للعالج خارج القطاع منهم        ١٥٦٢وهناك اكثر من    . العالج
 جهازا  ١٣٦ى توقف    اخرى على وشك النفاد، اضافة ال      ٩٧ أصناف من االدوية قد نفدت و      ١٠٧الشديد، و 

  .طبيا عن العمل
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 صياد بحري منعوا من عملهم اليـومي بـسبب          ٤٠٠٠ الف عامل عاطل عن العمل، منهم        ١٥٠وهناك  
 مليون دوالر بسبب عدم توفر مـواد        ٢٧٠وبلغت قيمة المشاريع االنشائية المتوقفة عن العمل        . الحصار

 مليون دوالر، وبلغت خسائر     ٥٢لخياطة اكثر من    وبلغت خسائر قطاع النسيج وا    . البناء االساسية الالزمة  
 ٤٥٠٠ مليون دوالر، وتوقف     ٥٥ مليون دوالر، وبلغت خسائر القطاع الزراعي        ١٢٠القطاع الصناعي   

 ورشة للصناعات الخشبية عن العمل، اضافة       ٥٧٠من المزارعين عن العمل في قطاع الزهور، وتوقفت         
وتعطلـت معظـم االعمـال المـصرفية،        . بية للخارج الى هروب رؤوس االموال واالستثمارات االجن     

من طاقتها، وهي مهددة باالغالق واالفالس اذا استمرت الحالـة          % ٤٠فأصبحت البنوك تعمل بأقل من      
مـن  % ٩٠كما تم منع دخول الشاحنات المحملة بالبضائع الى قطاع غزة، وقد تعطـل              . الكثر من ذلك  

  .قطاع النقل التجاري
عيشها سكان غزة شاهدا على الظلم والعدوان وتُشكِّل في القانون الدولي جرائم حرب             ان هذه الحالة التي ي    

مع العدوان اليـومي مـن      .. توجب العقاب والمحاسبة ألنّها تستهدف المدنيين وفي مختلف انماط حياتهم         
عدد االطفال  العدو الصهيوني بطائراته ودباباته ليمعن قتالً وتشريداً دون تمييز بين مقاتل ومدني، بل ان               

  .والنساء والمدنيين الذي قضوا نتيجة لهذه االعتداءات يمثل خمسة اضعاف عدد المقاومين المسلحين
ان العقوبات الصهيونية، المساندة من الواليات المتحدة وحلفائها، الموجهة للـشعب الفلـسطيني جـديرة               

  .بااللتفات لها الزالتها ورد العدوان عن االهل وفك الحصار عنهم
مة ضرورة ماسة لمؤتمر عربي اسالمي جامع، كمؤتمر الحجون الذي مزقت على اثره صحيفة مقاطعة               ث

الرسول وأصحابه في الشعب، للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في حصاره وصراعه لنيل حقوقـه               
  .المشروعة

  ٣/٢/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

  مستحيل " حماس"تجاهل  .٤٠
  احمد عمرابي

في إدارة معبر رفح، وكـذلك تـرفض        " حماس"مازن يرفض بقوة أي دور لحركة       الرئيس الفلسطيني أبو  
إسرائيل، ويتفق الرئيس أبومازن مع إسرائيل أيضا في رفض أي حوار تصالحي بين فصيل فتح وفصيل                

قبل اجتماعه األخير مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أعلن أبو مازن أن السلطة الفلسطينية تطالب              . حماس
يها أمر إدارة كافة المعابر المقامة على الحدود بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيل علما                بأن يوكل إل  

  . بأنها ثمانية معابر تخضع سبعة منها لسيطرة إسرائيلية كاملة
ولكن بعد نهاية االجتماع الفلسطيني اإلسرائيلي تغير موقف الرئيس أبومازن حيث أسقط مطلب الـسلطة               

معابر كافة، فما إن وصل إلى القاهرة لالجتماع مع الرئيس حسني مبارك حتى             باإلشراف الشامل على ال   
  . أعلن أن مطلب السلطة الفلسطينية ينحصر في معبر رفح فقط

  : من وجهة النظر اإلسرائيلية هناك اعتباران
ء إن القيادة اإلسرائيلية تدرك أن السلطة الفلسطينية أضعف من أن تـستطيع حمايـة المعـابر إزا                : أوال

  . حكومة حماس وقواتها الضاربة كما ثبت عمليا في الصيف الماضي
إن الوضع األمثل بالنسبة إلسرائيل فيما يتعلق بمعبر رفح هو الوضع القديم الـسابق علـى قيـام                  : ثانيا

حكومة حماس في قطاع غزة، وبمقتضى هذا الوضع تحتل قوة تابعة للسلطة الفلسطينية الواجهـة فـي                 
بالسيطرة الحقيقية على حركـة     ) كاميرات مراقبة (ما تنفرد قوة إسرائيلية من وراء ستار        إدارة المعبر بين  

وتشارك في المراقبة أيـضا قـوة مـن         ". ريموت كونترول "الخروج والدخول عبر المعبر على طريقة       
  . االتحاد األوروبي
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بة باسـتعادة الوضـع     لكن بما أن إسرائيل تستشعر في ظروف التوتر الراهنة شيئاً من الحرج في المطال             
السابق، فان األفضل من وجهة نظرها هو أن تتولى هذه المطالبة قيادة السلطة الفلـسطينية مـن خـالل                 

تصدر إسـرائيل أزمـة     " التكتيكي"وبالطبع فانه بموجب هذا الترتيب       . محادثات مع الحكومة المصرية   
ه مشكلة عربية ـ عربية وليس مشكلة  المعبر إلى مصر بواسطة السلطة الفلسطينية حتى يبدو األمر وكأن

الهدف من هذا كله هو تجاهل حكومة حماس والحيلولة دون حصولها علـى أي   . فلسطينية ـ إسرائيلية 
وسبيلها إلى ذلك هو منع أي حـوار     . دور في إدارة معبر رفح، هذا ما تريده إسرائيل عند نهاية المطاف           

وسواء قصد الرئيس أبومازن أو لم يقصد خدمة هـذا          . تصالحي بين السلطة الفلسطينية وحكومة حماس     
الهدف اإلسرائيلي فإن لجوءه إلى فرض شروط تعجيزية لفتح حوار مع حماس يالئـم عمليـا الرغبـة                  

وثانيها . ®")االنقالب"التخلي عن   (أولها ان تنتحر حكومة حماس سياسياً       .. هي ثالثة شروط   . اإلسرائيلية
وثالثهـا ان تتناسـى انتـصارها       ) االعتراف بإسرائيل مقدماً ومجانـاً    (ة  ان تنبذ مرتكز ثوابتها النضالي    

إنها شروط إسرائيلية مهما حاولت قيادة السلطة        . االنتخابي الكاسح بأن توافق على انتخابات نيابية جديدة       
 .الفلسطينية إعادة إنتاجها بألوان زاهية، وعلى أية حال فانه لم يعد متاحا ألي طرف أن يتجاهل حمـاس                 

  .فهي أمر واقع في قطاع غزة كحكومة وتنظيم سياسي شعبي وقوة قتالية
  ٣/٢/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
   هناك فرصة قبل فوات األوان .٤١

  طالل صالح بنان. د
كان من المتوقع أن تفشل محادثات القاهرة بين فتح وحماس والسلطات المصرية من أجل إيجـاد حـل                  

ال زال يتدفق عبر بوابـة صـالح الـدين عـشرات اآلالف مـن               لألزمة التي دخلت أسبوعها الثاني و     
الفلسطينيين على جانبي الحدود المصرية مع القطاع للحصول على حاجات سكان القطاع األساسية مـن               

  .سلع وخدمات حال الحصار اإلسرائيلي للقطاع ألشهر من حصول الفلسطينيين عليها
الذي يطغى على السلوك المصري للتعامل مع األزمة،        األزمة هي سياسية بامتياز رغم بعدها اإلنساني،        

أما في ما يخص األطراف الفلسطينية فإنه ال يمكن فهم األزمة ومن ثم االستدالل إلى حـل                 . في األساس 
  . لها، بعيداً عن البعد السياسي لوضعية الصراع بين الفصائل الفلسطينية، وباألخص حركتي فتح وحماس

س شُقة سياسية وأيدلوجية تفجرت في شكل صدام مسلح بينهما، في شـهر             يفصل بين حركتي فتح وحما    
ومن يومها يـدور صـراع سياسـي بـين          ... يونيه الماضي، انتهى بسيطرة حركة حماس على القطاع       

فتح ترى ما حصل انقالباً على      . الحركتين ينال من شرعيتهما السياسية والدستورية في السلطة الفلسطينية        
اس ترى أنها جزء ال يتجزأ من شرعية السلطة الفلسطينية، بوصفها الحكومـة التـي               الشرعية، بينما حم  

، فازت الحركة فيهـا باألغلبيـة فـي المجلـس           ٢٠٠٦جاءت نتيجة انتخابات تشريعية جرت في يناير        
التشريعي، التي أهلتها لتشكيل الحكومة األولى، وبعد ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة،               

لذا فإن أي حل ألزمة معبر رفح، ال يمكن أن، يتجاهل هذه الخلفية السياسية لألزمة بين                 .٢٠٠٧اير  فبر
باإلضافة إلى تفسير ما حدث بوصفه ليس       ... فتح وحماس، وكذا واقع سيطرة حركة حماس على القطاع        

ـ                 وال أن حمـاس    بعيداً عن حركة حماس، ألنها المستفيد األول واألخير منه، و ما حدث ما كان ليحدث ل
ال يمكن فهم تمـسك رئاسـة الـسلطة         : بالتالي .كانت وراءه أو في أفضل الفروض لم تَحل دون حدوثه         

الفلسطينية بموقفها بضرورة رجوع حركة حماس عن ما تعتبره انقالباً على الشرعية في غزة ، عنـدما                 
اتصال مع حماس، على هـذا      سيطرت بالقوة على القطاع، وتبني الرئاسة الفلسطينية على ذلك توقف أي            

من ناحية أخرى، ال يمكن فهم تمادي حركة حماس في استغالل البعد اإلنساني لألزمة، حتـى                ... الشرط
ولو كان الثمن إحراج دولة مركزية في النظام العربي، عليها التزامات دولية مع إسرائيل، وكذا حساسية                

األزمة ودفعتها للتعامل معها بطريقـة، تقـود فـي          موقفها الداخلي واإلقليمي والخارجي إذا ما استمرت        
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النظام العربي عليه    .النهاية الى إحداث أضرار جسيمة بالقضية الفلسطينية، يصعب إصالحها، في ما بعد           
مصر في حاجة إلـى     . أال يترك األزمة تتصاعد في حدتها لتتطور إلى احتماالت ال يمكن السيطرة عليها            

قضية الفلسطينية فـي حاجـة إلـى تأكيـد مركزيتهـا فـي الـسياسة                وال.. دعم عربي صريح لموقفها   
واألخوة األلداء في فلسطين في حاجة إلى وقفة عربية قويـة تجـاه خالفـاتهم               .. واالستراتيجية العربية 

وصراعاتهم وتذكيرهم أن القضية ليست قضية فلسطينية صرفة، بقدر ما هي قضية أمن قومي عربـي،                
ا زالت في مناطق المعالجة العربية لها، بالرغم من عـدم اسـتبعاد أطـراف               األزمة م  .في المقام األول  

إسرائيلية وإقليمية، ليست بالضرورة صديقة للعرب والفلسطينيين، بأن كان لها دور في خلق األزمة، من               
  .البداية، وتلعب دوراً مستميتاً في تعقيدها وإبعادها عن أي حل عربي محتمل لها

حالياً اإلدارة العربية لألزمة هي احتماالت متوقعـة تعكـس عمـق الخالفـات              المصاعب التي تمر بها     
األيدلوجية والسياسية والجغرافية بين الفلسطينيين، التي يجب على العرب أال يخـضعوا لـضغوطها وال               

  .يستسلموا لمنطقها، وإال ستكون لذلك نتائج كارثية لمصالح العرب العليا وأمنهم القومي
 ٣/٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
  أكاذيب وحقائق "..  المعبرانتفاضة" .٤٢

  عريب الرنتاوي
ليست سوى حلقة في مؤامرة على أمن مصر واقتصادها    " انتفاضة المعبر "ثمة من يريد لنا أن نصدق بأن        

على يد الفلسطينيين هـذه المـرة ، توطئـة          " إعادة احتالل سيناء  "الوطنيين ، أو أنها محطة على طريق        
يغ القطاع من سكانه ، حتى أن أحد عباقرة السلطة ووزرائها الـسابقين ،              الستيطانها وعمال بمخطط لتفر   

انتفاضة المعبر ، الوزير الغـزي الـذي     "لم يتردد في دعوتنا لتأمل داللة التزامن بين مؤتمر هيرتسيليا و          
 ، يريدنا أن نـصدق بـأن       ٢٠٠٦استوطن القاهرة مبكرا ، قبل االنقالب الحمساوي وقبل انتخابات يناير           

في المعهد متعدد المجاالت ، فمـا       " الصفوة"مع مداوالت   " على السمع مباشرة  " ألف فلسطيني كانوا     ٧٠٠
" التبادل اإلقليمي لألراضـي "أن فرغ األكاديميان عوزي أراد وجدعون بيغر ، من عرض ورقتهما حول  

وثمة من يريد لنا     ،  حتى هرع الغزيون لتحطيم الجدران واألسيجة والبوابات الكبرى وأقفالها الحديدية ؟          
أن نصدق بأن أهل غزة الثائرين على جوعهم وذلهم وسجنهم ، حرصوا وهم يقتحمون الحدود على حمل                 
أعالمهم الوطنية معهم ، ليرفعوها فوق المؤسسات والمباني الحكومية المصرية بعد أن أنزلوا علم مصر               

ية لثورة الجياع ، وتظهر للمـأل رغبـاتهم         وتتكشف النوايا العدوان  " الدراما"عنها ، كل ذلك حتى تكتمل       
وتتكامل الصورة البائـسة التـي       الدفينة في احتالل سيناء واستيطانها وضرب السيادة المصرية عليها؟،          

يروج لها بعض إعالم فلسطين وبعض إعالم مصر ، حين يأخذان بنشر األخبار عن خاليـا حمـساوية                  
اعية لضرب اليهود في المرافق السياحية المصرية ، في خطوة          االنتحارية المزنرة باألحزمة الناسفة ، الس     

تذكّر بحكاية الخلية الحمساوية في األردن ، وعن دوالرات مزورة بإتقان ، ومن الفئات العالية ، ابتـاع                  
بها الفلسطينيون حاجياتهم من رفح والعريش ، في واحدة من أبشع حمالت التعبئـة والتحـريض علـى                  

من حق مصر أوال ، أن ترتب أوضاعها الحدودية          . أكثرها وقاحة في الوقت ذاته    الشعب الفلسطيني ، و   
، ومن حقها ثانيا ، أن تغضب لتجاوزات فردية هنا أو هناك أمالها الـضيق والـضغط البالغـان حـد                     

األولى للضباط والجنود المصريين على الحدود ، والثانية        : االنفجار ، وهو ما اعتذر عنه الزهار مرتين       
يادة المصرية في القاهرة ، ومن حق مصر ثالثا ، أن تأخذ بنظر االعتبار حملة الضغوط التي تتعرض                  للق

لها والتي قد تمس عالقاتها بتل أبيب وواشنطن والمساعدات المالية المقدمة لها ، ولكن ليس من حقها وال                  
فاضـة موجهـة أوال     من حق أحد ، تشويه حقائق االنتفاضة أو وضعها في غير موضعها ، فهـذه االنت               

ما يجعلها تطورا طبيعيا    " المحركات"وأخيرا ضد العدوان والحصار اإلسرائيليين ، ولديها من األسباب و         
  . ومنطقيا ، ومن الظلم لها أن تحمل بما ال تحتمل
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على األرض والناس والحدود والمعابر ، وأن تطالب بدور         " واليتها العامة "من حق السلطة أن تدافع عن       
، ولكن ليس من حق السلطة أن تتجاهل أن لهـا شـركاء فـي               " رفح"ساسي ومركزي في ترتيبات     لها أ 

الوطن ، لهم أيضا شرعية ، وشرعية منتخبة أكدتها صناديق االقتراع ، واألهم من كل هـذا وذاك ، أن                    
بـأن مـن    " المعبـر "على السلطة أن تفكر مليا وهي تقاتل في سبيل دورها الشرعي والمشروع علـى               

محظور عليها تماما االستقواء بإسرائيل أو التفكير باستبقاء دورها على المعبر ، فالقبول االضـطراري               ال
باالتفاق الخماسي مفهوم ، أما جعل هذا االتفاق مرجعية ومطلبا ، وبهدف طرد حماس وبأي ثمن ، حتى                  

  . وإن بالكاميرا اإلسرائيلية ، فهذا غير مفهوم وغير مقبول وغير مبرر
فـصل  "ألبواق الفلسطينية التي ال تنتعش إال في أزمنة الردح ، تكثر من تكرار المخـاوف مـن                  بعض ا 

لكأنهما كانا متصلين عشية االنتفاضة ، أو لكأن إسرائيل صلة وصل واتـصال ، ال               " القطاع عن الضفة  
 الحماسة  عامل فصل وقطع وقطيعة بين شطري الدولة الفلسطينية العتيدة ، والغريب أن هؤالء وفي حمأة              

إلغالق المعابر من جديد ، ووضعها تحت القبضة اإلسرائيلية ، يطالبون ببقاء تبعية القطـاع إلسـرائيل                 
وبحجة هزيلة قوامها عدم إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها االحتاللية ، وينسى هـؤالء أو يتناسـون بـأن                  

الذي يتحدثون  " التواصل"طاع ، وأن    إسرائيل التي ال تلتزم بمسؤولياتها في الضفة ، لن تفعل ذلك في الق            
عنه هو الذي جعل جيال أو جيلين من أبناء الضفة ال يعرفون شيئا عن القطاع ، بل ولم يدخلوا القـدس                     
مرة ، وهو الذي جعل أجيال من أبناء غزة ال يعرفون سوى أزقتها وحاراتها ، ومع ذلك هناك من يبكي                    

بين " الممر اآلمن "على المصير المجهول الذي انتهى إليه       " يندب"، وهناك من    " التواصل"أو يتباكى على    
الضفة والقطاع ، لكأن هذا المعبر أقيم يوما ، أو لكأنه كان على أبواب االفتتاح الرسمي قبـل أن تغلقـه                     

مسؤولية التعثر في استصدار قـرار      " انتفاضة غزة "وبلغت الخفة بالبعض حد تحميل       . انتفاضة المعبر "
حول العدوان والحصار على غزة ، لكأن الشعب الفلسطيني لم يتعلم دروس القـرارات  عن مجلس األمن  

الدولية التي ال تصدر بفعل الفيتو األمريكي ، أو تصدر بموجب كل الفصول ما عدا الفصل الـسابع ، أو      
  . تصدر لتبقى حبرا على ورق ، فال تستحق الحبر الذي كتبت فيه وال الورق الذي كتبت عليه

 من تداعيات وتفاعالت النتفاضة المعبر ، تضمن الكثير من األكاذيب واالفتراءات والتجيـيش              ما جرى 
في تـشريح االنتفاضـة وتجريحهـا أن يتـذكروا بـأن            " يشرقون ويغربون "والتحريض ، وعلى الذين     

بعد أن رفضوا موتهم البطـيء ،       " جدران الخزان "الفلسطينيين في غزة قرروا أن يقرعوا وبقوة صاخبة         
وأن فتح المعابر والحدود كان قرارهم الجريء أما الهبات والمكرمات فجاءت الحقة وبـأثر رجعـي ،                 

  ".الهبوط االضطراري"وعلى طريقة 
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