
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الشيخ البرغوثي واألجهزة األمنية تنفي االتهامات في وفاةأبو مازن يأمر بالتحقيق
  األوروبيون يرغبون بحوار حماس وفك الحصار: أحمد يوسف
  لداخلية تعصف بحركة فتح مع قرب مؤتمرها السادسالخالفات ا

   تؤكد إدراج اسم البرغوثي ضمن صفقة تبادل األسرى لشاليتالفصائل اآلسرة
 "حماس"و" فتح"مبادرة يمنية جديدة للمصالحة بين 
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    :السلطة
 ٤   الشيخ البرغوثي واألجهزة األمنية تنفي االتهامات في وفاةزن يأمر بالتحقيقأبو ما .٢
 ٤  وفاة البرغوثي في سجن السلطةفي  نة تحقيق مستقلةج يشكل ل التشريعي:رام اهللا .٣
 ٥  األوروبيون يرغبون بحوار حماس وفك الحصار: أحمد يوسف .٤
 ٥  قطاع التعليم الفلسطيني يشهد تدهورا خطيرا: لميس العلمي .٥

    
    :المقاومة

 ٦  أهالي سديروت لن يعيشوا بسالم طالما أبناء شعبنا يقتلون: أبو عبيدة .٦
 ٦  البرغوثي ضمن صفقة تبادل األسرى تؤكد إدراج اسم  لشاليتالفصائل اآلسرة .٧
 ٧   وفاة المواطن البرغوثي إساءة جديدة تلحق بالشعب الفلسطيني:ملوح .٨
 ٧  الخالفات الداخلية تعصف بحركة فتح مع قرب مؤتمرها السادس .٩
 ٧  تطلقان مبادرة للحوار الداخلي "يةالديمقراط"و" الشعبية" .١٠
 ٨  في الضفة" الشعبية"االحتالل يعتقل مسؤوالً عسكرياً لـ  .١١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨  بن اليعازر يدعو لإلفراج عن مروان البرغوثي .١٢
 ٨  قد حكومته على مماطلتها بإخالء المستوطناتنائب أولمرت ينت .١٣
 ٩  "إسرائيل"تصل من " القسام"المواد المستخدمة في تصنيع : قناة تلفزيونية .١٤
 ٩  الفشل في الحرب على لبنان سببه تحول المجتمع اإلسرائيلي إلى الفردية :وزير سابق .١٥
    
    :رض، الشعباأل
١٠   صطناعي في القدس للتأثير على أساسات األقصىإاالحتالل يخطط للقيام بزلزال : أبو حلبية .١٦
١٠  شهداء في قصف صاروخي على غزةثالثة  .١٧
١٠  ة الخليل دونم من أراضي محافظ٩٠٠االحتالل يصادر  .١٨
١٠   غزةلرفع الحصار عنعتصامات في غزة والقدس إ .١٩
١١   شهيد١٠١وفاة مريضين في قطاع غزة يرفع عدد ضحايا الحصار إلى  .٢٠
١١  لرموز الدينيةجئنا لندافع عن القيم الروحية وا: حناعطا اهللا المطران  .٢١
١١  عتقال إداري منذ مطلع الشهرإقرار ١٧٠: جمعية نفحة .٢٢
١١  ونقص الطعامضعف البصر من  أسرى النقب يعانون :نادي األسير الفلسطيني .٢٣
١٢   إلى مزار دينيالمستوطنون حولوا عين ماء قرب نابلس .٢٤
   

   :ثقافة
 ١٢    يدين حركتي فتح وحماس"غزة صوت وصورة"فيلم وثائقي بعنوان  .٢٥
   

   :عربي، إسالمي
١٢  في قمة دمشق" السالم العربية" تتحدث عن إعادة النظر بمبادرة  العربيةالجامعة .٢٦
١٣  "حماس"و" فتح"مبادرة يمنية جديدة للمصالحة بين  .٢٧
١٣  التقدم بطيء في المحادثات الفلسطينية االسرائيلية: مبارك .٢٨
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   :دولي
١٣  بها" رائيلإس"بسبب تزويد " كتربللر"سحب استثماراتها من شركة تدرس كنيسة أمريكية  .٢٩
١٣ وصول مساعدات أوكرانية للشعب الفلسطيني .٣٠

   
    :حوارات ومقاالت

١٤  بالل الحسن... متى يعود القادة الفلسطينيون الى البيت العربي .٣١
١٦  ياسر الزعاترة... ةحول مسلسل االعتقاالت في الضفة الغربي .٣٢
١٧  خالد وليد محمود... فسيفساء التظيمات االسالمية في قطاع غزة السياق السياسي والثقافي .٣٣
١٨  وحيد عبد المجيد... جولة جديدة في الصراع على الشرق األوسط .٣٤
    

 ٢٠  :تيركاريكا
***  

  
  المباحثات مع مصر بشأن المعبر لم تحقق تقدما: حماس .١

في لقاء :   يسري محمد وعبد المنعم مصطفى غزة-العريش من  ٢٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط قالت 
هو الثالث من نوعه خالل عشرة أيام، بحث وفد من حركة حماس أمس مع مسؤولين أمنيين مصريين 

وقال أيمن .  شمال سيناء، وضع الحدود وفتح معبر رفح، وإدخال العالقينبأحد فنادق مدينة العريش في
إن الوفد الفلسطيني برئاسة محمود الزهار يفترض ان يتلقى " الشرق األوسط"طه القيادي في الحركة لـ

ردوداً مصرية على عروض تقدمت بها حماس في اجتماعات سابقة بشأن العديد من القضايا، مثل 
ى معبر رفح والتهدئة مع إسرائيل وقضية الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط، والحوار مع مستقبل العمل عل

كانون ( يناير ٢٣ابومازن، ومصير عناصر الحركة الذين اعتقلهم األمن المصري بعد اجتياح الحدود في 
 واشار طه الى إلتزام مصر بشكل رسمي برفع الحصار عن غزة، موضحا أن الحركة. الماضي) الثاني

كانت قد تقدمت للقاهرة بتصورها لآللية المقترحة إلدارة معبر رفح ، مشدداً على أن حماس ترفض 
  .بشكل مطلق أي دور إلسرائيل على المعبر

وفي ما يتعلق بمصير عناصرها المعتقلين في السجون المصرية، قال طه إن الحركة تلقت وعداً من 
أن يتم الوفاء بهذه "لى منهم في غضون ساعات، متمنياً القاهرة اول من امس باإلفراج عن الدفعة األو

  ". الوعود وأال ينضم الى ما سبقه من وعود
إن وفد حماس ناقش مع "وقال الدكتور أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية 

 أن مصر ، مشيراً إلى"المسؤولين المصريين، مسألة إعادة العالقين على الحدود من الجانب المصري
تدخلهم على دفعات، تماماً كما تدخل المساعدات على دفعات، بالحد األدنى للمواد الطبية واإلغاثية، 

وأضاف معلقاً ". أن الشاحنات تدخل غزة بانتظام من األراضي المصرية ولكن ببطء شديد"مشيراً إلى 
ث تتواصل القاهرة مع سلطة إننا ننتظر بشدة نتيجة التنسيق المصري مع رام اهللا بشأن المعبر، حي"

وأوضحت مصادر أمنية مصرية أن وفد حماس ضم اضافة الى الزهار نجله محمد، وسعيد ". أبومازن
صيام وزير الداخلية األسبق وطارق أبوهاشم القيادي في الحركة ونجله هشام، ودخل الوفد عن طريق 

  .معبر رفح
أن وفـد حركـة     " العـرب "علمت  : حلوت ضياء الك  -غزة  من   ٢٤/٢/٢٠٠٨العرب القطرية    وأشارت

الجهاد اإلسالمي يمثله القيادي البارز محمد الهندي، قد غادر مع وفد حماس معاً القطاع عبر معبر رفح                 
  .البري
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 أيمن طه، المتحدث باسم حماس، إن المحادثات التي أجراهـا           هقال ما ٢٤/٢/٢٠٠٨ بي بي سي     وذكرت
  .سفر عن تحقيق تقدموفد الحركة مع المسؤولين المصريين لم ت

 أيمن طه أنه تم االتفاق مع الجانب المصري يوم أمس           هقالما   ٢٤/٢/٢٠٠٨ موقع فراس برس     وأضاف
 مـواطن   ١١٥إنه سيتم اليـوم اإلفـراج عـن         ' :خالل زيارة وفد حركة حماس برئاسة محمود الزهار         

حهم مساء أمس إال أنـه      وأضاف أنه كان من المقرر ان يتم اطالق سرا         .فلسطيني من السجون المصرية   
  .تم تأجيل الموضوع لصباح اليوم

  
   الشيخ البرغوثي واألجهزة األمنية تنفي االتهامات في وفاةأبو مازن يأمر بالتحقيق .٢

وسط تضارب كبير في الروايات وتبادل االتهامات بين االجهزة االمنية وحركـة            :  كفاح زبون  - رام اهللا 
د عائلة المتوفى الشيخ مجد عبد العزيز البرغوثي احد كوادر          حماس، ووسط حالة من الغضب سادت افرا      

حماس، في سجون السلطة الفلسطينية، في رام اهللا اول من امس ، أصدر الرئيس الفلـسطيني، محمـود                  
وطالب ابو مازن   . وفاةالتعليماته للنائب العام، للتحقيق بأسرع وقت ممكن، في حادثة          ) ابو مازن (عباس  

كما تقدم بالتعازي لعائلة الشيخ البرغوثي، امام مـسجد قريـة           . عه على النتائج سريعا   النائب العام بإطال  
  .كوبر

. وقررت الكتل البرلمانية المستقلة في المجلس التشريعي، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة اسباب الوفاة             
ـ        يق، يجـب تحـريم     بدأنا في التحق  "،  "الشرق االوسط "وقال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس ل

  ."االعتقال السياسي، ويجب اطالع الناس على نتائج التحقيق
فبينمـا اتهمـت حمـاس جهـاز المخـابرات          . وظلت الروايات متضاربة حتى امس حول اسباب الوفاة       

  .الفلسطينية بقتله تحت التعذيب، نفى الجهاز هذه االتهامات، مؤكدا انه توفي نتيجة جلطة مفاجئة
ثي تصر على اتهام االجهزة االمنية بقتله، وتطالب بالتحقيق المستقل، وال تقر بنتـائج              لكن عائلة البرغو  

التشريح الرسمي، واغلق فلسطينيون غاضبون امس، الطريق الرئيسة الواصلة الى رام اهللا مـن جهـة                
 الشمال، واشتبكوا مع عناصر األمن الفلسطيني، الذين اطلقوا الرصاص باتجاه المحتجين مـا ادى الـى               

  .اصابة اثنين منهم
ـ      ، ان محتجين هـاجموا كـذلك مركـزا لـشرطة           "الشرق االوسط "وقالت مصادر في عائلة البرغوثي ل

  .بيرزيت، اال ان افراد الشرطة اخلوه تحت غضبة المواطنين
وعرضت قناة االقصى الفضائية، التابعة لحماس صورا للشيخ مجد البرغوثي اثناء محاولة االطباء انقاذ              

وقال صـديق للبرغـوثي     . قالت الفضائية ان االثار التي ظهرت على معصميه تدل على تعذيبه          و. حياته
الذي اعتقل معه وافرج عنه اخيرا، انه تعرض والبرغوثي الى تعذيب قاس في جهاز المخـابرات مـن                  

  .اجل تسليمهم سالحا لحماس
  ٢٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  وفاة البرغوثي في سجن السلطةفي   يشكل لحنة تحقيق مستقلة التشريعي:اهللارام  .٣

اعتبر ممثلو الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وفاة          :"أ.ب.د" منتصر حمدان،    -رام اهللا   
المواطن مجد البرغوثي في سجن السلطة، أول امس، بأنه يدق ناقوس الخطر حول خطـورة اسـتمرار                 

ين ضرورة احترام القانون وقرارات المجلس التي تحرم        االعتقاالت في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكد      
وأعلنوا في مؤتمر صحافي عقدوه في رام اهللا، عن توافق ممثلي الكتل البرلمانية على              . االعتقال السياسي 

تشكيل لجنة تقصي الحقائق في مالبسات وفاة البرغوثي وطالبوا الجهات المعنية بالتعاون معهم في هـذا                
  . هم لقرار الرئيس محمود عباس بإجراء تحقيق في أسباب الوفاةالمجال، مؤكدين دعم
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وقال أحمد بحر رئيس المجلس باإلنابة في       .  وفاة البرغوثي  "جريمة"ونددت رئاسة المجلس التشريعي ب      
 إن مقتل المواطن مجد البرغوثي الجمعة يؤكد ما جاء سابقا ان األجهزة األمنية في               "بيان صدر في غزة     

 تمارس جرائم متواصلة ضد المواطنين وخاصـة المجاهـدين والمقـاومين وتعريـضهم              الضفة الغربية 
وحمل اللواء الطيراوي مسؤول جهاز المخـابرات       . "لالعتقال السياسي وإخضاعهم لتحقيق وتعذيب شديد     

مطالباً عباس بإقالته ومحاكمة قـادة األجهـزة        . في الضفة الغربية المسؤولية الكاملة عن مقتل البرغوثي       
  ."يمارسون القتل واإلجرام ضد المواطنين"منية الذين األ

وقال حسن خريـشة النائـب الثـاني        . وفي وقت الحق أعلن عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الوفاة          
شكلنا لجنة تقصي حقائق ستلتقي مـسؤولين مـن         ": "فرانس برس "لرئيس المجلس التشريعي في حديث ل     

والنيابة العامة والطبيب الشرعي وأهل المتوفى وأشخاصاً أفـرج         والمستشفى  ) المخابرات العامة (الجهاز  
وتضم اللجنة إضافة إلى خريشة كالً من النـواب حنـان عـشراوي              ."عنهم بعد اعتقالهم مع البرغوثي    

وخلت اللجنة من أعضاء من كتلتـي  . ومصطفى البرغوثي وبسام الصالحي وقيس أبو ليلى وخالدة جرار   
تقرير الطب الشرعي الذي صدر الجمعة      "ئب البرغوثي في مؤتمر صحافي إن       وقال النا . "فتح" و "حماس"

ال يشير إلى حدوث جلطة وإنما يتحدث عن تضخم في عضلة القلب وترسبات في الشرايين وال يعطـي                  
  ."سبباً دقيقاً للوفاة

   ٢٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  األوروبيون يرغبون بحوار حماس وفك الحصار:  يوسفأحمد .٤

أكد الدكتور أحمد يوسف، المستشار في وزارة الخارجية، على أن األوروبيين مدركون أنه ال بـد                 :غزة
يوسف، في لقـاء علـى قنـاة    . واعتبر د .من التواصل مع حركة حماس ورفع الحصار عن قطاع غزة     

لك ال  أن أوروبا تريد أن تخرج من هذا الطوق التي وضعته أمريكا عليها، لـذ             "األقصى الفضائية، أمس،    
تريد أن تربط نفسها بسياسات أمريكا، وتحاول أن تخرج من تحت هذه العباءة األمريكية، وتتخذ مواقف                

خالل لقاءاتي مع األوروبيين في القطاع، وإجـراء حـوارات مـن خـالل              : "وقال". مغايرة لعمل ذلك  
 ضد حركة حمـاس     الصحفيين الغربيين يقولون إن أوروبا غير راضية عن كل هذه السياسات التي تتخذ            

  ".حسب المعايير األوروبية، فهذه حركة جاءت عبر انتخابات نزيهة
وبيّن أن أعضاء االتحاد األوروبي جاؤوا أكثر من مرة إلى غزة، والتقوا رئيس الوزراء إسماعيل هنية،                

د فتح الفلسطينيين الحدود مع مصر، موقف شه      "وأضاف   .ورأوا انفتاحاً، يمكن أن يتواصل الغرب معهم      
به األوروبيون، وقالوا لقد قامت حماس بما فشلنا فيه في األمم المتحدة واالتحاد األوروبي في أن نكـسر                  

  ".الحصار اإلسرائيلي، ولو جزئياً، واعتبرته إنجازاً كبيراً لحماس
يوسف، أن مصر مع فتح معبر رفح الحدودي، ألن ذلك يخفف من معاناة الشعب الفلـسطيني،                . ورأى د 
  ".تمرار الحصار وإغالق المعبر يسيء لمصر، وتتحمل مصر كل هذه االتهاماتاس: "وقال

  ٢٤/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
  قطاع التعليم الفلسطيني يشهد تدهورا خطيرا:  العلميلميس .٥

قالت وزيرة التعليم لميس العلمي إن التعليم في الضفة الغربية وقطاع غـزة             :  محمد خير الفرح   -الدوحة  
را ، مؤكدة أن بناء المدارس ال يتم إال بعد الحصول على إذن مسبق من اإلسـرائيليين    يشهد تدهورا خطي  

وكانت الوزيرة العلمي تتحدث في ختام مؤتمر إقليمي حول التعليم للجميع اختتم أعماله فـي الدوحـة                 . 
ر وإستعرضت العلمي الظروف القاسية في فلسطين بسبب المشاكل الناتجة عن اسـتمرا          . الجمعة الماضي 

االحتالل ، مشيرة الى صعوبة التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة، مؤكدة أن توفير مكان لكل طفل في                 
.. المدارس أمر صعب، لصعوبة البناء حتى اذا توفرت مواده، ألن وجود االحتالل يحول دون وصـولها            
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الى األمـراض   وأشارت   .باالضافة الي صعوبة وصول االحتياجات األساسية لغزة مثل الورق والوقود         
وقالت الدكتورة العلمـي إن   .الناتجة عن النفايات الكيميائية الكبيرة التي يلقي بها اإلسرائيليون داخل غزة         

  قضية القدس خطيرة ، والسلطات اإلسرائيلية هي التي تقرر كل شيء،
   ٢٤/٢/٢٠٠٨الدستور 

 
  ونأهالي سديروت لن يعيشوا بسالم طالما أبناء شعبنا يقتل: أبو عبيدة .٦

هدفاً مشروعاً لها كبقية المستوطنات " سديروت"نها تعتبر مستوطنة أأكدت كتائب القسام : ألفت حداد
إذا كان " وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في تصريح نشره موقع القسام . والمواقع المحيطة بالقطاع

ا حلم بعيد المنال ولن يكون، يرغبون في العيش بسالم وأمان واستقرار؛ فهذ" سديروت"المستوطنون في 
طالما أن أبناء شعبنا يقتلون وتقصف منازلهم فوق رؤوسهم ويغتالون في سياراتهم وبيوتهم وشوارع 

ما دامت الجرائم االسرائيلية تستهدف أبناء شعبنا بشكل مباشر، "وأضاف أبو عبيدة  ".مدنهم ومخيماتهم
، وعلى سكان المستوطنات أن يدفعوا الثمن وان استمرت على ذلك فنحن سنرد على القصف بالقصف

  ".غاليا
  ٢٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   تؤكد إدراج اسم البرغوثي ضمن صفقة تبادل األسرى لشاليت اآلسرةالفصائل .٧

احدى الفصائل الفلـسطينية،     قال ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية،       :  كفاح زبون   -رام اهللا 
ان اسم مروان البرغوثي، لن يسقط مـن  ": "الشرق االوسط" لـ ت،عاد شالياآلسرة للجندي االسرائيلي جل   

قائمة التبادل، وانه مع قادة اخرين في الفصائل الفلسطينية على رأس االسرى الذين تطالـب المقاومـة                 
وكان ابو مجاهد يضع حدا لسجال اعالمي بين حركتي فتح وحمـاس، تبادلتـا فيـه                ". باطالق سراحهم 
وقالت مصادر مطلعـة فـي الفـصائل        . السعي إلسقاط اسم البرغوثي من قائمة التبادل      االتهامات حول   

ان هناك محاوالت جادة فعال، تبذلها السلطة الفلسطينية إلسقاط اسم مـروان            : "الفلسطينية اآلسرة لشاليط  
اط وحسب المصادر فان جهات في السلطة حاولت لدى االسرائيليين، اسـق          ". البرغوثي من قائمة التبادل   

ال تثـق   ) العائلـة (اسم البرغوثي، وان عائلته اتصلت بالفصائل طالبة منهم الثبات على موقفها، النهـا              
  ".لن ننزل عند رغبة احد"ورفض ابو مجاهد، تأكيد او نفي المعلومات، لكنه قال ". باالخرين"

قاط اسـم مـروان     وكانت المصادر قد قالت ان وسطاء اوروبيين ابلغوا الفصائل الفلسطينية بضرورة اس           
  .البرغوثي، بطلب من اسرائيل نزوال عند رغبة السلطة الفلسطينية

ونفى أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم فتح، ومستشار الرئيس محمود عباس، ان يكون االخير قد                
يها، أن الرئاسة الفلسطينية ال علم لـد      "وأكد عبد الرحمن    . تدخل لدى االسرائيليين، السقاط اسم البرغوثي     

ولم تطلع على أية قوائم، وليس هناك أي اتصال على أي مستوى مع الزمرة االنقالبية فـي غـزة، وأن                    
االدعاء بأن مصدر هذه األكاذيب هو مسؤول ألماني ليس إال أكذوبة أخرى من أكاذيبهم التي لـم تعـد                   

  ".تنطلي على شعبنا، ألنها أصبحت مكشوفة للجميع
نثمن دور كل الفصائل التي تبذل مجهودا جبارا من اجـل اإلفـراج عنـه               "وقالت الكتائب في بيان لها،      

ونحن نعلم علم اليقين أن األمر مرهون بالفصائل التي بحوزتها الجندي جلعاد شاليط، وهـي          ) البرغوثي(
من تحدد وتقر األسماء المنوي اإلفراج عنها، ونحن في كتائب شهداء األقصى في فلسطين ندعوهم إلـى                 

 موقفهم الذي يطالب باإلفراج عن األخ مروان وإننا نعي حجم الضغوطات التي تواجههم في               الثبات على 
  ".هذا األمر

  ٢٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   وفاة المواطن البرغوثي إساءة جديدة تلحق بالشعب الفلسطيني:ملوح .٨
منظمـة التحريـر    اعتبر عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذيـة ل         ":أ.ب.د" منتصر حمدان،    -رام اهللا   

ونائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفاة المواطن مجد البرغوثي في سـجن الـسلطة،                
وقال ملوح في بيـان وزع علـى    .إساءة جديدة تلحق بالشعب الفلسطيني وبديمقراطيته وعالقاته الداخلية       

ون عن اعتقاله مهما كانـت األسـباب،    إن هذه اإلساءة يتحمل مسؤولياتها السياسية المسؤول      "الصحافيين،  
  ".ويكفي شعبنا ما يعانيه من االحتالل وعدوانه وسياسته بما فيها اعتقال عشرات آالف المواطنين

  ٢٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   الداخلية تعصف بحركة فتح مع قرب مؤتمرها السادسالخالفات .٩
إلى أن الحركة تعاني من صـراعات       ) لعربا(فتح لـ   حركة  تشير مصادر في    :  سامي سعيد  -رام اهللا   

خفية وعلنية في بعض األوقات، خصوصا بين جيل الشباب والحرس القـديم، وأهـم مـا يميـز هـذه                    
وتقول هذه المـصادر إن      .في الضفة الغربية وقطاع غزة    ) الفتحاويين(الصراعات حالة التجييش وكسب     

) الحـرس القـديم   (وبين حكم بلعاوي    ) لشبابجيل ا (الخالف العلني الذي ظهر مؤخرا بين محمد دحالن         
للحـصول  ) المال(مرده لمحاوالت حثيثة ومتكررة من جانب دحالن الذي يمتلك العنصر المؤثر األكبر             

على عضوية اللجنة المركزية في فتح، وهو ما يقابله رفض من قيادات اللجنة وخاصة من الذين علـى                  
  ).الدخيل والمتسلط (مع دحالن الذي يصفه بعضهم بـ) عداوة وخصام(

وتوضح المصادر أن سعي دحالن للحصول على عضوية اللجنة المركزية لفتح يعود ليقين لديه ولقـادة                
فتح ومنظمة التحرير بأن الرئيس محمود عباس لن يرشح نفسه في االنتخابات الرئاسية العام القادم وهو                

مقرر أن ترشح المسؤول الفتحاوي الذي      فرصة لدحالن كي يكون عضوا في اللجنة المركزية التي من ال          
  .يلي عباس في الترشح

ويرى مسؤولو فتح أن الحركة التي تشقها الخالفات معنية بعقد المؤتمر العام السادس، في ظل اتهامـات                 
من جيل الشباب الصاعد بأن اللجنة المركزية تسعى لتفصيل المؤتمر على مقاسها الخاص وهو ما سيبقي                

وترد اللجنة المركزية بحدة على هذه األحاديث، إذ تشير إلى أنـه ال              .اصبهم الحالية على أعضائها في من   
) مـراهقين سياسـيين   (يمكن ألحد أن يقفز على نضاالت وتضحيات مسؤولي اللجنة ويضع بدالً مـنهم              

  .ليتحكموا بالحركة التي فجرت الثورة الفلسطينية
أن ) العـرب (ركة فتح بالضفة الغربية في تصريح لـ        من جانبه قال حاتم عبدالقادر القيادي البارز في ح        

اللجنة المركزية لفتح شكّلت عدة لجان، من بينها لجنة إلعادة صياغة البرنامج السياسي لفتح وتقديمه إلى                
وشدد عبدالقادر على أنه ال جدوى من عقد المؤتمر السادس إن لم يكن هناك تغيير، مقراً بـأن                   المؤتمر،

إال أن النائب عن فتح في المجلس التشريعي عبداهللا عبداهللا، يـصر             , صعب جداً فتح وصلت إلى وضٍع     
  .على نفي وجود خالفات وانقسامات في فتح) العرب(في تصريح لـ 

  ٢٤/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  تطلقان مبادرة للحوار الداخلي "الديمقراطية"و" الشعبية" .١٠

ة الديمقراطية لتحريـر فلـسطين أن الجبهتـين         قالت مصادر قيادية في الجبه     : يوسف كركوتي  -دمشق  
الشعبية والديمقراطية أبلغا الرئيس محمود عباس رفضهما انعقاد المجلس الوطني بعضويته القائمة، فـي              

 .نيسان المقبـل  / ردهما على مقترح تقدم به عباس لعقد دورة للمجلس في مدينة رام اهللا في شهر ابريل               
فضان أية خطوات يمكن أن تفهـم فـي سـياق تكـريس االنقـسام               أن الجبهتين تر  " الخليج"وأضافت ل 

الفلسطيني، لذلك لم تشاركا في مؤتمر قوى المعارضة في دمشق الذي انعقد الشهر الماضي، ولن تدعما                
اقتراح عباس عقد دورة للمجلس غير منتخبة عضويته من الشعب، وبأنهما تريان أن تفعيـل مؤسـسات                 
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بوابة إعادة بناء هذه المؤسسات عبر االنتخابات على أسـاس التمثيـل            منظمة التحرير يجب أن يمر من       
النسبي، كما نصت على ذلك وثيقة الوفاق الوطني المجمع عليها من كـل القـوى والفـصائل وإعـالن                   

  .القاهرة
وكشفت المصادر ذاتها أن الجبهتين بصدد إطالق مبادرة جديدة للحوار إلنهاء حالة االنقـسام، وبأنهمـا                

  . حواراً على أساسها مع حركتي فتح وحماس وكل القوى الفلسطينية الفاعلةستديران
  ٢٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  في الضفة" الشعبية"االحتالل يعتقل مسؤوالً عسكرياً لـ  .١١

مطلوبا بارزا من كتائب أبو علـي مـصطفى         " اإلسرائيلي"اعتقل جيش االحتالل     :غزة، نابلس، رام اهللا   
لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عملية خاطفة نفذها في مخيم العين غـرب مدينـة               الجناح العسكري ل  

وأكدت مصادر محلية اعتقال مجـدي مبـروك        . نابلس في الضفة الغربية، تخللتها إصابة ثالثة مواطنين       
وهو مطلوب منذ ثالث سنوات لقوات االحتالل فيما أصيبت شقيقته نبيلة جراء تفجير مـدخل        )  عاما ٣٠(

وندد زاهر الـشتتري عـضو لجنـة         .زل وفلسطينية أخرى بشظايا قنبلة صوتية باإلضافة إلى طفل        المن
ضد أبناء الشعب   " اإلسرائيلية"التنسيق الفصائلي في المحافظة بالعملية واعتبرها استمرارا لسياسات القمع          

  . الفلسطيني
ة العتقال مبروك، بعد أربعة أيام      بعملية استباقي " اسرائيل"جمال محيسن، عن قيام     .كشف محافظ نابلس د   و

من االتفاق معه على تسليم نفسه ألجهزة السلطة وضمان معاملته مثل المطلوبين مـن كتائـب شـهداء                  
، لقد أبدى مبروك استعداده لتـسليم نفـسه، إال أن           "الخليج"وقال محيسن ل     ".فتح"األقصى التابعة لحركة    

م به السلطة لضبط السيطرة األمنية على المدينة وإنهاء         قوات االحتالل التي تسعى إلى نسف كل جهد تقو        
  .حالة الفوضى، سارعت إلى تنفيذ عملية االقتحام واعتقال مبروك

  ٢٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  بن اليعازر يدعو لإلفراج عن مروان البرغوثي .١٢

لبنـى التحتيـة    اقترح وزيـر ا   : يوسف الشايب ،   وكاالت -رام اهللا    ٢٤/٢/٢٠٠٨الغد األردنية   أوردت  
االسرائيلي بنيامين بن اليعازر أمس االفراج عن مروان البرغوثي احد قادة حركة فتح في الضفة الغربية                

وقال الـوزير    .المسجون في اسرائيل، وذلك لتحقيق تقدم في عملية السالم مع الفلسطينيين حسب زعمه            
ن البرغوثي للحصول على نتائج في عملية       ينبغي االفراج عن مروا   "العمالي كما نقلت عنه االذاعة العامة       

  ".السالم
ان البرغوثي هو الوحيد من قادة فتح الذي يتمتع برصيد شعبي يتيح له            ٢٤/٢/٢٠٠٨الدستور  وجاء في   

اكن احتراما كبيرا للرئيس الفلسطيني وسالم فياض، ولكـن         "وتابع  . اقناع شعبه بتوقيع اتفاق مع اسرائيل     
السرائيل مصلحة في عملية الـسالم      "واوضح ان   ". جه الى البرغوثي المسجون   اذا اردنا نتائج فيجب التو    

  ".اكثر من الفلسطينيين
  
  نائب أولمرت ينتقد حكومته على مماطلتها بإخالء المستوطنات .١٣

خرج نائب رئيس الوزراء االسرائيلي، حايم رامون، بانتقادات علنيـة لحكومتـه             :نظير مجلي : تل أبيب 
وجـاءت    تشجيع المستوطنين على ترك مستوطناتهم في الـضفة الغربيـة،            أمس، بسبب تقاعسها عن   

تصريحات رامون أمس، خالل ندوة سياسية في تل أبيب، فلم يخف مرارته من تعرقل المسيرة السياسية،                
ولمح الى ان صـديقه     . وقال ان هذه المسيرة يجب أن تكون جارفة كالشالل واالمتناع عن التقاعس فيها            

 ايهود أولمرت، يخاف من انتقادات اليمين المتطرف على عكس سلفه، أرييل شـارون،              رئيس الوزراء، 
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وكان رامون قد سـئل عـن       . الذي كان يجابه رفاقه السابقين في الليكود بكل قوة ويفحمهم أمام الجمهور           
السياسي، ولكـن رئـيس     " كديما"مصير قانون اخالء المستوطنين، الذي كان قد طرح في برنامج حزب            

ومة، وهو رئيس الحزب يرفض طرحه على الكنيست واللجنة الوزارية لشؤون التشريع لتبنيه فـي               الحك
. فقال رامون انه ال يملك سوى الحزن واألسف على تصرف الحكومة في هذا الموضـوع              . هذه المرحلة 

لضفة وقال ان سن قانون لتشجيع المستوطنين على االنتقال الى مستوطنات داخل اسرائيل أو على حدود ا               
  .الغربية، هو أمر ملح ومن دونه ال يمكن لعجلة مسيرة السالم أن تتحرك

  ٢٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل"تصل من " القسام"المواد المستخدمة في تصنيع : قناة تلفزيونية .١٤

كشف تحقيق اعده روني دانييل المعلق العسكري في القناة الثانية في التلفزيون اإلسـرائيلي، بـث                : غزة
الليلة قبل الماضية أن معظم المواد األولية التي تستخدم في تصنيع صواريخ القسام يجري شراؤها بشكل                

وأشار التحقيق الى أن الرأس التفجيري لصاروخ القسام يـتم حـشوه بمـادة              . قانوني من إسرائيل نفسها   
رائيل عبر وسطاء من    متفجرة تستخلص من مبيدات زراعية، وتحديداً مادة النيترات التي تستورد من اس           

وتتبعت القناة في برنامجها رحلة شحنة من المبيدات الزراعية تم ارسالها           .  أو بشكل مباشر   ٤٨فلسطينيي  
من احد المصانع في شمال اسرائيل الى أحد المعابر التجارية في القطاع، حيث قام احد البدو من سـكان                   

ية من المبيـدات الزراعيـة، وعنـدما        منطقة رهط باالتصال بصاحب المصنع وعرض عليه شراء كم        
وصلت المبيدات الزراعية الى هذا الشخص أخذها الى مطحنة ألحد اليهود في منطقة بئر السبع، حيـث                 
قام بطحنها ووضعها في اكياس تشبه اكياس الطحين، واشار دانييل الى أن كـل كـيس مـن المبيـدات                   

. ؤوس من اربعة الى خمسة صواريخ القسام      الحشرية يمكن ان يستخلص منه مادة متفجرة تكفي لحشو ر         
سمحوا لمراسل احدى القنوات األلمانية بتصوير ورشة       " كتائب عز الدين القسام   "واوضح أن عناصر من     

، حيث ظهرت في الخلفية اكياس المبيدات الحشرية وتظهر عليهـا الكتابـة باللغـة               "الصواريخ"لصناعة  
اسير التي تستخدم في صناعة الصواريخ تستورد ايـضا         وحسب التحقيق فإن المو    .العبرية بشكل واضح  

 .من اسرائيل، كمواد بناء، حيث يتم تحديد اقطاع المواسير بما يتناسب مع متطلبات صناعة الصاروخ
  ٢٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  الفشل في الحرب على لبنان سببه تحول المجتمع اإلسرائيلي إلى الفردية :وزير سابق .١٥

اعتبر دان مريدور وزير المالية اإلسرائيلي األسبق أن خسارة إسـرائيل لحـرب             :  وديع عواودة  -حيفا  
.  في لبنان كانت طبيعية، مرجعا سبب الهزيمة إلى عدم تكليف الجيش بتحقيق أهداف معينة              ٢٠٠٦يوليو  

هم وانتقد مريدور محاوالت بعض القادة السياسيين للتنصل من مسؤولية الفشل في الحرب الثانية بالقول إن              
رأى أن الفشل    و .اعتمدوا على الجيش، الفتا إلى ضرورة تعلم السياسي الشؤون األمنية وتعميق فهمه لها            

 .عميق ويعود لتحول اإلسرائيليين من مجتمع متماسك إلى آخر فردي ينشغل بشكل مفرط بمصالح الفرد              
بة اليـوم ماديـة وهـي       أمس عن تغير المجتمع اإلسرائيلي لألسوأ، وقال إن اللع        " يديعوت  "وتحدث لـ   

وقال مريدور الذي استقال من الليكود جراء خالف مـع زعيمـه بنيـامين    ". أعطني وإال أقصيتك جانبا  "
نتانياهو إن السياسيين اليوم جزء من تطور المجتمع اإلسرائيلي وانتقاله من الجماعيـة إلـى الفرديـة،                 

بما في ذلـك    -ألم نصبح كلنا    : فيها وأتساءل الفردية تعبر عما هو طبيعي وعقالني، لكننا بالغنا         "وأضاف  
  ". أعتقد أننا نغالي جدا في ذلك..  نفكر باألنا أكثر ؟-السياسيون

  ٢٤/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  صطناعي في القدس للتأثير على أساسات األقصى إاالحتالل يخطط للقيام بزلزال : أبو حلبية .١٦
يس مؤسسة القدس الدولية في قطاع غزة، من أن الكيـان            رئ ،حمد أبو حلبية  أحذّر النائب الدكتور    : غزة

الصهيوني يسعى للقيام بزلزال اصطناعي في القدس من خالل شبكة األنفاق والحفريات، مـن شـأنه أن             
تطرق إلى شبكة األنفاق التي تمتد إلى األحياء        و. يؤثر على القواعد والجدران الخاصة بالمسجد األقصى      

إقامة مدينة سياحية أسفل المتوضأ وكنيساً ووضعوا فيه مجسم هيكل سـليمان            العربية القديمة، حيث تمت     
المزعوم، كما حدث هدم في السور الغربي ما بين بابي المطهرة والسلسلة ناجمة عن شـبكة األنفـاق،                  

وأكد أبو حلبية انـه  . مشيراً إلى أن أطول نفق يمتد من منطقة سلوان إلى أسفل المسجد من باب المغاربة      
لوقت الذي تتسارع فيه خطوات االحتالل داخل القدس، فانه تتواصل عملية سحب هويات المقدسيين              في ا 

 ألف هوية منذ االحتالل الصهيوني للمدينة، إضافة إلى البدء بإنشاء وحـدات             ٥٠والذي بلغ عددهم نحو     
لك إجبـار    وحدة سكنية على أربع مراحل ينفذها االحتالل، وكـذ         ٢٧٠٠سكنية جديدة ليصل عددها إلى      

سكان القدس على الرحيل حيث توجد عشرات العائالت المهددة بالتهجير، موضحاً انه خـالل الـسنوات              
من العدد الحـالي،    % ٢٦القليلة المقبلة فانه من المتوقع ترحيل اآلالف من المواطنين ليصل عددهم إلى             

 ولن يسمح للبقاء ألكثـر      ٢٠١٩ ألف نسمة، على أن يتم ترحيل أعداد جديدة حتى نهاية العام             ٢٧٠نحو  
  . من السكان األصليين% ١٢من 

  ٢٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  شهداء في قصف صاروخي على غزةثالثة  .١٧

أرض أطلقته  -شهداء قضوا جراء سقوط صاروخ أرض     ثالثة  مصادر فلسطينية أن     قالت   :أ.ب.د - غزة
ن الشهداء هم من موظفي أحـد       أمصادر  الإحدى   وذكرت. قوات االحتالل شرق بيت حانون شمال غزة      

  .البنوك العاملة في غزة وكانوا في نزهة حين تعرضوا للقصف
  ٢٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   دونم من أراضي محافظة الخليل٩٠٠االحتالل يصادر  .١٨

 دونم من أراضـي بلـدتي       ٩٠٠سرائيلية أمراً عسكرياً بمصادرة      أصدرت السلطات اإل   : د ب ا   -الخليل  
الفصل العنصري وحماية    ظاهرية ودورا وعرب الرماضين جنوب الخليل بالضفة الغربية لصالح جدار         ال

وأفادت اللجنـة العامـة للـدفاع عـن األراضـي            .الواقعة جنوب محافظة الخليل   و "اشكلوت"مستعمرة  
 بالمحافظة بأن سلطات االحتالل سلمت مزارعين فلسطينيين أمراً عسكرياً تحت مـسمى تعـديل حـدود               

وقـال خبيـر الخـرائط       . دونما من أراضي بلدات الظاهرية ودورا وبئر السبع        ٧٦٦يقضي بمصادرة   
واالستيطان عبد الهادي حنتش إن مساحة األراضي المستهدفة باألمر العسكري تتجاوز المساحة المعلـن              

ف أن تنفيذ   ضاأو . دونماً ٧٦٦ دونم وليس    ٩٠٠عنها طبقاً للخارطة المرفقة وإن األمر العسكري سيطال         
جدار ليصبح مجموع مساحة األراضي التي      ال دونم أخرى من األراضي وراء       ٢٤٠٠هذا األمر سيعزل    

  . دونم٣٣٠٠اإلسرائيلي بصورة مباشرة  يطالها األمر
   ٢٤/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   غزةلرفع الحصار عن في غزة والقدس عتصاماتإ .١٩

جابة لدعوة اإلضراب التجاري التـي أطلقتهـا        ستإأغلقت المحال التجارية في غزة أبوابها أمس،         :غزة
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع غزة، بغية الـضغط                

وشهدت مدينة غزة مسيرات غاضبة شـارك فيهـا اآلالف مـن الفلـسطينيين،               .من أجل كسر الحصار   
ووضـع رئـيس اللجنـة       .المقاومة، للتنديد بالحصار  وأعضاء في المجلس التشريعي، وقادة في فصائل        



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                   ٩٩٩:         العدد                     ٢٤/٢/٢٠٠٨ االحد :التاريخ

الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري حجر األساس للمعلم التذكاري لضحايا الحـصار فـي               
 "اإلسـرائيلية "البضائع المحتجزة لرجال األعمال في المـوانئ        "وقال إن    .ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة    

ر، إلى جانب خسائر يومية يتكبدها القطاع التجاري يومياً تقـدر            مليون دوال  ١٥٠تكلفهم خسائر تقدر ب   
عتصم عدد من الفلسطينيين في باحة كنيسة القيامة، تـضامنا مـع            إوفي القدس المحتلة،     ".بمليون دوالر 

غزة، حيث رفعت الصلوات لنصرة أهل القطاع، وتقدم الحضور المطران عطا اهللا حنا رئـيس أسـاقفة                 
   .ذكس، الذي طالب برفع الحصارسبسطية للروم األرثو

  ٢٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   شهيد١٠١وفاة مريضين في قطاع غزة يرفع عدد ضحايا الحصار إلى  .٢٠

 ١٠١توفي، أمس، مريضان فلسطينيان في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد شـهداء الحـصار إلـى                  :غزة
، جراء نقص   ) عاما ٤٧(وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، عن وفاة المريض أحمد محمد لبد             .شهيد

 .الدواء الالزم لعالجه من مرض السرطان بفعل الحصار اإلسرائيلي المفـروض علـى قطـاع غـزة                
من سكان مدينة خان يونس، توفي كذلك بسبب        ) عاما٥٢ً( وأضافت المصادر أن المريض محمد الهندي       

  .ن العالج بالخارجمنعة م
  ٢٤/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

 
  جئنا لندافع عن القيم الروحية والرموز الدينية: حناعطا اهللا المطران  .٢١

مس أسرائيلي  سرائيلية بقرار من وزير االمن الداخلي اإل       منعت الشرطة اإل   : جمال جمال  -القدس المحتلة   
عـرب  أو .سلم في مدينة القـدس المحتلـة  تنظيم مهرجان لنصرة الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه و         

ن أالمطران عطااهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس عن استغرابه للقرار االسرائيلي مؤكدا              
جئنا لندافع عن القيم الروحية والحضارية ولكي       : وقال. نسانيا وروحيا إالمهرجان يحمل طابعا حضاريا و    
   .نرفض التطاول على الرموز الدينية

   ٢٤/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  عتقال إداري منذ مطلع الشهرإقرار ١٧٠:  نفحةجمعية .٢٢

 "اإلسـرائيلي "أفاد محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق االسرى واإلنسان أن سلطات االحتالل              :نابلس
قراراً باالعتقال اإلداري بحق مجموعة مـن األسـرى الفلـسطينيين المحتجـزين دون              ) ٢٦(أصدرت  
أن قرارات االعتقال اإلداري التي أصدرها االحتالل منذ مطلع شباط الجـاري والتـي              ويذكر  . محاكمة

قرارا في ارتفاع ملحوظ حيث زاد عدد األسرى اإلداريـين  ) ١٧٠(وصلت إلى مكتب جمعية نفحة بلغت     
  . أسير١٤٠٠داخل السجون عن 

  ٢٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ونقص الطعامضعف البصر من ن  أسرى النقب يعانو:نادي األسير الفلسطيني .٢٣

 أن األسرى في سجن النقب يعانون من ضعف النظر ومـن            ،مسأ ،أكد نادي األسير الفلسطيني   : وكاالت
سجن مؤخرا والتقى عددا من األسرى،      الوذكر النادي، في بيان صحافي، أن محاميه زار         . نقص الطعام 

كوم بالسجن عشر سـنوات، وأبلـغ       من نابلس، وهو مح   )  عاما ٢٤(منهم عالء يوسف محمود معروف      
 كما يعاني مـن     ،المحامي أنه كان يعاني من مشكلة في العين اليسرى وفقد اليوم القدرة على الرؤية بها              

   .ضعف البصر في العين اليمنى
  ٢٤/٢/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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   حولوا عين ماء قرب نابلس إلى مزار دينيالمستوطنون .٢٤

ياه األثرية الواقعة في أراضي بلدة دير الحطب شـرقي مدينـة نـابلس              نبع الم  حول مستوطنون    :نابلس
وكشف عبد الكريم حـسين رئـيس المجلـس         . والمحاذية لمستوطنة ألون موريه إلى مزار ديني يومي       

القروي في البلدة النقاب عن شروع المستوطنين بترميم البئر وقطع كافة خطوط المياه التي كانت تـربط                 
وأكد شهود عيان ان المستوطنين قاموا بعمل متنزه  . رم األهالي من مصدر رئيس للمياه     البئر بالبلدة ما يح   

كامل في الموقع وشيدوا جدرانا تشبه المزارات اليهودية كما شرعوا باستقبال مستوطنين من مستعمرات              
  .مجاورة

  ٢٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   وحماس  يدين حركتي فتح"غزة صوت وصورة"فيلم وثائقي بعنوان  .٢٥

 للمخرجة منال خالد الذي عرض مـساء  "غزة صوت وصورة"يتضمن الفيلم الوثائقي المصري  : أ ف ب  
 جاءت  "حماس" و "فتح"أول من أمس في مقر رابطة الشغيلة المصرية في القاهرة، إدانة واضحة لحركتي              

لـم يكـن ضـمن    " وقالت خالد. على لسان الفلسطينيين الذين تحدثوا فيه عن أوضاعهم الصعبة في غزة       
 ٢٥مخططاتي أن يأتي الفيلم بهذا الشكل عندما ذهبت إلى غزة بعد تجاوز الكثير من الـصعوبات فـي                   

لكن بعد أن بدأت فـي إجـراء        "وتابعت  . "يناير إثر قيام الفلسطينيين بفتح معبر رفح بين القطاع ومصر         
 ،وأوضـحت . "يتي للموضـوع  ختلفت رؤ إمقابالتي مع عينة عشوائية من أهالي القطاع وفي المخيمات          

ذهبت وأنا أفكر في المقاومة وفي موقف الناس القوي والصامد في مواجهة إسرائيل وعدت والـصورة                "
فإذا كانت روح المقاومة قوية لدى الشعب إال أن المعطيات السياسية مختلفة مثل موقف النـاس                . مختلفة

ينات مختلفة من المواطنين الفلسطينيين في      ويصور الفيلم لقاءات مع ع    . "من حماس ومن السلطة الوطنية    
وأشار العديد من هؤالء إلى أن      . يتحدثون فيها حول فتح المعابر    ) شمال غزة (مخيمي جباليا وبيت حانون     

  . "فتح المعابر لم يقدم لغالبية أهالي قطاع غزة شيئاً إال بالنسبة للذين يملكون األموال"
  ٢٤/٢/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  في قمة دمشق" السالم العربية" تتحدث عن إعادة النظر بمبادرة  العربيةةالجامع .٢٦

 أن  ، األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين        ،أكد محمد صبيح  :  أحمد علي  -القاهرة  
 القادة العرب سيقومون خالل قمة دمشق نهاية مارس المقبل بتقييم مبادرة السالم العربية التـي أعلنوهـا                

. ، وأعادوا التأكيد عليها خالل قمة الرياض العام الماضي، وليس سـحبها           ٢٠٠٢خالل قمة بيروت عام     
إن هذا التقييم ال يعني بالضرورة سـحب هـذه المبـادرة أو             " العرب"وقال صبيح في تصريح خص به       

وجاء هذا توضـيحا     .إلغاءها، ألنها ستظل الموقف العربي الوحيد إلى أن يتم استبدالها أو إيجاد بديل لها             
سيهددون في قمتهم المقبلة في سوريا      "لما نسبته إليه صحيفة نيويورك تايمز األميركية بأن القادة العرب           
بإقامة عالقـات شـاملة مـع        (٢٠٠٢بإلغاء المبادرة العربية التي طرحت في قمة بيروت العربية عام           

إذا لم تقدم إسرائيل رداً إيجابياً علـى        ) ١٩٦٧إسرائيل مقابل انسحابها من األراضي التي تحتلها منذ عام          
وأشار إلى أن العرب لن ينتظروا إلى نهاية التاريخ، ألن إسرائيل هي التي تتجاهل هـذه                 ".تلك المبادرة 

 ، وزير خارجيـة الـسعودية     ،مؤكدا أن هذا هو الموقف الذي عبر عنه األمير سعود الفيصل          .. المبادرة
  . موافقة إسرائيل على المبادرة إلى األبدعندما أكد أن العرب لن ينتظروا

  ٢٤/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  "حماس"و" فتح" جديدة للمصالحة بين يمنيةمبادرة  .٢٧
وكشفت مصادر رسـمية أن     . "حماس" و "فتح" اليمن مبادرة جديدة للمصالحة بين حركتي        تأطلق :صنعاء

 .ى الخروج من الوضع الفلسطيني الراهن     الرئيس علي عبد اهللا صالح سلم قادة الحركتين مبادرة تهدف إل          
وقالت إن التحركات اليمنية الجديدة تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس عباس للـيمن األسـبوع                 

. الماضي ومباحثاته مع الرئيس علي عبداهللا صالح الذي سلّمه المبادرة التي سلّمت أيضاً إلى خالد مشعل               
ة تشمل العودة باألوضاع فـي غـزة إلـى مـا كانـت عليـه قبـل                  إلى أن المبادر  المصادر  وأشارت  

 واتفاق مكة   ،٢٠٠٥  وإجراء انتخابات مبكرة، واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة         ،١٣/٦/٢٠٠٧
وتنص كذلك على احترام الدستور والقانون وإعادة بناء األجهزة األمنية والمؤسسات بعيداً عـن              . ٢٠٠٧

  .الفصائلية
  ٢٤/٢/٢٠٠٨اراتية الخليج اإلم

 
  التقدم بطيء في المحادثات الفلسطينية االسرائيلية: مبارك .٢٨

 أفادت وكالة أنباء الشرق االوسط المصرية الحكومية امس بأن الرئيس حسني مبارك             : رويترز –القاهرة  
مكـان  إيرى أن التقدم في مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واسرائيل بطيء وأعرب عـن أملـه فـي                  

هناك مؤشرات على تحقيق تقدم بطيء      "وأضاف في تصريحات نقلتها الوكالة       . التفاق هذا العام   الوصول
يعتـرض    هامة وضرورية لتذليل ما    - خاصة من الجانب االمريكي      -بين فريقي التفاوض لكن المتابعة      

ـ     .ولم يعط مبارك تفاصيل بشأن نوع التطور الذي تحقق        ." المفاوضات من صعاب   ذي وقال في حديثه ال
أنا أتمنى مخلـصا أن يتوصـل الجانبـان         "أشارت الوكالة الى أنه كان خالل مقابلة مع صحيفة سعودية           

الفلسطيني واالسرائيلي التفاق سالم في غضون العام الحالي كما وعد بذلك الرئيس االمريكي بوش خالل               
ت المتحدة وباقي أطراف    لكن االمر يقتضي انخراطا جادا من الواليا      "وأضاف  ." جولته االخيرة بالمنطقة  

وتابع أن بالده تعمل من أجل      ." الرباعية الدولية في عملية التفاوض الصعبة حول قضايا الوضع النهائي         
عادة فتح الحدود المصرية مع غزة في رفح بما يتـسق           رفع الحصار الذي تقوده اسرائيل لقطاع غزة وإل       

  .مع اتفاق قائم منذ ما قبل سيطرة حماس على قطاع غزة
   ٢٤/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  بها" إسرائيل"بسبب تزويد " كتربللر"سحب استثماراتها من شركة تدرس  أمريكية كنيسة .٢٩

قررت أكبر كنيسة بروتستانتية في الواليات المتحدة مناقشة سحب اسـتثماراتها            : حنان البدري  -واشنطن
ها، وهي البلدوزرات التي تستخدم     ب" إسرائيل"بسبب تزويد   " كتربللر"لدى شركة إنتاج البلدوزر األمريكية      

لهدم بيوت الفلسطينيين وفي بناء جدار الفصل، وأيضاً بناء الطرق المخصصة للمستوطنين، وذلك حسب              
 عامـاً مـن     ٤٠نحن شـعرنا بأنـه بعـد        "سكرتير عام الكنيسة المشيخية جيمس وينكللر الذي أضاف         

باالنـسحاب  " إسرائيل"عديدة كانت طالبت    التصريحات والقرارات بأن كنيستنا وكنائس أخرى ومنظمات        
، وسوف تنـاقش    "من األراضي المحتلة، بأن هناك شيئاً أكبر مطلوباً فعله، ولذا كان الضغط مطلوباً اآلن             

  .نيسان المقبل/ الكنيسة هذا القرار خالل مؤتمرها العام الذي سينعقد في ابريل
  ٢٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   للشعب الفلسطينيوصول مساعدات أوكرانية .٣٠

امس طائرة تحمـل مـساعدات اوكرانيـة للـشعب     ) األردن (وصلت الى مطار عمان:  عمان ـ بترا 
ووفق مـدير    ..الفلسطيني تشتمل على سبعة االف بطانية وثالثة االف حقيبة مدرسية وكمية من االدوية            

س الطائرة فـان شـحنات      المساعدات االنسانية في وزارة الخارجية االوكرانية الذي وصل على متن نف          



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ٩٩٩:         العدد                     ٢٤/٢/٢٠٠٨ االحد :التاريخ

واعرب السكرتير االول   . اخرى ستتبع هذه الشحنة ، مشيرا الى افتتاح مكتب تمثيلي اوكراني في رام اهللا             
في السفارة الفلسطينية بسام حجاوي عن تقديره للحكومة االوكرانية على المساعدات االنسانية التي تقدمها              

  .هيل مرور المساعدات من داخل االردن وخارجهللشعب الفلسطيني ، مثمنا الدور االردني في تس
   ٢٤/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  متى يعود القادة الفلسطينيون الى البيت العربي .٣١

  بالل الحسن
من المفيد أن نتوقف عند صرخة االستغاثة التي أطلقها ياسر عبد ربه، عضو وفد المفاوضات الفلسطيني                

. سيئ الصيت والسمعة  " اتفاق جنيف "إلسهام في إعداد    مع إسرائيل، والمشهور باعتداله الشديد، إلى حد ا       
تهدد صرخة االستغاثة بإعالن االستقالل الفلسطيني من جانب واحد على غرار كوسوفو، احتجاجا علـى               
مماطلة إسرائيل في التفاوض، بينما هي تواصل االستيطان وسلب األرض الفلسطينية في كـل مكـان،                

  .وبخاصة في القدس
هي مرجعية االقتراح الجديد، فإننا ال ندري لماذا ال يتم االسـتناد إلـى مرجعيـة                " وكوسوف"وإذا كانت   

وهنا نذكر الذين يعرفون والذين ال يعرفون، أن منظمـة التحريـر الفلـسطينية              . فلسطينية لهذا االقتراح  
ـ        " وثيقة االستقالل " في الجزائر    ١٩٨٨أعلنت عام    ى ذلـك   وإعالن قيام الدولة الفلسطينية، وتم بنـاء عل

ونذكر الذين يعرفون والذين ال يعرفون، أنه بنـاء علـى هـذا             . انتخاب ياسر عرفات رئيسا لهذه الدولة     
القرار، اعترفت العديد من الدول الصديقة بالقرار الفلسطيني الجديد، وقبلت بناء عليه أن تتحول مكاتـب                

يار فاروق القدومي وزيرا لخارجية     منظمة التحرير الفلسطينية لديها إلى سفارات، وتم بناء على ذلك اخت          
دولة فلسطين، إلى جانب صفته كرئيس للدائرة السياسية لمنظمة التحرير، بحيث يستطيع تعيين الـسفراء               
لدى الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وتعيين الممثلين والممثليات لدى الدول التي تعترف بمنظمـة               

  .التحرير فقط
واستنادا إلـى   . ٢٠٠٠ ذهب الرئيس ياسر عرفات إلى مفاوضات كامب ديفيد          واستنادا إلى هذا الوضع،   

هذا الوضع أعلن الرئيس عرفات بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد أنـه سيـسعى إلـى إعـالن الدولـة                    
وحين انطلق فـي جولـة      . وهنا انفجر الغضب األميركي ضد ياسر عرفات      . الفلسطينية من طرف واحد   
اركة، من أجل تحويل مسعاه إلى أمر واقع، تابعته الدبلوماسية األميركية خطوة            عالمية لكسب التأييد والمب   

وكانت النتيجة أن عرفات لم يستطع حشد التأييد الدولي الـالزم           . خطوة، وحدث سباق محموم بينه وبينها     
  .لدعم موقفه، فعاد حزينا إلى رام اهللا، ليشهد اندالع االنتفاضة الشعبية الثانية

لوقائع، لو قال ياسر عبد ربه، إنه على السلطة الفلسطينية أن تعمل إلعالن االسـتقالل               على ضوء هذه ا   
من جانب واحد، على غرار ما حاوله عرفات من قبل، ألصبح لموقفه هذا نكهة فلسطينية خالصة، نكهة                 
تحمل خاتم وتوقيع الراحل ياسر عرفات، ولغرف من التراث السياسي الفلسطيني الذي يحمـل شـرعية                

  .قوى من شرعية استقالل كوسوفوأ
من الضروري أن نقف هنا لنتذكر، بأنه عند غياب الرئيس عرفات، تم االستيالء شرعيا علـى تركتـه                  
السياسية، تم احتالل منصب رئيس السلطة الذي كان يشغله، وتم احتالل منصب رئيس منظمة التحريـر                

وا منصب رئيس الدولة وصفته النضالية، فبقـي        الفلسطينية الذي كان يشغله، ولكن الرفاق تعففوا وتجاهل       
وكان حريا بالذين يستندون اآلن إلى تجربـة        . المنصب فارغا، أو معلقا في الهواء، ولم يتقدم أحد ليشغله         

كوسوفو، أن يبحثوا في هذا األمر المعلق، لكي يستندوا في موقفهم إلى شرعية فلسطينية، وبخاصة بعـد                 
الفلسطينية، وإلى مجلسها المركزي بالذات، ليكون مرجعيتهم، ولينوب عن         أن لجأوا إلى منظمة التحرير      

المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والمعطل، وليبرر صيغة الحكم الجديدة القائمـة علـى إصـدار               
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، وتذكر المجلس المركزي كل ما يمكن أن يدعم سلطة المراسيم، ونسي أو تجاهل كل               "المراسيم الرئاسية "
  .ما هو أهم

من قبل ياسر عبد ربه، والخارج عن سياقه في االعتدال المفرط، لم يحـظ              " الجريء"ولكن هذا االقتراح    
، ٢٠٠٨أعلن عباس أنه سيواصل المفاوضات، حتى نهايـة عـام           . بالمباركة من الرئيس محمود عباس    

 مـؤتمر   مؤكدا بذلك تحالفه مع الرئيس األميركي جورج بوش، ومؤكدا بذلك التزامه بوعوده لـه فـي               
ووصلنا إلى طريق مسدود، فإننا سـنعود  "وأوضح الرئيس عباس، أنه إذا لم تنجح المفاوضات        . أنابوليس

  ".إلى أمتنا العربية التخاذ القرار المناسب، وعلى أعلى المستويات
ال نريد أن نعلق على هذه الرغبة الجامحة في مواصلة المفاوضات، التي أصبحت حـسب توضـيحات                 

ـ        ". ملهاة شكسبيرية "ا،  المتحمسين له  العودة إلـى أمتنـا     "إنما نريد أن نتوقف عند هذه الرغبة المؤجلة ب
، وهي ستكون بدون شك عودة مباركة، بعد أن أوغل القادة الفلسطينيون طويال في السير علـى                 "العربية

وار مع حركة   طريق الحل المنفرد، وبعد أن اعلن القادة الفلسطينيون أنهم يرفضون الدعوات العربية للح            
حماس من أجل إنهاء قضية غزة، وبعد أن تجرأ القادة الفلسطينيون وأعلنـوا ألول مـرة فـي التـاريخ            
السياسي الفلسطيني، أنهم يستقوون بالموقف األميركي الرافض للحوار مع حماس، ضد الموقف العربـي              

لماذا ال تكون   " لى أمتنا العربية؟  العودة إ "لماذا هذه الرغبة المؤجلة في      : ونسأل من جديد  . الداعي للحوار 
؟ إنها مرة أخرى، رغبة قيادية فلسطينية، فـي  ٢٠٠٨هذه العودة اآلن؟ ولماذا يتم تأجيلها حتى نهاية عام        

وحين ينتهي أوان هذا الموقف مع انتهاء والية رئيسه، تكون العـودة            . االنضواء تحت الموقف األميركي   
  !إلى العرب الستشارتهم

وكان العـرب   . ف الفلسطيني دائما، وهذا أمر طبيعي، متقدما على العرب في مطالبه منهم           لقد كان الموق  
ولكن الالفت للنظر اليوم، أن الموقف العربي متقـدم علـى           . يجتهدون ليقدموا الدعم للموقف الفلسطيني    

 بـين   وها هو سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي يعلن أمام االجتماع المشترك          . الموقف الفلسطيني 
وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية أميركا الالتينيـة فـي العاصـمة األرجنتينيـة، أن العـرب                 

وها هو عمرو موسى أمين عـام       . سيراجعون خياراتهم إذا لم تتجاوب إسرائيل مع مبادرة السالم العربية         
ولو أن  . ها الدول العربية  الجامعة العربية يقول أمام االجتماع نفسه إن إسرائيل ترفض يد السالم التي تمد            

المسؤول الفلسطيني يحاول أن يستفيد من هذا الموقف العربي، ويقرر الذهاب إلى البيت العربي، ليقـول                
لكل المسؤولين فيه، إن المفاوضات مع إسرائيل ال جدوى منها، وإن إسـرائيل تماطـل، وهـي أثنـاء                   

 الفلـسطينية، وتواصـل حمـالت الـدهم     مماطلتها تواصل االستيطان، وتواصل االستيالء على األرض  
لو أن المسؤول الفلسطيني يفعل ذلـك،       . واالعتقال والتدمير والقتل في الضفة الغربية وغزة على السواء        

. لكان من الممكن أن يجد أمامه موقفا عربيا داعما، أو موقفا عربيا ضاغطا، لتغيير هذه الصورة القاتمة                
تمهل، فال  : ، فإنه يقول للمسؤول العربي    ٢٠٠٨تى نهاية عام    أما وهو يصر على مواصلة المفاوضات ح      

تمهـل، فمـا زلـت متمـسكا        : أما الحقيقة فهي أنه يقول للمسؤول العربي      . تزال لدينا فسحة من الوقت    
  .بالموقف األميركي، وال أستطيع أن انتقل للتمسك بموقف عربي

ب من العرب أن ينتظـروا حتـى يـتم       إن سياسة االبتعاد عن العرب ليست سياسة حكيمة، وسياسة الطل         
اإلعالن عن الفشل التفاوضي الفلسطيني المحتم، ليست سياسة حكيمة، وسياسـة االسـتقواء بـالموقف               

  .وذلك حتى ال نقول أوصافا من نوع آخر...... األميركي ضد الموقف العربي، ليست سياسة حكيمة 
 محكمة التاريخ، وهي محكمة صبورة، ولكنها       إن هذا النوع من السياسات، يضع القادة والمسؤولين أمام        

  .أيضا محكمة قاسية ال ترحم
  ٢٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  حول مسلسل االعتقاالت في الضفة الغربية .٣٢
  ياسر الزعاترة

كتبنا هنا قبل أيام عن حملة مركز أحرار لدراسات األسرى للتضامن مع النواب األسرى فـي فلـسطين                  
ة حمالت تضامنية مع من تبقى من األسـرى ، نـساء وأطفـاال ومرضـى                المحتلة ، والتي كانت فاتح    

ومعتقلين إداريين ، لكنني فوجئت قبل أيام بقيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال فـؤاد الخفـش ،                  
قبلها بأيام فوجئنـا أيـضاً بقيـام ذات         .رئيس المركز ، والباحث المتخصص في متابعة شؤون األسرى        

 االبن الثالث لألسير القائد جمال أبو الهيجا ، القيادي في حماس ، وبطل معركة جنـين                 األجهزة باعتقال 
فـي  ) عبد السالم وعاصـم   (المعزول في زنزانة انفرادية منذ خمس سنوات ، والذي يقبع ولداه اآلخران             

د،، أمـا أول    هذا الواقع الذي تعيشه األسرة التي سبق أن اعتقلت ربتها وبنتها أيضاً لم يشفع لعما              . األسر
تحت التعذيب في أحد سـجون      ) إمام مسجد قرية كوبر   (أمس فقد سمعنا عن موت الشيخ مجد البرغوثي         

ليست هذه حاالت فريدة ، وليس ثمة تهم استثنائية على فؤاد وعماد والشيخ مجد ، بل هي أعمال                  .السلطة
األمر الذي لم يعـد يحظـى بـأدنى         يومية ألجهزة السلطة تباشرها كما تباشر أعمالها اليومية المعتادة ،           

تغطية في وسائل اإلعالم ، إذ ما من يوم يمر إال ويعتقل فيه عدد من المحسوبين على حركة حماس في                    
 أو أقل أو أكثر ، وقد يكون ذلـك          ٢٠٠سيقال هنا إن عدد المحتجزين ليس كبيراً ، وإنهم          .الضفة الغربية 

بين ألسابيع أو شهور ثم تفرج عنهم بعد التحقيـق معهـم            صحيحاً ، إذ تعمد األجهزة إلى اعتقال المطلو       
باألساليب المعروفة ، ليستبدلوا بعد ذلك بآخرين ، وقد يعاد اعتقالهم هم أنفسهم إذا مارسـوا أي نـشاط                   
سياسي أو حتى غير سياسي ، في حين تعمد سلطات االحتالل إلى اعتقال بعضهم بعد خـروجهم مـن                    

مد على ما يتوفر من معلومات ، مع العلم أن معظم الذين جرى اعتقالهم              سجون السلطة ، األمر الذي يعت     
من قبل سلطات االحتالل في الضفة الغربية خالل ما يقرب من عام كامـل هـم مـن كـوادر حركـة                      

يلمس ذلك من خـالل     . يحدث ذلك كله تحت ذريعة الحيلولة دون تكرار ما جرى في قطاع غزة            .حماس
ا يطلقها مسؤول الملف األمني في مدينة نابلس ، والذي ما بـرح يفـاخر               جملة التصريحات التي عادة م    

بإنجازاته على صعيد تفكيك البنية التحتية لحركة حماس ، في حين تتكفل وزارات ودوائر أخرى بتفكيك                
وسائل اإلعالم ال يمكنها بالطبع الحديث عن هذه القضايا ، وإال تعرضت لعقوبات مـن     .بنيتها االجتماعية 

 يعرفها المعنيون ، ولذلك تغيب أخبار المعتقلين والممارسات األخرى غياباً شبه كامل ، بينما تتفنن                ألوان
وسائل اإلعالم الفلسطينية التي تصدر من الضفة في متابعة أية قصة أخرى مهما بلغ هزالها مـن تلـك                   

بـدليل أن قـادة فـتح       التي تجري في قطاع غزة ، مع العلم أن االعتقال السياسي ليس موجوداً هناك ،                
ندرك بالطبع أن هذا الذي يجري هو جزء ال يتجزأ من تنفيذ المرحلة             .يتحركون بحرية ، وكذلك كوادرها    

األولى من خريطة الطريق ، وجزء من أوراق االعتماد التي على السلطة تقديمها كـي تكـون جـديرة                   
تقارير حسن السلوك اإلسرائيلية ، مع      بالحصول على المعونات الدولية التي تصل بالتدريج اعتماداً على          

العلم أن مثل هذه التقارير كانت إيجابية خالل الشهور الماضية ، األمر الذي لم يحدث على هـذا النحـو     
والحال أننا إزاء حملة تتجاوز البعد العسكري       .أيام عز التعاون األمني خالل النصف الثاني من التسعينات        

 وما وقع قبل أكثر من أسبوعين كان مثيراً للسخرية ، إذ جيء بثالثـة               إلى البعد االجتماعي والسياسي ،    
أحدهم مصاب بمرض   (رجال ليسوا من قيادة حماس أنهكتهم االعتقاالت المتوالية من االحتالل والسلطة            

، جيء بهم لكي يطالبوا إخوانهم في القطاع بالعودة عن االنقالب           ) الكلي ويغسل ثالث مرات في األسبوع     
نهم في الضفة بإلقاء السالح ومبايعة السلطة ، مع العلم أن العودة المذكورة لم تعد هي المطلب ،                  ، وإخوا 

  .إذا ال بد من اعتراف باالتفاقات مع الموافقة على االنتخابات المبكرة
   ٢٤/٢/٢٠٠٨الدستور 
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  فسيفساء التظيمات االسالمية في قطاع غزة السياق السياسي والثقافي .٣٣
  دخالد وليد محمو

في الوقت الذي تمر فيه القضية الفلسطينية في أخطر مراحلها،وفي الوقت الذي تفجر فيه الوضـع فـي                  
األراضي الفلسطينية على نحو يجدد المخاوف من نشوب حرب أهلية؛ تتواتر الدالئل والمؤشرات علـى               

سها خاصـة مـن     أن ثمة صعودا وتناميا للمنظمات والحركات الدينية غير المعروفة التي بدأت تطل برأ            
قطاع غزة يتداخل فيها العشائري مع السياسي، وذلك في ظل حالة اإلنفالت األمني وفوضى السالح التي                

  .تعيشها األراضي الفلسطينية
حالة العزلة السياسية والحصار اإلقتصادي واإلغالقات وعملية اإلغتياالت واإلجتياحات التي تمارسـها            

ت إلى تصاعد حالة اإلحباط لدى الكثير منهم، هـي أجـواء تعمـل              إسرائيل بحق الفلسطينين والتي أفض    
لصالح بروز حركات التطرف ونمو القوى الراديكالية ، ومن الممكن أن تنتج خاليا مسلحة تتطلع بـود                 
للتنظيمات السلفية الجهادية خاصة تنظيم القاعدة ، والتي بدأت إرهاصاتها تلوح في األفق وسط الطريـق                

  . إليه المشهد الفلسطينيالمسدود الذي وصل
وال شك أن التحذير الذي أدلى به يونس األسطل ، أحد أبرز قادة حركة حماس قبل فترة وجيـزة، مـن                     
حتمية اقتحام تنظيم القاعدة لألراضي الفلسطينية بسبب غياب ما اسماه اإلرادة الحقيقية في التغييـر مـن                 

ي في ظل مخاوف الفلسطينيين مـن أن تـتمكن هـذه           يأت قبل القائمين على األمر في السلطة الفلسطينية،      
  .الجماعات من إيجاد أرضية خصبة لها للعمل بما يخدم أجندات خارجية وفق مسميات مختلفة 

فمنذ فترة وظاهرة المجموعات التي تلجأ الى التهديد والترهيب والعنف ضد المواطنين الفلسطينيين تزداد              
 شهدت األراضي الفلسطينية ظهور خاليا سرية ، تقوم بتنفيـذ           تحت عنوان محاربة الكفر واالنحراف،فقد    

عمليات من شأنها تغيير الوضع السياسي واألمني هناك،والمتتبع للمشهد الفلسطيني يستطيع رصد العديد             
في أعقاب سيطرة حماس على قطـاع       :  بيت المقدس    -جيش األمة : من نشاطات تلك المجموعات أهمها    

تفاع في حجم النشاطات اإلعالمية للمنظمات اإلسالمية الـصغيرة مثـل           طرأ ار ) ٢٠٠٧حزيران  (غزة  
وتشير المعطيات أن جيش األمة أقيم      .  بيت المقدس ، الذي ينشط في شمالي القطاع وجنوبه         -جيش األمة 

طبقا ألقوال أبي حفص، أحد القياديين في التنظيم، فقد عمل التنظـيم بـصورة              . رسميا قبل عامين تقريبا   
ويعتبر األخير نفسه جامعا ألمة اإلسالم كلها يعرف نفسه على انه تنظيم            . سنوات قبل إقامته  سرية لبضع   

وهذا على النقـيض مـن حمـاس     . إسالمي صاف ولهذا فهو يمتنع عن تبني الرموز الوطنية الفلسطينية         
 أيـضا   والجهاد اإلسالمي في فلسطين اللتين تقدمان نفسيهما على أنهما منظمات وحركات إسالمية تهدف            

  .إلى تحقيق أهداف فلسطينية وطنية
يتزعمه ممتـاز   : جيش اإلسالم   : والى جانب جيش االمة هناك منظمات أخرى تنشط في قطاع غزة مثل           

حزيـران  (ومن أبرز العمليات التي قام بها جيش اإلسالم عملية كيرم شـالوم             . دغمش، في قطاع غزة   
وقـد حظـي    . رائيلي وأسر الجندي جلعاد شليط    التي أسفرت عن مقتل جنديين من الجيش اإلس       ) ٢٠٠٦

وإطالق سراحه  ) ٢٠٠٧آذار  (التنظيم باهتمام دولي في أعقاب خطف الصحفي البريطاني آلن جونستون           
  ).٩)(٢٠٠٧تموز (في أعقاب الضغوط التي مارستها حماس 

  .كما ظهر تنظيم يطلق على نفسه اسم فتح اإلسالم في أرض الرباط 
 تنظيم القاعدة في فلسطين المسؤولية عن هجومين        - على نفسه اسم جيش المؤمنين     كما أعلن تنظيم يطلق   

اضافة إلى أن هناك بعض التنظيمات التي اعلنـت عـن           .ضد المدرسة األمريكية الدولية في قطاع غزة      
  .نفسها واختفت

ـ                    ة خالصة القول بناء على ما تقدم ، أن الحصار السياسي واإلقتصادي الذي تـشتد خيوطـه علـى رقب
الفلسطينيين يوماً بعد يوم، و االحتقان الشديد واإلستقطاب واليأس الذي يعاني منه الـشارع الفلـسطيني                
والذي عكس نفسه أيضاً بصراع فئوي وعشائري، وحالة الفلتان األمني والمظاهر المسلحة التي وصلت              
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 إلى أفق مسدود؛ كلهـا      إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية ، ووصول عملية السالم           
معطيات تشكل أرضاً خصبة وبيئة مناسبة لظهور المزيد من العناصر والجماعات المتطرفة في المجتمع              

  .الفلسطيني
  ٢٤/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
   جديدة في الصراع على الشرق األوسطجولة .٣٤

  وحيد عبد المجيد
ية، أحدثه اغتيال عماد مغنية وإعالن السيد تغير جديد سيكون كبيراً على األرجح في المعادالت اإلقليم

وربما جاز اعتبار تشديد الحصار على قطاع غزة، ولجوء حركة . حسن نصر اهللا الحرب المفتوحة
إلى اقتحام الحدود مع مصر، بداية هذا التغيير الذي يطلق جولة جديدة في الصراع على الشرق " حماس"

  .األوسط
جديدة فيها أن يحدث تحوالً في معادالت هذا " جبهة"ع غزة وفتح غير أنه ما كان لتسخين أزمة قطا

الصراع إال بعد عملية دمشق التي اقتنصت فيها إسرائيل صيدا أكثر من ثمين بالرغم من أنها لم تحتفل 
  .رسمياً بهذا النجاح

. قعة الشطرنغفهذه العملية، في زمانها ومكانها وسياقها، تشبه النقالت المحورية الفائقة التأثير على ر
على تشديد الحصار، أو استغالله في رأي البعض، " حماس"وقل مثل ذلك، ولكن بدرجة أقل، عن رد 

  .سعياً إلى انتزاع تغيير ما في العالقة بين قطاع غزة ومصر يفتح لها أوالً وللغزيين ثانياً منفذاً للتنفس
ر في المعادالت وليس فقط من أجل استعادة وفي الحالتين، كانت إسرائيل هي التي بادرت، سعياً إلى تغيي

فقد كانت تلك الحرب، بطابعها، نقطة . ٢٠٠٦الهيبة التي تراجعت من جراء فشلها في حرب صيف 
 – اإلسرائيلي والمحور اإليراني –تحول في مسار الصراع على الشرق األوسط بين المحور األميركي 

 الذي ازداد دوره وتمدد نفوذه، بعد أن كان طرفاه وجاءت نتيجتها في مصلحة المحور األخير. السوري
قد تراجعا ومعهما حلفاؤهما في لبنان وفلسطين منذ الحرب المسلحة على العراق والحرب غير المسلحة 

  .على سورية عموماً، وعلى وجودها في لبنان خصوصاً
 في استعادة األمن وليس وإذ تزامن تقريباً الفشل اإلسرائيلي في حرب تموز مع ثبوت اإلخفاق األميركي

 السوري في وضع مريح –فقط في بناء الديموقراطية الموعودة في العراق، فقد أصبح المحور اإليراني 
  .يغري بالحصول على مكاسب بعد أن كانت غاية طموح طرفيه من الخسائر

 عندما أقرت إدارة بوش بالوجود اإليراني في العراق، وأعطت طهران ما يشبه صك االعتراف بذلك
قد رسموا له صورة تجعله " المحافظون الجدد"طلبت إجراء حوار معها حول مستقبل البلد الذي كان 

وتمكنت دمشق من فك الحصار الذي ". الشرق األوسط الكبير"الحلقة الرئيسية في عملية صنع مستقبل 
ها في حل األزمتين ضربته عليها واشنطن وباريس اللتان اضطرتا لالعتراف، كل بطريقته، بأهمية دور

  . اإلسرائيلية–اللبنانية والفلسطينية 
 آذار قد ١٤وفي االتجاه نفسه، استعاد حزب اهللا وحلفاؤه في لبنان زمام المبادرة التي كان تحالف 

وبعد أن كان القلق قد اعتراه على مستقبل سالحه، صار خصومه في معظمهم سباقين إلى . انتزعها
أما حركة . سى أن يبدي مرونة تفتح ثغرة في الطريق المسدود إلى قصر بعبداإعادة الطمأنينة إليه ع

متشدديها لحسم الصراع مع حركة " انتصار الممانعة"فقد أغرى . فقد ضربت، بدورها، ضربتها" حماس"
  .واالستيالء على غزة" فتح"

رق في أوحاله داخلياً، في وفيما دخلت إدارة بوش، التي أربكها الفشل في العراق استراتيجيا وأضعفها الغ
 العسكرية اإلسرائيلية تبحث عن –، كانت المؤسسة األمنية "البطة العرجاء"الحالة التي توصف بـ 

غير أن العملية . ضربة ثقيلة توجهها هنا أو هناك للحفاظ على قوتها الردعية التي باتت محل شك
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الماضي، ) سبتمبر(وي قدرة نووية ما في أيلول الجوية، التي دمرت فيها موقعاً سورياً مشتبهاً في أنه يح
فقد امتصها النظام السوري المدرب جيداً على احتواء آثار مثلها بأقل . لم تكن هي هذه الضربة المطلوبة

وليس واضحاً بعد . الصمود والممانعة" قوة"قدر من الخسائر المعنوية وبأدنى مستوى من األذى لصورة 
تلحق بسورية ومحورها عموماً، من جراء الضربتين التاليتين اللتين سددتهما مدى الخسارة التي يمكن أن 

  .إسرائيل، وما إذا كانت هذه الخسارة يمكن أن تعادل الضرر الذي أصاب المعتدلين العرب
فقد ظهر هذا الضرر واضحاً حين أحكمت إسرائيل الحصار على غزة فبدا أنها تسعى إلى خنق أكثر من 

، التي تخشى تحول غزة إلى مصيدة لها، لكي "حماس"فكانت هذه فرصة . ون إنسانمليون ونصف الملي
تحاول تغيير بعض المعادالت مع مصر التي وجدت نفسها في أحد أكثر المواقف حرجاً في السنوات 

  .األخيرة
على إسرائيل ولكن في داخل األراضي المصرية، عندما فجر مسلحوها أجزاء من السور " حماس"ردت 

فكان اقتحام الحدود على هذا النحو مهيناً وكاشفاً للمرة األولى . حدودي لتصدير األزمة إلى مصرال
الخطر الماثل على أمن مصر القومي من جراء اضطرارها إلى قبول الترتيبات األمنية التي أصرت 

  .عليها إسرائيل في مقابل االنسحاب من سيناء
، حاال دون تداعيات "حماس" الخيارات المتاحة أمام حركة غير أن مهارة مصر في إدارة األزمة، وضيق

الذي ترتبط به،  والمحور" حماس"وخيمة كان يمكن أن تترتب على ضربة أرادتها إسرائيل قاصمة ضد 
ومع ذلك، ما زالت أزمة قطاع غزة مفتوحة على . فكادت أن تتحول جزئياً على األقل في مصلحتها

، كما هي الحال بالنسبة إلى الضربة اإلسرائيلية الثانية التي كانت من تفاعالت شتى وفي أكثر من اتجاه
نصيب حزب اهللا، والتي تعتبر األقوى التي سددتها تل أبيب منذ أن تصاعد الصراع على الشرق 

  .األوسط
وقد ألحقت هذه الضربة، مثلها مثل تشديد الحصار على غزة، أذى بفريق من المعتدلين العرب، إذ 

 آذار لجعل الذكرى الثالثة الغتيال الرئيس رفيق الحريري مناسبة لشن هجوم ١٤قوى أفسدت خطة 
 السوري من –سلمي عبر الشارع وتوجيه رسالة قوية ضد تحويل لبنان ساحة يخوض المحور اإليراني 

  .خاللها معاركه وتعطيل المؤسسات وتكريس الفراغ الرئاسي
المحشورين بال رؤية مستقبلية واضحة بين محورين لكل وهكذا يبدو، مجدداً، أن المعتدلين العرب، 

منهما مشروعه في شأن مستقبل الشرق األوسط، معرضون دوما لخسائر كلما تصاعد الصراع بين هذين 
غير أن الجولة الجديدة في هذا الصراع، والتي أطلقتها ضربتا إسرائيل األخيرتان اغتياالً في . المحورين

" الحرب المفتوحة"فـ. تشهد غالباً خسائر أكبر في صفوف هذين المحوريندمشق وحصاراً على غزة، س
التي أعلنها حسن نصر اهللا لن تكون بين إسرائيل وحزب اهللا فقط، وال ستبقى في أحد أبعادها حرباً 

، وإنما ستدور رحاها بين المحورين ٢٠٠٦بالوكالة عن أميركا وإيران على نحو ما كانت في صيف 
الحوار الذي كان مقرراً إجراؤه مع ) فعلياً إلغاء(بدأتها إيران في العراق بتأجيل . تهماوربما بكامل عد

  .األميركيين بعد يومين على اغتيال مغنية
فقد نشاهد أحداثها . وتبدو سيناريوات هذه الجولة في الصراع مفتوحة كالحرب التي صارت عنواناً لها

وقد يتسع . سط من العراق إلى لبنان مروراً بفلسطينفي الساحات المعتادة للصراع على الشرق األو
عند نصر " الحرب المفتوحة"نطاق الحرب فتمتد، في بعض فصولها، إلى خارج المنطقة إذا كان مفهوم 

وفي هذه الحالة يكون حزب اهللا قد . اهللا يشمل استهداف مصالح إسرائيلية أو أميركية في أنحاء العالم
  .ن يكبده، ومحوره اإلقليمي، خسائر كبيرةارتكب خطأ تاريخياً يرجح أ

  



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ٩٩٩:         العدد                     ٢٤/٢/٢٠٠٨ االحد :التاريخ

 – السوري واألميركي –وفي كل األحوال، ربما تكون هذه حرب استنزاف متبادل للمحورين اإليراني 
اإلسرائيلي على نحو قد يضعفهما معاً ويخلق توازن ضعف انتقالي يمهد لجولة أخرى في الصراع على 

  .ر المعتدلين العربالشرق األوسط، ويثير السؤال مجدداً عن دو
  ٢٤/٢/٢٠٠٨ الحياة

  
  :كاريكاتير .٣٥
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