
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

   مسبقاً شرطاًا ال تراهالحكومة المقالة للتنفيذ وطاراًاليمنية إ المبادرة دعي عباس
  دمج الوقائي في االستخبارات جزء من االستراتيجية اإلسرائيلية وعمل مشبوه: الرجوب
   على العديد من التساؤالت قبل بدء الحوار"فتح" تنتظر إجابة "حماس": الزهار
   في الضفةقد يتكررسيناريو غزة و".. إسرائيل"تشدد عباس بالحوار مرجعه أمريكا و: شلح

  اقتحام الحدود المصرية مجدداً إلى إمكان "حماس"في تلميحات 
   ستعاقب أبو مازن على غرار ياسر عرفات"إسرائيل"

   رغم عمليات القمع االسرائيلي شعبية حركة حماس هي األعلى:الفايننشيال تايمز
  السالم في غضون العام الحاليالصواريخ تقتل اآلمال و: تشيني

ى توقعان علـ"حماس" و "فتح"
ــادرة ــةالمب ـــإطار  اليمني  ك

  الستئناف الحوار
 ٤ص... 
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            ٢ ص                                   ١٠٢٨:         العدد                  ٢٤/٣/٢٠٠٨ثنين اإل: التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٦  ٢٠٠٦ كتاب الوثائق الفلسطينية لسنة يصدرفي لبنان مركز الزيتونة  .٢

    
    :السلطة
 ٦  بقاً مس شرطاًا ال تراهالحكومة المقالة للتنفيذ وطاراًاليمنية إ المبادرة دعي عباس .٣
 ٧  أن األمن والسالم ال يتحققان مع االستيطانعلى يشدد و  يلتقي تشينيعباس .٤
 ٨  البد من وقف االستيطان وتحقيق تهدئة شاملة: فياض .٥
 ٨  ة في غزةندرس توسيع الحكومة وال نخطط لدول: أحمد يوسف .٦
 ٨  دمج الوقائي في االستخبارات جزء من االستراتيجية اإلسرائيلية وعمل مشبوه: الرجوب .٧
 ٩   في حزب الشعبقيادياًوتعتقل ... تحقق مع رباح مهنا" الداخلية المقالة" .٨
١٠   دس بالتشريعي يواجهون وعائالتهم خطر التشريد  نواب الق .٩

    
    :المقاومة

١٠   على العديد من التساؤالت قبل بدء الحوار"فتح" تنتظر إجابة "حماس": الزهار .١٠
١٠ "محرقة غزة"شروع تصريحات تشيني تحريضية واستكمال لدعم م: " الديمقراطية"و" حماس" .١١
١١   في الضفةقد يتكررسيناريو غزة و".. إسرائيل"تشدد عباس بالحوار مرجعه أمريكا و: شلح .١٢
١١  تنفيان" الجهاد"و" حماس"و".. إسرائيل"مصادر فلسطينية تؤكد وجود تهدئة مع  .١٣
١٢  ترحب بكافة الجهود الرامية لرأب الصدع الفلسطيني" الشعبية" .١٤
١٢   إلى إمكان اقتحام الحدود المصرية مجدداً"حماس"في تلميحات  .١٥
١٢   تدعو مؤتمر قمة دمشق لسحب المبادرة العربية"الجبهة الشعبية" .١٦
١٢   تدين السلطة " وثائق خطيرة" ستعرض "حماس": مصادر فلسطينية مقربة من الحركة .١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  باراك يحول بؤرة استيطانية إلى مستوطنة ويوسعها .١٨
١٣   حركة حماسمكتب أولمرت ينفي وجود مفاوضات مع .١٩
١٣   ستعاقب أبو مازن على غرار ياسر عرفات"إسرائيل" .٢٠
١٣   بن أليعازر يطالب مجددا باإلفراج عن البرغوثي القادر على تحريك العملية السلمية  .٢١
١٤   لى اعادة هضبة الجوالنلن توافق ع" اسرائيل: "بيريز .٢٢
١٤   من استهداف كبار المسؤولين انتقاماً الغتيال مغنية" إسرائيل"تحذيرات في  .٢٣
١٤   سالح الكتروني جديد على شواطئ غزة-بروتيكتور  .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٤   رغم عمليات القمع االسرائيلي شعبية حركة حماس هي األعلى:نشيال تايمزالفاين.٢٥
١٥   قرارات حاسمة من القمة العربية لكسر حصار قطاع غزةون ينتظرونالفلسطيني.٢٦
١٥  ٢٠٠٧لعام  خالل ا غزة في قطاع٥٨٨ مواطنا واعتقل ٢٧٧االحتالل قتل  :تقرير.٢٧
١٥  إعادة تشغيل معبر كرم أبو سالم إلدخال مساعدات لقطاع غزة.٢٨
١٥   غزةمن المشاركة في كرنفال في  إيطالياً رياضياً وفداًمنعقوات االحتالل ت.٢٩
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١٦   وأبعد إحداهن إلى األردن نساء فلسطينيات منذ بداية العام٩االحتالل اعتقل : جمعية حقوقية.٣٠
١٦  كون إهمال وزارة األسرى لهمسرى في مستشفى الرملة يشاأل.٣١
١٦   فلسطينيا في الضفة الغربية خالل الليلة الماضية١١قوات االحتالل تعتقل .٣٢
١٦   برام اهللامستوطن يختطف طفلين في نابلس وآخر يدهس مواطناً.٣٣
١٦  قوات االحتالل تقتحم جمعية جنين الخيرية وتصادر بعض محتوياتها.٣٤
   

   :اقتصاد
١٦ غربية الالسلطة الفلسطينية تسعى إلقامة شبكة اجتماعية في الضفة .٣٥
   

   :صحة
 ١٧   شهيدا١١٧وفاة مريضين فلسطينيين يرفع عدد ضحايا الحصار إلى  .٣٦
   

   :بيئة
 ١٧  إسرائيل ما زالت تتحكم بكل مصادر المياه في األراضي الفلسطينية: تقرير .٣٧
   

   : األردن
١٧    متهمين باالرتباط بحماس اليوم٥محكمة أمن الدولة تحاكم : ألردنا .٣٨
   

   :لبنان
١٨  الجماعة اإلسالمية تعقد مؤتمراً دفاعاً عن الرسول الكريم و تضامنا مع غزة .٣٩
١٨  مغنيةوحزب اهللا مستمرة رغم اغتيال" إسرائيل"المفاوضات بين  .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٨  الشعب الفلسطيني أمانة في عنقي الفصيلين فتح وحماس: الرئيس اليمني .٤١
١٨  "إعالن صنعاء"يرحبان بتوقيع " اإلسالمي"و" الجامعة" .٤٢
١٩ مؤتمرا دوليا للسالمباستضافة موسكو  مبارك يرحب .٤٣
١٩   موقوفاً من حماس وتسمح لهم بالمرور من معبر رفح٣٣مصر تُطلق  .٤٤
١٩  البرلمان المصري يناقش تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسة .٤٥
١٩   معنا لدعمنا لحركات المقاومة الفلسطينيةثأر" إسرائيل"لـ : وزير سوداني .٤٦
٢٠  أفريقيا حاولوا التسلل إلى إسرائيل١٣اعتقال  .٤٧
٢٠  الظواهري يحث على شن هجمات ضد اسرائيل بسبب غزة .٤٨
     
   

   :دولي
٢٠  اآلمال والسالم في غضون العام الحاليالصواريخ تقتل : تشيني .٤٩
٢٠   إسرائيل لفتيات المدارس"قنص"الداخلية الفرنسية تقيل مسؤوال كبيرا انتقد  .٥٠

   
    :تقارير
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٢١  "اللمسات األخيرة"مؤامرة توطين الفلسطينيين قيد  .٥١
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  ياسر الزعاترة... أم مقاومة وتحرير؟.. قضية رواتب ومعونات .٥٢
٢٣  مصطفى الصواف... هل بات األمر واضحاً؟.. فتح ال تريد حواراً  .٥٣
٢٤  نضال حمد... حماس صبيحة ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين .٥٤
٢٥  عبد الستار قاسم... انهيار نظام األبوات الفلسطيني .٥٥
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  
    كـإطار الستئناف الحوار اليمنية المبادرةى توقعان عل"حماس" و"فتح" .١

اء ووليد عوض من رام اهللا     عن خالد حميدي مراسلها من صنع       نقال ٢٤/٣/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
وقعت حركتا فتح وحماس امس االحد اتفاق مصالحة برعاية يمنيـة وتعهـدتا             : وأشرف الهور من غزة   

ووقع كل من عزام االحمد رئيس كتلة فـتح          .باحياء المحادثات المباشرة بعد شهور من االعمال العدائية       
 ابو مرزوق االتفاق    ىي لحركة حماس موس    رئيس المكتب السياس   نائبفي المجلس التشريعي الفلسطيني و    

  . بحضور الرئيس اليمني على عبد اهللا صالح"اعالن صنعاء"الذي اطلق عليه اسم 
قال عزام األحمد لوكالة االنباء الفلسطينية الرسمية وفا امس في اتصال هاتفي إن المبادرة اليمنية بقيت                و

قيادة اليمنية لالتصال باألطراف المعنية مـن اجـل         كما هي، وإن الخطوة القادمة سيقوم بها األخوة في ال         
  .تحديد موعد لبدء الحوار لتنفيذ بنود المبادرة اليمنية وتهيئة األجواء لبدء هذا الحوار

ع يشكل إطار   يبدوره قال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس لـ القدس العربي ان التوق             
وأكد  .يونيو من العام الماضي   /حزيرانلتي كانت تسبق منتصف     الستئناف الحوار للعودة إلى األوضاع ا     

أن حماس مستعدة للبدء بحوار فلسطيني يعيد اللحمة الفلسطينية ، موضحاً أن الموعد النهائي لبدء الحوار                
وذكـر أن    .كان متفقا عليه في الخامس من الشهر القادم، لكنه أشار إلى أنه ربما يتم تأخير الموعد أليام                

د الحوارات غير محدد، سواء كان سيتم في صنعاء أو غزة أو الضفة أو أي مكان آخر، مشيراً                  مكان عق 
 .في ذات الوقت بترحيب حماس بإجراء الحوار في قطاع غزة

بعد أربعة أيام   : وفتح صباح من غزة   , صنعاء نقالً عن فيصل مكرم  من        ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة  وأضافت  
" اعالن صنعاء "جل تحقيق المصالحة الفلسطينية، خرج الى النور        من المحادثات المضنية في اليمن من ا      

اطاراً الستئناف الحوار من أجل العودة باألوضاع فـي         "باعتباره  " حماس"و" فتح"ممهوراً بتوقيع حركتي    
  ".األراضي الفلسطينية الى ما قبل أحداث غزة

بادرة الوفاق الفلسطيني، وقال ان     واستبق الرئيس علي عبداهللا صالح قمة دمشق الجمعة المقبل بإطالق م          
ما تم التوقيع عليه سيدرج ضمن جدول اعمال قمة دمشق، وستكون ان شاء اهللا مبادرة عربية وليـست                  "

، عارضاً استضافة الحوار الفلسطيني الشهر المقبل، في وقت أكدت مصادر حكومية يمنية رسـمية   "يمنية
 القادة العرب المبـادرة اليمنيـة لجهـة تحقيـق الوفـاق      ان القمة العربية ستعلن في بيانها الختامي دعم   

  .الفلسطيني
وقال ممثلو الحركتين ان الحوار سيبدأ قريباً بينهما وبكل جدية للتوصل الى تصورات في شـأن آليـات                  
تنفيذ بنود المبادرة عموما، وأكدوا أن التنازالت التي قدمها كل طرف في صنعاء انما هي تنازالت مـن                  

  .فلسطيني والحفاظ على وحدته وتماسكه في مواجهة االحتالل االسرائيليأجل الشعب ال
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ان الحركة استجابت لضغوط الـرئيس اليمنـي        " الحياة"لـ  " حماس"في هذا الصدد، كشفت مصادر في       
لضغوط مماثلة للموافقـة    " فتح"للقبول بإجراء انتخابات مبكرة في األراضي الفلسطينية في مقابل استجابة           

ن عودة األوضاع الى األراضي الفلسطينية، وليس الى قطاع غزة قبل احداث غزة، ما يعني               على ان تكو  
حل حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض والتوافق على حكومة وحـدة وطنيـة جديـدة، وإلغـاء                  

، وفتح المؤسسات المغلقة وغيرها مـن       "حماس"المراسيم الرئاسية التي تلت ذلك، وإطالق المعتقلين من         
انقالب حماس على مؤسسات    "واضافت ان نص االعالن عدل وحذفت منه كلمة         . اإلجراءات والقرارات 

استئناف الحوار للعودة باألوضاع الفلسطينية الى ما كانت عليه قبل أحداث غزة تأكيـداً              "لتصبح  " السلطة
 ".لوحدة الوطن الفلسطيني أرضاً وشعباً وسلطة واحدة

 جاء  ":ب.ف.أ"، و نقال عن صادق الناشر مراسلها من صنعاء       ٢٤/٣/٢٠٠٨  الخليج اإلماراتية  وجاء في 
نوافق نحـن ممثلـي     : "على نسخة منه على النحو التالي     " الخليج"الذي حصلت   المبادرة اليمنية   نص  في  

حركتي فتح وحماس على المبادرة اليمنية كإطار الستئناف الحوار بين الحركتين للعودة باألوضاع إلى ما               
وقـال صـالح    ".ه قبل أحداث غزة، تأكيداً لوحدة الوطن الفلسطيني أرضاً وشعباً وسلطة واحدةكانت علي 

سيحدث انفراجاً كامال وتعزيزا للثقـة      " التوقيع إن هذا التوقيع على المبادرة         وزير الخارجية اليمني   عقب
ماس التهدئة وعدم   بين كٍل من فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية، والمطلوب من األخوة في فتح وح             

 ".التصعيد اإلعالمي وندعوهم إلى الحوار بداية الشهر المقبل وسوف تستضيفهم اليمن الستئناف الحـوار             
  ."ما تم االتفاق عليه سوف يدرج ضمن جدول مؤتمر القمة العربية القادمة في دمشق"وقال إن 
اكد سـامي ابـو زهـري        : مراسلها من غزة   عبد القادر فارس  نقالً عن    ٢٤/٣/٢٠٠٨عكاظ  وأوردت  

وقال ". كاطار الستئناف الحوار بين الحركتين    "المتحدث باسم حركة حماس في غزة قبول المبادرة اليمنية          
ان حركتي حماس وفتح وقعتا على قبول المبادرة اليمنية كاطار الستئناف الحوار بين الحركتين للعـودة                "

هـذا يعنـي ان     "وشدد ابو زهري علـى ان       ". زةباالوضاع الفلسطينية الى ما كانت عليه قبل احداث غ        
الحوار سيتركز على مجمـل     "موضحا ان   " المبادرة اليمنية هي اطار للحوار وليست شرطا مسبقا للتنفيذ        

  ."االوضاع الفلسطينية ولن يقتصر على قطاع غزة
قـال عـضو المكتـب      : عن نادية سعد الدين مراسلتها من عمان       ٢٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية    ونشرت

إعالن "وفدي حماس وفتح توصال إلى     "السياسي في حماس عضو وفد الحركة في صنعاء محمد نصر إن            
، مؤكداً بأن   "الذي يقوم على الموافقة على المبادرة اليمنية كإطار الستئناف الحوار بين الحركتين           " صنعاء

إلعالن يؤكـد علـى     ا"وأوضح أن    ".كل نقاط المبادرة مدرجة على جدول أعمال الحوار بين الحركتين         "
 ".وحدة الوطن الفلسطيني أرضاً وشعباً وسلطة، وعلى أن قطاع غزة والضفة الغربيـة وحـدة واحـدة                

وفدا من حماس وآخر من فتح سيلتقيان في العاصمة اليمنية الشهر المقبل بناء على دعـوة                "وأوضح أن   
  ".يوجهها الرئيس اليمني

 يونيـو / حزيران ١٣ في غزة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ          وتنص المبادرة اليمنية على العودة باألوضاع     
والتقيد بما التزمته منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات مبكرة رئاسـية وتـشريعية، وأن يـتم                

، على أسـاس أن الـشعب   ٢٠٠٧، واتفاق مكة  ٢٠٠٥استئناف الحوار الوطني على قاعدة اتفاق القاهرة        
أن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمـان المنتخـب            الفلسطيني كٌل ال يتجزأ، و    

والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية وااللتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها، والتأكيد على              
  .احترام الدستور والقانون الفلسطيني وااللتزام به من قبل الجميع

حدة وطنية ائتالفية تمثل فيها كل الفصائل بحسب ثقلهـا فـي المجلـس              كما تنص على تشكيل حكومة و     
التشريعي وتكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها كاملة، وتشكيل لجنة من خالل الجامعة العربية تتكـون               
من الدول ذات الصلة مثل مصر والسعودية وسورية واألردن، وتكون مهمتها تنفيذ ما سبق، إضافة إلى                

  .ت الفلسطينية بكل تكويناتها على أسس وطنية ودون تمييز فصائليتشكيل المؤسسا
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حتى ظهرت بوادر " إعالن صنعاء"ما أن تم التوقيع على : ٢٤/٣/٢٠٠٨ الجزيرة نت موقع وكتب
الرئيس الفلسطيني للشؤون  فقد وجه مستشار بشأنه بين الرئاسة الفلسطينية ووفدها في صنعاء، خالف

جزيرة انتقادا لرئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام السياسية نمر حماد عبر ال
األحمد وعضو الوفد المفاوض بأنه كان يفترض به االتصال مع الرئاسة الفلسطينية قبل توقيع إعالن 

 "يبدو أن السيد نمر حماد ال يعرف شيئاً"بينما قال األحمد للجزيرة في رده على هذا االنتقاد إنه . صنعاء
  .مؤكداً أنه كان على اتصال دائم مع الرئاسة في رام اهللا

  
  ٢٠٠٦ كتاب الوثائق الفلسطينية لسنة  يصدرفي لبنان  الزيتونةمركز  .٢

الوثائق الفلسطينية لسنة "أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاب :بيروت
 صفحة من القطع ٨٤٢د، وهو مجلد في محسن صالح ووائل سع.، وقد قام بإعداده وتحريره د"٢٠٠٦

 على الساحة الفلسطينية، وترسم ٢٠٠٦ وثيقة تغطي أحداث ومواقف سنة ٣٢٢المتوسط، يحوي بداخله 
  . خريطة المواقف واألحداث الداخلية والخارجية المتنوعة التي أثرت على هذه الساحة

ات الفلسطينية، والتي افتقدتها الساحة ويعد كتاب الوثائق الفلسطينية من أهم المراجع في مجال الدراس
هو الثاني لمركز الزيتونة " ٢٠٠٦الوثائق الفلسطينية لسنة "وكتاب . األكاديمية الفلسطينية منذ أمٍد طويل

ويتميز الكتاب الحالي بشمولية ". ٢٠٠٥مختارات من الوثائق الفلسطينية لسنة "في هذا المجال، بعد كتاب 
  .  حيث نوع الوثائق، وبالتالي صدوره في مجلد كبيرأكبر من حيث المواضيع ومن

وقد كانت االنتخابات الفلسطينية، ثم تشكيل الحكومة والمواقف اإلسرائيلية والعربية والدولية من حكومة 
، دون ٢٠٠٦حماس، ثم الخالفات الداخلية بين فتح وحماس، أبرز المواضيع الحاضرة في وثائق سنة 

تقل أهمية متعلقة بالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية أو بالمسجد األقصى إغفال لوثائق أخرى قد ال 
 ٢٠٠٦والمقدسات أو الالجئين أو المقاومة وكذلك المواقف اإلسرائيلية المختلفة والبارزة خالل العام 

  .وغيرها
ية أهم"محسن صالح ووائل سعد، الختيار الوثائق معيارين أساسيين هما . واعتمد محررا الكتاب، د

الوثيقة وأثرها، مع مراعاة الحضور المتوازن للوثائق المتعلقة بالفصائل الفلسطينية والمقابالت الشخصية 
  ".للرموز، وما يتعلق بالقضية عربياً وإسالمياً وإسرائيلياً ودولياً

وتنوعت الوثائق من حيث مضمونها بين وثائق مكتوبة أو بيانات أو تصريحات لوسائل اإلعالم أو 
ورتّبت الوثائق . ر الجتماعات أو قرارات أو حتى نصوص إخبارية مختارة ومحررة بعناية ودقةمحاض

زمنياً، ويظهر الجهد الكبير المبذول في إعداد الوثائق من خالل دقة االختيارات وتنوعها وتعدد 
  .مصادرها، وضبطها اللغوي واألكاديمي، وهو ما جعل إعدادها يأخذ وقتاً مضاعفاً

اب في صفحاته األخيرة فهارس األسماء واألماكن والمؤسسات والمنظمات، مما يسهل على ويضم الكت
  .الباحثين الوصول إلى الوثائق التي تهمهم

  ٢٣/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
   مسبقاً شرطاًا ال تراهالحكومة المقالة للتنفيذ وطاراًاليمنية إ المبادرة دعي عباس .٣

 النـاطق باسـم     قال:  فتحي صباح   غزة، الً عن مراسلها في   نق و رام اهللا  من   ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ـ    الفلسطينيةحكومة  ال  إطار جيد للبدء بالحوار     ]إعالن صنعاء  [اإلعالن"ن  إ :"الحياة" المقالة طاهر النونو ل

االسـتجابة لإلعـالن     "إلـى ورحب باإلعالن، داعياً الرئيس عباس      ". الوطني وليس شرطاً مسبقاً للتنفيذ    
 مـا   إلىلوحدة الوطنية لتهيئة األجواء للعودة باألوضاع في األراضي الفلسطينية عموماً،           وإعادة حكومة ا  

  ".كانت عليه وإنهاء حال االنقسام
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 إطـارا  على تطبيق المبادرة اليمنية ورفضه اعتبارها  إصراره أمسفي حين أعلن الرئيس محمود عباس       
 اسـتئناف الحـوار فـي      أننعلن  : " ردينة أبو وقال في بيان تاله الناطق باسمه نبيل      ". حماس"للحوار مع   

 للحـوار،   كإطار تنفيذ المبادرة اليمنية بكل بنودها، وليس التعامل معها          أساس يتم على    أنالمستقبل يجب   
  ".ية واضحة ونريدها للتنفيذ وليس للتحاورنبنود المبادرة اليم: "وأضاف".  نتيجةإلىألن ذلك لن يؤدي 

 قـال عريقـات،     : منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأوردت  
 صفحة جديدة في حياة     أمام سنكون   أننا تم االتفاق عليها فان ذلك يعني        وإذابنود المبادرة اليمنية واضحة     "

 ".الشعب الفلسطيني
 ثمن طاهر النونو جهود الـرئيس علـي صـالح           :غزةمن   ٢٠٠٨ /٢٤/٣ قدس برس وجاء في وكالة    

 االتفـاق الفلـسطيني   إلى ساهموا في تذليل العقبات من أجل التوصل      أنهم قال    والوزراء في اليمن الذين   
 المبادرة اليمنية واالتفاق    إنجاحمن منطلق المسؤولية تجاه شعبنا وجديتنا في        "وأضاف النونو أنه    . المبدئي

 إلـى فياض غير الشرعية والعودة      التخلي عن ما يسمى بحكومة       إلىالذي تم التوصل إليه ندعو الرئاسة       
 أمام نجاح المبادرة الحوار وما تم       األجواء برئاسة هنية ونصوص الدستور لتهيئة       األعمالحكومة تسيير   

 سابق عهدها، ونرى أن حكومة الوحدة الوطنية تمثل         إلىاالتفاق عليه والذي ينص على إعادة األوضاع        
، حـسب   "اتفاق مكة الذي نصت المبادرة اليمنية على تطبيقه       القواسم المشتركة التي تم االتفاق عليها في        

  تقديره
  
  أن األمن والسالم ال يتحققان مع االستيطانعلى يشدد و  يلتقي تشينيعباس .٤

قال الرئيس الفلسطيني   :  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
 ال يتحققان من خالل التوسع االستيطاني والتصعيد في غزة           األمن والسالم  إن :األحد أمسمحمود عباس   

 عباس في مؤتمر صحافي مع نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني في مقر الرئاسة بـرام                شددوالضفة، و 
 أن السالم المطلوب هو الذي يعالج كل قضايا الحل النهائي بدون استثناء، خاصة قضية القـدس                 ىاهللا عل 

زيارة تشيني لألراضي الفلسطينية، قائالً زيارتكم تأتي في وقت نبـذل فيـه             ورحب عباس ب   .والالجئين
 قرارات الشرعية الدولية    ى الجهود لتحقيق سالم عادل ومتوازن مع جيراننا اإلسرائيليين، يستند إل          ىأقص

وأضاف كل هذه المبادرات تقـود       .ورؤية الرئيس بوش وخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية        
 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصـمتها       ١٩٦٧ إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي وقع عام        ىا إل بمجمله

  .القدس الشرقية، تعيش بأمن وسالم إلي جانب دولة إسرائيل وبقية دول المنطقة
 إسرائيل، وقال إننا نؤمن بسالم حقيقي يـضع         ىوجدد عباس إدانته إلطالق الصواريخ من قطاع غزة عل        

  . العالميوى المستى الصراع المزمن الذي يشكل بؤرة توتر في المنطقة إن لم يكن علحدا لهذا
كـد مـسؤول    أ:رام اهللا، منتصر حمدان   نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأوردت  

جرت مناقشته في المباحثـات بـين       " حماس"و" فتح" موضوع االتفاق بين     أن" الخليج"ـفلسطيني رسمي ل  
 تـشيني   أنكما كشفت مصادر فلسطينية رسمية      . ني وعباس، من دون اإلفصاح عن طبيعة المواقف       تشي

سعى خالل اجتماعه مع عباس لجعل قضية وقف إطالق الصواريخ من غزة القضية الرئيسية في اللقاء،                
عتقـاالت   وقف االستيطان وإزالة الحواجز واالجتياحات واال       عباس بادر بالقول إن المطلوب أيضاً      أنإال  

  .ورفع الحصار عن القطاع
صائب عريقات، الذي شارك في     .وعلق رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، د         

، على ما قاله تشيني حول وجوب تقديم الطرفين لتنازالت مؤلمة، متسائالً عما إذا بقـي                "الخليج"ـاللقاء ل 
  . يتنازلوا عنهأنشيء يمكن للفلسطينيين 

 قال مسؤولون فلـسطينيون     : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة  اء في   وج
ـ  صـائب  وأوضح ". المجاملة" الزيارة حملت طابع إن" الحياة"شاركوا في لقاء تشيني مع الرئيس عباس ل
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اقف الرئيس بوش    تأكيد رؤية ومو   أعاد تشيني جاء بجديد في زيارته، لكنه        أنال استطيع القول    : "عريقات
 إنوقـال عريقـات      ".٢٠٠٨ اتفاق سالم عام     إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، والتزام التوصل       إقامةمن  

 التوصل  إلى ضرورة دعم الجهد المصري الساعي       األولىعباس ركز في حديثة مع تشيني على نقطتين         
ل، والضغط على الدولة العبرية لوقف       تهدئة متبادلة بين الفلسطينيين في الضفة والقطاع وبين إسرائي         إلى

  .التوسع االستيطاني
  
  البد من وقف االستيطان وتحقيق تهدئة شاملة: فياض .٥

سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني عقب اللقاء مـع نائـب الـرئيس             .قال د  : محمد جمال  -رام اهللا   
ـ       ل االجتماع هو ضرورة وضع     ن ما قمنا بالتركيز عليه خال     إ "الشرق"األمريكي ديك تشيني في رام اهللا ل

ن إ" :وأضـاف . حد لالستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة خاصة الن الوضع أصبح ال يحتمـل             
االستيطان يقوض ويفرغ أي عملية سياسية وتفاوضية من مضمونها فما معنـى اإلعالنـات المتالحقـة                

 على أهميـة التهدئـة ووقـف مالحقـة          لقد شددنا "وتابع   ". حتى اليوم  أنابوليسلمشاريع استيطانية منذ    
الفلسطينيين ووقف االغتياالت واالعتقاالت ورفح الحواجز وتثبيت تهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة             

 نحن لن نسلم بما تقوم إسرائيل به في         :ومضى يقول ".  من الهدوء  أجواءكي يجري البحث والتفاوض في      
ادرة أراضي داخل وفي محيط المدينة مؤكداً أن القدس         القدس الشرقية المحتلة من استيطان وجدار ومص      

 العملية ال   أنولفت فياض إلى    ". هي جوهر عملية السالم وهي عاصمة الشعب الفلسطيني ودولته العتيدة         
 اتفـاق لقيـام دولـة       إلى هناك جدية في العمل على التوصل        أنتسير كما يجب وال يوجد ما يدل على         

  ".ا صرح الرئيس بوش في نهاية واليته ووفق رؤيته جانب إسرائيل كمإلىفلسطينية 
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  ندرس توسيع الحكومة وال نخطط لدولة في غزة:  يوسفأحمد .٦

أحمد يوسف فـي تـصريحات لعكـاظ    .اتهم مستشار رئيس الحكومة المقالة د: عبد القادر فارس   - غزة
 أن الحـوار يجـب أن يكـون بـدون أي            أكدنا :حركة فتح بالتهرب من الحوار منذ ثمانية شهور قائالً        

اشتراطات وبرعاية عربية وحول الخطوة التي تعتزم حماس القيام بها بشأن توسيع الحكومة في غزة وما                
 كل ما نقوم به ليس لتعزيز االنقـسام أو إنـشاء            إن:  كان ذلك يعتبر تعزيزا لالنقسام واالنفصال قال       إذا

و من أجل ملء الفراغات ألن رام اهللا قامت بإخالء المؤسسات وكـل             سلطة بديلة أو دولة في غزة بل ه       
الكوادر واألفراد من حركة فتح غادروا هذه المؤسسات ومن ثم كنا مضطرين للحفاظ على األمن العـام                 
وأن نعمل على إعادة توظيف وتجنيد كوادر جديدة للعمل ولـذلك نحـن تحملنـا المـسؤولية الوطنيـة                   

  .ى والفلتان األمنيواألخالقية لمنع الفوض
  ٢٤/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  دمج الوقائي في االستخبارات جزء من االستراتيجية اإلسرائيلية وعمل مشبوه: الرجوب .٧

جبريل الرجوب من مغبة دمج جهـاز األمـن         " فتح" حذّر القيادي في حركة      : جيهان الحسيني  -القاهرة  
ألنـه  "للمفاوضات مع اإلسـرائيليين     " ة تقويم وقف"الوقائي في االستخبارات الفلسطينية، ودعا السلطة إلى        

واعتبر الرجـوب أن محاولـة       ".ليس هناك إمكانية لتحقيق مفاوضات جدية في ظل استمرار االستيطان         
 إسـرائيلية   إسـتراتيجية جـزء مـن     "إذابة األمن الوقائي في الضفة الغربية في أجهزة أمنية أخرى هي            

ـ   ، وا "الحتالل اإلرادة األمنية الفلسطينية    ": الحياة" معه   أجرتهاوقال في مقابلة    ". المشبوه"صفاً هذا العمل ب
مؤسسة وطنية  "وواصف األمن الوقائي في الضفة بأنه       ". سنقاومه ونتصدى له ألن هذا مشروع إسرائيلي      "

إلى أن   وأشار ".محترمة تحظى بتقدير المواطن الفلسطيني وال يقف على رأسها عصابة أو قاطع طريق            
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 ". شديدة للقرار داخل فتح، باإلضافة إلى أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية يرفضان ذلك             هناك معارضة "
وطالب بضرورة طرح مسألة تنظيم األجهزة األمنية وتوزيع المهمات في أي حوار وطني سيعقد مستقبالً               

  .باعتباره جزءاً من حل المشكلة الوطنية
: صالحة وطنية إلعادة اللحمة الفلسطينية، قال الرجوب      وعن مدى إمكان تفعيل المبادرة اليمينية لتحقيق م       

آليات نجاح أي حوار يجب أن تبدأ من خالل إنهاء كل مظاهر التحريض والحمالت اإلعالمية ووقـف                 "
، مشدداً على أنه يجب اإلقرار بأن منظومة العمل الوطني هي مؤسسة            "المالحقات السياسية لدى الجانبين   

جلس التشريعي، مع االستعداد إلعادة صوغ مؤسسات السلطة بمعيار وطني          الرئاسة، ومن ثم مؤسسة الم    
وأكد الرجوب أن الوحدة الوطنية هـي مـصلحة          .بعيداً عن االنتماءات الفصائلية أو الوالءات الشخصية      

للطرفين، مشدداً على أن المستفيد من االنقسام والتشرذم هو االحتالل اإلسرائيلي والمتضرر هو الـشعب               
هناك عناصر لدى الجانبين مستفيدة من هذا االنقسام وال مصلحة لها بعـودة اللحمـة               : "ني، وقال الفلسطي
  ".اإلسرائيليون وأطراف إقليمية تسعى إلى تعزيز الفرقة واالنقسام: "، مضيفا"للوطن

  ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   في حزب الشعبقيادياًوتعتقل ... تحقق مع رباح مهنا"  المقالةالداخلية" .٨

استدعت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، عـضو         :غزةمن   ٢٤/٣/٢٠٠٨لخليج اإلماراتية   انشرت  
المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة رباح مهنا، أمس، للتحقيق معه               

تبرت األمـر   على خلفية اختطافه أحد عناصر الجبهة في مدينة غزة، وهو ما أثار استياء الجبهة التي اع               
  ".شأناً تنظيمياً داخلياً"

ذهبت إلى هناك وقاموا بـالتحقيق      "وقال مهنا إن الشرطة استدعته وحققت معه في شأن داخلي، وأضاف            
معي وسؤالي عن قضية داخلية وأنا لم أجب على تساؤالتهم ألنني مسؤول فلسطيني وقيادي في تنظيمي                

بأن استدعاءه جاء بهدف حمايتـه مـن        " رواية الداخلية  "ونفى مهنا بشدة ما وصفها     ".وال يحق لهم ذلك   
واتهامهم له بـالوقوف    " الشعبية"بعض المجموعات التي أرادت االعتداء عليه بعد اختطاف أحد عناصر           

وأكد مهنا أنه بعث رسالة شديدة اللهجة إلى قيادة حماس فـي الـداخل والخـارج،       .وراء عملية الخطف  
 على العالقات الفلسطينية الداخلية وخصوصا في التعامل مـع قيـادات            مخاطر هذا السلوك  "أوضح فيها   

ولفت مهنا إلى    ".الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة وهو األمر الذي من شأنه أن يسمح بعودة الفلتان األمني             
أن الجبهة الشعبية في انتظار رد حماس على رسالتها وبعدها ستعلن موقفا أكثـر وضـوحا إزاء هـذا                   

  ".غير الئق وغير مسؤول"ي وصفه بأنه التصرف الذ
وفي المقابل، استهجنت وزارة الداخلية تصريحات مهنا، وقالت إن شكوى وصلت للـشرطة مفادهـا أن                
مهنا قام باختطاف مواطناً وأن أفراداً من عائلته أرادوا التصعيد إلطالق سراح ابنهم، وبعد التحري مـن                 

م باستدعاء مهنا إلى مقر الشرطة ألخذ إفادتـه فـي القـضية،             قبل الشرطة قامت بمذكرة من النائب العا      
 . دقيقة من استدعائه١٥وتمت عودته بعد 

 قالت وزارة الداخلية المقالة في      : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة  وجاء في   
ي شأن خطـف أحـد      مهنا لمساءلته عن اتهامات موجهة إليه ف      رباح  المدعي العام استدعى    "تصريح أن   

 أمـس ) أول من (مشادة كالمية اندلعت     "إنوقال الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين       ". عناصر الشعبية 
بين مهنا وأحد كوادر الشعبية يدعى هاني درابيه، وان مهنا وجه عددا من عناصره بخطفه، لترد عائلـة                  

  ".المختطف الحقا بمهاجمة منزل مهنا والتعرض له
 عضو  أمسالفلسطيني اعتقال أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية المقالة         " الشعب"ر حزب    ذلك، استنك  إلى

 تعتقل ثالثة آخـرين     أن مكتب الحزب، قبل     إلىقيادة الحزب شمال القطاع محمود الرضيع أثناء توجهه         
انتـه  عن رفضه وإد  " الحياة"وعبر عضو المكتب السياسي للحزب وليد العوض لـ         . احتجوا على اعتقاله  
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 إنهاء االنقسام واسـتعادة الوحـدة       إلىلن يثني الحزب عن مواقفه الداعية       "االعتقال السياسي، معتبراً أنه     
استمرار االعتقال السياسي في هذا الوقت بالذات يشكل عقبات إضـافية، ويعكـس             "ورأى ان    ".الوطنية

  ".واستعادة الوحدة الوطنيةنيات غير ايجابية تجاه المساعي المبذولة في اليمن إلنهاء االنقسام 
  

   القدس بالتشريعي يواجهون وعائالتهم خطر التشريدنواب .٩
جددت سلطات االحتالل في القدس حرمان نواب في المجلس التشريعي : عاطف دغلس -نابلس 

 .الفلسطيني ووزير شؤون القدس بالحكومة التي شكلتها حركة حماس من مواطنتهم في المدينة المحتلة
ر قرار اتخذته المحكمة العسكرية اإلسرائيلية باستمرار سحب هويات النواب عن دائرة القدس جاء ذلك إث

وشمل  .وهم أحمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير الذين ما زالوا معتقلين في سجون االحتالل
  .حكومة المقالة خالد عرفة المعتقل أيضاًالالقرار أيضا وزير شؤون القدس في 

ي المعتقلين بطلب للمحكمة اإلسرائيلية العليا بالتماس ضد قرار سحب الهويات، فإن وفيما تقدم محام
سلطات االحتالل تقدمت هي األخرى بطلب لرفض االلتماس، وإذا ما استجابت له المحكمة فسيؤدي ذلك 
إلى تشريد عائالت المعنيين حسبما قال المحامي فادي قواسمي والفريق الموكل بالدفاع عن النواب 

  .ورأى قواسمي أنه ليس إلسرائيل الحق في سحب هويات النواب .الوزير أبو عرفةو
 ٢٣/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   على العديد من التساؤالت قبل بدء الحوار"فتح" تنتظر إجابة "حماس": الزهار .١٠

 أن ما تم توقيعه فـي العاصـمة          القيادي في حماس،   محمود الزهار، . أكد النائب د   : محمد الدلو  - غزة
ليس برتوكوالً، وإنما عبارة عن     "اليمنية صنعاء، أمس، بشأن مبادرة الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح            

وليس أساساً وإنما إطار، وهذا يعني أنه يمكن أن يوضع بداخل هذا اإلطـار الكثيـر مـن                  (..) عناوين  
القادم، مشيراً أنه، وخالل    نيسان  / الحوار مع حركة فتح سيكون مطلع إبريل      : "الزهاروقال   ". ".العناوين

تلك المدة الزمنية، ستقوم الحركتان باإلجابة عن الكثير من القضايا، منها معبر رفح والمعابر التجاريـة                
  ".األخرى والتهدئة

  ٢٤/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
 " محرقة غزة"تصريحات تشيني تحريضية واستكمال لدعم مشروع : " الديمقراطية"و" حماس" .١١

نائب إن تصريحات ديك تشيني ": فوزي برهومحماس قال المتحدث باسم حركة : حمد جمال م-رام اهللا 
تؤكد أن أمريكا شريكة مع االحتالل في جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، وهي الرئيس األمريكي 

تعبر الحركة "وأضاف ". تصريحات منحازة بالكامل مع االحتالل اإلسرائيلي وغير منصفة لحقوق شعبنا
التصريحات تحريضية على شعبنا واستكماالً لدعم مشروع المحرقة الكبرى في غزة وتعطي أن هذه 

  ".الشرعية لهذه الجرائم وتغطي عليها
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تصريحات ديك تشيني، بأنها  وصف تيسير خالد،  بدوره

الفلسطيني ولالستمرار في إدارة  باراك لمواصلة عدوانها ضد الشعب - ضوء اخضر لحكومة اولمرت
الظهر لما يترتب على إسرائيل من التزامات دولية بشأن وقف السطو على أراضي المواطنين 
الفلسطينيين ووقف جميع األنشطة االستيطانية في القدس العربية ومناطق األغوار وجميع مناطق الضفة 

  . الغربية المحتلة بما فيها أعمال بناء جدار الفصل
  ٢٤/٣/٢٠٠٨ق القطرية الشر
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   في الضفةقد يتكررسيناريو غزة و".. إسرائيل"تشدد عباس بالحوار مرجعه أمريكا و: شلح .١٢
 .دانتقد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي فـي فلـسطين            :  جابر الحرمي   -أجرى الحوار في دمشق     

جانب اإلسرائيلي برعاية أمريكيـة     رمضان عبداهللا شلح المفاوضات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع ال         
في وقت ترتكب فيه إسرائيل مجازر في غزة، وقال إن اإلصرار على هذه المفاوضات ينـذر بوجـود                  

وأشار إلى ان السلطة الفلسطينية جاهزة لتقديم الكثير من التنازالت،          . صفقة بين محمود عباس وأولمرت    
راجعة مسيرة التسوية التي دخلت بها وادخلت الـشعب         ولديها االستعداد للبيع بأي ثمن، داعيا فتح إلى م        

النظام العربي وقال إنـه     » الشرق«شلح في حوار شامل مع      . وانتقد د . الفلسطيني والقضية في نفق مظلم    
اصبح في صف إسرائيل، مشيرا إلى ان فلسطين تذبح اليوم من الوريد إلى الوريد بسالح حلفاء النظـام                  

إليجاد تهدئة بين فصائل المقاومة وإسرائيل، مقلال مـن نجـاح هـذه             وكشف عن وجود مساع     . العربي
المساعي، مشترطا لنجاحها ان تكون تهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة، وان تبدأ بوقـف العـدوان وفـك                 

وقال شلح، حول محاوالت رأب الـصدع بـين فـتح           . الحصار عن غزة وفتح المعابر وإطالق األسرى      
ولو كان األمر يتعلق بحماس فنحن وجدنا استجابة وتعاطيا إيجابيا ومرونة،           حاولنا مرات كثيرة    وحماس،  

ولكن التشدد موجود لدى رئيس السلطة، ولهذا السبب فأنا أعتقد أن تشدد أبو مـازن مرجعـه الموقـف                   
  .األمريكي واإلسرائيلي وليس حركة فتح

بالنسبة للوضع الفلسطيني   " :وحول سؤال هل يمكن  ما حدث في غزة أن يتكرر في الضفة؟ أجاب شلح               
يمكن أن يتكرر، أنا ال أستبعد ذلك، خاصة بالنسبة لتوازنات الوضع الداخلي الفلسطيني، فإن ما حدث في                 
غزة يمكن أن يحدث في الضفة، ولكن هناك مانع يتمثل في العامل اإلسرائيلي حيث إن إسرائيل تمارس                 

ن وجود االحتالل اإلسرائيلي هو الذي يحول دون ذلك، فلو          احتالالً مباشراً في الضفة الغربية، وبالتالي فإ      
انسحبت إسرائيل من الضفة الغربية وتركت الضفة كما كان قطاع غزة في داخله متروكاً للفلـسطينيين،                
أنا أعتقد أن ما حصل في غزة يمكن أن يتكرر في الضفة، كما أن فشل المفاوضات وعدم حصول أبـو                    

ين في النهاية سيصب في مصلحة مشروع المقاومة وسيزيد من التفـاف            مازن على شيء من اإلسرائيلي    
 .الشعب الفلسطيني حوله

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  تنفيان" الجهاد"و" حماس"و".. إسرائيل"مصادر فلسطينية تؤكد وجود تهدئة مع  .١٣

لقاهرة أمـس،  في ا" الجريدة"علم مكتب : رام اهللا  والقاهرة مـن  ٢٤/٣/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية    ذكرت
بدأت في تطبيق تهدئة شاملة مع إسرائيل، وأن الحركة أصدرت          " حماس"من مصادر فلسطينية أن حركة      

" حمـاس "وقالت المصادر إن  .قراراً غير معلن بوقف إطالق الصواريخ على إسرائيل بدءاً من يوم أمس   
، موضحة أن   "ضطرت الستخدام القوة  حتى لو ا  "كلفت عناصر القوة التنفيذية التابعة لها بتنفيذ هذا القرار          

الحركة كلّفت اثنين من قادة القوة التنفيذية باإلشراف على تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة، وهمـا وائـل                  
  . الشقرا ومحمود الشنباري

ـ  نفى خضر حبيب " الجهاد اإلسالمي "القيادي في حركة     بيد أن  " حمـاس "، أن تكون حركته و    "الجريدة" ل
بدوره، أكد المتحدث باسـم      . جابية من مصر بشأن الموقف االسرائيلي من قضية التهدئة        تلقتا إشارات اي  

ـ   " حماس"حركة   لن توافق على   "أن حركته أبلغت المسؤولين المصريين أنها       " الجريدة"سامي أبو زهري ل
ؤكـداً أن   ، م "تهدئة منقوصة ال تشمل الضفة الغربية وال تنهي العدوان واالستيطان واالعتقاالت المستمرة           

  ".حامية أمن إسرائيل"لن تكون يوما واحدا " حماس"
خالد الـبطش، عـضو      أن    :غزة نقالً أشرف الهور مرالسها من     ٢٤/٣/٢٠٠٨ القدس العربي    ونشرت

 في تصريح خاص بـ القدس من النوايا اإلسرائيلية التي تبيتها القيادة            حذرالقيادة السياسية لحركة الجهاد     
 الفتاً إلى وجود ضغط دولي على إسرائيل لتهدئة األوضاع في المناطق الفلـسطينية              اإلسرائيلية للقطاع، 
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وقال البطش المعطيات تفيد بأن إسرائيل تنوي خوض معركة تصعيدية ضـد            . حتى انتهاء القمة العربية   
  (..).القطاع 

 
  ترحب بكافة الجهود الرامية لرأب الصدع الفلسطيني" الشعبية" .١٤

، مـساء أول مـن       الـشعبية   محمد السقا، عضو اللجنة المركزية للجبهة       أكد :يلة أيمن أبو ل   -خان يونس   
أمس، أهمية البدء في حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع على قاعدة وثيقة الوفاق الـوطني واتفـاق                  

، الفتاً إلى أن الصراع واالقتتال لم يكن يوماً بين منظمـة التحريـر الفلـسطينية    ٢٠٠٥القاهرة في آذار   
  ".حماس"و" فتح"كة حماس، إنما بين حركتي وحر

 ٢٤/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
   إلى إمكان اقتحام الحدود المصرية مجدداً"حماس"في تلميحات  .١٥

إسماعيل رضوان من انفجار الوضع في قطاع غـزة نتيجـة           " حماس"حذر القيادي  في حركة      : رام اهللا 
نذ ما يقارب العشرة أشهر، داعياً كل من يـشارك          الحصار اإلسرائيلي المشدد المضروب على القطاع م      

وقال رضوان، فـي     ". مراجعة أوراقه والخروج بقرار يفك الحصار عن أهالي القطاع        "في الحصار إلى    
ـ  قد يصل بالجمهور الفلسطيني    "، إن استمرار الحصار واإلغالق الشامل في قطاع غزة          "الجريدة"حديث ل

لن تستطيع أن تقف في     " إلى أن حركته     رضوان  وألمح  ". طرة عليها إلى حالة من االحتقان ال يمكن السي      
، في إشارة إلى إمكان تكـرار       "وجه الباحث عن لقمة العيش ولن تستطيع أن تقهر من يبحث عن الدواء            

ونفى رضوان أن تكون هناك انفراجة في قضية إعادة فتح معبـر            . اقتحام الحدود مع مصر مرة أخرى     
غيـر  " ومصر، مشيرا إلى ان المعلومات التي تتحدث عن قرب فتح المعبـر              رفح البري بين قطاع غزة    

 ."دقيقة مطلقاً
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
   تدعو مؤتمر قمة دمشق لسحب المبادرة العربية" الشعبيةالجبهة" .١٦

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الرفيق أبـو          :رزوق الغـاوي ،  أشرف الهور ،  دمشق - غزة
  .د فؤاد مؤتمر القمة العربية القادم في دمشق إلى سحب المبادرة العربية للسالمأحم

 .وأكد المسؤول في الشعبية في تصريح تلقت القدس العربي نسخة منه أن هذه المبادرة لم تعـد صـالحة             
ودعمه ودعا أبو أحمد فؤاد مؤتمر القمة إلى المساهمة في حل الخالفات الداخلية على الساحة الفلسطينية،                

  .المطلق للمقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية والمقاومة اللبنانية 
  ٢٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تدين السلطة  " وثائق خطيرة" ستعرض "حماس": مصادر فلسطينية مقربة من الحركة .١٧

 من مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس أن الحركة اإلسالمية سـتعرض           " العرب"علمت  : رام اهللا 
تثبت ما تسميه تورط قيادات فلسطينية كبيرة بمخططـات أميركيـة           " وثائق خطيرة "نهاية الشهر الجاري    

التي اشترطت عـدم كـشف      -وأشارت المصادر    .وإسرائيلية لعزلها وضرب بنتيها العسكرية والسياسية     
ها للحسم   إلى أن حماس ستعرض للرأي العام هذه الوثائق، لتثبت صدق ما تطرحه من اضطرار              -هويتها

العسكري في قطاع غزة والذي سيطرت بموجبه على القطاع الـساحلي، وتوقـع أن تـشمل الوثـائق                  
ومن ضمن الوثائق السابقة التي كـشفت عنهـا          .شخصيات سياسية وأمنية كبيرة في السلطة الفلسطينية      

رئيس الراحـل  حركة حماس، وثائق تثبت عالقة محمد دحالن المسؤول األمني السابق في السلطة بقتل ال          
ياسر عرفات، وأخرى تثبت مدى تورط قيادات أمنية في فتح والسلطة بالتجسس على قيـادات سياسـية                 
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وعسكرية في حماس اغتالتها أو تعقبتها إسرائيل، ووثيقة عن مساع من قبل جهاز األمن الوقائي الـذي                 
  .س في غزة جلعاد شاليطكان يديره دحالن في غزة لمعرفة مكان الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حما

  ٢٤/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  باراك يحول بؤرة استيطانية إلى مستوطنة ويوسعها .١٨

أمس، إن وزير األمن اإلسرائيلي، إيهـود بـاراك،   " هآرتس"قالت صحيفة :    برهوم جرايسي -الناصرة
قـضي ببنـاء    صادق على مشروع استيطاني جديد في منطقة غرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ي              

وحسب الصحيفة، فإن الحي الجديد سـيقام        ".غوش عتسيون "حي جديد لمستوطنة في التكتل االستيطاني       
 بيتا استيطانيا خاصا، في مسعى إليجـاد        ٨٠عند طرف مستوطنة اليعيزر، وسيشمل في المرحلة األولى         

، التي أقيمت في العام     "تديرخ أبو "بالبؤرة االستيطانية   " غوش عتسيون "حزام استيطاني يربط مستوطنة     
، ما يعني تحويل البؤرة قريبا إلى جزء من المستوطنة القريبة منها، بدال من إزالة البؤرة بموجب                 ٢٠٠١

   .التزامات إسرائيل السابقة لألسرة الدولية
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  مكتب أولمرت ينفي وجود مفاوضات مع حركة حماس .١٩

، أمـس، بيانـا      ر مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمـرت       أصد:  برهوم جرايسي  -الناصرة  
 .مقتضبا لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية نفى فيه وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع حركة حمـاس               

وفي هذا اإلطار نشر المحلالن العسكريان، عاموس هارئيل وآفي يسخاروف، أمس األحد، مقاال مشتركا              
قاال فيه، إن متخذي القرار في إسرائيل ال يـشعرون بـضرورة تلـزمهم بتقـديم                " هآرتس"في صحيفة   

تفسيرات حول كيف أن الهدوء األمني الحاصل مع قطاع غزة، يتماشى مع مـا كـان يـصرحون بـه                    
  .بإصرار بأن أي هدوء أمني سيسمح لحركة حماس بتعزيز قوتها العسكرية

  ٢٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
 
  و مازن على غرار ياسر عرفات ستعاقب أب"إسرائيل" .٢٠

قالت محافل سياسية إسرائيلية مطلعة  تعقيبا على االتفاق الـذي وقعـه ممثلـو               :  نجالء عبد ربه   - غزة
حماس وفتح يوم األحد في اليمن بان إسرائيل ستجمد المفاوضات السياسية مع الـسلطة الفلـسطينية إذا                 

تفـاق عـن إقامـة      اإلإذا تمخض   " المحافل   وأضافت تلك . جلست حماس وفتح في حكومة وحدة وطنية        
طع المفاوضات الجاريـة مـع الـرئيس        احكومة وحدة فلسطينية تضم عناصر حماس فان إسرائيل ستق        

لم "وأشارت إلى ان  إسرائيل تلقت تقارير تفيد بان االتفاق الذي وقع في اليمن                ".الفلسطيني محمود عباس  
، لكنه شدد على معاقبة الرئيس الفلسطيني فـي حـال           " فقط يتجاوز االتفاق على استئناف الحوار الداخلي     

ليكن معلوما وواضحا بأنه إذا قرر أبو مازن العودة إلى حكومـة الوحـدة مـع                (تجاوز األمر ذلك قائال     
  ).حماس فان إسرائيل لن تجري معه مفاوضات وستوقف مفاوضات الوضع الدائم

  ٢٣/٣/٢٠٠٨موقع ايالف 
  

  إلفراج عن البرغوثي القادر على تحريك العملية السلميةبن أليعازر يطالب مجددا با .٢١
دعا وزير البنية التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن : عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت- القدس المحتلة

أليعازر مجددا إلى اإلفراج عن مروان البرغوثي، باعتباره قادرا على تحريك العملية السلمية وتنفيذ 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس  .ادته الوفد الفلسطيني إلى المحادثات مع إسرائيلااللتزامات في حال قي

عن الوزير أنه يكن االحترام والتقدير للرئيس الفلسطيني محمود عباس كونه رجل سالم غير أنه لم 



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١٠٢٨:         العدد                  ٢٤/٣/٢٠٠٨ثنين اإل: التاريخ

ب يتمكن حتى اآلن من الوفاء بااللتزامات التي قطعها على نفسه ومن أبرزها مكافحة ما وصفه باإلرها
وأضاف بن أليعازر، أن عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية سالم  .ونزع سالح الفصائل الفلسطينية

 .فياض غير قادرين على إنجاز اتفاق سالم مع إسرائيل
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  لن توافق على اعادة هضبة الجوالن" اسرائيل: "بيريز .٢٢

" إسرائيل"إن  "شمعون بيريز خالل لقائه مع تشيني       " ائيلياإلسر"قال الرئيس    : آمال شحادة  -القدس المحتلة 
وقـال بيريـز   ". لن توافق على إعادة هضبة الجوالن التي ستؤدي إلى سيطرة إيرانية سورية في لبنـان  

ودعا ". تمرر أسلحة إلى لبنان   سوريا تدور في فلك إيران، وال يمكن البدء بمفاوضات سالم فيما سوريا             "
إلى إطالق حملة دولية بقيادة الواليات المتحدة وأوروبا ضد الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي تنتجها               

 .هي أيضا تهديدات للواليات المتحدة" إسرائيل"ورد تشيني بالقول إن التهديدات التي تتعرض لها . إيران
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  من استهداف كبار المسؤولين انتقاماً الغتيال مغنية" إسرائيل"رات في تحذي .٢٣

اهرون فركش،  " االسرائيلية"حذر الرئيس السابق لالستخبارات العسكرية       : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
من خطر تنفيذ حزب اهللا عملية انتقام الغتيال القائد العسكري للحزب عماد مغنية، يستهدف فيهـا كبـار               

ان تتهمـه   " اسرائيل"ويعتقد فركش ان الحزب سينفذ عملية يكون من الصعب على           . ؤولين االمنيين المس
الى ان توضح ان ايـة عمليـة        " اسرائيل"ودعا فركش    . بتنفيذها ومن جهة اخرى يمكنها التعايش معها      

، "يلييناالسـرائ "ودعا فـركش المـسؤولين      . لحزب اهللا سيتبعها رد وبرأيه يجب ان يكون الرد موزونا         
خاصة العسكريين واالمنيين لمواصلة اتخاذ االحتياط والحذر من خطر استهدافهم وبرأيه فـإن احتمـال               

  .تنفيذ االنتقام يرتفع مع انتهاء فترة الحداد على مغنية في وقت قد يستمر توقيته لفترة طويلة
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  غزة سالح الكتروني جديد على شواطئ -بروتيكتور .٢٤

 كشف التلفزيون االسرائيلي القناة الثانية الليلة الماضية النقاب عن سالح جديـد             - تقرير معا    -بيت لحم   
 ) .المراقب االلكترونـي    ( بدأ سالح البحرية االسرائيلي باستخدامه على شواطئ غزة يدعى بروتيكتور           

يحمـل  ) رفائيل  (  االسرائيلية   والبروتيكتور عبارة عن قارب غير مأهول من انتاج الصناعات العسكرية         
بداخله لوحات مراقبة الكترونية متطورة وعلى سطحه رشاش ثقيل وفي مكان بارز منه كاميرا مـضادة                

خفيف وسريع وفعال وقوي    ( ووصفه التلفزيون االسرائيلي بأنه      .للماء ويتحرك بسرعة ومناورة كبيرة      
في استخدام عدة قطع منه على شواطئ غزة لمراقبة         وقالت ان سالح البحرية االسرائيلية شرع       ) ومناور  

  .قوارب الصيادين ومنع التهريب عبر البحر او اجتياز الحد المائي المسموح للفلسطينيين به 
  ٢٣/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   رغم عمليات القمع االسرائيلي شعبية حركة حماس هي األعلى:الفايننشيال تايمز .٢٥

ل تايمز إن إسرائيل عزلت غزة عن العالم وتسببت في انهيارها اقتصاديا ورغـم              قالت صحيفة الفايننشيا  
وقالت الفيننشيال تايمز إن األمـر ال يقتـصر         . ذلك مازالت شعبية حركة حماس هي األعلى في القطاع        

على غزة وحدها بل إن شعبية حماس ارتفعت في الضفة الغربية نفسها خالل األشهر الـثالث األخيـرة                  
  . يات القمع التي يقوم بها الجيش االسرائيلي إال أن قبضة حماس على غزة مازالت قويةفرغم عمل
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إن "ونسبت الصحيفة إلى البروفيسور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر بغزة القول               
ر التـسعة   حماس خرجت من الحصار منتصرة لقد باتوا أقوى فيما يتعلق باألفراد والمعدات خالل األشه             

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور علي جرباوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بير زيت القـول              ". الماضية
إن االجراءات االسرائيلية أدت إلى التفاف الفلسطينيين حول حماس التي تحظـى باالعجـاب لموقفهـا                "

  ". المتحدى لآللة العسكرية االسرائيلية
  ٢٤/٣/٢٠٠٨بي بي سي 

  
   قرارات حاسمة من القمة العربية لكسر حصار قطاع غزةون ينتظرونيالفلسطين .٢٦

ن الشعب الفلسطيني ينتظر قرارات إ" ،قال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
ودعا خالل كلمته في  ".حاسمة لكسر الحصار عن قطاع غزة من القمة العربية المزمع عقدها قي دمشق

وناشد مصر  .إلى فتح المعابر إلنقاذ غزة من اإلبادة الجماعية اإلسرائيلية غزة،مسيرة كشفية في مدينة 
ن في مراحله األولى معبر ويكعلى أن بالعمل على فتح معبر رفح الحدودي كمعبر فلسطيني مصري، 

غاثي من خالل السماح آلالف المرضى والطالب بالخروج، وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إ
  مبيناً.كما دعا الدول العربية للعمل على إدخال المحروقات إلى القطاع المحاصر عبر مصر .توالمعونا

  . تسيير األمورفيأن الشعب الفلسطيني يعيش على الحد األدنى 
  ٢٣/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ٢٠٠٧ خالل العام  غزة في قطاع٥٨٨ مواطنا واعتقل ٢٧٧االحتالل قتل  :تقرير .٢٧

خالل العام توفوا  مريضاً بغزة، ٢٢ أنمس، أز الميزان لحقوق اإلنسان، مركتقرير ل ذكر : وفا-غزة 
 فقط، بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات أو المماطلة وتأخير وصولهم لفترات ٢٠٠٧

كما استعرض الممارسات التي تشكل استهدافاً مباشراً للسكان  .تفضي إلى تدهور أوضاعهم الصحية
 في قطاع غزة، كاستخدام القوة المفرطة والمميتة وعمليات االغتيال والتصفية المدنيين وممتلكاتهم

 طفالً استشهدوا خالل العام ٣١ من بينهم  مواطنا٢٧٧ًن أالجسدية واستهداف األطفال، حيث أورد 
وأشار إلى استهداف الصيادين والمزارعين والصحفيين، وعمليات التوغل التي بلغت وفقاً . ٢٠٠٧

 ما زالوا رهن ٨٦ شخصاً من بينهم ٥٨٨االعتقاالت في حين طالت  توغالً، ١٢٣ركز ماللتوثيق 
  .االعتقال

  ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  إعادة تشغيل معبر كرم أبو سالم إلدخال مساعدات لقطاع غزة .٢٨
قـه   تشغيل معبر كرم أبو سالم أمام الشاحنات والبضائع المتجهة إلى قطاع غزة بعد إغال              يوميعاد ال : رفح

 شاحنة محملة بالمساعدات اإلنسانية أمام المعبر فى انتظار         ٢١منذ الخميس الماضي، ما أدى إلى تكدس        
  .التنسيق إلدخالها

  ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة 
  

    غزة من المشاركة في كرنفال في  إيطالياً رياضياً وفداًمنعقوات االحتالل ت .٢٩
ر بيت حانون شمال قطاع غزة، وفداً رياضياً  احتجزت قوات االحتالل صباح امس، عند معب: وفا-غزة 

  . في كرنفال تستضيفه جامعة األقصىةشارك، للمإيطالياً، ومنعت دخوله إلى قطاع غزة
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   وأبعد إحداهن إلى األردن نساء فلسطينيات منذ بداية العام٩االحتالل اعتقل :  حقوقيةجمعية .٣٠
ن أ نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان في الضفة الغربية المحتلة، قالت جمعية جمعية :رام اهللا

 من النساء الفلسطينيات منذ مطلع العام الجاري من مدن نابلس والخليل ٩االحتالل أقدم على اعتقال 
بإبعاد أسيرة ناشطة في مجال حقوق اإلنسان إلى األردن بعد   االحتالل كما قام.والقدس وبيت لحم

  .عن حاجز حوارة العسكرياعتقالها 
  ٢٣/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
 كون إهمال وزارة األسرى لهمسرى في مستشفى الرملة يشاأل .٣١

ممثل األسرى في بقام محامي نادي األسير  بزيارة إلى سجن مستشفى الرملة، والتقى خاللها : رام اهللا
ج وزارة األسرى وطريقة ابدى استيائه الشديد لنهالذي من القدس،  األسير عصام أبو جندل المستشفى

نه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها األسرى، وعدم االهتمام الكافي من وأشار إلى أ. تعاملها معهم
 ١٩ ولفت األسير إلى وجود .خرآنهم سيكونوا مضطرين التخاذ اجراءات من نوع إوزارة بقضيتهم، فال
  .تي وتخرج كل فترةغير الحاالت التي تأ في المستشفى،  حالة مرضية١٤صابة وإ

  ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   فلسطينيا في الضفة الغربية خالل الليلة الماضية١١قوات االحتالل تعتقل  .٣٢
،  تعتبـرهم مطلـوبين    ممن فلسطينيا خالل الليلة الماضية،      ١١أعلنت قوات جيش االحتالل أنها اعتقلت       

  . إلى غرف التحقيقتهمنقلو
  ٢٤/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   برام اهللا ف طفلين في نابلس وآخر يدهس مواطناًمستوطن يختط .٣٣

حد مستوطني مستوطنة عيلي اختطف طفلين أثناء أذكرت مصادر أمنية في نابلس أن :  وفا-محافظات 
سرائيلي إوفي رام اهللا دهس مستوطن  .أفرج عنهما بعد تدخل االرتباط الفلسطيني، قيامهما برعي األغنام

  . سكان بلدة دورا قرب الخليل منيات من العمر في العشرينفلسطينيمس، شاب أ
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  قوات االحتالل تقتحم جمعية جنين الخيرية وتصادر بعض محتوياتها .٣٤

ن قوات االحتالل اقتحمت مبـاني الجمعيـة        أقال صبري أبو فرحة، رئيس جمعية جنين الخيرية،         : جنين
دارة والباب الرئيس لـمدرسة الحنان التابعة للجمعية التي         وحطمت أبواب غرفة اإل     أمس عند الثانية فجر  

صـادروا جهـاز    كمـا  . وطالبة ممن يعانون من إعاقات في السمع والنطـق  طالبا٧٥ًيدرس فيها نحو  
حاسوب وملفات ووثائق مهمة ذات صلة بعمل الجمعية التي تعنى برعايـة األيتـام وذوي االحتياجـات                 

  .الخاصة
 ٢٤/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   الغربيةالسلطة الفلسطينية تسعى إلقامة شبكة اجتماعية في الضفة .٣٥

تنكب السلطة الفلسطينية هذه األيام بمساعدة إسرائيل على خطـة إلقامـة شـبكة              : خلف خلف  - رام اهللا 
 جهـاز   أو لمنظومة الدعوة     مضاداً تشكل هذه الخطوة بحسب المصادر اإلسرائيلية وزناً      حيث  . اجتماعية
ن هذه الخطة تحظى بمساعدة من الرباعية       فإوبحسب صحيفة هآرتس    . لفقيرة لدى حماس  ا للطبقات   الدعم

. وحسب الخطة، ستقيم السلطة منظومة من بدل البطالة والمـساعدات للمعـوقين           . ومبعوثها طوني بلير  
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 دوالر  مليون ١٢٠في المرحلة األولى أن تمول الدول المانحة الخطة التي تكلف نحو            حيث من المفترض    
من معطيـات وزارة الـشؤون االجتماعيـة        يتبين  و.  ألف شخص  ٦٠وهي ستتضمن مخصصات لنحو     
 ، ألف تتلقى مخصص مالي شـهري      ٥٠ ألف عائلة محتاجة، منها      ١٦٠ألفلسطينية أن السلطة تدعم اليوم      

مود الوزير مح ميزانية السلطة لهذا الغرض، حسب      وتصل  .  أالف تتلقى مساعدة برزم غذائية     ١١٠ونحو  
 عامـل اجتمـاعي،     ١٤٠٠ن السلطة تشغل    إ ف ه أيضاً حسببو.  مليون شيكل في السنة    ٧هباش، إلى نحو    ال

  . موظفي إدارة٤٠٠ يعملون كمستشارين و١٠٠٠منهم 
  ٢٣/٣/٢٠٠٨موقع ايالف 

  
   شهيدا١١٧وفاة مريضين فلسطينيين يرفع عدد ضحايا الحصار إلى  .٣٦

، والمسن يوسف  غزةير من مدينة دير البلح وسط قطاعذكرت مصادر طبية أن المواطنة زينب بش: غزة
 تهماوبوفا. محمد المدهون من مدينة غزة، انضما إلى قافلة الشهداء من المرضى الممنوعين من السفر

  . ضحية١١٧يرتفع عدد الشهداء من المرضى جراء الحصار إلى 
  ٢٣/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
  ه في األراضي الفلسطينيةإسرائيل ما زالت تتحكم بكل مصادر الميا: تقرير .٣٧

كد معهد المياه والبيئة في جامعة األزهر في مدينة غزة ومؤسسة الضمير لحقوق اإلنـسان، فـي                 أ: غزة
 تتحكم في   -  ومنذ اللحظة األولى لتأسيسها    -ن اسرائيل ال تزال     أتقرير لهما بمناسبة يوم المياه العالمي،       

فقا للتقرير، فإن األراضي الفلسطينية سـتواجه أسـوأ         وو .جميع مصادر المياه في األراضي الفلسطينية     
 سنوات، بسبب حالة القحط وشح األمطار وارتفاع االستهالك المنزلي مـن الميـاه              ١٠أزمة مائية، منذ    

ن المستوطن اإلسـرائيلي يفـوق    أوكشف   .بالنسبة لإلسرائيليين الذين يعيشون في مستوى معيشي مرتفع       
ـ    نصيب الفرد من الميـاه فـي        ففي حين يقل  تهالك المواطن الفلسطيني،     ضعفاً اس  ١٦استهالكه للمياه ب

ن أأوضـح    كمـا    . لتـراً  ٣٥٠ نصيب الفرد في دولة االحـتالل إلـى          يصل لتراً،   ٩٠قطاع غزة عن    
ن أالمستوطنات اإلسرائيلية تلعب دوراً رئيساً في تلويث المياه الجوفية في األراضي الفلسطينية، حيـث               

تسرب إلى األودية واألراضي الزراعية المجاورة، ما يـؤدي إلـى           ها ي  الصحي ل  جزاء من مياه الصرف   
تلويث المياه الجوفية والتسبب في أضرار خطيرة على البيئة والزراعة وصحة اإلنسان، فضالً عـن أن                

من المياه العادمة غير المعالجة والناتجة عن نشاط المستوطنين في الضفة الغربية يتـسرب              % ٣٤نحو  
من المياه المنتجة في قطاع غزة تعاني مـن         % ٩٠ن  أجاء في التقرير     كما   .باشرةً إلى األودية  بعضها م 

سفرت هذه السياسة عن توقف واضطراب تشغيل وصـيانة         أنسبة ملوحة عالية جداً، وكمحصلة طبيعية،       
ه،  بئـر ميـا    ١٤٠ مرفقاً، منها    ١٨٠جميع مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة والبالغ عددها           

  . محطات معالجة مياه صرف صحي٣ مضخة مياه وصرف صحي، و٣٧و
  ٢٤/٣/٢٠٠٨المستقبل 

  
   متهمين باالرتباط بحماس اليوم ٥محكمة أمن الدولة تحاكم : األردن .٣٨

تباشر محكمة أمن الدولة األردنية، اليوم اإلثنين، بمحاكمة خمسة أردنيين ينتمون :  هالة الخياط-عمان 
وبحسب الئحة االتهام ". حصول على معلومات سرية تهدد أمن الدولة األردنيةال"لحركة حماس بتهمة 

قاموا برصد وتصوير "فإن المتهمين ثابت أحمد وسليم محمود وعزام حلمي ومحمد ربيع وطالب حسن، 
تصوير السفارة "، إلى جانب "مواقع حدودية وعسكرية أبرزها مناطق في العقبة وإيالت جنوب األردن

وأكد ".  بعمان فوتوغرافيا وبواسطة الفيديو وإرسال الصور إلى أعضاء الحركة خارج البالداإلسرائيلية
عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي حكمت الرواشدة أن القضية التي أحيل بموجبها 
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ن وقال الرواشدة الذي يتولى الدفاع عن المتهمي".  سياسية وليست أمنية"خمسة مواطنين هي قضية 
، فالقضية تفتقد إلى أي سند قانوني، ألن القاعدة القانونية تقول "هذا نوع من اإلثارة السياسية"الخمسة إن 

  ". ال جريمة وال عقوبة إال بنص"
  ٢٤/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  الجماعة اإلسالمية تعقد مؤتمراً دفاعاً عن الرسول الكريم و تضامنا مع غزة  .٣٩

 الجماعة اإلسالمية في لبنان، أمس، مؤتمراً لمعالجة قضية الرسوم عقدت:  أواب المصري-بيروت 
الكاريكاتيرية المسيئة للنبي األمين، وقضية الشعب الفلسطيني والحصار المفروض عليه، بمشاركة 

، بعد تغيب الطوائف المسيحية رغم )السنة، الشيعة، الدروز(انحصرت في الطوائف اإلسالمية الثالث 
. المية على زيارة هذه المرجعيات المسيحية ودعوتها للمشاركة في أعمال المؤتمرحرص الجماعة اإلس

 في المؤتمر اعتبر فيها أن الوحدة الفلسطينية كلمةو قد ألقى، ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان 
هاد، التي نطالب ويطالب بها الجميع يجب أن تبنى على أسس واضحة مبنية على الصمود والمقاومة والج

  . وأن القدس لنا جميعاً، وأن يعود الالجئون إلى أرضهم وديارهم التي أخرجوا منه
  ٢٤/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

   
  وحزب اهللا مستمرة رغم اغتيال مغنية" إسرائيل"المفاوضات بين  .٤٠

" إسرائيل"صباح اليوم أن المفاوضات بين " االسرائيلية" "هآرتس"أوردت صحيفة :  معا-بيت لحم 
 اهللا مستمرة بوساطة المخابرات األلمانية رغم اغتيال مسؤول حزب اهللا عماد مغنية في دمشق وحزب

قد توافق على إطالق " إسرائيل"ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن . مطلع الشهر الماضي
 وإلداد سجناء فلسطينيين مقابل معلومات يقدمها حزب اهللا عن مصير الجنديين المخطوفين أودي غولفاسر

  .بأن االثنين ُأصيبا بجروح بالغة عند اختطافهما" إسرائيل"وتعتقد . ريغف
 ٢٤/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  الشعب الفلسطيني أمانة في عنقي الفصيلين فتح وحماس: الرئيس اليمني .٤١

إتفاق قال الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح، عقب توقيع : ب.ف. أ- صادق ناشر - رام اهللا ،صنعاء
سيحدث انفراجاً كامال وتعزيزا للثقة بين كٍل من فتح وحماس وبقية "بين فتح وحماس، إن هذا التوقيع 

الفصائل الفلسطينية، والمطلوب من األخوة في فتح وحماس التهدئة وعدم التصعيد اإلعالمي وندعوهم 
الحوار عادة يبدأ " وأضاف، ".إلى الحوار بداية الشهر المقبل وسوف تستضيفهم اليمن الستئناف الحوار

بصعوبة لكن عندما توجد النوايا الحسنة والطيبة نحو أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من وطأة 
وقال ". االحتالل والقهر والحصار الجائر، ستتحمل فتح وحماس وكل القيادات الفلسطينية كامل المسؤولية

، مشيراً إلى أن "ر القمة العربية القادمة في دمشقما تم االتفاق عليه سوف يدرج ضمن جدول مؤتم"إن 
لن يكون مبادرة يمنية فقط ولكن ستكون مبادرة تحظى بدعم كل األشقاء العرب في "ما حدث في صنعاء 

الشعب الفلسطيني أمانة في أعناق الفصيلين "، مؤكداً أن "ال يوجد خاسر في هذا االتفاق"وأكد أنه ". القمة
  ".الرئيسيين

  ٢٤/٣/٢٠٠٨اإلماراتية الخليج 
  
  "إعالن صنعاء"يرحبان بتوقيع " اإلسالمي"و" الجامعة" .٤٢

رحب األمين العام لجامعة الدول العربية : القاهرة: ٢٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية ذكرت صحيفة 
عمرو موسى بتوقيع حركتي فتح وحماس على إعالن صنعاء، معتبرا أن هذا االتفاق خطوة إيجابية نحو 
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وعبر عن أمله في أن يبدأ الحوار الفلسطيني بشكل فوري بما يمكن . ع في الصف الفلسطينيرأب الصد
الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات الصعبة التي تطرحها المرحلة المقبلة في ضوء عدم إحراز 

 عبداهللا ، مشيدا بجهود الرئيس اليمني على"اإلسرائيلية"التقدم المطلوب في مسار المفاوضات الفلسطينية 
صالح التي أدت إلى توقيع هذا االتفاق، ومشيرا إلى أن متابعة هذا الموضوع ستكون ضمن الموضوعات 

  .الرئيسية التي ستناقش في قمة دمشق
  .اشادت باالتفاق" منظمة المؤتمر االسالمي"أن  :٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة وأضافت صحيفة 

  
 باستضافة موسكو مؤتمرا دوليا للسالم مبارك يرحب .٤٣

رحب الرئيس المصري حسني مبارك بعقد مؤتمر دولي في موسكو :  سامي عمارة-وسكو، القاهرة م
في حاجة لمتابعة نشطة لضمان نجاح " أنابوليس"حول السالم في الشرق األوسط، وأشار إلى أن اجتماع 

في هذا المفاوضات التي أسفر عن إطالقها بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وأكد مشاركة مصر 
) تاس(وحول الوضع في قطاع غزة قال مبارك، في حديث صحافي لوكالتي أنباء . االجتماع حال انعقاده

إنه يمثل مشكلة إنسانية لمليون ونصف مليون من الشعب الفلسطيني "واإلذاعة الروسية، ) نوفوستى(و
ي ذات الوقت يمثل أزمة يتعرضون لالعتداءات اإلسرائيلية والحصار الناجم عن إغالق المعابر، وهو ف

  ".سياسية تضعف القضية الفلسطينية وتكرس فصل األراضي المحتلة ما بين الضفة الغربية والقطاع
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   موقوفاً من حماس وتسمح لهم بالمرور من معبر رفح٣٣مصر تُطلق  .٤٤

 وقالت مصادر مصرية . فلسطينيا من أعضاء حركة حماس٣٣أطلقت السلطات المصرية، أمس، : رفح
ونفت مصادر أمنية . في معبر رفح إن الفلسطينيين غادروا األراضي المصرية، أمس، عبر معبر رفح

  .ما تردد عن تعذيب هؤالء في السجون المصرية" الحياة"لـ 
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
   المصري يناقش تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسةالبرلمان .٤٥

برلمان المصري فتحي سرور، حكومة أحمد نظيف في مأزق خطير عندما أعلن، وضع رئيس ال: القاهرة
أمس، أن الحكومة لم تعرض عليه اتفاقية بشأن تصدير الغاز الطبيعي الى إسرائيل، وطلب من الحكومة 
أن تعلن أمام البرلمان حقيقة هذا األمر وهل هناك اتفاقية فعال لتصدير الغاز الطبيعي المصري الى 

 بأسعار بخسة؟ عجزت الحكومة رغم وجود المهندس سامح فهمي وزير البترول عن اإلجابة إسرائيل
  .والتزم وزير البترول الصمت التام في الوقت الذي وقف يطلب مهلة لتجهيز البيانات للرد بدقة

  ٢٤/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  لسطينيةثأر معنا لدعمنا لحركات المقاومة الف" إسرائيل"لـ : وزير سوداني .٤٦

في لقاء مع وفد إعالمي عربي في مكتبه في الخرطوم، قال وزير الدولة :  معن البياري-الخرطوم 
شريكة في عملية التآمر على بالده، ومتورطة في " إسرائيل"السوداني لإلعالم الدكتور كمال عبيد إن 

ودان المتمردة في اإلقليم الذي يجري في إقليم دارفور، وإنها قامت بالتأثير في زعيم حركة تحرير الس
، وهو الذي جاء افتتاحه الشهر ٢٠٠٦أيار / عبد الواحد نور من أجل أال يوقع على اتفاقية أبوجا في مايو

قديم " إسرائيلي"دليالً على التورط المذكور، والمتصل أساساً بدعم " إسرائيل"الماضي مكتباً لحركته في 
وقال كمال عبيد، الذي كان يتولّى مسؤولية . ابقةلحركات تمرد في جنوب السودان في مراحل س

ترى أن لديها ثأرا " إسرائيل"العالقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني قبل توليه منصبه الحالي، إن 
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مع بالده، فالسودان هو الداعم الثاني لحركات المقاومة الفلسطينية بعد سوريا، ويصر على أن الحوار مع 
لعالقات معها خط أحمر وأمر مرفوض على الرغم من ضغوط كثيرة مورست عليه وإقامة ا" إسرائيل"

  .في هذا اإلطار
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  أفريقيا حاولوا التسلل إلى إسرائيل١٣اعتقال  .٤٧

 أفريقيا، خالل محاولتهم التسلل إلى ١٣ ، أمس األحد،عتقلت أجهزة األمن بسيناءا:  يسري محمد- رفح
  .بر الحدود الدولية مع مصرإسرائيل ع

 ٢٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الظواهري يحث على شن هجمات ضد اسرائيل بسبب غزة .٤٨

دعا ايمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في تسجيل صوتي بث على موقع على : دبي
 اسرائيل على االنترنت يوم االثنين، الى شن هجمات على اهداف اسرائيلية وغربية للرد على هجمات

واتهم الظواهري الزعماء العرب بالتآمر مع الواليات المتحدة واسرائيل في محاصرة . قطاع غزة
  .الفلسطينيين في غزة

  ٢٤/٣/٢٠٠٨رويترز 
  
  الصواريخ تقتل اآلمال والسالم في غضون العام الحالي: تشيني .٤٩

يان القاه في مقر الرئاسة فـي رام        دان نائب الرئيس االميركي ديك تشيني، في ب       :  محمد يونس  -رام اهللا   
لكنه فـي   . التي قال انها تقتل اآلمال وليس فقط االبرياء       " اسرائيل"اهللا، اطالق الصواريخ من غزة على       
ـ       ، سواء االستيطانية التي تستنزف أراضي الفلسطينيين، او        "اسرائيلية"المقابل لم يدن أياً من الممارسات ال
وقال تشيني، الذي كان يتحدث والى جانبه       . ن العزل في قطاع غزة    القصف الذي يحصد عشرات المدنيي    

ان الواليات  ": ، مضيفاً "قيام دولة فلسطينية كان ينبغي ان يتم منذ زمن طويل         "الرئيس محمود عباس، ان     
المتحدة تتعهد تقديم وسائل لمساعدة الفلسطينيين على وضع البنى التحتية الضرورية إلقامة ديموقراطيـة              

وتـابع  . "آمنة ومزدهرة بقيادة حكومة تنضم الى الحرب على االرهاب وتستجيب لتطلعات شعبها        مستقرة  
 –وتـسوية تفاوضـية للنـزاع الفلـسطيني         (...) سنوات من انعدام الثقة والعنف لم تؤد الى شيء          "ان  

  ."تلبي المطالب الوطنية للشعبين، ستكون لها قيمة ال تقدر" االسرائيلي"
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  إسرائيل لفتيات المدارس "قنص"الداخلية الفرنسية تقيل مسؤوال كبيرا انتقد  .٥٠

أفاد مصدر من وزارة الداخلية الفرنسية انه تمت إقالة موظف كبير بعد ان نشر مقالـة علـى                  : ب.ف.ا
مارس كتب برونو غيغ نائب     /  آذار ١٣وفي المقالة التي نشرت في      ". إسرائيل"موقع إلكتروني ينتقد فيها     

الدولة الوحيدة في العالم التـي يقتـل فيهـا          "هي  " إسرائيل"رئيس مديرية سانت جنوب غرب فرنسا أن        
السجون اإلسرائيلية حيث يتوقف التعذيب     "وسخر أيضا من    ". فتيات لدى خروجهن من المدرسة    ) قناصة(

اليـو مـاري    وأضاف المصدر أن وزيرة الداخلية ميـشال        ". بحكم القانون الديني خالل السبت اليهودي     
  .قررت وضع حد لمهام غيغ

  ٢٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١٠٢٨:         العدد                  ٢٤/٣/٢٠٠٨ثنين اإل: التاريخ

  "اللمسات األخيرة"مؤامرة توطين الفلسطينيين قيد  .٥١
باتت مؤامرة توطين الفلسطينيين في لبنان وباقي بالد اللجوء والشتات جاهزة أو فـي لمـساتها                : أ.ب.د

 ذكر اسمه لوكالة األنباء األلمانية أن اجتماعات        وأكد أحد زعماء المعارضة اللبنانية، طالباً عدم       .األخيرة
متواصلة تجري في مقر السفارة الكندية في برلين لوضع اللمسات األخيـرة علـى مـشروع تـوطين                  

هذه االجتماعات تجري برعاية    "أضاف ان   ". ليس فقط في لبنان، بل في الدول العربية كلها        "الفلسطينيين،  
الدول العربية التي تتمثل فيهـا بمبعـوثين وفعاليـات سياسـية            أوروبية وأمريكية ومشاركة من بعض      

المشروع المعد لهذه الغاية بات جاهزا، وهو       "ويقول المعارضون إن     .ودبلوماسية على مستويات مختلفة   
يتضمن محطات مفصلية عدة أبرزها تأمين األرضية في الدول المعنية بالتوطين، وعلى رأسـها لبنـان،     

لسياسية الضاغطة، واالنفالت السياسي واإلعالمي واألمني، بمـا يـسمح للـدول            السيما بعد الشرذمة ا   
المخططة للمؤامرة بتنفيذ كل ما تصبو إليه، وكذلك في ظل أزمة مالية متفاقمة، ما يجعـل مـن لبنـان                    

  .مفاوضا ضعيفا ال يملك أية ورقة سياسية أو اقتصادية تمكنه من تحسين شروطه
المعدة للتوطين في لبنان سيجري تنفيذها علـى مراحـل، حيـث تقـضي              أن المؤامرة   " أ.ب.د"وعلمت  

، ورفع نسبة الدين العام، بمـا يـشكل أوراق ضـغط علـى              "الفوضى المنظمة "المرحلة األولى بإحالل    
اللبنانيين، ويدفعهم إلى االنقسام حول اإلبقاء على الدين العام أو خفضه في مقابل تقديم بعض التنـازالت                 

المـشروع طويـل    "وتضيف التقارير أن    . ويبدو أن هذه المرحلة باتت جاهزة بالكامل      . بهذا الخصوص 
األمد ويستلزم في مراحله الالحقة سنوات عدة، فتبدأ الخطوة الثانية بإعطاء الفلسطينيين المقيمـين فـي                

ل إعفاءات ضريبية   لبنان أوراقاً ثبوتية بمثابة إقامة دائمة تخولهم الحق بالعمل أسوة بالعمال األجانب مقاب            
  ".يدفعها العمال األجانب في لبنان عادة

إعداد مجمعات سكنية مدنية بالكامل بإشراف السلطات اللبنانية بمـا يمنـع            "وتتضمن هذه المرحلة أيضا     
تشكل أحزمة فقر وعصيان وما شابه ذلك من عوامل تؤدي إلى التـسلح، وبالتـالي تـأمين المـدارس                   

  ".وكل ذلك وفق شرعة حقوق اإلنسان المعمول بها في دول العالم كافةوالظروف الطبية المالئمة، 
حرية االنتقال من لبنان إلى دول المحيط العربي، وفق فـرص عمـل محـددة               "كما تضمن هذه المرحلة     

وتـضيف المعلومـات أن     ". وإغراءات مالية واجتماعية على غرار االعتراف بحق لم الشمل العـائلي          
إعطاء الحق للمقيمين على األراضي اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات، الحقوق            الخطوة التالية تقضي ب   "

المدنية كافة ماعدا الحقوق السياسية، بما يسمح لهم بالتعاقد الوظيفي مع الدولة اللبنانية، وبالتالي دمجهـم                
  ".في الدورة االقتصادية اللبنانية من خالل إخضاعهم لقانون الضرائب اللبناني

يتم دمج الفلسطينيين بالمجتمع اللبناني من خالل حق الجنسية لمستحقيها ممن التزموا            "ة الثالثة   وفي الخطو 
القوانين اللبنانية لعشر سنوات متتالية بما فيها قانون الضرائب، مع اإلشارة إلى بعض التسهيالت بالنسبة               

وتخلـص أوسـاط    . بنانياتلقانون األحوال الشخصية على غرار السماح بالجنسية للوالدات من أمهات ل          
المعارضة اللبنانية إلى التأكيد أن المعارضة باتت في إطار المراحل النهائيـة لكـشف هـذه التقـارير                  

  .بتفاصيلها
  ٢٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  أم مقاومة وتحرير؟.. قضية رواتب ومعونات .٥٢

  ياسر الزعاترة
، قالـت   " في الضفة " تأمين وطني "ة على إقامة    إسرائيل ستساعد السلطة الفلسطيني   "في خبر الفت بعنوان     

إن السلطة الفلسطينية ، وبمساعدة إسرائيل تنكب على صـياغة          ) ٣ـ  ( ٢١صحيفة هآرتس اإلسرائيلية    
وتحظى الخطـة   . خطة إلقامة شبكة اجتماعية تشكل وزناً مضاداً لجهاز دعم الطبقات الفقيرة لدى حماس            

ا توني بلير ، وكذلك من مكتب منسق األعمال اإلسـرائيلي فـي             بمساعدة من الرباعية الدولية ومبعوثه    
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وحـسب  . المناطق ، اللواء يوسف مشالف ، ووزارة الرفاه في إسرائيل برئاسة الوزير اسحق هيرتسوغ             
في المرحلة األولى يفتـرض بالـدول       . الخطة ، ستقيم السلطة نظاماً لبدل البطالة والمساعدات للمعوقين        

  .  ألف شخص٦٠ مليون دوالر وتتضمن مخصصات لنحو ١٢٠طة التي تكلف نحو المانحة أن تمول الخ
 ألف عائلة محتاجة ، منها      ١٦٠من معطيات وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية يتبين أن السلطة تدعم           

ويبدو أن األرقـام  .  آالف تتلقى مساعدة بطرود غذائية١١٠ ألفاً تتلقى مخصصاً مالياً شهرياً ، ونحو       ٥٠
  . لمذكورة تشمل نشاط المؤسسات اإلسالمية التي صادرتها السلطةا

يوم الخميس الماضي التقى الوزير الفلسطيني محمود الهباش مع وزير الرفاه اإلسرائيلي في القدس وبحثا               
وذلك بعد أن كان الوزير اإلسرائيلي عرض مـساعدة         . في خطط التعاون في مجال الخدمات االجتماعية      

وتقرر في اللقاء إقامة فرق عمل مشتركة للطرفين لدراسة إقامة بنيـة            . ث الرباعية بلير  دولته على مبعو  
نتذكّر في هذا السياق الحملة التي جرت منذ الحسم         . تحتية لشبكة ضمان اجتماعي في السلطة الفلسطينية      

مها ،  العسكري في قطاع غزة ضد الجمعيات الخيرية المشتبه بصلتها بحركة حماس ، والتي طالت معظ              
أكان باإلغالق بحجة مخالفة القوانين ، أم بوضع اليد وتغيير مجالس اإلدارات ، وهي الحملة التي تـشير         
إليها هآرتس ، بينما يعرف تفاصيلها أهالي الضفة الغربية الذين عرفوا هذه المؤسسات ، وبعضها يعمل                 

  . منذ ما قبل تأسيس حماس قبل عشرين عاماً
السياسي ، وهنا نستعيد ابتداء كيف حول أوسلو حوالي ثلث القوى العاملـة فـي               األهم من ذلك هو البعد      

الساحة الفلسطينية إلى موظفين ينتظرون الرواتب من السلطة ، بمن فيهم كوادر منظمة التحرير العائدين               
من الخارج ، فضالً عما ترتب على نشوء السلطة من مؤسسات ومشاريع ساهمت فـي تـشغيل قطـاع                   

كان الهدف هو شطب القضية الفلسطينية وتطبيع الشعب الفلسطيني على قبول واقـع             . الناسعريض من   
الحكم الذاتي الذي تمثّله السلطة ، وعندما تمرد الفلسطينيون على ذلك الواقع حوصروا ، بـل حوصـر                  

  . رئيسهم أيضاً وتراجعت المساعدات الدولية
يه واستخدمهم الخارج في ابتزازه ، بدأ المسار الجديد         عندما قتل عرفات وخلفه الذين حاولوا االنقالب عل       

القائم على صفقة قريبة من أوسلو ، وعادت المساعدات لكنها ما لبثت أن توقفت بعد فوز حمـاس فـي                    
بعد الحسم العسكري في القطاع عادت المساعدات إلى حكومة السلطة برئاسة الرجل الـذي              . االنتخابات

 مليـار دوالر لمـدة خمـس        ٧،٤ة ، ووصل الحال حد حصولها على        فرض على عرفات وزيراً للمالي    
حدث ذلـك ألن المطلـوب هـو        .  مليار دوالر ولم تتوقع الحصول عليها      ٥،٦سنوات ، هي التي طلبت      

تطبيق المرحلة األول من خريطة الطريق التي تنص على وقف المقاومة ، وبالطبع كـي يـتم تطبيـع                   
مه رجال األعمـال ، ومعهـم الـسياسيون الـذين ال يؤمنـون              الوضع الفلسطيني على مسار جديد يحك     

  . بالمقاومة
هكذا سيتم شراء الشارع الفلسطيني بالرواتب والمعونات والمشاريع ، وتحويل واقع السلطة إلى ما يشبه               

وفي حين تمثل هدف المنظومة االجتماعية اإلسالمية في تحسين         . الدولة ذات النزاع الحدودي مع جارتها     
الجديدة إلى تكريس سياسة التعاطي     ) الرفاه(صمود والمقاومة لدى الفلسطينيين ، تسعى منظومة        شروط ال 

  . مع واقع االحتالل ونسيان المقاومة والتحرير
لقد قلنا وسنظل نقول إن هذه السلطة صممت لخدمة االحتالل ، وأية محاولة لحرفها عن هدفها لـصالح                  

عرفات ذلك فانتهى مقتوالً بالسم ، وهي نهاية ال يريـدها القـادة             الفلسطينيين ستبوء بالفشل ، وقد حاول       
  .الجدد

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الدستور 
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  هل بات األمر واضحاً؟.. فتح ال تريد حواراً  .٥٣
  مصطفى الصواف

ما أن وقع عزام األحمد، ممثالً عن حركة فتح، والدكتور موسى أبو مرزوق على اتفاق الحـوار بـين                   
دة الفلسطينية، على لسان أبو ردينة، تعلن رفضها لما توصل إليه الطرفان،            الحركتين، حتى خرجت القيا   

وعلى الهواء مباشرة كان التناقض واضحاً بين كل من عزام االحمد، موفد حركة فتح الى اليمن ونمـر                  
حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، الذي اعتبر ان التوقيع على صيغة االتفـاق  تـصرفاَ                 

ن قبل عزام، الذي اعتبر ان حماد من الفريق الذي ال يريد ان يكون هناك حوارا مـع حركـة      شخصياً م 
  .حماس، وكان واضحا الخالف الكبير بين الطرفين

نستشهد بهذا القول لندلل على ان حركة فتح لم تكن ترغب التوصل الى اتفاق للحوار مع حركة حماس،                  
ن ترفضها حركة حماس من الوهلة األولـى وبـذلك تكـسب            وانها توقعت عندما قبلت المبادرة اليمنية ا      

حركة فتح جولة إعالمية ضد حركة حماس، حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الـشعب الفلـسطيني                  
ومصالحه العليا، وكالم األحمد يؤكد أن هناك فريقاً في القيادة الفلسطينية وفي المقاطعـة ال يريـد هـذا                   

تناقض في المواقف تدلل على حقيقة موقف حركة فتح والرئيس محمود           الحوار، والتخبط القائم، وحالة ال    
عباس الرافض ألي حوار مع حركة حماس التي أدركت حقيقة الموقف الفلسطيني في المقاطعة، وتتقـدم                
بخطى واثقة نحو توضيح موقفها من المبادرة اليمنية التي اراد منها الرئيس محمود عباس وضع حركـة                 

قديمها أمام مؤتمر القمة العربية بالرافضة للحوار والرافضة ألي مبـادرة عربيـة،             حماس في الزاوية وت   
دون اعتبار للوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني سواء في قطـاع غـزة نتيجـة الحـصار                  
المفروض عليه منذ فازت حماس في انتخابات التشريعي واشتد بعد احداث غزة، او في الضفة الغربيـة                 

ي االمرين نتيجة السياسات المذلة لسالم فياض وما يعانيه المواطنون من فلتان امني وتسلط من               التي تعان 
قبل االجهزة االمنية التي تعاني من فساد ومحسوبية وعالقات مشبوهة، الى جانب حالة الكبـت وتكمـيم                 

  .االفواه التي يعاني منها اصحاب الرأي والفكر الحر
ف للسلطة الفلسطينية وحركة فتح بأن مـن يعطـل الحـوار ويـرفض              لم يعد هناك شك بعد هذه المواق      

المبادرات لرأب الصدع في الشارع الفلسطيني هو حركة فتح والرئاسة الفلـسطينية، وكـان اول هـذه                 
المؤشرات طبيعة الوفد الذي ارسله الرئيس الفلسطيني الى اليمن، واعتبار هذا الوفد يمثل منظمة التحرير               

الذي ال يتفق مع دعوة الرئيس اليمني ومبادرته، وهذا يدلل على استخفاف واضح مـن               الفلسطينية االمر   
قبل الرئيس محمود عباس، اال ان حركة حماس رفضت الجلوس مع وفد المنظمة علـى اسـاس ان ال                   
خالف بين حماس والفصائل الفلسطينية واستطاعت حماس ان تعزل وفد المنظمة، وبـدء الحـوار مـع                 

بذلك خرقا لموقف حركة فتح الرافض للجلوس مع حركة حماس، وكذلك ما حـدث              حركة فتح وسجلت    
أمس من توقيع على االتفاق هو اختراق آخر لموقف حركة فتح وما حدث بعد ذلك هو فضح لموقف فتح                   

  .الحقيقي من موضوع الحوار تأكيدا على انها ال تريد حوارا مع حركة حماس
حقيقة الموقف لكل من فتح وحماس ومن الذي يرفض الحـوار           من هنا يجب ان يدرك الشعب الفلسطيني        

ويرفض عودة اللحمة الفلسطينية، وهو رسالة واضحة أيضا للقوى الفلسطينية التي لم تتخذ بعـد موقفـا                 
مسؤوال من حالة التفكك في الساحة الفلسطينية وبقيت على موقفها من تحميل حماس المسؤولية وال نعتقد                

 ألن هناك حسابات كثيرة لدى هذه القوى تمنعها من الوقوف في وجه حركة فـتح                ان يتغير هذا الموقف؛   
  .خاصة انها تملك المال الذي يمنح لهذه القوى

على العموم ال زال هناك  أمل في من يملك الحس الوطني في حركة فتح للوقوف أمام تيـار التـصفية                     
ي والذي يشكل واحدة من القضايا التي تصمد        للقضية الفلسطينية والرافضين لعودة اللحمة للجسد الفلسطين      

الموقف الفلسطيني، وتشكّل له عامل قوة امام العدو االسرائيلي، هؤالء كثر في حركة فتح وربما الكلمات                
القليلة التي نطق بها عزام االحمد والتي كشفت حقيقة وجود فريق في حركة فتح ال يريد الوحدة ويعمـل                   
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ب والحوار مع حركة فتح، وكاد االحمد ان يقـول ان الـسيد نمـر حمـاد          على إفشال أي محاولة للتقار    
  .مستشار الرئيس السياسي جزء من هذا الفريق

كما ان هذا الموقف من قبل السلطة الفلسطينية يجب على الدول العربية ان تقف أمامه مليـا وان تعـي                    
تجـاوز االزمـة الفلـسطينية، وان    الدول العربية حقيقة االمر ومن يعطل الحوار ويعطل اعادة الوحدة و   

يسعوا نحو الضغط على الرئيس محمود عباس وحركة فتح للعودة الى رشدهم وان ال يقفوا حجر عثـرة                  
امام الوحدة الفلسطينية عبر االرتهان للموقف االمريكي واالستجابة للتهديدات االسرائيلية، كمـا ان هـذا               

 للحوار وحل الخالف وانها تمـد يـدها للحـوار           الموقف يؤكد للجميع ان حركة حماس ليست الرافض       
  .وللوحدة ولكن يبدو ان فريق رام اهللا ليس ناضجا بما يكفي

نعم، اتفاق اليمن يفجر صراعا وتناقضا في رام اهللا، ويبدو ان الفشل هو سيد الموقف، وان اتفاق صنعاء                  
ـ                شعب الفلـسطيني الـشكر     تم القضاء عليه قبل ان يجف حبره على الورق، ولكن يجب ان نقدم نحن ال

الجزيل للرئيس اليمني والشعب اليمني والحكومة اليمنية التي بذلت الجهد وحاولت تقريب وجهات النظر،              
ولكن مع األسف سوء النوايا وعدم وجود ارادات من قبل السلطة الفلسطينية ستفشل هذه الجهود لتبقـى                 

عناء وهذا التشرذم ومتى يقتنع الرئيس محمود       االمور على ما هي عليه وال ندري الى متى سيبقى هذا ال           
عباس وحركة فتح بأن الحوار ثم الحوار على قاعدة ال غالب وال مغلوب وحوار بال شروط هو األنسب                  

  .للحالة الفلسطينية
  ٢٤/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسينصبيحةحماس  .٥٤

  نضال حمد
عند خروجه بعد أداء صالة الفجر في مسجد المجمع اإلسالمي  و٢٠٠٤ مارس ٢٢فجر مثل هذا اليوم 

لم يكن الشيخ أحمد ياسين المقعد، . في حي الصبرة بقطاع غزة، قامت المروحيات الصهيونية باغتياله
خرج من منزله مرفوع . الذي يتجول على عربة متحركة يخفي وجوده أو يحتمي بشيء سوى رحمة اهللا

كان الشيخ يومها يعاني من نوبة رئوية . ع عددا من أبنائه وأحفاده ومرافقيهالرأس كعادته، من حوله تجم
بعد أن صلى .لذا قرر وبالرغم من رفض مرافقيه قضاء الليل في المسجد معتكفاً هناك. وضيق تنفس

حيث أصاب . الفجر هو ومن كان معه وخرجوا من المسجد انهمرت عليهم صواريخ المجرمين الصهاينة
  .في بطنه، فمزقه وحطم عربته مما أدى الى استشهاده على الفوراحدها الشيخ 

باستهداف الشيخ احمد ياسين اهتزت فلسطين كلها، بالرغم من عدم اكتراث الواليات المتحدة األمريكية 
. مع العلم أن للمقعدين في تلك البالد حماية وحصانة ومعاملة خاصة. والدول األوروبية بالجريمة النكراء

فيما .  يلتفتوا لذلك واعتبروا عربة الشيخ ياسين بمثابة دبابة تضاهي الميركافاه الصهيونيةلكنهم لم
لكن فلسطين وشعبها اهتزوا . اعتبروه زعيماً لتنظيم إرهابي مما جعلهم يتنصلون من إدانة عملية اغتياله

  .لمصرع قائد كبير من قادة القضية والوطن
ذ أكثر من ستين عاماً، حيث ارتكب هؤالء الجرائم شعب فلسطين عرف المجرمين الصهاينة من

واالغتياالت في أسواق وفنادق وموانئ المدن الفلسطينية، ثم في البلدات والقرى الفلسطينية حيث تمت 
التي على إثرها قام كيان الصهاينة فوق عظام . عمليات التطهير العرقي و االبادة، في محرقة النكبة

مهم السياسية وأعمالهم اإلرهابية باغتيال المبعوث الدولي الكونت برنادونت وتوجوا جرائ. وجماجم أهلنا
اغتالوه حيث كان له الدور الكبير في استصدار القرار الدولي . و هو من األسرة السويدية الحاكمة. 

والجدير بالذكر أن الذي نفذ العملية تلك هو .  حول حق العودة لالجئين الفلسطينيين١٩٤الشهير رقم 
السابق وكان شريكه في الجريمة والد ليفني وزيرة الخارجية " اسرائيل"سحق شامير رئيس وزراء ا

  .الصهيونية الحالية
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حيث بدأ بالتفجيرات ضد . اإلرث الصهيوني في الجرائم والمجازر والمذابح كبير وله تسلسل طويل
وفيما . لعربية الى فلسطين االنتدابيةاليهود الذين رفضوا الهجرة من أوطانهم األصلية في أوروبا والبالد ا

بعد انتقل ضد الفلسطينيين في وطنهم، وضد الشرطة والجيش االنتدابيين في فلسطين التي كانت تحت 
  .والذي بدوره سهل للصهاينة الهجرة ومن ثم احتالل واغتصاب فلسطين. سلطة االنتداب البريطاني

سطين الى قطاع غزة حين كان طفالً هم أنفسهم الذين هؤالء الذين شردوا الشيخ ياسين من بلدته في فل
لكنهم لم يجنوا ثمار جريمتهم إذ أن حركة حماس التي أسسها الشيخ أحمد ياسين . الحقوه واغتالوه كهالً

هذه الحركة استطاعت نتيجة مقاومتها الصلبة . ودخل السجن بعد ذلك حيث اعتقل وحكم لدى االحتالل
رتهم وسجلهم النظيف، باإلضافة لتراجع شعبية قادة منظمة التحرير ونظافة كف قادتها وحسن سي

ثم بعد اغتيال الرئيس . الفلسطينية وفصائلها نتيجة اتفاقية اوسلو وما نتج عنها من فساد في المؤسسات
الراحل ياسر عرفات استطاعت حركة حماس وبدون وجود شيخها ومؤسسها أحمد ياسين، وكذلك 

 عبد العزيز الرنتيسي وقادتها األوائل الشهداء صالح شحادة والمقادمة وابو دكتورها الشجاع الشهيد
استطاعت حماس بدون تلك األعمدة األساسية الفوز الساحق بانتخابات المجلس التشريعي . شنب

كانت . ثم شكلت أول وزارة فلسطينية من غير فتح وبعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. الفلسطيني
حاصرها العالم اجمع لكنها استمرت وصمدت وصبرت الى أن تم االتفاق على . ية بامتيازوزارة حمساو

سرعان أن انتهت بشكل مأساوي بعد أحداث غزة المؤسفة والتي . حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس
  .و فتح عملياً على الضفة الغربية. أعقبتها بسيطرة حركة حماس عسكرياً على القطاع

خ ياسين ظل حياً وشهد انتصارات حماس السياسية وقدرتها على حسم األمور أيضا ترى لو أن الشي
هل كانت . عسكرياً وإنهاءها حالة دحالن واألجهزة األمنية بشكل خاطف وملفت للنظر و سريع جداً

  األمور ستصل الى ما وصلت إليه؟
اس ومعه بعض معاونيه سؤال من الصعب اإلجابة عليه خاصة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عب

ومساعديه من فتح و فصائل أخرى يرفضون الحوار مع حماس، ويعتبرونها عقبة بوجه الحوار 
ترى هل يشمل هذا عودة . ويطالبون بعودة األمور الى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري. والوحدة

  .حكومة هنية وحل حكومة فياض؟؟
. ه فشل الحوار دون أن يجري أي حوار بينه وبين وفد حماسكالم عزام األحمد بعد زيارة اليمن وإعالن

يؤكد فعالً حقيقة النقاش الذي تسرب من . ومسارعة الرئيس عباس لتأكيد كالم األحمد في بيان رسمي
محضر اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني ونشره الزميل شاكر الجوهري في صحيفة 

" .. ربما يكون الحديث عن الوحدة الوطنية خطأ" ث قال عباس في االجتماع حي. الوطن األردنية مؤخراً
رفضتها، رغم أنها هي التي أوعزت لليمن، وكتبت نصها، " حماس"المبادرة اليمنية " وأضاف أيضاً 
  ..!"..؟ ألننا وافقنا عليها..فلماذا ترفضها

وأثبتت أنها بعد رحيل الشيخ . ة جداًأخيراً نقول أن حركة حماس مع وجود الشيخ احمد ياسين كانت قوي
لذا من . وأهم قادتها في الداخل مازالت قوية بما فيه الكفاية وانه من الصعب القفز فوقها أو تجاهلها

ربما يكون الحديث عن الوحدة الوطنية " األفضل لكل حريص على الوحدة الوطنية أن يتجاهل عبارة 
  .لصفوف والتمسك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطينيوأن يدعو للوحدة والحوار ورص ا" ... خطأ

  ٢٣/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  انهيار نظام األبوات الفلسطيني .٥٥

  عبد الستار قاسم
كان يشير نظام األبوات الفلسطيني إلى فكر ثوري فلسطيني يهدف إلى تحرير الوطن وطرد الـصهاينة                

ة أنفسهم أبويا ليشير إلى ثوريتـه       وقد حرص قادة فلسطينيون باألخص من حركة فتح على تسمي         . الغزاة
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انتشرت أسماء أبوات رنانة ومتعددة أذكر منهـا        . ومدى التزامه بالقضية الفلسطينية والقتال ضد إسرائيل      
أبو شامخ وأبو صادم وأبو كفاح وأبو نضال وأبو قاهر وأبو الليل وأبو الهول وأبو عازم وأبو ثائر وأبو                   

  .النصر، الخ
وطنية إلى درجة أن أطفاال كانوا يتعجلون األمر ويتبنون لقبا تيمنا بهذا الثـائر أو               كان يحمل االسم داللة     

وقد عرف الشعب الفلسطيني العديد من األشخاص بألقابهم األبوية ودون معرفة أسمائهم الشخصية             . ذاك
  .في الكثير من األحيان

لقد انهـارت   . د أصيبت بضربة قوية   لقد تأثر وهج هذه األلقاب سلبا بعد اتفاق أوسلو ألن فكرة التحرير ق            
الفلسفة الكامنة وراء اللقب مع ظهور طاولة المفاوضات، ولم تعد فكرة القتال والجهاد هي المهيمنة على                

ولهذا لوحظ تراجع كبير في استخدام نظام األبـوات بعـد           . األبعاد الثقافية والفكرية والوطنية الفلسطينية    
لم تغد هناك ثقة بالـدالالت األصـلية        . تركيز على األسماء الشخصية   إقامة السلطة الفلسطينية وأصبح ال    

لأللقاب األبوية من قبل حاملي األلقاب ومن قبل الناس العاديين، حتى أن األطفال لم يعد لديهم توجه نحو                  
  .حمل لقب أبو

 الـسلطة   ظهر مؤخرا نظام أبوات جديد له مدلوالت ودالالت جديدة نابعة من أجواء الفساد التي صنعتها              
فظهر مثال لقب أبو الطحين للتدليل على سرقة الطحين أو استعمال الطحـين الـذي يـأتي                 . الفلسطينية

وهناك اآلن أبو األسـبرين واألكـامول للتـدليل علـى           . كمساعدات للناس لتحقيق أرباح مادية شخصية     
رج، وهنـاك أبـو     مزوري األدوية، وهناك أيضا أبو الجواالت للتدليل على مهرب الجواالت من الخـا            

  .النسوان للتدليل على خسة شخص نسويا، وأبو الشنط وأبو العنزات، وأبو اآلثار وأبو الجرافات
انهار نظام األبوات القديم ليظهر نظام أبوات جديد يعبر عن مرحلـة جديـدة فـي التـاريخ النـضالي                    

أمام الـشعوب واألمـم     هذا نظام جديد يسيء للشعب الفلسطيني، ويجعل من الشعب صغيرا           . الفلسطيني
األخرى، ويجعل الناس صغارا جدا أمام العدو الصهيوني الذي من المفروض أن يصاب باالرتعاش من                

لقد أذل هؤالء األبوات الجدد شعب فلسطين، وجعلوه مـادة للتنـدر            . عزة نفوس الفلسطينيين وشموخهم   
أوال وأخيرا، ألن السنين تمـر      نحن شعب فلسطين نتحمل المسؤولية      . والهزء واالستسخاف واالستخفاف  

نحن نهمس بحكاياتهم، ونغمـز ونلمـز، لكننـا عنـد           . ونضالنا ضد هؤالء ال يتجاوز المجالس الخاصة      
  .المواجهة ندير ظهورنا، وربما ال نبخل ببعض عبارات النفاق

 كـل   علينا أن نقف بجرأة وشجاعة لمواجهة هؤالء الفاسدين الذين يعيثون في األرض الفساد، ويدمرون             
  .مقومات الشعب األخالقية والوطنية واالجتماعية واالقتصادية

٢٣/٣/٢٠٠٨  
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  :كاريكاتير .٥٦
  

  
  

  ٢٤/٣/٢٠٠٨المستقبل   


