
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مخول من الرئاسة" األحمد" والستئناف الحوار وليس للتنفيذ" إعالن صنعاء" :أبو مرزوق
  الحكومة المقالة تتوقع فتح معبر رفح قريباً

   مدير عام المعابر السابق في غزة متورط في اختالس مبالغ مالية بعلم عباس:"المجد"موقع 
   ان وقف الصواريخ تكتيكوتؤكد" إسرائيل"تنفي أي اتفاق هدنة مع  "القسام"

   ينجحىحت دعم من مصر والسعودية ى يحتاج ال"حماس"أي اتفاق مع : مصدر فتحاوي
  على الفلسطينيين" قوم عمالق"فتوى يهودية تتيح تطبيق حكم 

  نشعر وكأن لنا حدودا مع ايران في قطاع غزة: الرئيس المصري
 يرهابلير يقر بفشل اإلستراتيجية الحالية في قطاع غزة ويطالب بتغ

 توافق علـى نـشر"إسرائيل"
 شرطي فلـسطيني فـي      ٦٠٠
  جنين

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                    ١٠٣٠:         العدد                  ٢٦/٣/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥  "عالن صنعاءإ"بالكامل يتبنى عباس ": وكالة معاً" .٢
 ٥  المبادرة اليمنية فرصة لتجاوز االنقسام: شعث .٣
 ٦  ة سعودية ومصريةال مستقبل ألي اتفاق بين حماس وفتح دون موافق: مصادر فلسطينية .٤
 ٦    إلطالق عملية سالم جدية"إسرائيل"بالضغط على  يطالب أمريكا حّماد .٥
 ٦  أو الطرد من مدينتهم" التشريعي"نواب القدس بين االستقالة من  .٦
 ٧  ق حملة للدفاع عن نوابها المعتقلين في السجون اإلسرائيليةكتلة حماس البرلمانية تطل .٧
 ٧  الحكومة المقالة تتوقع فتح معبر رفح قريباً .٨
 ٨  مدير عام المعابر السابق في غزة متورط في اختالس مبالغ مالية بعلم عباس: المجدموقع  .٩
 ٨  "اإلسالمجيش "احد قيادات تنظيم " محمود بصل"مجهولون يقتلون  .١٠
    

    :المقاومة
 ٨  "إعالن صنعاء"مشعل يبحث مع موسى وعدد من القادة العرب سبل دعم  .١١
 ٨ اط الفلسطينيين بشباكهاعلى إسق" الشاباك"صيام يتهم حكومة فياض بمساعدة  .١٢
 ٩   "إسرائيل" تطالب القمة العربية بوقف التطبيع مع "المؤتمر الوطني الفلسطيني"فصائل  .١٣
 ٩  ات االختالسقريع يؤيد اتفاق صنعاء ويقود تيارا في فتح للمصالحة مع حماس وينفي شائع .١٤
 ٩ "إعالن صنعاء"قلقة من الخالفات في فتح غداة " الجهاد" .١٥
١٠   ينجحى دعم من مصر والسعودية حتى يحتاج ال"حماس"أي اتفاق مع : مصدر فتحاوي .١٦
١٠  الصواريخ تكتيك ان وقف وتؤكد" إسرائيل"تنفي أي اتفاق هدنة مع  "القسام" .١٧
١١   لتخلص من االتفاقاارجو اال تكون هذه طريقة للتراجع و:  يرد على قريعمحمد نصر .١٨
١١  واتفاق وشيك على معبر رفح... في ملف شاليط" حمساوية"ليونة : مصارد فلسطينية .١٩
١١  هو تفّرد في تخاذ القرار تجاوز مرجعية المخيم" عين الحلوة"سبب اشتباك : أسامة حمدان .٢٠
١٢   واألمور كلها تحت السيطرة ... ثانيا" نهر بارد"ال : ابو العينين .٢١
١٢   ة في قباطيا تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات اسرائيلي"سرايا القدس" .٢٢
١٢   فصائل مسلحة تهاجم بالصواريخ أهدافا اسرائيلية: قطاع غزة .٢٣
١٣   وأعد لتنفيذ عملية لحماس..اعتقال ناشط في الجبهة الشعبية قتل جندي إسرائيلي .٢٤
١٣   في الضفة الغربية من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية"حماس"  من أنصارتسعةاعتقال  .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  ومصر للتهدئة" حماس"رفضت اقتراحاً من " إسرائيل" .٢٦
١٣   "معاليه ادوميم"نتنياهو يهاجم حكومة أولمرت لتجميدها االستيطان في  .٢٧
١٣   االسرائيلي" العمل"بيرتس يعتزم المنافسة على رئاسة  .٢٨
١٤   "حزب اهللا"موفاز يدعو إلى عدم التأثر بتهديدات  .٢٩
١٤   النواب العرب في الكنيست يقررون مقاطعة خطابات ليبرمان .٣٠
١٤   يرحب بدعوة الملك السعودي إلجراء حوار بين الديانات الثالثالحاخام األكبر .٣١
١٥  على الفلسطينيين" قوم عمالق"فتوى يهودية تتيح تطبيق حكم  .٣٢
١٥    الى اسرائيلتراجع أعداد المهاجرين من فرنسا .٣٣
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١٥  لمواجهة المتسلّلين الفلسطينّيين نّاص إلكترونيق .٣٤
١٥    مليار٤٩الدولية في األسواق المالية  خسائر اإلسرائيليين من األزمة .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٦  وق الالجئين في رسالة إلى عمرو موسىيؤكد على حقتجمع العودة الفلسطيني  .٣٦
١٦  فقدان الثقة بالسالم في أوساط الفلسطينيين واإلسرائيلييناستطالع مشترك يبين  .٣٧
١٧  هشارونسجن في سجن مجدو واألم وطفلتها في أسير األب : عائلة فلسطينية .٣٨
١٧  الحركة اإلسالمية تستعد لتنفيذ معسكرات عمل في النقب في ذكرى يوم األرض .٣٩
١٧  دعوات إلبعاد اإلعالم الفلسطيني عن التجاذبات الداخلية .٤٠
   

   :اقتصاد
١٨ ي الفلسطينية التحرك أكثر في األراضنويي صندوق االستثمار الفلسطيني .٤١
   

   :صحة
 ١٨  عودة عدد من مرضى قطاع غزة الذين تلقوا العالج في مصر .٤٢
   

   :ثقافة
 ١٨  الشرطة االسرائيلية تمنع حفل اعالن شعار القدس عاصمة الثقافة العربية .٤٣
   

   : األردن
١٨  العاهل األردني يؤكد مواصلة األردن في توفير الدعم والحماية للكنائس فـي القدس .٤٤
١٩  توقيعات لونية رافضة للعنف: جدارية أين العالم من غزة .٤٥
   

   :لبنان
١٩  قل ضابطاَ بتهمة التجسس وتعت تتهم حزب اهللا بمحاولة إغراقها بالمخدرات"إسرائيل" .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
١٩  نشعر وكأن لنا حدودا مع ايران في قطاع غزة: الرئيس المصري .٤٧
١٩  بدخول أراضيها" حماس"السلطات المصرية ترفض السماح لمحمد نزال القيادي في  .٤٨
٢٠  إسرائيل وأمريكا هما المسؤولتان عن اإلنقسام الفلسطيني: سرور .٤٩
٢٠  الرئيس اليمني يسعى لجمع مشعل وعباس برعاية القمة العربية .٥٠
٢٠  الرئيس اليمني يطلع العاهل السعودي على نتائج الحوار الفلسطيني .٥١
٢٠   بعدم جدية" إسرائيل"المبادرة العربية جادة قابلتها : الرئيس السوداني .٥٢
٢١   مصر تفتح معبر رفح لعودة المرضى الفلسطينيين .٥٣
٢١   شاحنة مساعدات لقطاع غزة من معبر كرم أبو سالم١٠٠دخول  .٥٤
٢١   العاهل السعودي يدعو إلى حوار بين األديان السماوية .٥٥
   

   :دولي
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٢١   الوحدة الفلسطينية شرط إلقامة الدولة : الرئيس الروسي .٥٦
٢١   روسيا ترحب باتفاق فتح وحماس على المصالحة  .٥٧
٢٢   يتطلب جهوداً دولية أكبر٢٠٠٨اتفاق سالم نهائي قبل نهاية : بان كي مون .٥٨
٢٢    على بناء الجدران العازلة" اسرائيل"رئيس وزراء سريالنكا ينتقد اقدام  .٥٩
٢٢   بتغيرهابلير يقر بفشل اإلستراتيجية الحالية في قطاع غزة ويطالب  .٦٠
٢٣   برلمانية أوروبية تنتقد ممارسات االحتالل ضد الفلسطينيين .٦١
٢٣  مليوناً لخزينة السلطة١٧٦ مليون يورو منها ٣٠٠االتحاد األوروبي يصرف  .٦٢

   
    :مختارات

٢٣  ٢٠٢٠وذ المسلمين في المملكة المتحدة بحلول توقع بروز نفدراسة ت .٦٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  مخول من الرئاسة" األحمد" والستئناف الحوار وليس للتنفيذ" إعالن صنعاء" :أبو مرزوق .٦٤
٢٦  فهمي هويدي... ملكونتعثر الحوار الفلسطيني بين الذين ال يريدون والذين ال ي .٦٥
٢٩  هاني المصري... المبادرة اليمنية وحوار الطرشان الفلسطيني .٦٦
 ٣١  منير شفيق... بال قيادة.. الكيان الصهيوني .٦٧
٣٢  خالد وليد محمود. ..! عندما تعتلي قائمة الدول األكثر فسادا"إسرائيل" .٦٨
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
   شرطي فلسطيني في جنين٦٠٠ توافق على نشر "إسرائيل" .١

 أعلـن وزيـر     : أسعد تلحمي  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في   و ،الناصرة من   ٢٦/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 شرطي فلسطيني في جنين ليتولوا      ٦٠٠على انتشار   الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أمس موافقة إسرائيل        

مسؤوليات فرض النظام والقانون، على أن تبقى المسؤولية األمنية الكاملة، أي مالحقة الفلسطينيين وتنفيذ              
االعتقاالت، في يد جيش االحتالل، على غرار االتفاق الذي سمح بانتشار الشرطة الفلسطينية في نـابلس                

وسيباشر أفراد الشرطة مهماتهم في جنين بعد أن ينهوا دورة تـدريب فـي          .وطولكرم قبل بضعة شهور   
  .األردن تمولها الواليات المتحدة

. لكن السلطة أعربت عن غضبها من القرار اإلسرائيلي الذين حدد وجهة رجال األمن في مدينـة جنـين                
ـ   وقال وزير الداخلية عبد     رجـل أمـن     ٦٠٠ثون عـن    اإلسرائيليين يتحـد  "إن  " الحياة"الرزاق اليحيى ل

يتدربون في األردن، ونحن نريد أن ننشرهم في أي مكان نريد، لكن إسرائيل أعلنت عن جنين، وهو أمر                  
  ".مثير للغضب ألننا لم نطلب نشرهم في جنين

 تخطط لنشر هذه القوات في مدينة الخليل التي يقيم المستوطنون في قلب البلـدة القديمـة                 السلطةوكانت  
  .رائيل أرادت إبعادهم إلى منطقة أخرىمنها، لكن إس

ـ    وقـال  ". وجوب محاولة منح تسهيالت للفلسطينيين، حتى بثمن مخاطرة محسوبة        "وبرر باراك قراراه ب
من الواضح لنا جميعاً أنه من أجل تعزيز فرص المفاوضات مع الفلسطينيين، يجب إنشاء مناخ جديد                "إن  

ت، بحيث ال يتعارض األمر مع األمن، وأمن دولة إسرائيل          وإيجابي عبر استنفاد كل وسيلة لمنح تسهيال      
حكومة الفلسطينية سالم فياض خالل لقائهما اليوم في        الوأضاف أنه سيبحث مع رئيس      ". هو األمر األهم  
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مجموعة مشاريع اقتصادية، منها مشروع إقامة منطقة صناعية في حـاجز ترقوميـا غـرب الخليـل                 
وأشـار إلـى أن الجـيش       . ر فرص العمـل آلالف الفلـسطينيين      ومشروعان زراعيان، يفترض أن توف    

اإلسرائيلي يدرس سبل منح تسهيالت لرجال األعمال الفلسطينيين في المعابر الرئيـسة، وأنـه سـيتيح                
  . مايو المقبل في بيت لحم حرية الحركة/للمشاركين في مؤتمر الدول المانحة المقرر في أيار

ـ وفي رام اهللا، قال فياض رداً على         عن جدول أعمال اللقاء، إنه سيطالب بإزالـة القيـود     " الحياة"سؤال ل
اإلسرائيلية التي تعيق النشاط االقتصادي وحرية الحركة في األراضي الفلسطينية، بما يشمله مـن فـتح                

لدينا مطالب ملحة لتغيير الواقع على األرض بما يخـدم          "وأضاف أن   . للمعابر وإزالة للحواجز العسكرية   
  ".لنشاط االقتصادي وتحقيق تقدم فعليتمكين ا

 وعـن   يوسـف الـشايب    رام اهللا عن مراسلها في القـدس و     نقالً   ٢٦/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وأوردت  
فياض، أمس قدرة قوات األمن الفلسطيني على فرض سيطرتها األمنية بشكل كامـل             سالم  أكد  : وكاالتال

 فياض سيشترط خالل لقائـه      إنل فلسطيني كبير    وقال مسؤو . على كافة المحافظات والمناطق الفلسطينية    
مع باراك عدم اجتياح قوات االحتالل اإلسرائيلي للمناطق التي تتولى فيها الشرطة الفلسطينية مهمة حفظ               

  . الفلسطينيينأمام، وذلك لعدم إحراج الحكومة األمن
ـ ، عبر مسؤول في وزارة الحرب اإلسرائيلية عن ارتياحه لما وصفه            أخرىمن جهة    التعـاون بـين    "بـ

 إلـى بخفض سرقات السيارات " انه سمح إلىمشيرا  " الجيش اإلسرائيلي والشرطة الفلسطينية في طولكرم     
  .في إسرائيل" حد كبير

ومن جهته أكد محافظ مدينة جنين قدورة موسى ظهر أمس استعداد الجانب الفلسطيني إلدارة المنـاطق                
  . في المدينةالتي ستسمح إسرائيل للسلطة الوطنية بتسلمها

  
  "عالن صنعاءإ"بالكامل يتبنى عباس ":  معاًوكالة" .٢

 تبنيه الكامل لما تم     أعلنمحمود عباس   الفلسطيني   الرئيس   أن اًعلنت مصادر مطلعة لوكالة مع    أ: بيت لحم 
 إنوقالت تلك المصادر التي فضلت عدم ذكر اسـمها           .االتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس في صنعاء       

 رئيس كتلة فتح البرلمانية ورئيس وفـد        األحمد جاء عقب اجتماع جمع الرئيس مع عزام          الرئيس إعالن
 األربعـاء  سيعقد    صحفياً  مؤتمراً أنضافت ذات المصادر     وأ . اليمن وبحضور عدد من القادة     إلىالحركة  

  . للحديث عن الموضوعاإلعالميفي رام اهللا سيعقده نبيل عمرو مستشار الرئيس 
  ٢٥/٣/٢٠٠٨رية وكالة معاً اإلخبا

  
  المبادرة اليمنية فرصة لتجاوز االنقسام: شعث .٣

نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني أن الحوار بـين حركتـي فـتح             .د أكد: سيد عبد العال   -القاهرة  
وحماس سوف يركز على تنفيذ المبادرة اليمنية بكافة بنودها، وليس للتعامل معها كإطار للحوار ألن ذلك                

 إلى ما أكدته فتح من أن بنود المبادرة واضحة ونريدها للتنفيـذ ولـيس               نتيجة، مشيراً لن يؤدي إلى أي     
وقال . وأوضح شعث في تصريحات خاصة لعكاظ أن فتح قبلت المبادرة اليمنية بدون أي شروط             . للحوار

لي إن الموافقة السريعة لحركة فتح على المبادرة اليمنية نفت مزاعم حماس بوجود فيتو أمريكي إسـرائي               
على الحوار الفلسطيني، واعتبر أن الطريق أصبح مفتوحا بعد توقيع حماس علـى مبـادرة المـصالحة                 

ونصح شعث حماس بتنفيذ المبادرة باعتبارها فرصة ذهبية للخـروج         الوطنية وإذابة الجليد بين الطرفين،    
  .من حالة االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطينية

  ٢٦/٣/٢٠٠٨عكاظ 
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  ال مستقبل ألي اتفاق بين حماس وفتح دون موافقة سعودية ومصرية: طينية فلسمصادر .٤

 كشفت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى النقاب عن أن إعالن صنعاء ليس له أي أفـق                 :رام اهللا 
ـ        وطلبت االحتفاظ باسمها أن الجهـد      " قدس برس "سياسي ميدانيا، وأوضحت هذه المصادر التي تحدثت ل

به في الساحة الفلسطينية من الجميع، لكنه كان من األجدر أن تكون جامعة الدول العربية               اليمني مرحب   
 في المعادلة بين حماس وفتح، وال سيما المملكة السعودية ومصر ليكونا شـاهدين علـى التوافـق                  طرفاً

، على   الفلسطيني وحماة لظهره في مواجهة الرفض األمريكي واإلسرائيلي للحوار مع حماس           -الفلسطيني
وأشارت ذات المصادر إلى أن عزام األحمد أخطأ في التوقيع على اتفاق يساوي بين الـذي                 .حد تعبيرها 

جرى في غزة والضفة، وعدم اعتبار أن المبادرة اليمنية للتنفيذ وليست للحوار، وهو السبب الداخلي الذي                
  .يه في صنعاءيدعو إلى عدم التفاؤل بأي مستقبل لهذا االتفاق الذي تم التوقيع عل

وعما إذا كان الجدل الذي نشب عقب توقيع االتفاق يعكس حجم خشية حركة فتح من سيطرة سالم فياض                  
فتح تنظيم قديم وعريق، وال أحد      "على مقاليد األمور في السلطة وتهميش حركة فتح، قالت هذه المصادر            

لرسل الذين قادوا البشرية كانت لهم      يستطيع قيادة الشعب الفلسطيني إذا لم تكن له شرعية نضالية، حتى ا           
تعاني من  ) فتح(شرعية نضالية، ولهذا فإن حركة فتح ال تخشى ظاهرة سالم فياض، على الرغم من أنها                

سوء فهم في العالم العربي، وهي لم تتخل ال عن عروبتها وال عن دينها وال عن نـضالها، وسيكتـشف                    
لنقد البناء وبين اغتيال الصورة الذاتية لشعب عظيم مثل         العرب ومنهم اإلسالميون مع الزمن الفرق بين ا       

  .، على حد تعبيرها"فتح"الشعب الفلسطيني وحركة عظيمة مثل حركة 
  ٢٥/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
   إلطالق عملية سالم جدية"إسرائيل"بالضغط على  يطالب أمريكا حّماد .٥

 الفلـسطيني اإلدارة األميركيـة      اد المستشار السياسي للـرئيس    طالب نمر حم  : عبد القادر فارس   -غزة  
بالضغط على إسرائيل إلطالق عملية سالم جدية وفق آلية وليس مجرد عناوين عامـة، مـشددا علـى                  
ضرورة أن تنتقل من مجرد إعالن الرؤى إلى خلق آليات للتنفيـذ واإلشـراف المباشـر علـى عـودة                   

ذه اإلدارة تتحمل مسؤولية ما يمكن      وحذر في تصريح لعكاظ من انه إذا لم يتحقق ذلك فإن ه           . المفاوضات
لكنه اعتبر أن التحرك األمريكي الذي      . أن يحدث من انفجار في المنطقة فالشعب ال يمكن أن يبقى صامتا           

 أن  مؤكـداً  ،تشهده المنطقة يعكس االهتمام الذي تتمتع به القضية الفلسطينية رغم تعثر العملية الـسلمية             
 أن زيارة رايس المرتقبـة إلـى   إلى وأشار. تحقق شيئا حتى اآلنالمفاوضات التي جرت مع إسرائيل لم       

المنطقة تجيء في ظل ظروف متغيرة هذه المرة، وهو ما يضع على الجانب األميركي مسؤولية كبـرى                 
  .لوضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤوليات

  ٢٦/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  
  تهمأو الطرد من مدين" التشريعي" القدس بين االستقالة من نواب .٦

كشفت مصادر برلمانية النقاب عن تعـرض نـواب          :نابلسمن   ٢٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
وحـسب تلـك    . مقدسيين للتخيير بين استقالتهم من المجلس التشريعي أو الطرد من مـدينتهم، القـدس             

 يعلـن   راًالمصادر فإن ثالثة من نواب القدس باإلضافة لوزيرها خالد عرفة، أصدر االحتالل بحقهم قرا             
ووفقا لنواب  . سحب هوياتهم ومساومتهم بتخييرهم بين االستقالة من المجلس التشريعي أو سحب هوياتهم           
، "التـشريعي "كتلة التغيير واإلصالح المنبثقة عن حركة حماس فإن النواب رفضوا تقديم استقالتهم مـن               

  .فقامت سلطات االحتالل بسحب هوياتهم
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فـي المجلـس    " كتلة التغييـر واإلصـالح    " استنكرت   :القدس من ٢٥/٣/٢٠٠٨ قدس برس وجاء في   
القرار اإلسرائيلي سحب هويات نواب منطقة القـدس        ) ٢٥/٣(التشريعي في بيان أصدرته اليوم الثالثاء       

 من نية سلطات االحتالل إبعاد أسرى نواب القـدس بعـد قـرار              تحذروالمعتقلين في سجون االحتالل     
  .االحتالل سحب هوياتهم

  
  ماس البرلمانية تطلق حملة للدفاع عن نوابها المعتقلين في السجون اإلسرائيليةكتلة ح .٧

 أنهـا  البرلمانية التابعة لحركة حماس أمس الثالثاء        واإلصالحأعلنت كتلة التغيير     :شرف الهور أ -غزة  
أكـدت  و . للدفاع عن النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون اإلسـرائيلية         إعالميةأطلقت حملة شعبية    

 . نواب القدس عن المدينة    إبعادالكتلة في بيان أنه أيضاً من أهداف الحملة الوقوف بوجه خاص ضد قرار              
 تحمـل   إلـى  الشرعية، داعية الرئيس عبـاس       ى أسر وإبعادوذكرت أن حملتها تحمل عنوان ال العتقال        

اعتبار قضيتهم جزءاً مـن     مسؤولياته تجاه النواب والوزراء المعتقلين وتحديدا تجاه قضية نواب القدس و          
كما طالب الكتل البرلمانية في التشريعي العمـل         . عن المدينة  إبعادهم قرار   إللغاءملف القدس، والضغط    

 أن سراح زمالئهم النواب والوزراء المختطفين، مشددة في الوقت ذاته علـي ضـرورة               إلطالقالمكثف  
، ىلي قضية الدفاع عن النواب والوزراء األسـر        والمجتمع الدو  واإلسالمية كل البرلمانات العربية     ىتتبن

  .وإسالميوان يضعوها علي سلم األولويات قضية نواب القدس بما تحمله من رمزية وبعد عربي 
  ٢٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   المقالة تتوقع فتح معبر رفح قريباًالحكومة .٨

قال المهندس عالء الدين     :في رائد ال  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
المبشرات الحالية في شأن فـتح      "األعرج، المستشار االقتصادي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إن          

، مشيراً إلى إمكانية فتح المعبـر قبـل         "معبر رفح الحدودي مع مصر، إيجابية أكثر من أي وقت مضى          
وفي شأن ما نشرته مـصادر   .رة واضحة بذلكإبريل المقبل في حال أعطت مصر إشا      /األول من نيسان  

إلى تفاهم بخصوص   " إسرائيل"إعالمية مقربة من حماس، حول توصل الحركة ومصر والرئيس عباس و          
التفاهمات كانت بالفعل مدار حديث بـين األطـراف         "الترتيبات الفنية على المعبر، قال األعرج إن هذه         

المقربة من حماس، إلى أنه ال يـستطيع تحديـد          " سطينفل"ولفت في تصريحات نقلتها صحيفة       ".المعنية
فتح المعبر ليس باألمر السهل، حيـث       "موعد فتح المعبر إال عندما تبلغهم مصر رسميا بذلك، معتبراً أن            

، التي لم تقل شـيئاً      "إسرائيل"يحتاج إلى موافقة إقليمية، عدا عن أن الالعب األساسي في الموضوع هو             
  ".بهذا الصدد حتى اللحظة

مصر بـدأت بإعـادة     "أن  " حسنة االطالع "نسبت لمصادر مصرية وصفتها ب    " فلسطين"وكانت صحيفة   
ترميم الجانب المصري من معبرها وخاصة صالة المسافرين لتجهيزه الستقبال المسافرين في حال فـتح               

ـ                  "المعبر ة ، موضحة أن موضوع المعبر تم االتفاق عليه بشكل كامل ما بـين جميـع األطـراف برعاي
  ".مصرية، شريطة أن يكون متزامنا مع التهدئة التي يجري وضع اللمسات األخيرة عليها

قالت مـصادر فـي حمـاس       :  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٣/٢٠٠٨الحياة  وأضافت  
، وأضافت أن حكومة هنيـة المقالـة    "باتت قريبة "إن إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر         " الحياة"لـ
 أخيراً ترميم صالتي الدخول والخروج في الجانب الفلسطيني من المعبر، كما اتُخذت الترتيبـات               دتأعا"

  ".الالزمة الستقبال العابرين على الجانبين الفلسطيني والمصري
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  مدير عام المعابر السابق في غزة متورط في اختالس مبالغ مالية بعلم عباس: المجد موقع .٩
، عن تورط مدير عام     "االنترنت"على شبكة   " المجد اإللكتروني "شرها موقع   كشفت وثيقة رسمية، ن   : غزة

المعابر السابق في قطاع غزة باختالس مبالغ مالية كبيرة، كان يصرفها على نفقات للهـدايا لألصـدقاء                 
وتبين الوثيقة أن نظمي مهنا مدير عـام        . ونثريات وغيرها، وذلك بعلم من رئيس السلطة محمود عباس        

رئيس عباس، استولى على الكثير من األموال بعلم عباس واسـتغلها فـي             الالسابق والمقرب من    المعابر  
 دوالراً صرفت ٣,١١٥,١٦٣وتوضح الوثيقة أن مبلغاً ويقدر بـ       . شراء مواد متنوعة دون إقفال الحساب     

كما . الغلحساب نظمي مهنا كهدايا لألصدقاء ومصاريف ونثريات شخصية، وأنه ال يوجد إقفال لهذه المب             
 دوالر، وتكشف أيضاً عـن أنـواع        ٢٧,٠٨٤وتبين أن المبلغ الذي وصل لفاتورة الهاتف مهنا تقدر بـ           

جيـب شـيروكي وتـم شـراؤه        : متعددة من السيارات اشتراها مهنا الستعماله الشخصي وهي كالتالي        
ـ        G.M.C دوالر، وسيارتان من نوع      ٣٥,٠٠٠بـ   دوالر واألخـرى   ٩٨٩٠ واحـدة يقـدر ثمنهـا بـ
  .  دوالر٧,٤٠٠بـ

  ٢٦/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  "اإلسالمجيش "احد قيادات تنظيم " محمود بصل" يقتلون مجهولون .١٠

احد " محمود بصل " مسلحين مجهولين اختطفوا المواطن      إن ذكرت مصادر فلسطينية وشهود عاين       :غزة
جنوب مدينة  " نيتساريم " في قطاع غزة وقتلوه والقوا بجثته في منطقة محررة         اإلسالمقيادات تنظيم جيش    

 مدينة غـزة فيمـا شـوهد        أنحاءقامت الشرطة التابعة للحكومة المقالة بغزة حواجز في مختلف          أو .غزة
وقالت مصادر فلـسطينية   .لعشرات من رجال الشرطة في مفترقات الشوارع الرئيسية والطريق الساحلي  

  .يم جيش االسم في قطاع غزةقائد تنظ" ممتاز دغمش" لـاأليمن محمود بصل يعتبر الساعد إن
  ٢٦/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  "إعالن صنعاء"مشعل يبحث مع موسى وعدد من القادة العرب سبل دعم  .١١

على وسائل  ) ٢٥/٣(، في بيان صحفي وزعه اليوم الثالثاء        "حماس"قال المكتب اإلعالمي لحركة     : دمشق
ل اتصال هاتفي مع القيـادة اليمنيـة    أعرب خال  ، رئيس المكتب السياسي لحماس     مشعل  خالد اإلعالم، إن 

الشروع فـي   "شكره وتقديره وتثمينه لها وللجهود التي بذلتها في التوصل إلى إعالن صنعاء، متمنياً              "عن  
   ".حوار فلسطيني وفقاً إلعالن صنعاء

نسخة منه، أن مشعل أجرى اتصاالت هاتفية مع        " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأضاف البيان، الذي تلقى     
 .دد من القادة والمسؤولين العرب، باإلضافة إلى األمين العام لجامعة الدول العربيـة عمـرو موسـى                ع

في صورة ما   "وأوضح البيان أن مشعل وضع أمين عام جامعة الدول العربية والقادة والمسؤولين العرب              
ة االنقسام الـسياسي  بضرورة تعزيز الجهود اليمنية ودعمها في سبيل معالجة حال     "، مطالباً   "تم في صنعاء  

  ".التي تشهدها الساحة الفلسطينية
  ٢٥/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  على إسقاط الفلسطينيين بشباكها" الشاباك"صيام يتهم حكومة فياض بمساعدة  .١٢

اتهم سعيد صيام القيادي البارز في حركة حماس، وزير الداخلية الفلسطيني األسبق، حكومة تسيير  :غزة
 في رام اهللا برئاسة سالم فياض بمساعدة المخابرات االسرائيلية على استدراج الفلسطينيين األعمال

وفي تصريحات أدلى بها الليلة قبل الماضية، قال صيام إن المخابرات االسرائيلية استغلت . للتعامل معها
 للتعامل معها بسبب قيام حكومة رام اهللا بقطع رواتب الموظفين والعاملين في محاولة استدراج الموظفين

واضاف أن التحقيقات التي اجرتها األجهزة األمنية في قطاع غزة مع عدد من المشتبه . حاجتهم للمال
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بارتباطهم بالمخابرات االسرائيلية دلت على قيام ضباط مخابرات إسرائيليين باالتصال بهم، وعرض 
ومة وإعطاء معلومات عن شخصيات توفير فرص عمل أو رواتب مقابل مساعدتهم في تتبع عناصر المقا

وحذر صيام الفلسطينيين . قيادية في الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أن ذلك يعتبر أمراً بالغ الخطورة
الذي تنصبه لهم المخابرات اإلسرائيلية، داعياً إياهم إبالغ الجهات األمنية " الشرك"من الوقوع في 

" متنفذة في السلطة"واتهم صيام قيادات وصفها بالـ . بيلالمختصة بأي اتصال أو أي عرض من هذا الق
بمحاولة استغالل المواطنين الذين قطعت حكومة فياض رواتبهم لضرب االستقرار واألمن في القطاع، 

  . والقيام بتفجيرات واغتياالت مقابل إعادة الرواتب
 ٢٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   "إسرائيل"قمة العربية بوقف التطبيع مع  تطالب ال"المؤتمر الوطني الفلسطيني "فصائل .١٣

المـؤتمر  "طالبت الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق، والتي تنضوي تحت ما يسمى            :  د ب أ   -دمشق  
للـشعب  " حـق العـودة   "امس الدول العربية وقادتها وزعماءها بالعمل على تـأمين          " الوطني الفلسطيني 

وناشدت لجنة المتابعة العليا التابعة للمؤتمر الوطني        .غزةالفلسطيني وفك الحصار اإلسرائيلي عن قطاع       
الذي جرى التوقيع عليه قبل أيام فـي العاصـمة          " إعالن صنعاء "الفلسطيني في بيان، القمة العربية دعم       

  .اليمنية بين فتح وحماس
  ٢٦/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  ات االختالسائع يؤيد اتفاق صنعاء ويقود تيارا في فتح للمصالحة مع حماس وينفي شقريع .١٤

علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية رفيعة المستوي امس بان مفوض            : من وليد عوض   -رام اهللا   
 وانـه   االتفاقواوضحت المصادر بان قريع كان على علم         .عام حركة فتح احمد قريع يؤيد اتفاق صنعاء       

 المصادر بان قريع يـرفض      واشارت .يقود تيار في الحركة للدفاع عنه ولعقد مصالحة مع حركة حماس          
هجوم بعض المسؤولين الفلسطينيين على اتفاق صنعاء، متهما الرافضين لالتفاق بانهم متضررون مـن              

وفي سياق  .المصالحة الوطنية، وبانهم يمثلون وجهة النظر االسرائيلية االمريكية من المصالحة الفلسطينية          
وعلمت القدس العربي من مـصادر   .ر امريكي ماليين دوال٣ امس شائعة اغتالسه   قريع مكتبآخر نفى   

في حركة فتح بان قريع يتهم النائب محمد دحالن اضافة الى ياسر عبد ربه امين سر اللجنـة التنفيذيـة                    
لمنظمة التحرير بالوقوف وراء بث شائعات ضده لثنيه عن مواقفه الداعية للمصالحة مع حماس وتشكيل               

  .حكومة وحدة وطنية على حد قول المصادر
  ٢٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

 
 "إعالن صنعاء"قلقة من الخالفات في فتح غداة " الجهاد" .١٥

 عن تخوفها وقلقها من الخالفات والتجاذبات الداخلية فى "الجهاد"أعربت : وكاالتو -محمد جمال–غزة 
لحوار ال يعطى تفاؤال كبيرا إلعادة ا"مؤكدة أن ذلك " إعالن صنعاء"حركة فتح التى جاءت إثر توقيع 

نحن ال نعلم صراحة ما سبب "وقال داوود شهاب الناطق باسم الجهاد امس الثالثاء . "واللحمة الفلسطينية
الخالفات التى نشبت بين قيادات فتح إثر توقيع اتفاق صنعاء، غير أنه من الضرورى أن يتم التخلص 

 "فتح"رب عن سعادة حركته بتوقيع وأع". من هذه الخالفات وإنهاء حالة االنقسام وتوحيد الجبهة الداخلية
نحن متخوفون مما "وأضاف ..  على البدء فى الحوار وانطالقه على أرضية جديدة وموحدة"حماس"و

  مشيرا إلى أن النزاع الحاصل بين " وهذا األمر ال يجعلنا نتفاءل كثيرا. حدث من خالفات بين قادة فتح
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حتاج إلى جهد يمكن أن ينهي حالة االنقسام بأسرع حركتي فتح وحماس ال يحتاج إلى مبادرات وإنما ي
   .وقت

 ٢٦/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
   ينجحى دعم من مصر والسعودية حتى يحتاج ال"حماس"أي اتفاق مع : مصدر فتحاوي .١٦

قال مصدر قيادي فتحاوي لـ لقدس العربي ان الحركة تكـرس كـل جهودهـا                : أشرف الهور  -غزة  
مع حركة حماس على قاعدة أن يحظى هـذا الحـوار بـدعم ورعايـة               الخاصة بموضوع اعادة الحوار     

وأكد المصدر  . مصرية وسعودية في آن واحد، وتحت قبة الجامعة العربية في القاهرة حتى ال يزعل أحد              
الذي طلب عدم الكشف عن هويته وهو قيادي بارز في فتح خالل حديثه لـ القدس العربـي ان حركتـه           

ن فتح وحماس يجب أن يحظى بدعم من مصر كونها دولـة اقليميـة كبيـرة،                تعلم جيداً أن أي اتفاق بي     
  .والمملكة السعودية التي رعت اتفاق مكة

وقال هذا قرار اتخذ داخل األطر القيادية في الحركة منذ بداية الحديث عن مبادرات رأب الصدع التـي                  
المسؤول بالقول نحن ال نريـد      وزاد هذا    .تقدمت بها من قبل السودان وقطر وبعض الفصائل الفلسطينية        

ونوه الى ان أي اتفاق بعد توقيعه يحتاج الى مجهودات           .أن يزعل منا أحد، حتى يكتب ألي اتفاق النجاح        
كبيرة ترعاها دول لها وزنها في المنطقة، وقال هذه الجهود ال يمكن أن تـوفر اال مـن خـالل مـصر       

  .القات وطيدة بالشأن الفلسطيني والسعودية بمشاركة أيضاً الدول العربية التي لها ع
وكشف المسؤول ان المباحثات السرية التي تمت قبل نحو الثالثة اشهر بين قيادات فـي حركـة فـتح،                   
وأخرى من حركة حماس في الضفة الغربية والتي هدفت اليجاد حلول لحالـة االنقـسام فـي الـساحة                   

  . بين الحركتين في مقر الجامعة العربيةالفلسطينية تم االتفاق خاللها على أن يتم توقيع أي اتفاق
  ٢٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   ان وقف الصواريخ تكتيكوتؤكد" إسرائيل"تنفي أي اتفاق هدنة مع  "القسام" .١٧

عن متحدث باسم جيش االحـتالل االسـرائيلي قولـه ان           ) هآرتس(نقلت صحيفة    : أشرف الهور  -غزة  
وقالـت   .على حال التهدئة التي تسود قطاع غـزة اآلن        حركة حماس تبدو معنية في هذا الوقت بالحفاظ         

الصحيفة نقالً عن المتحدث ان كل من حماس واسرائيل تلتزمان بما وعدتا مصر به في الحفـاظ علـى                   
الهدوء غير ان ناشطي حركة الجهاد االسالمي يواصلون من حين آلخر اطالق الصواريخ نحو بلـدات                

 حركة حماس تمتنع في هـذه المرحلـة عـن تزويـد الفـصائل               وأشار أيضاً الى ان    .اسرائيل الجنوبية 
  .الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة بالصواريخ 

اال أن كتائب القسام نفت على لسان الناطق باسمها أبو عبيدة وجود أية أوامر لديها تقضي بوقف اطالق                  
صواريخ الى تكتيك خاص    وعزا أبو عبيدة الهدوء النسبي في عمليات اطالق ال         .الصواريخ تجاه اسرائيل  

 ايقاف كل   ىوقال نحن نحدد متي نطلق الصواريخ ومتي نوقفها، ووقف الصواريخ ال يعن            .لكتائب القسام 
  .وسائل المقاومة، وهناك اعتبارات لكل شكل من أشكال المقاومة من حيث التوقيت والمكان والطريقة 

قال ان التهدئة ليست مجانية ولن تكون لألبـد         وأكد أبو عبيدة على مطالب تنظيمه قبل ابرام أي تهدئة، و          
فهي تهدئة مؤقتة مهما كانت مدتها، ونحن من حقنا حتى في ظل هذه التهدئة ان نبقى متمـسكين بقوتنـا                    

  .واعدادنا لمعارك قادمة مع االحتالل، ألن العدو غير معنى بأي تهدئة 
  ٢٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
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  لتخلص من االتفاق ا تكون هذه طريقة للتراجع وارجو اال:  يرد على قريعمحمد نصر .١٨
قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نصر، الذي شارك فـي              : زهير اندراوس  -الناصرة  

مفاوضات صنعاء بين حركتي فتح وحماس، أمس لـ القدس العربي حول تصريح أحمد قريـع رئـيس                 
حمد قريع بانه لم يتمكن من االتصال مع عباس النـه           اما فيما يتعلق بادعاء ا    "،  الوفد الفلسطيني المفاوض  

 ان هـذا     اهللا، كان منشغال باالجتماع مع نائب الرئيس االمريكي ريتشارد تشيني في المقاطعـة فـي رام              
االمر يتعلق بالعالقة بين االخوة اليمنيين، برعاية الرئيس اليمني شخصيا واقطاب حركة فتح، وارجو اال               

 واالستجابة للضغوط الخارجية للتخلص من االتفاق، بما يتماشى مع تصريحات           تكون هذه طريقة للتراجع   
  .اولمرت وباراك اللذين خيرا ابو مازن اما التفاوض مع اسرائيل او التفاوض مع حماس

  ٢٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  واتفاق وشيك على معبر رفح... في ملف شاليط" حمساوية"ليونة : مصارد فلسطينية .١٩

والدولـة  " حمـاس "كشفت مصادر فلسطينية أمس أن حركـة        :  رائد الفي  ، أحمد شاكر  ،زة غ -رام اهللا   
ـ . العبرية تبديان اهتماماً متزايداً في هذه األثناء إلنهاء ملف الجندي شاليط           إن اهتمـام   " األخبار"وقالت ل

لقطاع، يندرج في إطار محاولتها رفع الضغوط التي تتعرض لها، وضمان استمرار حكمها في ا             " حماس"
كما أوضحت أن الحركة تسعى إلى ضمان إطـالق سـراح نوابهـا             . في ظل غياب أفق الحوار الوطني     

ورجحت المـصادر   . المعتقلين في السجون اإلسرائيلية الستعادة غالبيتها المفقودة في المجلس التشريعي         
  .عن جزء من شروطها في ما يتعلّق بعدد األسرى" حماس"تنازل 

ر رفح، قالت المصادر إن اتفاق المعبر جاهز، وسيعمل به فور االنتهاء من موضوع              وفي ما يتعلّق بمعب   
التهدئة، وخصوصاً أن الرئاسة الفلسطينية تجهز قائمة بأسماء ضباطها وعناصرها الذين سيعملون فـي              

كما حددت مواقع الطرفين، بحيث تكـون       . المعبر، ويتوقع أن يكونوا ممن هم موجودون في قطاع غزة         
ناصر الرئاسة داخل المعبر مع المراقبين األوروبيين، فيما تبقى عناصر شرطة الحكومة المقالـة فـي                ع

تم االتفاق على أن يكون مقر      "وفي شأن المراقبين األوربيين، قالت المصادر إنه        . غزة على بوابة المعبر   
حتيـاطي فـي مدينـة      إقامتهم األساسي في مدينة عسقالن داخل الخط األخضر، وأن يكون هناك فريق ا            

ويرجح أن يـصل    . وستتولى حكومة رام اهللا جباية الرسوم الجمركية من المسافرين        ". العريش المصرية 
عدد من الدبلوماسيين المصريين من القاهرة الستئناف عملهم في السفارة المصرية فـي غـزة، التـي                 

  . على القطاع" حماس"غادرتها البعثة الدبلوماسية بعد سيطرة 
  ٢٦/٣/٢٠٠٨ر األخبا

  
  هو تفّرد في تخاذ القرار تجاوز مرجعية المخيم" عين الحلوة"سبب اشتباك :  حمدانأسامة .٢٠

 بزيارة الى مدينة صـيدا،      ،في لبنان أسامة حمدان امس    " حماس"قام ممثل حركة    : محمد صالح  -صيدا  
ة فلسطينية عليا على    واعلن عن توجه لتشكيل لجنة متابع     . حيث التقى النائبة بهية الحريري في مجدليون      

صعيد لبنان تضم كل القوى الفلسطينية، على غرار تلك التي تم تشكيلها في مخيم عين الحلـوة، ترعـى                   
  . الشأن الفلسطيني العام وتدير الحوار الفلسطيني ـ اللبناني بما يخدم العالقة والمصلحة المشتركة

 الحلوة، هو تفرد في اتخاذ القرار، ادى        واعتبر حمدان أن أهم سبب لالشتباك الذي حصل في مخيم عين          
ان ما حصل من اشـتباك      "وقال  . الى اشعار الجميع ان هناك تجاوز للمرجعية المتفق عليها في المخـيم          

واعلن حمدان موقفا من موضوع التعويض علـى  ". مؤسف نحن نرفضه وندينه وندين كل من شارك فيه 
يدرك من ارتكب هذا األمر مسؤوليته تجاهه، ويجـب         يجب أن   : "وقال. المتضررين من هذه االشتباكات   

أن يدرك من تورط في هذه االشتباكات أن المخيم ليس ملكاً له ليدمر فيه كيفما شاء، ثم بعد ذلك يتحدث                    
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الذين ارتكبوا هذه االرتكابـات يجـب أن يتحملـوا          : "وتابع ". عن تعويضات وكأنه لم يرتكب أي شيء      
  ". ن يطرح في لجنة المتابعةالمسؤولية وهذا الموضوع يجب أ

  ٢٦/٣/٢٠٠٨السفير 
  
   واألمور كلها تحت السيطرة ... ثانياً" نهر بارد"ال : العينينابو  .٢١

ان ال نهر بارد ثانيا فـي       "في لبنان سلطان ابو العينين      " فتح"قال امين سر حركة     : محمد صالح  -صيدا  
االمور كلها تحت السيطرة لمنع اي تداعيات       اي من المخيمات الفلسطينية، وتحديدا في عين الحلوة، ألن          

وشدد ابو العينين على ان اي تحرك من قبل المطلوبين للسلطات اللبنانية سيردع ويقمع في مهده،                . "امنية
 شخصا  ١٧ان هناك قائمة من     "واوضح  . وإن اتفاقا جرى بين القوى االسالمية كافة بشأن الوضع االمني         

طات اللبنانية، واي شخص من هؤالء او غيرهم يفكر في التحرك فـي             في المخيم مطلوبين من قبل السل     
نحن ال نقول اننا سنسلم احدا منهم، اال ان         : وتابع. "اتجاه معين، سيتم ردعه ومنعه من ارتكاب اية جرائم        

اي واحد منهم تبرز من حوله مؤشرات يمكن ان تضر بأمن المخيم، لن نتردد مع االخـوة الفلـسطينيين          
التي كـان لهـا بعـض       " عصبة االنصار " توقيفه وتسليمه بالتوافق مع كل القوى بما فيها          مجتمعين عن 

التحفظات على التسليم االخير من الناحية الشرعية، اال انها في الموضوع االمني ملتزمة جدا واثبتت هذا                
  . االمر مرات عدة ونحن نتفهم هذه الناحية الشرعية

  ٢٦/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  خوض اشتباكات عنيفة مع قوات اسرائيلية في قباطيا  ت" القدسسرايا" .٢٢

أعلنت سرايا القدس في مدينة جنين شمال الضفة الغربية امـس انهـا             :  وكاالت االنباء  -رام اهللا، غزة    
خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش االسرائيلى التى توغلت فى بلدة قباطيا الليلـة قبـل الماضـية                  

سم السرايا في تصريح صحفي أن مجموعة من سرايا القدس تمكنت مـن             وأكد المتحدث با   .وفجر امس   
   .التصدي لآلليات العسكرية التي توغلت في البلدة من عدة محاور

  ٢٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
 
   فصائل مسلحة تهاجم بالصواريخ أهدافا اسرائيلية: قطاع غزة .٢٣

 عدة تنظيمات فلسطينية    تبنت :غزة عن اشرف الهور مراسلها من     ٢٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
مسلحة أمس الثالثاء مسؤوليتها عن اطالق رشقات من القذائف الصاروخية محلية الصنع تجاه أهـداف               

وقالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد االسالمي ان مقاتليهـا        .اسرائيلية محيطة بقطاع غزة   
من حـدود قطـاع غـزة الـشمالية، وان          أطلقوا صاروخا من طراز قدس على بلدة سيديروت القريبة          

  .المجموعة المهاجمة عادت لقواعدها بسالم 
 مسؤوليتها عن قصف ذات البلدة بستة صواريخ من طراز صمود ،            ىكذلك تبنت كتائب أبو علي مصطف     

الى جانب اطالق ثالثة صواريخ أخرى على بلدة ناتيف هعتسراه وموقع زكيم العسكري شـرق مدينـة                 
  .غزة

أعلنت كتائب القسام الجنـاح العـسكري   : وكاالت االنباء، و غزة    من    ٢٦/٣/٢٠٠٨ستور  وأضافت الد 
ملـم شـرق بلـدة      ١٠٠ قذائف هاون عيار   ٤لحركة حماس ، أنها قصفت موقع المنطار اإلسرائيلي بـ          

  .القرارة جنوب القطاع
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   وأعد لتنفيذ عملية لحماس..قتل جندي إسرائيلي  ناشط في الجبهة الشعبيةاعتقال .٢٤
من الجبهة الشعبية، إبراهيم سعيد     " المطلوبين"قالت تقارير إسرائيلية إن قوات االحتالل اعتقلت أحد كبار          

، والذي اعترف لدى التحقيق معه بأنه كان له دور في االشتباكات التي وقعـت               ) عاما ٢٣(إبراهيم سالم   
 حيث قتل أحد الجنود، ويدعى      سبتمبر الماضي، / ، في أيلول  ءمع قوات االحتالل في مخيم عين بيت الما       

وأشارت المصادر ذاتها أيضا إلى دوره في محاولة تنفيذ عملية لحركة حمـاس فـي                .بن تسيون هنمان  
، والتي كان من المفروض أن تنفـذ        "يوم الغفران "نابلس بتوجيه من نهاد شقيرات، والتي تم إحباطها في          

 .عملية من قبل جيش االحتالل والشاباكمن قبل ناشط قام سالم بتجنيده، إال أنه تم إحباط ال
  ٢٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   في الضفة من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية"حماس" من أنصار تسعة اعتقال .٢٥

 من أنصار الحركـة     ٩ األجهزة األمنية الفلسطينية اعتقلت      إن ، في بيان،  قالت حركة حماس  : ألفت حداد 
وأضافت أن األجهزة األمنية اقتحمت أربعة       .فة الغربية في الضفة، مساء أمس االثنين في محافظات الض       

مساجد في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل وأزالت لوحات النصرة لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                  
  .ولوحات إحياء لذكرى الياسين، على حد تعبير حركة حماس

 ٢٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ومصر للتهدئة" حماس"رفضت اقتراحاً من " إسرائيل" .٢٦

رفضت مقترحات مصرية   " إسرائيل"مسؤول، أمس، إن    " إسرائيلي"قال مصدر سياسي      :غزة  رائد الفي   
إذ إنها ال تريد تهدئة وهمية تمنح حماس مهلة إلعادة تسلحها           " "حماس"وفلسطينية لقبول التهدئة مع حركة      

ضـغوطاً مـصرية    "اك  ونسبت اإلذاعة العبرية إلى المصدر السياسي إشارته إلى أن هن         ". وتعزيز قوتها 
قـد  " هـآرتس "وكانت صحيفة    ".بقبول التهدئة " إسرائيل"وفلسطينية تمارس على الواليات المتحدة لتقنع       

ذكرت، أمس، أن حماس أبرمت اتفاق تهدئة قبل ثالثة أسابيع مع القيادة المصرية يـنص علـى وقـف                   
 .إطالق الصواريخ وااللتزام بالتهدئة

  ٢٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "معاليه ادوميم" يهاجم حكومة أولمرت لتجميدها االستيطان في نتنياهو .٢٧

شن زعيم المعارضة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهوامس هجوما الذعا علـى الحكومـة            :  د ب أ   -تل أبيب   
االئتالفية لتجميدها أعمال البناء في مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة بالقرب من مدينة القدس في الـضفة                

ونسبت اإلذاعة اإلسرائيلية إلى نتنياهو خالل جولته التي قام بها قبل ظهرا في المنطقـة                .ربية المحتلة الغ
قرب مدينـة معاليـه     ) إي واحد (إن الحكومة جمدت فعال أعمال البناء في المنطقة المصنفة          "المذكورة ،   

إن "وأضاف .رخصة في القدس  أدوميم في الوقت الذي تمتنع عن تجميد مشاريع البناء الفلسطينية غير الم           
  ".األمر يستدعي تحرك لمعرفة دوافع الحكومة في وقف أعمال البناء

  ٢٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  االسرائيلي" العمل" يعتزم المنافسة على رئاسة بيرتس .٢٨

أكد عضو الكنيست االسرائيلي ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس امـس إعتزامـه               د ب أ     -تل ابيب   
وقال بيرتس فـي تـصريح    .اسة حزب العمل في أي وقت تجرى فيه مثل هذه المنافسة         المنافسة على رئ  

سيختفي من علـى الخارطـة      .. حزباً ال تجرى فيه منافسة على منصب الرئاسة       "لالذاعة االسرائيلية إن    
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وكان بيرتس شغل منصب نائب رئيس الوزرا ووزير الدفاع االسرائيلى منذ شهر أيار عـام               ". السياسية
  . حيث لم ينجح في الفوز برئاسة حزب العمل مجددا٢٠٠٧حتى شهر حزيران عام  و٢٠٠٦

  ٢٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  "حزب اهللا" إلى عدم التأثر بتهديدات يدعوموفاز  .٢٩

دعا وزير المواصالت اإلسرائيلي شاؤول موفاز، أمس، اإلسرائيليين إلى االستمرار في السفر             :) أ ش أ  (
فصح اليهودي، بالرغم من اإلنـذارات التـي تطلقهـا األجهـزة األمنيـة              إلى الخارج واالحتفال بعيد ال    
ونقـل الموقـع     . على تنفيذ عمليات انتقامية بعد اغتيال مغنيـة       " حزب اهللا "اإلسرائيلية من احتمال إقدام     

إسرائيل تقوم بكل ما هو مطلوب، ولكن ال يجب علينا          "عن موفاز قوله إن     " هآرتس"االلكتروني لصحيفة   
جيب لكل تهديدات األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا، وعلى اإلسرائيليين البقاء على حيـاتهم                أن نست 

وكانت حالة من الخوف قد سادت، أمس، فـي          ". الطبيعية مع اإلصغاء لتعليمات هيئة محاربة اإلرهاب      
  . مدينة الخضيرة إثر تلقي الشرطة بالغا عن وجود فدائية تتجول في المدينة

  ٢٦/٣/٢٠٠٨السفير 
 
  النواب العرب في الكنيست يقررون مقاطعة خطابات ليبرمان .٣٠

قرر أعضاء الكنيست من الكتل العربية مقاطعة كافة خطابـات رئـيس حـزب              :  رامي منصور  -يافا  
العنصري افيغدور ليبرمان من على منصة الكنيست وذلك بمغادرة قاعة المداوالت لـدى             " إسرائيل بيتنا "

 العربية في الكنيست بعد التشاور عدم منح ليبرمـان فرصـة التحـريض علـى                وقررت الكتل  . تحدثه
 من على منصة الكنيست ، على غرار مقاطعة اعضاء الكنيست العرب لخطابات رئـيس               ٤٨فلسطينيي  

وقال النائـب جمـال زحالقـة ، فـي حـديث             .ميئير كاهانا في ثمانينات القرن المنصرم     " كاخ"حركة  
هانا اميركي األصل ، وليبرمان هو روسي األصل ، وما هو سوى كاهانا برطنة              لقد كان كا  " "الدستور"لـ

   فقد أصبح هذا الفاشي والعنصري هو وأرؤه جزءاً من التيار المركزي لسياسة اسرائيل ، . روسية
حمل النائب محمد بركة ، الحلبة السياسية ووسائل اإلعالم والمجتمع في إسـرائيل  مـسؤولية تنـامي                  و

 ، من خالل السكوت ، أو الدعم الصامت، وإعطـاء رمـوز             ٤٨ واستشراسها ضد فلسطينيي     العنصرية
وقال بركة خالل بحث هيئة فـي الكنيـست سلـسلة            .العنصرية منابر ومنصات من دون تقييد أو تحفظ       

كتلة ليبرمان مفلسة ، باتت على يقين أنها غير ملموسة على الساحة            "اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة      
 حين كانت في الحكومة وال اليوم وهي في المعارضة ، لذلك قرر المهاجر قائدها تبني برنامج مئير                  ، ال 

  ".كهانا البائد
  ٢٦/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   يرحب بدعوة الملك السعودي إلجراء حوار بين الديانات الثالث األكبرالحاخام .٣١

 حوار بين الديانات السماوية؛ اإلسالمية      ردا على دعوة الملك السعودي، عبد اهللا بن عبد العزيز، إلى عقد           
ـ        فـي إسـرائيل، الـراف يونـا        " الحاخام األكبر "والمسيحية واليهودية، يوم اإلثنين،، رحب ما يسمى ب

يمد يده ألية مبادرة سالم وألي حوار يهـدف إلـى وقـف             "ميتسغار، بدعوة الملك السعودي، وقال إنه       
د سبق وأن تحدث مرارا كثيرة عن كون الحـوار بـين            وأضاف أن ق   .، على حد قوله   "اإلرهاب والعنف 

باهتمام دعوة الملك السعودي، مشيرة إلى أنـه        " هآرتس"وقد تناولت    .األديان هو الطريق الحقيقية للسالم    
  ".يحمل مرتبة دينية مهمة، وهي حارس الحرمين"

  ٢٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  على الفلسطينيين" قوم عمالق" يهودية تتيح تطبيق حكم فتوى .٣٢
أفتى عدد من كبار الحاخامات في إسرائيل بأنه يتوجب على اليهود تطبيق حكم : صالح النعامي: غزة

" هآرتس"ونقلت النسخة العبرية لموقع صحيفة . ، على الفلسطينيين"عمالق"التوراة الذي نزل في قوم 
مرجعيات وأحد أهم " تسوميت"على شبكة اإلنترنت أمس عن الحاخام يسرائيل روزين، رئيس معهد 

، إذ ينص "على كل من تعتمل كراهية إسرائيل في نفسه"، "عمالق"اإلفتاء اليهود، أنه يتوجب تطبيق حكم 
وحسب التراث . الحكم على قتل الرجال واألطفال وحتى الرضع والنساء والعجائز، وسحق حتى البهائم

حركاتهم تصل حتى حدود كانوا يعيشون في أرض فلسطين وكانت ت" عمالق"الديني اليهودي فإن قوم 
 مصر الشمالية

 ٢٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   الى اسرائيلتراجع أعداد المهاجرين من فرنسا .٣٣

أن عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل من فرنسا سجل تراجعاً نسبته           " معاريف"ذكرت صحيفة   : ا ف ب  
. ٢٠٠٧المقارنة مع الفترة نفسها من أكثر من أربعين في المئة في األشهر الثالثة األولى من هذه السنة، ب         
 مهاجراً فقط وصلوا إلى إسرائيل      ٢٤٥وقالت وزارة االستيعاب اإلسرائيلية في أرقام نشرتها الصحيفة إن          

وفي حال استمرار تراجع     . في المئة  ٤٢، أي بتراجع نسبته     ٢٠٠٧ في   ٤٢٠في الفصل األول في مقابل      
 .٢٠٠٨، فإنه قد يبلغ أقّل من ألفين في عام          ٢٠٠٦اعاً حتى   عدد المهاجرين من فرنسا، والذي سجل ارتف      

ـ   ٢٠٠٧ في   ٢٦٥٩وبلغ عدد المهاجرين اليهود من فرنسا         في المئة مما كان عليـه فـي   ٦,٥، أي أقل ب
وبشكل عام، يـشهد عـدد       .، بينما كانت إسرائيل تتوقع ارتفاعاً في عدد المهاجرين من هذا البلد           ٢٠٠٦

  .ينتقلون إلى إسرائيل تراجعاً مستمراً منذ سنواتالمهاجرين اليهود الذين 
  ٢٦/٣/٢٠٠٨األخبار 

  
  لمواجهة المتسلّلين الفلسطينّيين نّاص إلكترونيق .٣٤

كشفت تقارير إعالمية إسرائيلية أن جيش االحتالل اإلسرائيلي بدأ يستخدم جهازاً جديـداً فـي               : األخبار
نار من خالل الضغط علـى زر فـي غرفـة           محيط قطاع غزة يمكن بواسطته معاينة الهدف وإطالق ال        

ويتألف الجهاز من آلة تصوير ورشاش، ويمكن من خاللـه رصـد كـل              . العمليات من قبل الراصدات   
وإذا كانت هناك حاجة إلطالق النار، يمكـن القيـام          . التحركات التي تحدث بالقرب من الجدار الحدودي      

» رفائيـل «ز الجديد مـن تطـوير شـركة         والجها .بذلك من خالل الضغط على زر في غرفة العمليات        
اإلسرائيلية للصناعات العسكرية، التي بدأت بتطويره قبيل تطبيق خطة فك االرتباط من قطاع غزة عـام                

ويشرف على تفعيل الجهاز مجندات من وحدة االستخبارات الميدانية التابعـة لقيـادة المنطقـة               . ٢٠٠٥
  ."الخط األخضر"ابة الميدانية ضد عمليات التسلل باتجاه وتتركز مهمة الجهاز على تعزيز الرق .الجنوبية

  ٢٦/٣/٢٠٠٨األخبار 
 
   مليار٤٩الدولية في األسواق المالية  خسائر اإلسرائيليين من األزمة .٣٥

 شهراً، منهـا    ٤,٥ مليار دوالر في     ٤٩خسر الجمهور اإلسرائيلي في البورصات      :  خلف خلف  - رام اهللا 
والخسارة الهائلة التي لحقت بالجمهور اإلسـرائيلي جـراء         . مؤسساتية مليار دوالر في التوفيرات ال     ١٣

 مليار دوالر في    ٩ مليار دوالر في بورصة تل أبيب و       ٤٠األزمة الدولية في األسواق المالية تتوزع إلى        
فـأن  ) يديعوت(التابعة لصحيفة   ) عساكيم(وبحسب إحصائية أوردتها مجلة      . البورصات في أرجاء العالم   

 في المائة من قيمة حقيبة أمالك الجمهـور         ٨ت الحادة في البورصات حول العالم شطبت نحو         االنخفاضا
وإجمالي خسارة اإلسرائيليين في األيام األربعة       .  تريليون شيكل  ٢اإلسرائيلي، التي تصل اليوم إلى نحو       
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ق األسهم في  مليار دوالر أخرى في أسوا٢,٥ مليار دوالر في بورصة تل أبيب و     ١٣األخيرة تتشكل من    
  . البورصات العالمية

  ٢٤/٣/٢٠٠٨موقع ايالف 
  
  يؤكد على حقوق الالجئين في رسالة إلى عمرو موسىتجمع العودة الفلسطيني  .٣٦

 إلى  فيهابرسالة إلى عمرو موسى نوه      ) واجب(أرسل طارق حمود األمين العام لتجمع العودة الفلسطيني         
 وقضية الالجئين الفلسطينيين خصوصاً، السيما بعـد        ،موماًمدى الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية ع      

، وكذلك خطاب كثير من قادة المجتمع الدولي، والتـي تعرضـت            سرائيليينقادة اإل التصريحات عدد من    
جميعها لحق عودة الالجئين بطريقة باتت تدلل على تسليم هذه األطراف بأن يكون هذا الحق هو الـثمن                  

كما أشار حمود في رسالته إلى الجرائم اإلنسانية التـي     .  إتمام عملية التسوية   الذي يجب أن يدفع من أجل     
 في  ينترتكب بحق الفلسطينيين في العراق من قتٍل وخطٍف وتشريد، وكذلك إلى مأساة الالجئين الفلسطيني             

تم اإلشارة   ي  وقد طالب بأن   .مخيم نهر البارد في لبنان، والذين ال زالوا يعيشون مأساة التهجير من المخيم            
نصاً في المبادرة العربية إلى حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، وذلك وفق قواعـد                

 غير قابـل    اً وجماعي اً فردي اً حق هالقانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق اإلنسان بما ال يقبل التأويل، كون          
قضية الالجئين الفلسطينيين وحق عودتهم ثمنـاً        موقف رافض ألن تكون       والتشديد على اتخاذ   .للتصرف

  .للتطبيع والتسوية مع االحتالل
  ٢٦/٣/٢٠٠٨تجمع العودة الفلسطيني 

  
  فقدان الثقة بالسالم في أوساط الفلسطينيين واإلسرائيليين مشترك يبين استطالع .٣٧

 للرأي العـام    اً مشترك اًاستطالعأن  : رام اهللا  مراسلها من     محمد يونس   عن ٢٦/٣/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا ومعهد ترومـان            اهالفلسطيني واإلسرائيلي أجر  

أن الطـرفين غيـر     أظهـر    ، آذار الجـاري   ١٧ و ١٢ألبحاث السالم في الجامعة العبرية في الفترة بين         
من اإلسرائيليين  % ٥٣قال   حيث   .ي وقفها متفائلين بمحادثات السالم، وأنهما يعتقدان أنها غير مفيدة وينبغ        

أنـه  % ٣٩نهم يعتقدون أن لقاءات محمود عباس وإيهود أولمرت ليست مفيدة وينبغي وقفها، فيما رأى               أ
أن هذه اللقاءات غير مفيدة وينبغي وقفها، فيمـا أيـد           % ٧٥ قالفقد  أما الفلسطينيون،   . ينبغي استمرارها 

وفي المقابل  .  اإلسرائيليين معارضتهم لمبادرة السالم العربية      من %٥٧أبدى   كما   .فقط% ٢١استمرارها  
من اإلسرائيليين إجـراء    % ٤٤ من جهة أخرى أيد   و. %٣٢الفلسطينيين، فيما عارضها    من  % ٦٦أيدها  

، في حـين    من أجل الوصول إلى تسوية مع الطرف الفلسطيني       ذلك  محادثات مع حماس إذا تطلب األمر       
 إجراء مفاوضات مع حكومة وحـدة وطنيـة         ونؤيدمن اإلسرائيليين ي  % ٦٢إال أن   . %٥٤عارض ذلك   

من اإلسرائيليين  % ٤٥أيد  على صعيد آخر    و .%٣٤فلسطينية تتألف من حماس وفتح، فيما يعارض ذلك         
إطالق سراح مروان البرغوثي وإجراء مفاوضات معه إذا تطلب األمر ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق                

من اإلسرائيليين انسحاباً إسرائيلياً كامالً من      % ٥٩ وقد عارض . منهم% ٥١ عارضه   األمر الذي سالم،  
بين االستطالع أن حدة    قد  و .فقط% ٢٥  ذلك  أيد بينماهضبة الجوالن مقابل اتفاق سالم كامل مع سورية،         

اإلحساس بالتهديد لدى الفلسطينيين واإلسرائيليين ارتفعت بعد موجة العنف األخيرة مقارنـة باسـتطالع              
نهم قلقون من أنهم أو عـائالتهم قـد         أمن اإلسرائيليين   % ٧٤قال  حيث  ،  ٢٠٠٧اثل في كانون األول     مم

واألمر ذاتـه   . في االستطالع السابق  % ٦٤يتعرضون لألذى من العرب في حياتهم اليومية، مقارنة مع          
قبـل  % ٥٣مـع   منهم إنهم ال يشعرون باألمن لهم ولعائالتهم، مقارنة         % ٦٣بين الفلسطينيين الذين قال     

 ترتفع نسبة تأييد العنف بين الفلسطينيين في شكل كبير، فيما بقيـت نـسبة تأييـد                 إلى ذلك . ثالثة شهور 
  مـن  %٨٤ قالحيث  . اإلسرائيليين ألعمال عسكرية ضد الفلسطينيين مستقرة كما كانت قبل ثالثة شهور          
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ينية في القدس الغربية، فيما يعارضها       العملية المسلحة التي تمت في المدرسة الد       ونؤيدي منهالفلسطينيين أ 
من الفلسطينيين يؤيدون إطالق الصواريخ من قطاع غزة علـى البلـدات            % ٦٤كذلك، فإن    .فقط% ١٣

  .%٣٣  ذلكيعارضفيما والمدن اإلسرائيلية، 
أن نتائج االستطالع : رام اهللا مراسلها من  إبراهيم أبو كامش عن٢٦/٣/٢٠٠٨ الحياة الجديدة وأضافت
 كدولة للشعب "إسرائيل"ـ  ب متبادالًيعارضون اعترافاً% ٢٩من اإلسرائيليين يؤيدون و% ٦٧ أنأكدت

من % ٥٥فإن وفي المقابل . اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني كجزء من اتفاق تسوية دائمة
من % ٦٨من اإلسرائيليين و% ٦٦أن  إال %.٤٤  ذلك، في حين يعارض هذا الطرحالفلسطينيين يؤيدون

 وفي .الفلسطينيين يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية خالل السنوات الخمس المقبلة منعدمة أو ضعيفة
 متوسطة أو حدوث ذلكمن الفلسطينيين يعتقدون أن فرص % ٣٠من اإلسرائيليين و% ٣١ المقابل فإن

 . عالية
مـن  % ٢٧الع بينـت أن     أن نتـائج االسـتط    : الخليلمن  ٢٥/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وأوردت  

 أنه إذا استمرت القذائف الصاروخية في السقوط على البلدات اإلسرائيلية فإنه ينبغي             يعتقدون اإلسرائيليين
ه في حـال    أن% ٢٩ فيما تقول نسبة     ،اللجوء للخيار الدبلوماسي بدال من الخيار العسكري      " إسرائيل"على  

 القيـام   "إسـرائيل "أن علـى    % ٤١تقول نسبة من    ما  فيإعادة احتالل قطاع غزة والبقاء فيه،       ذلك يجب   
 وعلى صعيد آخر فقد     .من دون البقاء هناك   بعمليات مسلحة حسب الحاجة بالدخول للرد على الصواريخ         

 على اغتيال عماد مغنية قـد       من اإلسرائيليين يخشون انتقاما من حزب اهللا رداً       % ١٣بين االستطالع أن    
 على شكل العودة    انتقاماً% ٢١في حين يخشى    طالق النار على الحدود،     يأتي على شكل العودة لأللغام وإ     

يـرد   يعتقدون أن حـزب اهللا سـوف      ف% ٤٢أما  للقذائف الصاروخية على البلدات والمدن اإلسرائيلية،       
 سوف يضبط نفسه ولن يـرد       هيعتقدون أن % ١٣فقط  بعمليات ضد اليهود واإلسرائيليين في دول العالم، و       

  .العلى عملية االغتي
  
  هشارونسجن في سجن مجدو واألم وطفلتها في أسير األب : عائلة فلسطينية .٣٨

من بلدة جماعين جنوب نابلس في الـضفة         عائلة فلسطينية من   ثالثة أفراد    يقبع:  أمين أبو وردة   -نابلس  
هـو  األب جاسر عبد الرحمن في سجن مجـدو المركـزي و          حيث يقبع   . الغربية داخل سجون االحتالل   

 زوجته خولة زيتاوي المحكومة سنتين في سجن هشارون مع طفلتها غـادة             ، فيما تقبع  هرا ش ٤٥محكوم  
ولم يبق خارج الـسجن     . البالغة من العمر سنة ونصف السنة والتي وضعتها داخل مستشفى أحد السجون           

  . سنوات وتعيش مع عمتها٣من هذه العائلة إال الطفلة سلسبيل التي تبلغ من العمر 
  ٢٦/٣/٢٠٠٨ية الخليج اإلمارات

  
   اإلسالمية تستعد لتنفيذ معسكرات عمل في النقب في ذكرى يوم األرضالحركة .٣٩

 ٨في ذكرى يوم األرض، تعمل الحركة اإلسالمية في النقب على إنهاء الترتيبات األخيرة لتفعيل حوالي                
، وقد  معسكرات عمل في مناطق مختلفة من النقب، منها في قرى معترف بها، وأخرى غير معترف بها               

  .تجسدت الحاجة في هذا العام للعمل في القرى المعترف بها نظرا لألوضاع االقتصادية للمجالس المحلية
  ٢٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  دعوات إلبعاد اإلعالم الفلسطيني عن التجاذبات الداخلية    .٤٠

 لجامعات طالب أكاديميون وباحثون فلسطينيون في ندوة نظمتها جمعية أساتذة ا:عاطف أبو عامر - غزة
 الوسائل اإلعالمية المختلفة بأخذ دورها اإليجابي المأمول في تقوية النسيج االجتماعي ،في غزة
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 بلعب دور سلبي في تأجيج الفتنة الداخلية، واستعداء األطراف الفلسطيني، بعد اتهامات وجهت لها مؤخراً
  .الفلسطينية على بعضها البعض

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  

   التحرك أكثر في األراضي الفلسطينية نويي ار الفلسطيني االستثمصندوق .٤١
 صندوق االستثمار الفلسطيني أن يتحرك أكثر داخل البيـت الفلـسطيني مـع              نويي  :ب.ف.أ -رام اهللا   

، على أن ترتفع النسبة إلـى       استثمار نصف األموال في األراضي الفلسطينية من اآلن وحتى نهاية العام          
كما قال مديره العام محمد مصطفى في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز            ،  ٢٠١٢ من اآلن وحتى     %٧٠
  .أمس

  ٢٦/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  

   من مرضى قطاع غزة الذين تلقوا العالج في مصرعددعودة  .٤٢
 عبر معبر رفـح الحـدودي        غزة  قطاع ى عادوا إل   فلسطينياً  مريضاً ٤٧أفاد شهود عيان أن     : ألفت حداد 

وقال د معاوية حسنين مدير عام اإلسـعاف   . المصرية بعد أن تلقوا العالج الالزم      قادمين من المستشفيات  
 للمشافي بالقطاع   ى أن سيارات اإلسعاف نقلت جزء من المرض       ، الشفاء بمدينة غزة   ىوالطوارئ بمستشف 
  . منازلهمىباقي إلفي حين عاد ال ،الستكمال عالجهم

  ٢٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  اعالن شعار القدس عاصمة الثقافة العربية االسرائيلية تمنع حفل الشرطة .٤٣

ن لفعاليات ثقافية لالحتفال بمدينـة القـدس        ي منظم أن: رام اهللا  من   ٢٥/٣/٢٠٠٨ رويترز   أوردت وكالة 
ن الشرطة االسرائيلية منعت مهرجان في المسرح الـوطني         ، أفادوا أ  ٢٠٠٩عاصمة للثقافة العربية لعام     

مـا  أن  جمال غوشة مدير عام المسرح       وقد اعتبر    .المناسبةار  في القدس لالعالن عن الفائز بتصميم شع      
مدينة القدس يجب ان تكون مدينة مفتوحة لتعدد الثقافات التي هي جـزء مـن هـذه                 ف.. جرى خطأ كبير  

  .المدينة
رفيق الحسيني مدير أن : القدس المحتلة من ٢٦/٣/٢٠٠٨ الحياة الجديدة  مراسل عيسى الشرباتيوذكر

نشاطات في كل الشوارع والحارات واالزقة، الحتفاالت والمؤتمرات واد على إقامة الأكديوان الرئاسة 
 ابراز الوجه المشرق للمدينة، التي تتعرض للطمس والتخريب من قبل ويجبالقدس عربية، ألن 

ن ما قامت به شرطة االحتالل أ ، تهاني ابو دقة التي حضرت المؤتمرة الثقافةقالت وزيرفيما . اسرائيل
 . ن اسرائيل ال ترغب في التعايش السلمي مع الفلسطينيين، بل ومع العرب جميعاأت حقيقة يثب
  
   األردني يؤكد مواصلة األردن في توفير الدعم والحماية للكنائس فـي القدسالعاهل .٤٤

أكد العاهل األردني عبداهللا الثاني مواصلة األردن لدوره التاريخي في توفير الدعم :  بترا–عمان 
. ية للكنائس في القدس والحفاظ على الهوية العربية للمدينة المقدسة وحماية حقوق سكانها العربوالحما

كما أكد، خالل استقباله امس مطران الكنيسة اإلنجيلية األسقفية العربية في األردن واألراضي المقدسة 
 .لسطينيةسهيل دواني، أهمية دعم و تعزيز صمود المسيحيين العرب في القدس واألراضي الف

   ٢٦/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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  توقيعات لونية رافضة للعنف:  أين العالم من غزةجدارية .٤٥
انجز ثالثون فنانا من االردن والوطن العربي يرافقهم عدد من االطفال جدارية بعنوان اين العالم، وصاغ 

 قطاع غزة، ويأمل المشاركون رؤيتهم الرافضة لسياسة العنف وقتل االطفال والدمار والتهجير في
المشرفون على الجدارية أن تؤدي دورها اإلعالمي وكذلك أن يتم بيعها ورصد ثمنها للمساهمة في رفع 

 .المعاناة عن األهل المحاصرين في غزة
   ٢٦/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
    وتعتقل ضابطاَ بتهمة التجسس تتهم حزب اهللا بمحاولة إغراقها بالمخدرات"إسرائيل" .٤٦

 حزب اهللا  بمحاولة "إسرائيلية"اتهمت مصادر أمنية : عبد الرؤوف أرناؤوط، أ ف ب - القدس المحتلة
 مواطنين عربيين، عند الحدود "اإلسرائيلي" بالمخدرات بعد أن ضبط الجيش "إسرائيل"إغراق 

ين يصل وزنها  وبحوزتهما حقائب فيها كمية كبيرة للغاية من مخدرات الهيرو، اللبنانية–" اإلسرائيلية"
ويأتي ضبط كمية المخدرات غداة  ."إسرائيلي" مليون شيكل ٢٠ كيلوجراما وتبلغ قيمتها ٣٢,٨إلى 

تم تقديم الئحة اتهام ضدهما بتهمة تهريب مخدرات   بينهم عربيان"إسرائيليين"عتقال ثالثة إالكشف عن 
 متهم بالتخابر مع "اإلسرائيلي"ش ، فيما المعتقل الثالث هو ضابط صف في الجي"إسرائيل"من لبنان إلى 

، إضافة إلى تسهيل "اإلسرائيلي"حزب اهللا وتسليم المنظمة اللبنانية معلومات حول تحركات الجيش 
 .تهريب المخدرات مقابل مبالغ مالية تلقاها الضابط من ناشطين في حزب اهللا

 ٢٦/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  يران في قطاع غزةنشعر وكأن لنا حدودا مع ا: الرئيس المصري .٤٧

أفادت صحيفة هآرتس االسرائيلية، في عددها الصادر اليوم، أن الرئيس المصري حسني : بيت لحم
مبارك قال لدبلوماسي أوروبي التقاه مؤخراً ان الوضع في قطاع غزة أصبح يشبه الوضع في لبنان من 

ها حدوداً مع ايران في القطاع وأوضح مبارك ان مصر تشعر وكأن ل. ناحية التدخل االيراني في المنطقة
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية . معربا عن خشيته من تداعيات زيادة النفوذ االيراني في المنطقة

اسرائيلية قولها ان مصر غيرت سياستها إزاء االوضاع في قطاع غزة بعد اقتحام عناصر حماس للحدود 
. خية ايرانية الصنع باتجاه مدينة عسقالنفي منطقة رفح وبعد أن أطلقت حركة حماس قذائف صارو

وأشارت المصادر االسرائيلية الى أن مصر معنية بلجم النفوذ االيراني في قطاع غزة ووقف تعاظم 
  .حركة حماس

  ٢٦/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  

  بدخول أراضيها" حماس" ترفض السماح لمحمد نزال القيادي في المصريةالسلطات  .٤٨
ة في العاصمة المصرية القاهرة، أن الجهات األمنية المـصرية رفـضت الـسماح              ذكرت مصادر مطلع  

القـاهرة  "بدخول القاهرة للمـشاركة فـي مـؤتمر         " حماس"لمحمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة       
، والمقـرر أن يفتـتح فـي    "الحملة الدولية ضد االحتالل األمريكي والـصهيوني     "، الذي تنظمه    "السادس

وأضافت المصادر أن الجهـات األمنيـة       . ويختتم أعماله في الثالثين من الشهر الجاري      الخميس القادم،   
امتنعت عن تحديد األسباب التي دعتها التخاذ هذا الموقف، مشيرة إلى أن هذا الموقف ينسجم مع السياسة              

 ألي  المصرية التي تنتهجها منذ عملية الحسم العسكري في قطاع غزة، حيث لم تسمح السلطات المصرية              
  .بممارسة أي نشاط سياسي أو إعالمي على األراضي المصرية" حماس"قيادي من حركة 

  ٢٦/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  إسرائيل وأمريكا هما المسؤولتان عن اإلنقسام الفلسطيني: سرور .٤٩
وأنهما , أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تطابق وجهات النظر بين أمريكا وإسرائيل

وأشار إلى أننا إذا أردنا أن نكسب ود الجانب األمريكي أو نغير العقل , يعدان كيانا واحدا ومتساويا
فال ينبغي لنا مهاجمة إسرائيل بأي وسيلة ألن مصالحهم مشتركة وأن نوضح لهم أن , األمريكي

  . مصالحهم في المنطقة سوف تضار إذا لم تحل القضية الفلسطينية
 استعراض الدكتور سرور لنتائج زيارة الوفد البرلماني المصري برئاسته إلي الواليات جاء ذلك خالل

سرور أنه الحظ تطابق األسئلة التي تلقاها من . وأوضح د, المتحدة األمريكية مطلع الشهر الجاري
زها في فالجانبان تساءلوا عن حماس واختالفها مع فتح وكيفية فو, الجانب األمريكي والمنظمات اليهودية

واضاف أنه طالب الجانب األمريكي بتعديل , االنتخابات وكذلك قضية تهريب األسلحة لهم عبر مصر
على الحدود لمنع أي تسلل لألسلحة وضبط , اتفاقية كامب ديفيد التي تمنع وجود قوات مصرية كافية

ريكي بمد مصر كما طالب الجانب األم, الحدود بصورة كافية مطالبا بزيادة عدد القوات المصرية
  .بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضبط الحدود

  ٢٦/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 
 
   اليمني يسعى لجمع مشعل وعباس برعاية القمة العربيةالرئيس .٥٠

 أن الرئيس اليمني على عبد اهللا صالح، أجرى  كشفت مصادر فلسطينية في رام اهللا، النقاب عن :رام اهللا
ليوم الثالثاء، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب اتصاالت، أمس االثنين وا

خالد مشعل، وذلك بهدف عقد لقاء مصالحة بين االثنين " حماس"السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
وأوضحت هذه المصادر، أن خطة الرئيس اليمني جاءت  .برعايته على هامش القمة العربية في دمشق

، حول تفسير المبادرة اليمنية "حماس"وأيضا مع حركة " فتح"لمالسنات داخل حركة في أعقاب تصاعد ا
  .إعالن صنعاء"والتوقيع عليها تحت ما سمي بـ 

  ٢٥/٣/٢٠٠٨قدس برس 
  
  الرئيس اليمني يطلع العاهل السعودي على نتائج الحوار الفلسطيني .٥١

ئيس اليمني علي عبداهللا صالح في بحث خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز والر: الرياض
. الرياض، أمس، مجمل التطورات اإلقليمية والدولية وفي مقدمها االوضاع في فلسطين ولبنان والعراق

إنها لمناسبة تتاح لنا إلطالع خادم الحرمين على نتائج الجهود التي بذلها اليمن من : "وقال الرئيس اليمني
في حركتي فتح وحماس، والتي أسفرت عن توقيع إعالن صنعاء أجل تقريب وجهات النظر بين األشقاء 

  ".بالموافقة على المبادرة اليمنية لرأب الصدع في الصف الوطني الفلسطيني
  ٢٦/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  بعدم جدية " إسرائيل"المبادرة العربية جادة قابلتها : الرئيس السوداني .٥٢

لقادة العرب في قمة دمشق يعد خطوة مهمة أكد الرئيس السوداني عمر البشير ان اجتماع ا: دمشق
وأعرب البشير، في مقابلة بثتها الفضائية . لمواجهة التحديات التي تحيط باألمة العربية من كل جانب

السورية امس، عن أمله بأن يكون حضور القادة العرب على مستوى عال، ألن هناك تحديات كبيرة 
وقال الرئيس السوداني ان المبادرة العربية للسالم تعتبر . "االسرائيلي"تواجه األمة العربية، كالخطر 

محاولة جادة من الدول العربية للوصول الى السالم، ولكنها قوبلت بعدم الجدية وبالممارسات المنافية 
  "االسرائيلي"للتوجه السلمي من قبل االحتالل 
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  . العرب بالمزيد من التنازالت اضافة الى توسعه باالستيطان في االراضي العربية المحتلة ومطالبة
  ٢٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مصر تفتح معبر رفح لعودة المرضى الفلسطينيين  .٥٣

ذكر مصدر أمني أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح الحدودي مع :  د ب أ-القاهرة، تل ابيب 
 ٢٨بوعين وعددهم قطاع غزة، امس، لعبور المرضى الفلسطينيين والعالقين بمدينة العريش منذ أس

  . و مرافقا١٧مريضا 
  ٢٦/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   شاحنة مساعدات لقطاع غزة من معبر كرم أبو سالم١٠٠دخول  .٥٤

 شاحنة من المواد الغذائية لقطاع ١٠٠ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية إن السلطات سمحت، امس، بإدخال 
 تبرعت بها مصر، ١٠ ومن بينها ونقلت اإلذاعة عن مصادر عسكرية قولها إن إدخال الشاحنات،. غزة

  .شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة) كيرم أبو شالوم (جرى عبر معبر كرم أبو سالم 
  ٢٦/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  العاهل السعودي يدعو إلى حوار بين األديان السماوية  .٥٥

الرياض اقترح العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز، لدى استقباله المشاركين في ندوة ب: ب.ف.أ
حول حوار الحضارات بين العالم اإلسالمي واليابان، أمس األول، عقد حوار بين اإلسالم والمسيحية 

  .واليهودية، في دعوة غير مسبوقة وجهتها المملكة
  ٢٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   الوحدة الفلسطينية شرط إلقامة الدولة : الرئيس الروسي .٥٦

ديمير بوتين والمصري حسني مبارك، في موسكو امس، على أن أي           اتفق الرئيسان الروسي فال    :وكاالت
 في حال استعادة وحـدة      "ممكنة فقط "تسوية للنزاع في الشرق األوسط، تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية،           

من دون الوفاق ال يمكن إقامة دولـة فلـسطينية قابلـة            "من جهته، اعتبر بوتين أنه      . الصف الفلسطيني 
سـتؤيد  " بأن قمـة دمـشق       "اقتناعه"، معرباً عن    "إسرائيل"تقرار في المنطقة، بما فيها      ، كعامل اس  "للحياة

ستكون مستعدة لعقد هذا    " بشأن عقد مؤتمر للسالم في موسكو، ومشيراً إلى أن بالده            "المقترحات الروسية 
الرغبة فـي   "ها   والتي يتعين أن يكون لدي     "المؤتمر إذا بدا وكأن االتفاق بين جميع األطراف المعنية ممكن         

  . "تحقيق نتائج إيجابية
  ٢٦/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   روسيا ترحب باتفاق فتح وحماس على المصالحة  .٥٧

رحبت روسيا، امس، بارادة حركتي فتح وحماس بدء حوار بهدف تحقيق مـصالحة             :  ا ف ب   -موسكو  
 وحمـاس اعـادة     موسكو تعتبر تأكيد فتح   "وقالت وزارة الخارجية ان     . في وثيقة وقعت االحد في صنعاء     

جهودا كبيرة يجب ان تبذل من اجـل اعـادة          "واضافت ان   ". الوحدة الفلسطينية حدثا مهما يستحق الدعم     
التوافق والعودة الى الوضع السابق لتكون الحكومة الوطنية قادرة على العمل على االتفاقات التي ابرمت               

ن سيحققون في هذه الحالة حلمهم الوطني       نحن واثقون ان الفلسطينيي   "واكدت الخارجية الروسية    ". في مكة 
  ".بما في ذلك بناء دولة تتمتع بالسيادة

  ٢٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
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   يتطلب جهوداً دولية أكبر٢٠٠٨اتفاق سالم نهائي قبل نهاية : بان كي مون .٥٨

دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مجلس األمن الدولي إلـى لعـب   :  راغدة درغام-نيويورك  
التي أطلقها مؤتمر أنابوليس الدولي العام      " اإلسرائيليين" في دعم مفاوضات السالم بين الفلسطينيين و       دور

هدف طمـوح يتطلـب مـساهمة       "الماضي، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام الجاري            
هـذه العمليـة    "، إن   وقال مون، أمام جلسة علنية عقدها مجلس األمن أمس        . "أساسية من األسرة الدولية   

مهمة إلى درجة تتطلب عدم السماح بخسارة الزخم، من خالل السلبية وعدم االكتراث، أو التقهقر أمـام                 
قيام األسرة الدولية، بما فيها مجلس األمن، بدعم هذه العملية بات مسألة جوهريـة              "وأضاف أن   . "العنف
ة للشؤون السياسية لين باسكو في الجلسة ذاتهـا،         من جهته، قال وكيل األمين العام لألمم المتحد       . "أساسية

جميع النشاطات االستيطانية في القدس الشرقية وفي أي مكان آخر في الضفة الغربية تتنـافى مـع                 "إن  
في وقف النشاط االستيطاني بكل     " إسرائيل"فشل  "وأضاف أن   . "القانون الدولي ومع قرارات مجلس األمن     

واألمين العام تحدث عن قلقه من ذلك علناً قائالً إن إجراء فوريـاً             . قظواهره، يتنافى مع خريطة الطري    
  ."وعاجالً يجب أن يتخذ

  ٢٦/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
    على بناء الجدران العازلة" اسرائيل"رئيس وزراء سريالنكا ينتقد اقدام  .٥٩

" اسـرائيل "سة  انتقد رئيس الوزراء السريالنكي، راتناسيري ويكرمنايكه، سيا      :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
في اقامة الجدران العازلة في محيط المدن الفلسطينية في وقت يتجه فيه العالم والشعوب نحـو االنفتـاح                  

. على بعضها البعض في ظل النظام الدولي الجديد، مؤكدا ان اقامة هذا الجدار  امـر غيـر ضـروري                  
، في مقر مجلس الـوزراء      سالم فياض .وجاءت تصريحات ويكرمنايكه خالل لقائه مع رئيس الوزراء د        

حيث أكد فياض قدرة قوات األمن الفلسطينية على فرض سيطرتها في كافة المحافظات والمناطق، مطالبا               
  . بوقف ممارساتها ضد المواطنين وازالة معوقات حرية التنقل" اسرائيل"

  ٢٦/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  لب بتغيرها بلير يقر بفشل اإلستراتيجية الحالية في قطاع غزة ويطا .٦٠

دعا توني بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية الى الشرق االوسـط، الثالثـاء فـي               :  وكاالت، سما  –غزة  
في قطاع غزة، من دون ان يوضح اذا كان يؤيـد حـوارا مـع               " استراتيجية مختلفة "بروكسل، الى تبني    

ير، امام النواب االوروبيين    وقال بل . حركة حماس التي يرفض االوروبيون واالميركيون اي اتصال معها        
". اذا كان من امر تعلمناه خالل االشهر االخيرة، فهو ان االستراتيجية فـي غـزة فاشـلة               "في بروكسل،   

نحتاج الى استراتيجية تعزل المتطرفين وتشجع السكان، وحتى االن اذا لم نبد انتباها فقد نصل               "واضاف  
اذا قالت حماس انها تعترف بوجـود       " وتابع بلير    ".عزل السكان وتشجيع المتطرفين   : الى وضع معاكس  

ال يمكننا  "وقال ايضا   ". وانها تتخلى عن العنف، فيمكن ان تنضم بسهولة الى مفاوضات السالم          " اسرائيل"
، مالحظا انه تعلم خالل المفاوضات التي انهت اعمـال          "ان نقول ببساطة فلنشرك حماس في المفاوضات      

لكنه ". يجب تحقيق تقدم مع احد االطراف من دون خسارة الطرف االخر          "ه  العنف في ايرلندا الشمالية ان    
الـذي  " التخفيف من العبء  "الى  " االسرائيليين"في المقابل، دعا بلير     ". البدء بقطاع غزة  "كرر انه ينبغي    

ينبغـي  "واضـاف   . يشكله على الفلسطينيين؛ تكثيف الحواجز االمنية والذي يقيد حركة الناس والبضائع          
اذا كان يجب اقامة دولـة فلـسطينية       : "، ال يمكنهم االكتفاء بالقول    "االسرائيلي" تغيير في الموقف     حصول

  ".عليهم ان يساعدوا الفلسطينيين فعليا عبر منحهم الحرية والدعم الالزم القامة دولة". فلتقم هذه الدولة
  ٢٦/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
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  فلسطينيين برلمانية أوروبية تنتقد ممارسات االحتالل ضد ال .٦١

أكدت نائب رئيس البرلمان االوروبي لويزا مورغانتيني، امس، أن االتحاد األوروبـي     :  أ ش أ   -رام اهللا   
وتعديه على حريـات الـشعب      " االسرائيلي"ملتزم بالشرعية الدولية، وال يوافق على ممارسات االحتالل         

 الى بلدية نابلس، ان جهـودا مـضنية         وقالت مورغانتيني، خالل زيارتها والوفد المرافق لها       .الفلسطيني
بذلت وتبذل داخل البرلمان األوروبي، من أجل الضغط واإلفراج عن أعـضاء البرلمـان الفلـسطيني،                

وأعربت عـن   ". اإلسرائيلية"ورؤساء البلديات، وأعضاء المجالس البلدية والمحلية المعتقلين في السجون          
ني، مشيرة الى أن االحـتالل ال يقـوم بالفـصل بـين             أسفها لما رأته من تقطيع أوصال الشعب الفلسطي       

، وإنما يقوم بالفصل بين الفلسطينيين أنفسهم، من خالل منعهم من التحرك بحرية بين              "إسرائيل"فلسطين و 
وانتقدت البرلمانية سياسـة االتحـاد      . مدنهم ومخيماتهم وقراهم، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة         

سطينية خاصة، بعد التصويت في مجلس األمن الدولي اخيرا علـى اسـتمرار   األوروبي تجاه القضية الفل  
  .بقاء العقوبات على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام

  ٢٦/٣/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
  مليوناً لخزينة السلطة١٧٦ مليون يورو منها ٣٠٠االتحاد األوروبي يصرف  .٦٢

، وروي ديكنسون، القائم بأعمال رئـيس المفوضـية         سالم فياض، رئيس الوزراء   . وقّع د : جعفر صدقة 
 مليـون  ١٧٦األوروبية، في مقر مجلس الوزراء برام اهللا أمس، اتفاقية يحول بموجبها االتحاد األوروبي      

وهذا المبلغ هو جزء من رزمة مساعدات قيمتهـا         . لخزينة السلطة الفلسطينية  )  مليون دوالر  ٢٥٠(يورو  
 مليوناً التـزم    ٤٤٠وضية االوروبية في بروكسل عن صرفها، من أصل          مليون يورو، أعلنت المف    ٣٠٠

وبالتزامن مع توقيع االتفاقيـة بـرام اهللا، أعلنـت          . بها االتحاد االوروبي في مؤتمر المانحين في باريس       
 مليون يورو لـدعم خطـة التنميـة واالصـالح           ٣٠٠فيريرو فالدنر، في بروكسل، البدء بصرف مبلغ        

ت الحكم والتنمية االجتماعية والتطوير االقتصادي والقطاع الخاص والبنى التحتيـة           الفلسطينية في مجاال  
 ٤١ مليون يـورو للبنيـة التحتيـة، و     ٧٣ مليون يورو دعماً مباشراً للخزينة العامة، و       ١٧٦العامة، منها   

جئـين   مليون يورو لدعم الميزانية العادية لوكالة غوث وتشغيل الال         ١٧مليون يورو لبناء المؤسسات، و    
  .للعام الحالي، ومليونا يورو لمشاريع في القدس الشرقية" اونروا"

  ٢٦/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   ٢٠٢٠توقع بروز نفوذ المسلمين في المملكة المتحدة بحلول دراسة ت .٦٣
 توقعت دراسة بريطانية أن يبرز النفوذ المتزايد للدين اإلسالمي على الثقافة والحياة في بريطانيـا              : لندن

في شكل واضح خالل فترة تقل عن عشر سنوات، ذلك أن عدد المسلمين الذين يقيمون شعائر الصالة في              
المساجد في إنكلترا وويلز سيفوق عدد المسيحيين من طائفة الروم الكاثوليـك الـذين يتـرددون علـى                  

  .الكنائس
 ٢٦/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  مخول من الرئاسة" األحمد" ويذالستئناف الحوار وليس للتنف" إعالن صنعاء" : مرزوقأبو .٦٤

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركـة            :حاورته رنـا الشرافي  / صنعاء
حدث مهم مر بالشعب الفلسطيني، داعياً الرئيس محمود        " إعالن صنعاء "، أن   "حماس"المقاومة اإلسالمية   

كترث بالتهديدات اإلسـرائيلية الراميـة لترسـيخ        عباس إلى المضي قدماً بما يحقق مصالح شعبه وأال ي         
  .االنقسام الفلسطيني
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إن رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام األحمد، لو        ":" فلسطين"وقال أبو مرزوق في حوار خاص أجرته معه         
طرفي الخالف  ) فتح وحماس ( لم يكن مخوالً من قبل الرئيس لما جرت المحادثات الثنائية بين الفصيلين             

  .ني الداخلي المقصور عليهما دون أي فصيل آخر داخل منظمة التحرير أو خارجهاالفلسطي
وأوضح أن االنتخابات الرئاسية لن تكون مبكرة، وسيتم التوافق عليها وحتى يتم ذلك تكون قد أصـبحت                 
استحقاقاً، كما أن الحديث يدور حول انتخابات تشريعية مبكرة، وهي األخرى حتى التوافق عليها تكـون                

  .د أصبحت استحقاقاً، مشيراً أن مسألة االنتخابات المبكرة هي آخر عقبة قد تواجههمق
هو إعالن الستئناف الحوار بين الحركتين ال للتنفيذ وهو مـا توافقـت عليـه               " إعالن صنعاء "وذكر أن   

م، ومكمـل   ٢٠٠٥م، والقـاهرة    ٢٠٠٧الحركتان في اليمن، و أنه مبني على أساس تفاهمات اتفاقي مكة            
مع الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتـب         " فلسطين"هما، وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته        ل

  ":حماس"السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
  أبو مازن ال تخش التهديدات

منذ أن توجه وفد حركة حماس إلى اليمن خرجت أصوات فتحاوية لتقول إن هـذا الوفـد غيـر                   .. بداية
  على أي أساس كنتم تتفاوضون معه ؟. على أي اتفاق معهاللتوقيع ) مخول(

أثناء التفاوض سمعنا الكثير من العبارات المسيئة والكالم غير المسؤول عبر شاشات التلفـاز، إذ كـان                  
) إعـالن صـنعاء   (األستاذ عزام األحمد بطل هذه الروايات المتعددة، والذي تحدى أن يوقع وفد حماس              

قيعه وما شابه، كثيرا من العبارات التي قيلت والتي ليس من المفيـد تكرارهـا أو                زاعماً أننا ال نريد تو    
الحديث عنها، خاصة بعدما ثبت للعالم كله من هو الوفد الذي جاء بال مرجعية ومن الوفد الـذي وقـع،                    
ومن ثم حدثت ضجة حول هذا الموضوع، وكيف أن هذه األمور قد  تبلورت وعلى كل حال هذا أصبح                   

  . الماضي، وال أريد أن أتوقف عندهاآلن في
أما اآلن فهناك اتفاق تم التوقيع عليه وهذا االتفاق أنا اعلم والرئيس اليمني يعلم والجميع يعلم بأنـه تـم                    
التوقيع عليه بعد مشاورات مع رام اهللا، وبعد إذن من الرئيس أبو مازن، وهذا التوقيع لم يكن من فراغ،                   

ه حدث ضجيج في رام اهللا بعد التوقيع لسبب خروج أصوات داخـل الكيـان               والنقطة الثانية نحن نعلم ان    
  .الصهيوني تندد بالتفاهم وتنذر بالويل لمن يفاوض حماس أو يشكل معها حكومة وحدة وطنية

وقلنا منذ البداية إن التدخل في الساحة الفلسطينية خاصة من قبل العدو الصهيوني واإلدارة األمريكيـة،                
تفتيت الصف الوطني وعلى تقسيمه عكس مصالح الشعب الفلسطيني، وبالتـالي يجـب             يعمل دائما على    

على اإلخوة في فتح وعلى الرئيس أبو مازن أال يستمع ألي من هـذه الـضغوط، وال ألي مـن هـذه                      
التهديدات الصهيونية التي تنطلق هنا وهناك، والجميع يعلم أن الحوارات والمباحثات الجارية بين الوفدين              

طيني برئاسة أبو مازن واإلسرائيلي، في غالبيتها ال تصب في صالح الشعب الفلسطيني حتى يهددوا               الفلس
بها، ومن وجهة نظر أبو مازن والسلطة يرون بأنها تخدم الشعبين على اقل تقدير، ولذلك إذا توقفت هذه                  

 أال يخشى هـذه     المفاوضات سيكون المتضرر األساسي هو العدو الصهيوني، لذا على الرئيس أبو مازن           
التهديدات وأن يمضي قدماً لمصلحة شعبنا الفلسطيني في تطبيق ما تعاهدنا على الوفاء بـه، وان يفـتح                  

  .حوارا وطنيا مسؤوال يحقق مصالح وطنية تاريخية
إن ما حدث في اليمن هو حدث مهم، ومن األحداث التاريخية التي مرت على شعبنا في الفترة األخيـرة،                   

نت متباعدة واقتربت بهذه الصيغة وهذا االتفاق، وأصبح هناك إمكانية للحوار وأعطينـا             ألن المواقف كا  
أمالً للشعب الفلسطيني، وبالتالي نصيحتي لألخ أبو مازن وللسلطة في رام اهللا أال ينكثـوا غـزلهم وان                  

 كل ذلك في أال     يمضوا في تعهداتهم ويفتحوا حواراً، هم مسؤولون أمام شعبهم وأمام العالم وأمام اهللا قبل             
  .يبقوا االنقسام الفلسطيني، وان يتجاوزوا هذه المرحلة من الخالف إلى مرحلة فيها وفاق

  ال مجال للبس
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ولكن ادعاء نمر حماد مستشار الرئيس أبو مازن بأن هذا االتفاق وقع دون علم الرئاسة أال يـشعركم                  * 
  بالقلق؟

ثة من اإلخوة، قيس أبو ليلى والسفير الفلسطيني في اليمن          أنا ال أشاركه في هذا القول، كنا نلتقي بثال        .. ال
عزام األحمد، وهذا كان سـؤالي األول عنـدما بـدأنا           : أحمد الديك، باإلضافة إلى مندوب فتح المفوض      

الحوارات، هل األحمد مفوض باسم حركة فتح من الرئيس؟، فكرر األحمد أكثر من مرة بأنه يمثل فـتح                  
وبالتالي ال مجال للبس في هذا الموضوع، ولو لم يكن كـذلك مـا جـرت                ومفوض من قبل أبو مازن،      

  .المباحثات أصالً ألن المفاوضات كانت مع فتح وليس مع أي فصيل آخر
  ضغوط إسرائيلية

هل تتوقع أثراً لزيارة ديك تشيني، نائب الرئيس األمريكي إلى رام اهللا أو تدخالً وإن كان بشكل غيـر                   * 
  وء أخضر للتهديدات اإلسرائيلية؟مباشر من خالل إعطاء ض

إذا جرت مباحثات   :" لقد استمعتم كما استمعنا إلى تهديدات المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية عندما قال           
إذا شُكلت حكومة وحدة وطنية لـن       :" ، ثم قال  "مع حماس فلن يكون هناك مباحثات بيننا وبين الفلسطينيين        

، ولذلك هناك ضغوط إسرائيلية على الرئاسة، ونحن ال         " الفلسطينية يكون هناك تعهدات بيننا وبين السلطة     
نريد أن يتدخل في الساحة الفلسطينية من يفجرها بسبب تدخالته الخارجية في الشأن الفلسطيني الداخلي،               
والتآمر على حكومة الوحدة الوطنية كانت دوافعه باألساس خارجية، وبالتالي ال نريد أن نكرر األحـداث    

  .نيةمرة ثا
  إطار الستئناف الحوار

قيل بأن أبرز التعديالت التي أجريت على هذه المبادرة هي أن حماس وافقت على إجـراء انتخابـات                  * 
  مبكرة في مقابل عودة األوضاع في الضفة وغزة إلى ما كانت عليه في السابق، هل هذا صحيح؟

والذي ركز علـى نقطتـين      " الن صنعاء إع"الذي تم التوافق عليه هو ما تم ذكره في اإلعالم، تحت اسم             
أساسيتين، النقطة األولى تتحدث عن أن المبادرة اليمنية هي إطار الستئناف الحوار، بمعنـى أن نقـاط                 
المبادرة اليمنية السبع هي نقاط للحوار بما في ذلك النقطة األولى والتي من ضـمنها إجـراء انتخابـات                   

تحقاق هذا موضوع للتفاوض والحوار وإذا توافقنا علـى مـا         ، واالس )رئاسية وتشريعية (فلسطينية مبكرة   
إن : نتوافق عليه نذهب إلى آليات التنفيذ، لتنفيذ أي قضية نتفق عليها، ولعلي في هذه النقطة بالذات أقول                

استحقاق االنتخاب الرئاسي هو قادم وفي وقت قريب جدا، وبالتالي ال تعد انتخابات الرئاسة هي انتخابات                
  . هي استحقاق قادم في وقته، والحديث قد يقتصر على انتخابات مبكرة للمجلس التشريعيمبكرة، بل

إذا بدأنا الحوار وتوافقنا ال بد من إجراءات طويلة حتى نصل إلى هذه النقطة، وقد ال نتمكن من الوصول                   
ن إال أن نتوافـق     إليها إال في موعد استحقاقها، ألنه ال يمكن أن تجري انتخابات في ظل االنقسام، ال يمك               

على القانون الذي تجري االنتخابات بناء عليه، ال بد أن تكون هناك وحدة في السلطة الفلسطينية في غزة                  
والضفة الغربية، بمعنى حكومة واحدة تشرف على االنتخابات، أو مجلس قضاء أعلى، واللجنة الرئيسية              

ركزية، وهذا كله لـن يكـون إال باتفـاق          التي تجري االنتخابات تكون في الضفة وغزة، بمعنى لجنة م         
ووحدة الصف، وهذا يحتاج إلى وقت والى حوار، وبالتالي هذه النقطة بالذات لعلها نقطة حوار وال تقلق                 

  .أحداً
  فهم مرفوض

الرئاسة فهمت من ذلك أن اإلعالن للتنفيذ وليس كإطار للحوار، هل ذلك يعني أن وفدي الحركتين فتح                 * 
  زيد من الجلسات من اجل التوافق على ذلك؟وحماس بحاجة إلى م

جئنا إلى اليمن لنوضح موقفنا بأننا نوافـق علـى المبـادرة    :"انتهينا من هذه القضية وجاء وفد فتح ليقول    
، فهو تصور الستئناف الحوارات بين فتح وحماس وهـذا هـو            "اليمنية كإطار للحوار كما هو معنون به      

حن اعتبرناها إطاراً للحوار وال بد من الحوار حولها، ومـن الناحيـة             عنوان المبادرة اليمنية، وبالتالي ن    
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العملية ال يمكن على اإلطالق الموافقة على أي بند دون إجراء حوار حوله، والقضية الثانيـة أن فـتح                   
جاءت بموقف أن هذه مبادرة للتنفيذ، أي أنها وضعت جهود المبادرة كشروط أمام الحـوار، وهـذا مـا                   

ار جرى عبر ساعات طويلة على مدار خمسة أيام، كل الحـديث يـدور حـول هـاتين                  رفضناه، والحو 
القضيتين، باإلضافة إلى شمول األراضي الفلسطينية بالحوار والتعديل والتنفيذ، كمـا فـي البنـد األول                

  .والمتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة
من أن يخلص إلى موقف واحد وفـي        وبالتالي وجدنا أن صاحب المبادرة أمام موقفين متناقضين فال بد           

نهاية المطاف باالتصاالت المتكررة مع رام اهللا، بين الرئيس وبيننا وبين كل مواقع القرار في مؤسسات                
الحركة خلصنا إلى صيغة واحدة متعلقة بالمبادرة اليمنية، وهذه الصيغة هي أن هذه المبادرة هي إطـار                 

  .د كان جالساً في جلسات التفاوضالستئناف الحوار، وهذا واضح يعرفه كل واح
  صنعاء مكمل لمكة

  م؟٢٠٠٥م واتفاق القاهرة٢٠٠٧المواطن الفلسطيني يتساءل ما الفارق بين إعالن صنعاء واتفاق مكة
بال شك وثيقة مكة عالجت الوضع الفلسطيني السياسي والحكومة الفلسطينية، حيث شكلت حكومة وحـدة               

التحرير، وبالتالي هاتان القضيتان تم الفراغ منهما، أمـا اتفـاق           وطنية وعالجت قضية التزامات منظمة      
القاهرة فعالج ما يختص موضوع منظمة التحرير، وتم االنتهاء منها، ووثيقة الوفاق الـوطني عالجـت                

، اآلن هذه الوثيقة    )إسرائيل(القرارات السياسية بين الفصائل الفلسطينية ومواقفها المختلفة والتفاوض مع          
النقسام الفلسطيني على األسس التي قد فرغنا منها، ولذلك هي مكملة لتلك االتفاقـات وتعـالج                ستعالج ا 

  .الواقع الحاضر وتبني على كل التفاهمات السابقة
  الحوار قريب

  متى ستبدأ الحوارات وهل شُكلت لجان من اجل ذلك بين الحركتين؟
ال، وتنتظر دعوة الرئيس اليمني، وأعتقد      يفترض أن تكون لجنة واحدة مركزية تدخل في التفاوض مستقب         

أن الرئيس اليمني سيذهب بهذا التوافق بين فتح وحماس، إلى القمة العربية ليأخذ دعماً عربياً بعد أن اخذ                  
دعم وزراء الخارجية العرب على هذه المبادرة ليأخذ دعم القمة العربية بالصيغة التي بيناها ثـم يـدعو                  

  .الوفدين للحوار
  ٢٦/٣/٢٠٠٨طين صحيفة فلس

  
  تعثر الحوار الفلسطيني بين الذين ال يريدون والذين ال يملكون .٦٥

  فهمي هويدي
فالخالف حول تفـسير    . لم يسمح لنا بأن نفرح أو نتفاءل بتوقيع إعالن صنعاء بين حركتي فتح وحماس             

إطاراً للحـوار   ففي حين نص اإلعالن على اعتبار المبادرة اليمنية         . االتفاق أعلن على المأل فور توقيعه     
لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق الوحدة بين الفصيلين الكبيرين، صدر بيان رئاسي عن رام اهللا اعتبر أن                

  .االتفاق تم على تنفيذ المبادرة وليس الحوار حولها
ورغم أن صياغة اإلعالن وضعت فضفاضة لكي ترضي الطرفين، إال أن ذلك لم يمنع مـن تـضارب                  

ت بين المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا وبين النـاطق باسـم حركـة                التصريحات والتفسيرا 
ولم يخُل األمر من تراشق داخل فتح ذاتها، بين عزام األحمد رئيس وفدها إلي صـنعاء                . حماس في غزة  

فاألحمـد  . ونمر حماد مستشار الرئيس أبو مازن ونبيل أبو ردينة الذي قرأ بيان الرئاسة على الصحفيين              
انتقد أبو ردينة ألنه تعجل في إعالن البيان، وحماد انتقد عزام األحمد، قائال إنه لم يرجع ألبو مازن فـي             

وعزام األحمد رد قائالً إن نمر حماد ال يعرف شيئاً، وأنه كان على اتـصال               . مضمون النص الذي وقعه   
الهـواء مباشـرة، عبـر قنـاة        كل ذلك، تابعناه على     . دائم مع أبو مازن طوال المحادثات وقبل التوقيع       

  .مساء األحد الماضي الذي تم فيه توقيع إعالن صنعاء" الجزيرة"
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بدا المشهد مثيراً ومسكوناً بالمفارقة، ذلك انه ما كادت بارقةُ األمِل تلوح في األفـق بإمكانيـة جلـوس                   
تـي حاولـت    الطرفين إلى طاولة الحوار لتحقيق الوفاق المنشود، حتى تسارع إطـالق التـصريحات ال             

أما المفارقة فتمثلت فـي     . إجهاض ذلك األمل وتبديد جريمة التفاؤل التي شاعت بين المتابعين للموضوع          
ولم يلتق الطرفـان إال     . أن المشاورات ظلت تتم بين الوسطاء اليمنيين وبين كل وفد فلسطيني على حدة            

د عزام األحمد ـ ومـداد االتفـاق    بعد التوصل إلى الصيغة الوسط التي أعلنت كما تمثلت في تأكيد السي
على إطار الحوار لم يجف بعد ـ على أن حماس ينبغي أن تلتزم بتنفيذ المبادرة اليمنيـة دون أن تغيـر    

وبدا مثيراً للدهشة أن هذا الموقف المفرط في تشدده من جانب الوفد الممثـل              . فيها أي بند أو أي حرف     
، في حين أن رئيس الـسلطة ذاتـه، ووفـد           "شقيق"لرئيس السلطة، يحدث في مواجهة طرف فلسطيني        

المفاوضات الذي يمثله يتعامل مع العدو اإلسرائيلي بطريقة مختلفة تماماً، تتسم باإلفراط في سعة الصدر               
  .واالستعداد والمرونة في مناقشة كل القضايا العالقة، بما في ذلك ملفات المصير الفلسطيني ذاته

 للتصديق؛ ألن كل الظروف الموضوعية المحيطة تضغط بشدة على الطرفين           بدا المشهد عبثياً وغير قابلٍ    
فمفاوضات أبو مازن مع اولمرت لم تسفر عن        . لكي يجلسا معاً إلنهاء النكد الذي نشأ بين غزة ورام اهللا          

أي تقدم، حتى في القضايا الجزئية البسيطة المتعلقة بالحواجز أو المعتقلين أو وقف مالحقـة المطلـوبين                 
  .اهيك من وقف التوسعات االستيطانية أو رفع الحصار عن غزةن

أعلن أن إسرائيل لم تقدم شيئاً ألبو مازن يقِنع الشعب الفلسطيني بأن مباحثاته معهم تحسن أوضاعه، في                 
فالحواجز كما هي ومالحقات المطلوبين وقتلهم لم تتوقف رغم أن منهم من سلم             . حين حدث العكس تماماً   

عدم المقاومة، والتوسعات االستيطانية مستمرة على قدم وساق، ومحاوالت خنق غزة لـم             سالحه وتعهد ب  
وهذا الموقف اإلسرائيلي المتسم بالعجرفة واالزدراء أثر سلباً على صورة أبو           . تتراجع خطوة إلى الوراء   

المركز وهو ما عبرت عنه نتائج استطالع الرأي الذي أعلن، األسبوع الماضي، وأجراه             . مازن وأضعفه 
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إذ بين ذلك االستطالع أن شعبية أبو مازن وحركـة فـتح فـي                  

ففي خالل األشهر الثالثة األخيرة، فإن نسبة عـشرة فـي           . تراجع لصالح إسماعيل هنية وحركة حماس     
 ١٨/٣في  " رق األوسط الش"ونشرت  . المائة من الجمهور الفلسطيني انتقلت من تأييد فتح إلى تأييد حماس          

أن نتائج االستطالع التي أشارت إلى انه إذا أجريت انتخابات اليوم في الضفة وغزة بـين أبـو مـازن                    
كما أشارت النتـائج إلـى أن   %. ٤٧، ونسبة هنية %٤٦وإسماعيل هنية، فإن األول سيحصل على تأييد   

ية حكومة هنية تتمتع بتأييـد      ، وان شرع  %٥٦ونسبة عدم الرضا    % ٤١نسبة الرضا عن أداء أبو مازن       
من % ٢٦، فيما أيد فياض     %٣٢ففي الضفة، حصل هنية على نسبة       . يفوق شرعية حكومة سالم فياض    

  %.٣٤وفياض % ٣٧أما في القطاع المحاصر والمعذب أهله فنسبة تأييد هنية . المستفتين
الكثير إلي معاناة النـاس     إزاء تراجع موقف السلطة، فإن األوضاع المعيشية المأساوية في غزة أضافت            

وأصبح الكل يعرف ما آلـت      . وعذاباتهم، خصوصاً الضعفاء منهم، المرضى منهم واألطفال وكبار السن        
إليه أحوال المستشفيات والمدارس والمرافق المختلفة، فضال عن القطاع االقتصادي الذي أصيب بالشلل،             

  . كانوا أم أصحاب أعمالمما أدى إلى تدهور أوضاع قطاعات عريضة من الناس عماال
إلي غير ذلك من األوضاع المزرية التي ترتبت على الحصار، الذي أصبح مقترنا بالغارات اإلسـرائيلية         

صحيح أن سياسة الحصار لم تحقق أهدافها وفشلت في تركيع القطاع أو ثورته ضد السلطة فيه،                . اليومية
الحالي، إال أن ذلك ال يغير مـن حقيقـة   ) آذار( مارس ١٩كما ذكر تقرير مجموعة األزمات الدولية في        

المعاناة والعذابات الني تضغط على الجميع، وتلح على ضرورة التوصل إلى وفـاق فلـسطيني يعـالج                 
الصراع الراهن، ويعزز من صمود وقدرة الشعب الفلسطيني على مقاومـة مخططـات كـسر إرادتـه                 

  .وتضييع حقه
ويمكن الـشعب الفلـسطيني مـن       . يجمع الشمَل ويرأب الصدع   إذا كان الطرفان بحاجة ملحة إلى حوار        

الثبات والصمود أمام مختلف الضغوط العاتية، فما الذي يحول دون إجرائه؟ ولماذا التمنع فيه واإليغـال                
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في الخصومة والكيد؟ ال تنطلي على أحٍد مقولة ضرورة إعادة األوضاع في غزة إلى ما قبل مـا سـمي        
 حدث في غزة لم يكن انقالبا على السلطة التي ال يزال معترفا بها حتـى اآلن،                 باالنقالب هناك، ألن ما   

ولكنه كان حسما لتمرد األجهزة األمنية التي عملت على إفشال الحكومة وإشاعة الفلتان األمني والفوضى               
 ، وهو ما كان ينبغي أن يرحب به من جانب السلطة ال أن يعـد              ٢٠٠٦منذ جرت االنتخابات أوائل عام      

انقالبا عليها؛ لذلك لم يكن غريباً ما أقدمت عليه الحكومة، لكن ما كان مستغرباً حقاً أن تنحـاز رئاسـة                    
السلطة لجهاز األمن الوقائي وممارساته، وتقوم من جانبها بسلسلة من اإلجراءات والمراسيم االنقالبيـة              

 لكن هناك فرقاً بين أخطـاء  صحيح أن ثمة أخطاء وقعت في غزة، . على الشرعية والدستور في فلسطين    
جانبية يمارسها البعض أثناء قيامهم بمهامهم، وبين أخطاء سياسية كبيرة من قبيل تلك التي اتخذت فـي                 

  .رام اهللا، وعمقت في الصدع الفلسطيني وأضعفت الطرفين في فتح وحماس
شرعيتين ال شـرعية  الكالم في الشرعية مهم للغاية، إذا ما وضع في إطاره الصحيح واعترف بان هناك    

فأبو مازن له شرعيته ال ريب، وإسماعيل هنية وحكومته والمجلـس التـشريعي المنتخـب لـه                 . واحدة
وال ينبغي أن ينسى أن الجميع تحت االحتالل، وأن الكالم عن السلطة التـي أصـدرت                . شرعيته أيضاً 

وإذا كـان   . تراضي إلى حد كبير   المراسيم والحكومة سواء كانت في رام اهللا أو غزة، ذلك كله نسبي واف            
حرس الشرف الفلسطيني يودع أبو مازن أو يستقبله بعد سفراته، فهو أول من يعلم أن بمقدور أي ضابط                  

وحين اعتقلت إسرائيل بعض الوزراء وأعضاء المجلـس التـشريعي،          . إسرائيلي أن يوقفه ويمنع حركته    
كومة، فإن أبو مازن وفياض وكل من حولهما        وحين أعلنت عن إهدار دم إسماعيل هنية وزمالئه في الح         

ليسوا في منأى عن ذلك المصير، إذا تمسكوا بثوابت قضية الشعب الفلسطيني، ورفضوا التسليم بما يريده                
  .وتجربة أبو عمار خير شاهد على ذلك. اإلسرائيليون

  إذا صح ذلك كله، فما الذي يمنع الحوار والوفاق بين الطرفين؟ 
. ة الفلسطينية هناك من ال يريد الحوار، كما أن هناك من ال يملك قرار إجراء الحوار               ردي أنه في الساح   

فهناك شريحة من القيـادات الفلـسطينية اسـتمرأت احتكـار           . فالذين ال يريدون الحوار أمرهم معروف     
وهؤالء يعتبرون أن الحـوار مـن شـأنه         . السلطة، وحققت من وراء ذلك منافع ومصالح ال حصر لها         

أمـا الـذين ال     . دانهم لعطائهم ووجاهاتهم ومصادر ثرائهم، لذلك فإنهم يقفون ضده على طول الخـط            فق
يملكون قرار إجراء الحوار فهم أولئك الذين من السياسيين الذين راهنوا على اإلسرائيليين واألمـريكيين،    

 إلرادة شـعبهم    ، وأداروا ظهـورهم   )هي سلة واحدة كما تعـرف     (ووضعوا كل أوراقهم في سله االثنين       
وألنهم فعلوا ذلك فهم يعلمون جيداً أنهم لو تحاوروا لخسروا كل ما راهنـوا              . ووساطات أشقائهم العرب  

إذ لم يعد سراً أن هناك شـرطاً إسـرائيلياً          . عليه، ولن يستطيع أحد منهم أن يبقى في منصبه يوماً واحداً          
س، ويعلق االتصاالت والمـساعدات الماليـة       وأمريكياً يعرفه كل مسؤول فلسطيني يمنع الحوار مع حما        

أن المشكلة الحقيقية   . وكل صور التأييد الدولي األخرى على استمرار وفاء القيادة الفلسطينية بذلك الشرط           
ليست بين فتح وحماس، وال هي بين انقالبيين وسلطة شرعية، ولكنها أكبر من ذلك بكثير، ألنهـا فـي                   

  .الممانعة من ناحية والركوع واالستسالم من ناحية ثانيةحقيقة األمر بين مشروعي الصمود و
واآلخرون سيقبضون الثمن ليكسبوا رضا     . األولون سيدفعون الثمن ليكسبوا شعبهم إن لم يكسبوا قضيتهم        

  .األمريكيين واإلسرائيليين ويخسرون شعبهم وأنفسهم، لذا لزم التنويه
  ٢٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  وحوار الطرشان الفلسطينيالمبادرة اليمنية  .٦٦
  هاني المصري

" حمـاس "وبين حركـة    ") فتح"وتحديداً حركة   (استطاع الرئيس اليمني كسر القطيعة بين منظمة التحرير         
. الماضي) يوينو(عندما جمع بينهما بحضوره لينهي بذلك حالة وقف الحوار بين الحركتين منذ حزيران              

  .بعد اإلنجاز األول بإعالن الطرفين الموافقة عليهاوهذا ثاني إنجاز تحققه المبادرة اليمنية 
الخشية أن تكون الموافقة على المبادرة اليمنية تكتيكية يسمح بها غموض نص المبادرة، خصوصاً فـي                

والفلسطينيون . فمن تحت معطف عودة األمور إلى ما كانت عليه، يمكن أن يعبر كل شيء             . بندها األول 
ا عودة األمور إلى ما كانت عليه، ألن عودتها تعني عودة الوضع الذي             على اختالفاتهم يجب أن يرفضو    

  .نريد االتفاق على أسس جديدة تكفل التقدم إلى األمام، ال إعادة إنتاج القديم. أوصلنا إلى ما نحن فيه
. ارالموافقة على المبادرة اليمنية، ولو تكتيكياً، أفضل من ال شيء، ألنها تفتح الباب أمام استئناف الحـو                

واستئناف الحوار يمكن أن يهدئ األجواء المتوترة ويحول دون إصدار قرارات ومراسيم جديدة من شأنها           
  .تعميق االنقسام

على أهمية الموافقة على المبادرة اليمنية فإن استمرار التعامل التكتيكي معها ينذر بفتح األبواب لحـوار                
وقت ولتعزيز كل طرف مواقعه ومواقفه بانتظـار        طرشان، وأن يستخدم الطرفان الحوار حولها لكسب ال       

كما يمكن أن تكون الموافقة موقتة مرتبطة باستحقاق عقد القمة العربيـة فـي دمـشق،                . تطورات جديدة 
  .بحيث تتبخر األجواء التي ظهرت في األيام األخيرة، ما ان يسدل الستار على اختتام القمة

  :ليمنية ال بد من توفر ما يليومن أجل منع االستخدام التكتيكي للمبادرة ا
 بلورة وتوضيح المبادرة اليمنية وتحديداً بخصوص المقصود بعودة األمور إلى ما كانت عليه، وهـل       -١

يعني ذلك فعالً عودة المحاصصة بين الفصائل وعودة حكومة الوحدة الوطنية على أساس اتفـاق مكـة،                 
رها السريع والمخزي، أم يعني فقط إنهاء االنقـالب         وعودة األجهزة األمنية إلى ما كانت عليه قبل انهيا        

عن سلطة األمر الواقع في غزة؟ وهل هذه الخطوة ستتم أوالً، األمـر الـذي ترفـضه                 " حماس"وتراجع  
، أم ضمن رزمة متكاملة يتم تحقيقها بسرعة وبشكل متبادل ومتزامن؟ نقطة أخرى في المبـادرة                "حماس"

االلتزام باالتفاقيات التي عقدتها المنظمة، وهل هـذا شـرط ملـزم            اليمنية بحاجة إلى توضيح هي معنى       
للمشاركة في السلطة والمنظمة أم شرط ملزم للمشاركة في الحكومة؟ فهناك فرق جوهري حاسم بين هذا                

فال يجب وطنياً وديموقراطياً مطالبة القوى والفصائل واألفراد كافة باإلقرار باالتفاقات وبـشروط             . وذاك
باعية الدولية، بل إن هذا يفترض أن يكون شرطاً على من يشارك في الحكومة، أما من يتمثل                 اللجنة الر 

في المجلسين الوطني والتشريعي فله كامل الحرية في أن يلتزم أو ال يلتـزم شـرط احتـرام الجميـع                    
  .اللتزامات القيادة الشرعية للمنظمة والحكومات المتعاقبة

تطيع أن يضغط وأن يفـرض الحـوار الجـدي الكفيـل بتحقيـق         بلورة تيار شعبي وطني عارم يس      -٢
المصالحة الوطنية، وأن تستند المصالحة إلى أسس وطنية ديموقراطية واقعية بعيداً عن الـصيغ العامـة                
لالتفاقات التي يفسرها كل طرف كما يحلو له، وعن المحاصصة الفصائلية، التي يمكـن أن تنقلنـا، إذا                  

سام إلى االقتسام، بحيث تصبح لدينا سلطة ومنظمة مكونتان مـن سـلطتين             تحققت مرة أخرى، من االنق    
تتحكم بهما قوتان، ما يمنع قيام سلطة واحدة تخضع للمصالح الوطنية، ومنظمة واحـدة تمثـل جميـع                  

  .الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه
حة تـدوم وتقـف     تأسيساً على ما تقدم، يجب الحديث بصراحة، ألن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مصال            

على أقدام ثابتة وليس إلى هدنة موقتة جديدة، وهذا يأتي من خالل االمتناع عن توقيع اتفاق جديد يقـوم                   
في . على توزيع كعكة السلطة والمنظمة بين فصيلين وترك الشعب والقوى األخرى لتنعم بالفتات المتبقي             

عتبار للبرنامج الـوطني الـديموقراطي      هذا السياق يجب أن تكون المصالحة مبنية على أساس إعادة اال          
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الذي يجسد القواسم المشتركة، كونه وحده يمكن أن يوحد الفلسطينيين ويفتح لهم طريق تحقيق أهـدافهم                
  .الوطنية بأسرع وقت وبأقل الخسائر

وحتى يتحقّق ذلك ال بد من استخالص العبر والدروس من التجارب واالتفاقات السابقة، بما فيها اتفـاق                 
الثغرة األولى، إن البرنامج السياسي الـذي       . ة، كونه عانى من ثغرتين كبيرتين أدتا إلى فشله السريع         مك

أن " فـتح "قامت حكومة الوحدة الوطنية على أساسه كان غامضاً وحمال أوجه، األمر الذي سمح لوزراء               
باعية الدولية، كما سـمح     باالتفاقات السابقة وشروط اللجنة الر    " االلتزام"يفسروه على أساس أنه يتضمن      

  .هذه االتفاقات والشروط فقط" احترام"أن يفسروه على أساس أنه يتضمن " حماس"لوزراء 
فـالوطن  . الثغرة الثانية، إنه قام على أساس المحاصصة الفصائلية الثنائية بعيداً عن الـشراكة الوطنيـة              

  .ومن كل الفصائل" حماس"و " فتح"للجميع، والشعب أكبر من 
 اتفاق بحاجة، إضافة إلى حفظ المصالح واألهداف الوطنية، إلى الوضوح واالنسجام والتفريق بين              إن أي 

مسؤوليات الحكم والتزاماته ودور األقلية المقدس في المعارضة، وضرورة إعطاء كـل طـرف الحـد                
فـاق  الممكن من مطالبه من دون اإلضرار بالمصلحة الوطنية ومرتكزات الديموقراطية، كمـا أن أي ات              

  :بحاجة إلى الشروط الثالثة التالية
فلم يتوفر هذا الشرط عند توقيع      . توفر اإلرادة الالزمة والنية الخالصة للتوصل إلى اتفاق ولتطبيقه        : أوالً

مـن دون أن    " فتح"اتفاق مكة بدليل أن األجهزة األمنية والمنظمة لم يتم إصالحهما، بحيث تنتهي هيمنة              
 حمساوية، بل على أسس تضمن الشراكة الوطنية، بحيث تكون األجهزة مهنية            تطل هيمنة ثنائية فتحاوية   

  .تخضع لعقيدة وطنية بعيداً عن الحزبية والفصائل كافة
قاد سابقاً الى الحرب األهليـة،      " حماس"و  " فتح"إن اقتسام السلطة، خصوصاً األجهزة األمنية، بين        : ثانياً

فالمواطنون متساوون أمام القانون، وال ميـزة       . حرب األهلية ويعتبر اآلن وفي المستقبل، وصفة مؤكدة لل      
فتكافؤ الفرص والمساواة والخضوع لـسيادة      . أو أي فصيل آخر على أي مواطن      " حماس"أو  " فتح"البن  

القانون ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب هي المبادئ التي يجب أن تحكم السلطة والمنظمـة                
  . المختلفةعند التعيينات في الوظائف

شروطه كافة ألنه يريد أن     " حماس"والسلطة والمنظمة ال يريد المصالحة ولو حققت        " فتح"هناك جناح في    
تعامل مع اتفـاق مكـة      " حماس"وهناك جناح في    . يستفرد بالنفوذ وتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح       

.  باستخدام القوة وإقصاء اآلخرين    كصلح الحديبية، أي اعتبره هدنة موقتة، وهو ال يؤمن بالشراكة، وإنما          
في االنتخابات تعطي التفويض الكـافي لتغييـر كـل          " حماس"وهو يعتبر أن الغالبية التي حصلت عليها        

واستند هذا التيار عندما نفذ االنقـالب الـى أن هنـاك         . شيء، وهذا مخالف ألبسط معايير الديموقراطية     
تغدت بفتح  " "حماس"حكومة الوحدة الوطنية، ناسياً أن كون       التي كانت تقود    " حماس"انقالباً كان يعد ضد     

، ال يعفيها من المسؤولية بل يجعلها تتحمل مسؤولية أكبر عما جرى ألن تنفيذ جريمة               "قبل أن تتعشى بها   
  .االنقالب أكبر من التخطيط لالنقالب ومن الشروع باالنقالب

 تزال تؤثر، في الشأن الفلسطيني، بما في ذلـك فـي            إن العوامل الخارجية أثرت تأثيراً كبيراً، وال      : ثالثاً
وقوع االنقالب وتعميقه، فاالدارة االميركية واسرائيل لم تكونا تريدان وحدة فلسطينية على اسس وطنية،              

 -االسرائيلية، لذلك هناك فيتو اميركي      -وال تريدان اآلن مصالحة من دون االلتزام بالشروط االميركية          
  .لحة، وهذا هو العائق االكبر امامهااسرائيلي على المصا
وأطراف فلسطينية اخرى الى التحالف مـع       " حماس" االسرائيلي ساهم في لجوء      -ان التدخل االميركي    

ففي السياسة ال توجد اعمـال      . ايران وسورية وغيرهما، وهذا ترك بصماته ايضاً على القرار الفلسطيني         
ولكن ال يمكن مساواة االحـتالل      . لتحقيق هذه المصالح  خيرية، وإنما توجد مصالح وتحالفات وسياسات       

ومن يدعم االحتالل مع محاوالت التدخل في القضية الفلسطينية من جانب االشقاء العـرب او الحلفـاء                 
  .االقليميين الحتواء القرار الفلسطيني
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من الضروري توفر وعي فلسطيني لما جرى ويمكن ان يجري، في فلسطين والعـالم، وعلـى أسـاس                  
االستناد الى حقيقة ان االحتالل يستهدف الجميع، وال يريد تسوية عادلـة او متوازنـة، وإنمـا فـرض                   
االستسالم على الفلسطينيين، فقد سقطت نظرية إقامة امارة اسالمية في غزة، او سنغافورة في الـضفة،                

ـ               سم الـصراع  وفشلت المفاوضات الى حد اقترابها من كارثة جديدة، كما فشل اي طرف فلسطيني في ح
الداخلي لصالحه، وعجزت اسرائيل عن حسم الصراع مع الفلسطينيين عبر القوة وبالوسـائل العـسكرية      

، وبات ضرورياً   "حماس" اسرائيلي للتهدئة، ولو عن طريق وسيط مع         -فقط، لدرجة وجود قبول اميركي      
 وفتح الحدود والمعابر،    ادراك ضرورة الربط بين التهدئة وصفقة تبادل االسرى ورفع الحصار واالغالق          

  .وتحقيق المصالحة الوطنية حتى ال تؤدي التهدئة وحدها الى تعميق االنقسام كما تريد اسرائيل
لكن مـن   . اهمية المبادرة اليمنية انها فتحت الطريق وأظهرت ان المصالحة ممكنة رغم انها صعبة جداً             

تحقق المصالحة بسرعة والمصالحة يجب     دون تدخل الشعب الفلسطيني بقوة حاسمة وبصورة مثابرة لن ت         
ان تستند الى اسس وطنية ديموقراطية واقعية بعيداً عن الغموض الهدام والمحاصصة الفصائلية وحـوار               

! الطرشان الذي يمكن ان يخدعنا جميعاً، بااليحاء بأن المصالحة على االبواب، بينمـا يتعمـق االنقـسام            
  !انت مطلوبة دوماًفالمبادرة الفلسطينية مطلوبة اآلن كما ك

  ٢٦/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  بال قيادة.. الصهيونيالكيان  .٦٧

  منير شفيق
يصر رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت على المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس،              

، تخرج منه   ٢٠٠٨وقد اتفق معه ومع بوش على االستمرار فيها من أجل التوصل إلى اتفاق ما في عام                 
  .لسطينية، ويضع أسسا شبه نهائية للحل الكاملدولة ف

ولكن أولمرت في الوقت نفسه مضطر إلى أن يستمر في توسيع المستوطنات في القدس، والتأكيد لحليفه                
أنه لن يمس أي جزء من القدس الشرقية في أية تسوية قادمة، علماً أنه ألمح في أكثر مـن                   " شاس"حزب  

الشرقية ما كان يجب أن يضم إلى القدس الكبرى حتى يساعد على            تصريح إلى أن ثمة جزءاً من القدس        
  .التسوية

ولكن التوسع باالستيطان واعتبار القدس موضوعاً منتهياً، كما صرح أولمرت، أي يحق فيها االسـتيطان        
وزيرة الخارجية ورئيسة وفده للمفاوضات، وهي المزايدة، وعجبت مـن قـرارات            " ليفني"هو ما أدهش    
الستيطان، ألن األمور وصلت من اإلحراج للمفاوض الفلـسطيني حـداً ال يـستطيع معـه                التوسع في ا  

  .ابتالعه، رغم أن معدته ابتلعت الكثير والكثير
 -أو مضطر إلى الموافقة مـع بـاراك       -وأولمرت يريد أن يفاوض، وأن تنجح المفاوضات، لكنه موافق          

ت في الضفة الغربية، إلى جانب تشديد الخنـاق         على سياسة استمرار االعتقاالت واالغتياالت واالجتياحا     
ستكبر يوماً بعد   " محرقة"على قطاع غزة وشن حرب مستمرة ضده، وقد وصفها فلناي نائب باراك بأنها              

  .يوم، وال يسمح هذا بالطبع للمفاوض الفلسطيني أن يبتلعه إلى هذا الحد، وذلك رغم أنه ابتلع الكثير منه
مع أولمرت وعباس على المضي بالمفاوضات بجدية وبال توقف وصـوالً           وإدارة بوش من جهتها اتفقت      

. إلى اتفاق بسبب ضرورته للحزب الجمهوري في االنتخابات، ولبوش للتخفيف مـن فـضائح إخفاقاتـه               
. وبالمناسبة، فثمة التقاء بين الثالثة من زاوية استثمار التوصل إلى اتفاق في تعزيز مكانـة كـلٍّ مـنهم                  

 ليس له مـن     - ٢٠٠٦قيل حكماً بسبب مسؤوليته عن هزيمة العدوان في حرب يوليو            المست -فأولمرت  
أمل في البقاء بالزعامة إال العودة إلى الناخب اإلسرائيلي باتفاق تسوية تتضمن غالبية شروطه، فيخيـره                

  .بين انتخابه أو ضياع فرصة سالم قد ال تعوض
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قائه رئيساً إال إنجاح اسـتراتيجية المفاوضـات،        أما محمود عباس من جهته، فليس هنالك من معنى في ب          
. وقد حرق كل سفنه مع استراتيجية االنتفاضة والمقاومة، بل حتى مع استراتيجية الممانعـة واالنتظـار               

وهو هنا إذا تمكن أن يصل إلى اتفاق ضمن رؤية بوش وشروط أولمرت مع تعديالت طفيفـة تعطيـه                   
هذا ما استطعت   : سطينيين والعرب كما فعل في اتفاق أوسلو قائالً       جزءاً من القدس الشرقية ليواجه به الفل      

أن أحصله لكم فخذوه أو أتركوه والسالم عليكم، ولو لم يكن األمـر كـذلك، فـال تفـسير السـتمرار                     
، إال تحقيق ما ينشده منها كل من        ٢٠٠٢المفاوضات وقد توقفت حوالي سبع سنوات بعد كامب ديفيد عام           

  .بوش وأولمرت وعباس
وباختصار، فبدون اتفاق ليس أمام بوش غير الحرب على إيران، أو الذهاب مع إخفاقاتـه ومـا سـببه                   
ألميركا من خراب وتراجع، وبدون اتفاق ليس أمام أولمرت إال الحرب ضد إيران أو االستقالة مـذموماً                 

 ولهـذا مترتباتـه     مدحورا، وبدون االتفاق ليس أمام عباس إال أن يعترف بفشل استراتيجيته وعبثيتهـا،            
  .وتوابعه على الساحة الفلسطينية

لكن المشكلة التي يراد الوصول إليها في هذه المقالة تتعلق بالوضع اإلسرائيلي الذي هو اآلن في أضعف                 
 من أرض فلسطين،    ٧٨%أي منذ قيام دولة الكيان الصهيوني باغتصاب        . حاالته وأسوأها منذ ستين عاما    

  .١٩٤٩ و١٩٤٨يني عام وتهجير ثلثي شعبها الفلسط
إن الحالة التي وصلها الوضع الداخلي والسياسي والعسكري في الكيان الصهيوني لم يسبق لهـا مثيـل،                 

.  على يد المقاومة في لبنان٢٠٠٦فالجيش الذي هو عماد المجتمع والدولة لم يخرج بعد من هزيمة يوليو             
قادر على ابتالع الوضع المقاوم وال إطـالق        واآلن يواجه أزمة حقيقية عسكرية في قطاع غزة، فال هو ب          

 ١٩٥٦الصواريخ، وال هو بقادر على شن حرب شاملة يحتل فيها القطاع كما كان يحدث في الماضـي                  
  . ٢٠٠٢ و١٩٦٧و

  .وهكذا، فإن الجيش ال يمتلك قيادة مجربة يمكن الوثوق بها بعد فشل قيادة حالوتس وفضائحها
أولمرت، حيث يمارس رئيسها القيادة تحت وطأة فشله فـي حـرب            هذا اإلشكال بارز أيضاً في حكومة       

 فهو في حكم المستقيل عملياً، وفي المقابل لم يخرج باراك بعد من فشله في جنوبي لبنـان                  ٢٠٠٦يوليو  
، ولم يسترد زعامته لحزب العمل بعد، أما زعامة المعارض فليـست            ٢٠٠٠وانسحابه منه مدحوراً عام     
  .نتنياهو عائد بعد سقوطعلى حال أفضل بدورها، ف

وبكلمة، فليس هنالك قيادة إسرائيلية، ال عسكرية وال سياسية، بل هناك قيادات لم تستقر لهـا الزعامـة،                  
فإذا لم تكن قادرة على الحرب، وال قادرة على السلم أو التفـاوض أو              . وهي مضطربة في استراتيجيتها   

في مواجهة هذه الحالة التي لم تعرفها منذ والدة كيانها          التسوية، وال قادرة على تبني استراتيجية متماسكة        
  .، ولكنها منذ ذلك اليوم كانت تحمل مشروع الحرب وتنفذه بال تردد)غير الشرعية بالطبع(

قد ولت، ولكنها غير قادرة على أن       " أيام الشباب "واآلن أصبح عليها أن تتبنى إستراتيجية أخرى ما دامت          
، فما العمل؟ من هنا نشأ وضع أقل ما يقال فيه إن الكيان الصهيوني بـال                تتخلى عن استراتيجية الحرب   

  . قيادة وبال استراتيجية
  ٢٥/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  ! عندما تعتلي قائمة الدول األكثر فسادا"إسرائيل" .٦٨

  خالد وليد محمود
وإحدى .. اإلسرائيليةحان الوقت الذي يجب فيه تجفيف المستنقع السياسي الذي تغرق به الحياة السياسية              "

وسائل تجفيف هذا المستنقع ذي الرائحة الكريهة، هو القانون وفرض عقوبات مشددة على كل من تثبـت                 
بعد الحكم على عـضو الكنيـست       ) عدنا بكنشتين (هذه العبارة قالتها القاضية     "... إدانته من قبل المحاكم   

أشهر مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامـة         ٣ أشهر و  ٩بالسجن الفعلي لمدة    " عمري شارون "اإلسرائيلي  
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، وذلك بعد إدانته بالفساد وتلقـي الرشـوة أثنـاء           ) ألف دوالر  ٦٥نحو  ( ألف شيكل    ٣٠٠تجاوزت مبلغ   
فاسدة ) اسرائيل" (الحملة االنتخابية التي كان يديرها لحساب والده رئيس الحكومة السابق أرئيل شارون،           

اً ما خلص اليه تقرير البنك الدولي، حيث اعتبر ان نسبة الفساد            ، هذا أيض  !!"من رأسها الى اخمص قدمها    
وصـلت النـسبة الـى      ) اسرائيل(في المؤسسات الرسمية فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، ففي           

فـي اسـفل سـلم الـدول        ) اسرائيل(، مما وضع    %٤,٩١بينما في الدول الغربية ال تزيد عن        % ٨,٨٠
  ..  الدول االكثر فساداً في مجموعة الدول المتقدمةالغربية، وعلى رأس قائمة

، وخاصـة بعـد مثُـول رئـيس الـوزراء           )إسرائيل(العبارات أعاله، تلخص حجم الفساد السياسي في        
الـذين قـاموا     اإلسرائيلي إيهود أولمرت للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جـرائم الغـش واالحتيـال،               

-  ين كان يتولى منصب وزير المالية إلرساء عطاء بنك لئومي         باستجوابه بتهمة محاولة ممارسة نفوذه ح     
 في أثناء خصخصته على اثنين من األثرياء اليهود من أصـدقائه،            - ) إسرائيل(ثاني أكبر بنك تجاري في      

  .فضال عن غيرها من االتهامات
 والفلتـان  بأنها من الدول األكثر خطورة من حيث عـدم تطبيـق القـانون         ) اسرائيل(كما اعتبر التقرير    

  . االقتصادي، وتأصل ظاهرة الفساد في المؤسسات األهلية والحكومية والخاصة
االمتيـازات  :  أنواع مـن الفـساد  ٣أصبح منظما ويدور حول ) إسرائيل(والواقع أن الفساد السياسي في  

وأعضاء الحكومية، الرشوة، والتعيينات السياسية، وهو منتشر بدءا من رئيس الحكومة ومرورا بالوزراء             
  .الكنيست والموظفين الكبار

والحقيقة أن النظام السياسي اإلسرائيلي يعاني من أزمتين أساسيتين؛ األولى قديمة قدم النظام نفسه، أمـا                
  .الثانية فهي قديمة جديدة في آن

 هي أزمة غياب االستقرار السياسي النابع من عوامل بنيوية تميز النظام اإلسـرائيلي            :  األزمة األولى  -١
وعوامل ثقافية تميز المجتمع اإلسرائيلي، فمنذ قيام الدولة والنظام اإلسرائيلي يفتقد االستقرار الحكـومي،              

 حكومة، بمعدل حكومتين لكل دورة انتخابية، أي       ٣٢ انتخابات كنيست وشملت     ١٧حيث جرت حتى اآلن     
قانونيـة المقابلـة لعمـل دورة       أن المعدل العام يشير  إلى أنه ليس هناك حكومة إسرائيلية أنهت مدتها ال             

  .أقل األنظمة استقرارا في الغرب) الديمقراطي(كنيست، وقد أدى كل ذلك إلى اعتبار النظام اإلسرائيلي 
هي أزمة الفساد التنظيمي أو اإلداري والمـالي، والفـساد فـي النظـام الـسياسي                :  األزمة الثانية  -٢

أصبح جديدا في العقود األولى التي أعقبـت قيـام          والبيروقراطي وهي قديمة أيضا، ولكن التعرض لها        
الحاكم، وكان األخير الحاكم الديناميكي في      " مباي"الدولة، فقد  كانت هناك عملية تماه بين الدولة وحزب           

وفي .  بصعود حزب الليكود ألول مرة إلى الحكم       ١٩٧٧الدولة وهيمن عليها حتى االنقالب السياسي عام        
" مبـاي "عيينات السياسية مسألة عادية في النظام اإلسرائيلي، حيث عـين حـزب            هذه السنوات، كانت الت   

أتباعه في الجهاز البيروقراطي اإلسرائيلي، وارتكز التقدم المهني واإلداري على المعيار الحزبي، علـى              
حزب الرغم من ذلك فإن نظافة اليد كانت موجودة رغم التعيينات السياسية، فلم يقاض أحد بسبب ذلك، فال                

وبدأت عملية التصفية للنخب البيروقراطية بعد صعود الليكود للحكـم،          . كان الدولة والدولة كانت الحزب    
فكانت فتـرة نتنيـاهو فتـرة       . ولكن نجاحه كان محدودا، فالنخب كانت أقوى من أي انقالب سياسي آني           

بـدأت مرحلـة مـن      ثورية في هذا المجال، حيث اصطدم األخير مع النخب القديمة بصورة مباشرة، و            
التعيينات السياسية، ولكن هذه المرة، اختلف المعيار والقيمة تغيرت، حيث دخلـت اعتبـارات بنيويـة                

  .ومفاهيم ثقافية وقضائية جديدة، فتحولت التعيينات السياسية كجزء من الفساد في النظام
  مسلسل الفساد في إسرائيل ال ينتهي

، حيث اتهـم بـالتحرش، بـل محاولـة          "موشيه كتساف "ولة   الفضيحة الجنسية التي طاردت رئيس الد      -
  .اغتصاب عدد من الموظفات العامالت في مكتبه
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، بدءاً بالرشـاوى المقدمـة لـه،        "إيهود أولمرت " الفضائح المالية المتتالية التي تالحق رئيس الحكومة         -
ـ "، لدرجة أطلقت عليه وسائل اإلعـالم وصـف          "لئومي"وانتهاء بصفقة خصخصة بنك      ة الـشجر   ورق

فأولمرت يعيش في حالة غير مسبوقة من تراكم مزيد من قضايا الفساد والفضائح ضده، وانطالق               ".الذابلة
حملة إعالمية في ضوء ذلك، تطالبه باالستقالة، وتتهمه بعدم القدرة على ممارسة مهام منصبه في ظـل                 

ثيـر مـن القـضايا الداخليـة        انشغاله في صد تلك االتهامات، وعدم قدرته على اتخاذ أي قرارات في ك            
، األمر الذي زاد أيضاً من حدة       "رئيس حكومة غير شعبي   "والخارجية، وربما هذا ما دفعه لالعتراف بأنه        

  .االنتقادات الموجهة ضده، سيما بعد أن أكد رغبته في استكمال بقية مدته في المنصب
ءة االئتمان واستغالل موقعهـا     في قضايا غش وفساد وإسا    " شوال زاكين " تورط مديرة مكتب أولمرت      -

  . عاما٣٠الحساس في تعيين موظفين كبار، علما بأنها ترافق أولمرت منذ 
، وتـم   "جـاكي ماتـسا   " الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب، حيث تم اعتقال رئيس سلطة الضرائب             -

  . مقاولين بتهم تلقي وتقديم رشاوى٤ مسئوال في الجهاز الضريبي، و٢٠التحقيق مع 
سكرتيرته الشخصية رغما   " تقبيل"حاييم رامون المتهم بمحاولة     " العدل"وصمة التي ثبتت بحق وزير       ال -

  .عنها
، المتهم بشبهة الـسرقة وتبيـيض       "أبراهام هيرشيزون " نواة الفضيحة التي غدت تالحق وزير المالية         -

  .األموال، والخداع والتآمر على تنفيذ جريمة
واعد الجيش وهم يخدمون في الجيش كسائقي شاحنات وقـود للقواعـد    جنود بسرقة وقود من ق ٧ قيام   -

  . مدنيين يعملون كسائقين بالجيش أيضا٥العسكرية في القيادة المركزية بالجيش، إضافة إلى 
 ارتفاع ملحوظ في حوادث السرقة التي تعرضت لها قواعد الجيش           ٢٠٠٦ سجل خالل السنة الماضية      -

ة في البالد، حيث إن اللصوص يقومون بخداع األجهزة األمنية ويتسللون إلـى            من قبل أبناء األقلية البدوي    
  .المناطق العسكرية ويسرقون وسائل ومعدات غالية الثمن

، وذلك في أعقاب تقديم شـكوى  "المتقاعدين" تحقيق الشرطة اإلسرائيلية في وجود فوضى مالية بحزب     -
بنوك، والتي بموجبها يمكن الـسحب بحريـة مـن          للشرطة بوجود شبهات تزييف وثيقة نقلت إلى أحد ال        

  .حساب الحزب لدى البنك بدون موافقة أو توقيع أحد من العناصر المسؤولة أو المعتمدة
لالستقالة في يوليو   " عازر وايزمن "ونظرا ألن قائمة الفساد اإلسرائيلية طويلة، فقد اضطر الرئيس السابق           

" إريـل شـارون   " فيما شكل رئيس الوزراء السابق       ، بسبب فضيحة تهرب من الضرائب وفساد،      ٢٠٠٠
عالمة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوى، فيما كان الحكم على وزيـر الحـرب                   

 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة االعتداء الجنسي على موظفـة فـي             ١٨بالسجن  " إسحاق مردخاي "األسبق  
المشتبه بأنه أراد تـسديد كلفـة       " بنيامين نتنياهو "كود الحالي   وزارته، ومالحقة القضاء لرئيس حزب اللي     

أعمال ترميم أجراها في منزله الخاص من أموال دافعي الضرائب، وأنه حاول حيازة هدايا تلقاها بصفته                
  .رئيسا للوزراء في حين يفترض به أن يعيدها إلى الدولة

اد عالية، وهو ما خلص إليه تقريـر للبنـك          دولة قائمة على نسبة فس    ) إسرائيل(وعليه، ثمة من يرى أن      
الدولي؛ ألنه اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية اإلسرائيلية فاقت النسبة المقبولة فـي الـدول                 

) إسرائيل(، مما وضع    %٤,٩١، بينما في الدول الغربية ال تزيد على         %٨,٨المتقدمة، حيث وصلت إلى     
واختم هنا  .أس قائمة الدول األكثر فسادا في مجموعة الدول المتقدمة        في أسفل سلم الدول الغربية، وعلى ر      
إن : " سنوات مضت، حـين صـرح قـائالً        ٣، منذ   "أبراهام بورغ "بمقولة أعلنها رئيس الكنيست السابق      

  ".غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين) إسرائيل(
  ٢٦/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  :كاريكاتير .٦٩
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