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   حماسهمخطة اسرائيلية لمعاقبة الفلسطينيين على انتخاب .1

 كشفت الصحف اإلسـرائيلية أمـس       :القدس جمال جمال   عن مراسلها في      نقالً 20/3/2006الدستور  نشرت  
النقاب عن خطة اسرائيلية جديدة اعدت لمعاقبة الفلسطينيين النتخابهم حماس تقضي بتحجيم االتصال بالـسلطة               

 مع التنصل الكامل مـن      48على نحو كامل، واغالق المعابر ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول الى اراضي           
ونقل الموقع االلكتروني لمعاريف عن مصدر اسرائيلي        .مسؤولية االخالقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني     ال

كبير قوله انه وبموجب التوصيات من اجهزة االمن االسرائيلية، لن تقيم اسرائيل اية اتصاالت مع حماس حتى                 
التي تـسعى مـن خاللهـا        ترك طريق االرهاب  تعترف بقيام دولة اسرائيل وباالتفاقات التي وقّعتها السلطة وت        

. وبحسب المصدر االسرائيلي، يجب ان يدفع الشعب الفلسطيني ثمن اختياره حمـاس           . تحقيق اهدافها السياسية  
وذكرت الصحف االسرائيلية ان الخطة سوف تعرض كاملة ومفصلة على موفاز ومعها توصية مـن جهـاز                 

  .الشاباك في االسابيع القليلة القادمة
مصادر عسكرية أمنيـة إسـرائيلية       أن   الناصرة برهوم جرايسي   في 20/3/2006الغد األردنية   كر مراسل   وذ

 من جهة   . بعد بدء الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس عملها         الخطة أكدت ان إسرائيل ستشرع في تطبيق     
من الوقائي الفلسطيني تسير     لمعاريف ان االتصاالت بين جيش االحتالل وجهاز اال        إسرائيليقال ضابط   أخرى  

   .بشكل عادي مضيفاً انه وفقا لخطة جهاز االمن سنوجد بديال لتجاوز حماس
 ان ذكرمصدر اسرائيلي أن القدس كامل ابراهيم  نقالً عن مراسلها في 20/3/2006 الرأي األردنيـة    وجاء في 

ور الحيوية الطارئة مثل العالج الطبي      سيق الوحيد الذي سيبقى بين الطرفين سيكون حول قضايا تتعلق باالم          نالت
  .والشؤون الصحية االساسية

  
  هنية يسلم عباس تشكيلته الحكومية .2

إسماعيل هنية أعلن، بعد لقاء استمر لمدة       إلى أن   :  غزة  من 20/3/2006 عكاظ    مراسل عبد القادر فارس  أشار  
جتماعي، وقال إن اللقاء كان وديا       تشكيلة حكومته وبرنامجها السياسي واال     هساعة مع محمود عباس أنه قد سلم      

 أعـضاء مـن     9 من غزة ، بيـنهم       10 من الضفة الغربية و    وزيرا 14تشكيلة التي تتألف من     الوإيجابياً، وأن   
 المهنيـة   يهـا  أنـه يغلـب عل      موضـحا   إمرأة ووزير مسيحي،   همالمجلس التشريعي من حماس، كما يوجد بين      

ن محمود الزهار سيتولى الخارجية، وسـعيد       أقال  في حين    ,اءولم يكشف عن جميع أسماء الوزر      .والتكنوقراط
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صيام الداخلية والشؤون المدنية، وأنه سيتم الكشف عن باقي األسماء بعد أن يتم إقرار الحكومة مـن طـرف                   
   .الرئيس

 أنه سيتم عقد اجتماع للجنـة        من جهته  أعلنعباس   أن   :20/3/2006 األيام الفلسطينية     في كتب فايز أبوعون  و
تحال للمجلـس التـشريعي     ل ساعة القادمة،    24 وإقرارها خالل الـ     ,ة الحكومة تنفيذية لمنظمة التحرير لدراس   ال

  .لنيل الثقة، ثم أداء القسم الدستوري
الجبهة الشعبية اعلنت، بخالف التوقعات، انها      أن  إلى  : غزة من   20/3/2006 الحياة    مراسل  فتحي صباح  ولفت

امجها ال يتضمن نصاً صريحاً وواضحاً على ان منظمة التحرير هـي الممثـل   حكومة الن برناللن تشارك في   
منظمة نابع من الحرص علـى عـدم        ال على تأكيد دور     هاالشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، علماً ان حرص      

رغم ذلك، قال كايد الغول ان الجبهة ستساند حكومة حماس في كل مواقفها التي تعـزز                 و .تغييب قضية العودة  
 عن موقف فتح في     همحرص جميل المجدالوي على تمييز موقف     فيما  . صمود شعبنا وسبل مقاومة االحتالل    من  

الجبهة تؤكد مجددا رفضها اتفاقات اوسلو      حيث أن    , مع موقف فتح   ونال يلتق هم   ان بتأكيده ,اسباب عدم المشاركة  
انت تعول كثيرا علـى مـشاركة       ك ويشار هنا إلى أن حماس       .وكل ما بني عليها، بما في ذلك خريطة الطريق        

  .الشعبية في حكومتها لتكسر العزلة المفروضة عليها من اطراف محلية واقليمية ودولية
حماس عبرت عن استغرابها مـن قـرار        أن   :غزةمن   19/3/2006 وفا   –وكالة األنباء الفسطينية    وذكرت  

ـ يمكن ا ال  ,  الجبهة جتهادال قديرالت أنه ورغم   ،   في هذا الصدد   وقال سامي أبو زهري    .الجبهة الشعبية  ر أن اعتب
في القـاهرة علـى برنـامج       تم التوافق    سبق وأن    همبرر التبيان السياسي هو سبب للتخلي عن المشاركة، ألن        

سياسي دون أن تثار أياً من المالحظات التي تبديها الكتل البرلمانية اآلن، والتي أجاب البرنامج الحكومي على                 
شعب الفلسطيني كان ينتظر من هذه الكتل موقفاً وحدوياً في هذا الوقت التي تزداد فيه               الونوه إلى أن     .معظمها

، كنا نتوقع أنه في اللحظة التي كانت اإلدارة األمريكية تهـدد الكتـل               قائال وأضاف .يهالضغوط والتهديدات عل  
  .البرلمانية، أن يكون الرد على ذلك بالمشاركة ال بالمقاطعة

هناك مخاوف من أن يؤدي إخفاق إلى أن : غزة نقالً عن األسوشيتد برس من 19/3/2006 سي ان ان ونوهت
قطع المساعدات عن بحماس في ضم شركاء معتدلين، إلى أن تقوم الواليات المتحدة والغرب بتنفيذ تهديداتهما 

  .السلطة الفلسطينية
 أن صائب عريقات  إعتقاد:رام اهللا مراسلها من  زهير اندراوسعن 20/3/2006القدس العربي وأوردت 

 حقه الدستوري في عزل رئيس الوزراء في حالة وقوع أزمة مثل تجميد المساعدات ةرسعباس سيحتفظ بمما
  .الدولية

  
  نواب فتح يشاركون في جلسات التشريعي غداً .3

غدا، اكد عزام االحمد ان نواب فتح سيشاركون في جلسة المجلس التشريعي التي ستعقد               :كتب حسام عز الدين   
يعقد ممثلو الكتل   من جهة أخرى    و . كافة  بمقاطعة جلسات التشريعي   امشيرا الى انه ال يوجد لدى الحركة قرار       

البرلمانية اجتماعا موسعا في رام اهللا، للبحث في الية توزيع رئاسة اللجان على كافة الكتـل وبـشكل يظهـر                    
 ان هناك اتفاقا نهائيا بأن تتـرأس كـل          ,هذا الصدد  في   ابراهيم دحبور  وقال .شراكة برلمانية حقيقية فيما بينهم    

 أما  . اللجان  هذه قائمة انتخابية لجنة من لجان المجلس، مؤكدا ان كتلة فتح ستكون لها الحصة االكبر في رئاسة               
 أن أولويات جلسة المجلس ستشمل تشكيل اللجـان، وزيـادة المـساعدة الماليـة                فقد أكد من جهته    أحمد بحر 

 الى جانب مشروع قرار بشأن النواب األسرى، ومشروع قانون معـدل لقـانون مكافـآت                المستحقة لألسرى، 
وأكد أن مقترح تعديل النظام الداخلي الذي سيتم طرحه، سيحال          . ورواتب أعضاء التشريعي وأعضاء الحكومة    

  .الى اللجان المختصة في التشريعي لدراسته وتقديم التوصيات الالزمة بشأنه
  20/3/2006األيام الفلسطينية 
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  المجتمع الدولي مسؤول عن انهيار السالم  : قريع .4
 حمل أحمد قريع المجتمع الدولي مسؤولية انهيار الوضع في منطقة الشرق األوسط في حال مواصـلة                 :ا.ن.ق

 وقال ان المضي في سياسـة االسـتيطان         .اسرائيل سياستها في مدينة القدس وفي بقية أراضي الضفة الغربية         
  .ية ألي أمل في السالميعني النها

  20/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

   في غزة أمنية في اضطرابات أشخاصإصابة ثالثة .5
أصيب ثالثة أشخاص على األقل في تبادل إلطالق النار بين مسلحين وأفراد من الشرطة الفلسطينية بعد اقتحام                 

 وهاجموا قافلة تتجه لالجتماع     ,ا رئيسيا وقد اندلع تبادل النيران حينما اعترض المسلحون طريق       . مكاتب حكومية 
وفي عدة أحداث أخرى، اقتحم عشرات المسلحين المجمع الحكومي الرئيسي وأطلقوا النار في             . برئيس الشرطة 

  . الهواء
  20/3/2006بي بي سي العربية 

  
   حماسحكومةالسير الذاتية ألهم وزراء  .6

  رئيس الوزراء إسماعيل عبد السالم أحمد هنية  - 
  . معسكر الشاطئ- غزة1963: خ ومكان الوالدةتاري

  . عسقالن-الجورة: البلدة األصلية
  . من األبناء13متزوج وله : الحالة االجتماعية
  :حياته الدراسية

  .مدارس الوكالة بالشاطئ: الدراسة االبتدائية واإلعدادية
  .في معهد األزهر الديني بغزة: الدراسة الثانوية
  . قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية في غزة-التربيةكلية : الدراسة الجامعية
  :حياته النضالية

  .81العمل في الكتلة اإلسالمية منذ االلتحاق بالجامعة اإلسالمية سنة 
  .84-83عضو مجلس الطالب بالجامعة اإلسالمية عام 
  .86-85رئيس مجلس الطالب بالجامعة اإلسالمية عام 

  :االعتقاالت 
  .24/12/87 يوما بتاريخ 18لمدة : األولى
  .15/1/88 شهور إداري بتاريخ 6لمدة : الثانية
  .18/5/89لمدة ثالث سنوات بتاريخ : الثالثة

  .17/12/92 إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني لمدة سنة بتاريخ كما تم إبعاده 
  :المناصب

  .عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب
  .ة اإلسالمية سابقاأمين سر مجلس أمناء الجامع

  .مدير الشؤون اإلدارية في الجامعة اإلسالمية سابقا
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  .مدير شؤون األكاديمية في الجامعة اإلسالمية سابقا
  .عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية سابقا

  .عضو لجنة الحوار العليا للحركة مع الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
  .نتفاضة ممثال عن حركة حماسعضو لجنة المتابعة العليا لال
  .مدير مكتب الشيخ احمد ياسين
  .عضو القيادة السياسية للحركة

  .عضو الهيئة اإلدارية العليا للجمعية اإلسالمية سابقا
  .رئيس نادي الجمعية اإلسالمية بغزة لمدة عشر سنوات تقريبا

ماعية للدكتور مروان أبو راس بتـاريخ        تعرض لمحاولة اغتيال برفقة الشيخ الشهيد احمد ياسين في زيارة اجت          
  . المكان الذي تواجدوا فيه ونجوا من القصف16م، حيث قصفت طائرة صهيونية من نوع أف 6/9/2003
  
  محمود خالد الزهارالدكتور :  الخارجية-

  .51مدينة غزة عام : مواليد
متزوج ولديـه    .سماعيلية بمصر وقد عاش فترة طفولته األولى في مدينة اإل       . والده فلسطيني، ووالدته مصرية   

  .سبعة أبناء، أربعة ذكور، وثالث إناث
   :حياته الدراسية

حصل على البكالوريوس في الطب العام من جامعة عـين          .تلقى تعليمه االبتدائي واإلعدادي والثانوي في غزة      
  .1976حصل على الماجستير في الجراحة العامة عام  .1971القاهرة عام / شمس

  :ةحياته العملي
عمل منذ تخرجه طبيباً في مستشفيات غزة وخانيونس، إلى أن تم فصله من قبل سلطات االحتالل بسبب مواقفه                  

  .السياسية
  .عمل رئيساً لقسم التمريض ومحاضراً في الجامعة اإلسالمية بغزة حتى اآلن

  .85 -81تولى رئاسة الجمعية الطبية في قطاع غزة خالل الفترة من عام 
  :يةحياته النضال

  .1988اعتقل في السجون الصهيونية لمدة ستة أشهر، عام 
  .1992 إلى مرج الزهور عام دبعأ

ـ          1996اعتقلته أجهزة السلطة الفلسطينية بضعة شهور عـام                    الـسلطة   ا، حيـث اتهمـت حمـاس فـي حينه
  .بحوث في قطاع غزةيرأس مجلس إدارة مركز النور للدراسات وال .ذلك للمشفى اثر ه نقلمما استدعى هبتعذيب

  :له عدة مؤلفات فكرية وسياسية وأدبية، وهي
  ).دراسة قرآنية (–إشكالية مجتمعنا المعاصر 

  . ال مكان تحت الشمس رداً على كتاب بنيامين نتنياهو
  .الخطاب اإلسالمي السياسي

  .رواية على الرصيف
يفة، ومقتـل نجلـه البكـر خالـد،         نجم عنها إصابته بجروح طف     م،2003سبتمبر  في  تعرض لمحاولة اغتيال    

  .ومرافقه، وإصابة زوجته وابنته، وهدم منزله كامالً
  .انتخب مؤخرا في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، حيث كان يحمل الرقم تسعة على قائمة التغيير واإلصالح

  
  سعيد محمد شعبان صيام : الداخلية -
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  .1959-7-22من مواليد معسكر الشاطئ بغزة، بتاريخ : مولده
   عسقالن–البلد األصلية قرية الجورة 

  .حي الشيخ رضوان/ السكن الحالي
  . متزوج وأب لستة من األبناء:الحالة االجتماعية
  :المؤهل العلمي

 من دار المعلمين برام اهللا وحصل على دبلوم تدريس العلوم والرياضيات وأكمـل دراسـته                1980تخرج سنة   
  .، وحصل على بكالوريوس التربية اإلسالمية2000توحة وتخرج منها سنة الجامعية في جامعة القدس المف

  :حياته العملية
، حيث ترك العمل    2003 حتى نهاية العام     1980عمل مدرساً في مدارس وكالة ا لغوث الدولية بغزة من العام            

  .بسبب مضايقات إدارة الوكالة على خلفية االنتماء السياسي
  : التي شغلهاالمواقع النقابية والقيادية

  .1980عضو اتحاد الطالب بدار المعلمين برام اهللا في العم 
  . سنوات متتالية7عضو اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث لعدة دورات، ورئيس لجنة قطاع المعلمين لمدة 

  .عضو الهيئة التأسيسية لمركز أبحاث المستقبل مع الشهيد إسماعيل أبو شنب
  . بغزة– اإلسالمية عضو مجلس أمناء الجامعة

  .ممثل حماس في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية
  .عضو القيادة السياسية لحماس بقطاع غزة

  .مسئول دائرة العالقات الخارجية في الحركة
  :االعتقال واإلبعاد

  ).1992-1991-1990-1989( مرات إدارياً خالل األعوام 4أعتقل 
  .أبعد إلى مرج الزهور

  .على خلفية االنتماء السياسي95عتقل لدى جهاز االستخبارات العسكرية الفلسطيني في العام أ
  :العمل الدعوي واالجتماعي

  .عمل خطيباً وإماماً متطوعاً في مسجد اليرموك بغزة، وواعظاً وخطيباً في العديد من مساجد القطاع
مطلع االنتفاضة األولى لحـل النزاعـات بـين          شارك في لجان اإلصالح التي شكلها الشيخ أحمد ياسين، منذ           

  .الناس
انتخب مؤخرا في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، حيث حصل على أعلى أصوات الناخبين علـى مـستوى                

  .األراضي الفلسطينية
  
  عمر عبد الرازقالبروفيسور : المالية -

 على قائمة التغيير واإلصالح، وهو      16قم  أستاذ في قسم االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وحمل الر          
 ونشأ فـي مجتمـع ريفـي     1958ولد في سلفيت سنة     . باحث في معهد ماس للدراسات االقتصادية في رام اهللا        

 من جامعة أيـوا     1986وأكمل تعليمه في مدارس سلفيت الثانوية للبنين وحصل على شهادة الدكتوراه في أيار              
، أمـا التخـصص   -النظريـة الكليـة  - الرئيسي هو االقتصاد الرياضي بالواليات المتحدة، حيث أن تخصصه    

وقد حصل على عدٍد من الجوائز ودرجات الشرف كجائزة عبد الحميـد شـومان               . الفرعي فهو اقتصاد دولي   
 وحاصل على درجة شـرف      ,وعلى منحة التفوق العلمي   , 91للعلماء الشبان العرب في العلوم االجتماعية لعام        

، وعلى عضوية   1982ة ودرجة الشرف من الرتبة الثانية البكالوريوس        االتخصص الرئيس للدكتور  في امتحان   
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 وتـم   97وقد تعرض لالعتقال مرتين حيث كانت المرة األولى عام           .جمعية التميز وعلى جائزة علماء نوكس     
راً في الثالث عـشر مـن       تحويله لالعتقال اإلداري لمدة أربعة أشهر قضاها في معتقل مجدو كما واعتُِقل مؤخّ            

  . كانون األول الماضي وأفرج عنه قبل أيام
  
  نايف الرجوب : األوقاف والشؤون اإلسالمية -

قائد سياسي وداعية معروف في الخليل، ومؤلف للعديد من المؤلفات، وهو أمام وخطيـب مفـوه مـشهور             هو  
إلسراء والمعراج، وأحكام الخطبة فـي      تأمالت في ا  : ورجل إصالح بارز، وله العديد من المؤلفات من أبرزها        

 وهو  .الفقه اإلسالمي، وباقات زهور من مرج الزهور، وله أكثر من ألف خطبة منبرية، والعديد من المؤلفات               
ناشط اجتماعي وعضو فاعل في كثير من المؤسسات االجتماعية والخيرية، وعضو هيئة إدارة في جمعية دورا                

اعتقل في السجون الصهيونية عدة مرات كـان         .ة جمعية الرجوب التعاونية   الخيرية لأليتام، وعضو هيئة إدار    
ويعد من أبـرز قـادة       .أيضا، وقد أبعد إلى مرج الزهور       2005، وأعيد اعتقاله عام     94، ثم في عام     89أولها  

  .حماس في الخليل الذين فازوا في االنتخابات التشريعية األخيرة كما أنه شقيق جبريل الرجوب
  

  جمال الخضري المهندس : ت وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاال
  .1955من مواليد غزة عام 
  .أب لخمسة أطفال

  .حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من مصر
  .عمل في دائرة االتصاالت وتقلد فيها مواقع عدة

  .رئيس مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية منذ أربعة عشر عاماً
  .جتمع العلوم المهنية والتطبيقية منذ تأسيسهارئيس مجلس أمناء كلية م

  .1997 حتى 1990نائب رئيس نقابة المهندسين المنتخب، وعضو مجلس إدارتها من 
  . مدة سنتين-بال تريد-عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني 

  .2006عضو المجلس التشريعي في انتخابات 
  .أحد رواد العمل النقابي والمؤسساتي في فلسطين

  .رجل أعمال ناجح
  .عالقات قوية ومميزة مع العديد من الشخصيات الدبلوماسية والرسمية على المستويين الداخلي والخارجي

رعاية مسيرة العمران والمشاريع التطويرية والمؤتمرات العلمية في الجامعة اإلسالمية، وفـي كليـة مجتمـع                
  .العلوم المهنية والتطبيقية
  .شطة اإلبداعية الهامة للمبدعين، وكذلك الطلبة المتميزينرعاية العشرات من األن

  
  األستاذ الدكتور محمد عيد شبير : وزير التعليم العالي

ار دراسة الصيدلة بجامعة اإلسكندرية، حيث حصل منها على شهادة اإلجـازة            تخا بمدينة غزة،    1946ولد عام   
م في التحاليل الطبية من جامعة القاهرة ليعود إلى         ، وحصل بعدها على درجة الدبلو     68العليا البكالوريوس عام    

جامعة اإلسكندرية مرة أخرى ويحصل منها على شهادة الماجستير في التحاليل الطبيـة، ومـن ثـم اسـتكمل                  
 دراساته العليا في جامعة وست فرجنيا بالواليات المتحدة ونال منها شهادة الـدكتوراه فـي التحاليـل الطبيـة                  

عاد من الواليات المتحدة فعمل في بداية األمر محاضراً بالجامعة اإلسـالمية،             .بيتخصص ميكروبيولوجي ط  
ومن ثم تدرج فيها إلى أن أصبح أستاذاً مساعداً ومشاركاً بكلية العلوم قسم التحاليل الطبية، واستطاع في فتـرة                   

جامعة، ومن ثم عميـداً لكليـة       وجيزة أن يثبت ذاته مما أدى إلى ترقيته فاختير رئيساً لقسم التحاليل الطبية بال             
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 تدرج عبر سلمها الوظيفي فأصبح وصفه الوظيفي القـائم بأعمـال            ,العلوم، ونظراً لنشاطه وفعالياته بالجامعة    
 إلى منتصف شـهر آب الماضـي، حيـث شـهدت            93رئيس الجامعة ومن ثم اعتلى رئاسة الجامعة منذ عام          

ظة حظيت باحترام وتقدير شديدين على المستويين المحلـي         الجامعة فترة توليه نهضة عمرانية وأكاديمية ملحو      
 15 نفذ أكثر مـن      حيث .رئاسته للجامعة اإلسالمية لم تثنه عن مواصلة دراساته وأبحاثه األكاديمية          .واإلقليمي

بحثاً في مجال التحاليل الطبية أغلبها في التلوث الميكروبي، كما كان عضواً فعاالً في جمعية الميكروبيولوجي                
  .93ألمريكية، عالوة على أنه عضو في مجلس التعليم العالي منذ عام ا
  
  الدكتور باسم نعيم: الصحة -

حصل على شهادة الطب من ألمانيا كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الجراحة ويعمل في مستشفى دار                  
  .الشفاء في مدينة غزة

  .رئيس الكتلة الطبية المحسوبة على حماس
  . المنتدى الطبي الفلسطينيأمين سر مؤسسة

 عاما خالل عملية اجتياح صهيونية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة خالل االنتفاضة              17استشهد ابنه البكر    
  .الحالية، حيث كان ينتمي إلى كتائب القسام

  
  الدكتور أحمد الخالدي: وزير العدل -

يتولى عمادة كلية القانون في جامعـة النجـاح         يعد من الشخصيات التكنوقراطية الفلسطينية وخبير بالقانون، و       
  .الوطنية بمدينة نابلس كما أنه يرأس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني

  
   الدكتور يوسف رزقة:وزير اإلعالم -

 يحمل شهادة الدكتوراة في اللغة العربية، وقد تولى منصب عميـد كليتـي االداب               ,من مخيم البريج وسط غزة    
  .عة اإلسالمية، ويعد أحد كوادر حماس في المنطقة الوسطى بقطاع غزةوشئون الطلبة في الجام

  
   المهندس عالء الدين محمد حسين االعرج:االقتصاد الوطني -

  . وبلدته األصلية بيت جرجا1964من مواليد غزة عام 
  .أب لخمسة ابناء
  .87مدنية من جامعة النجاح الوطنية عام الهندسة في البكالوريوس حاصل على ال

  .ئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركاتر
  .رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة

  .أمين سر نقابة المهندسين بمحافظات غزة
  .عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينيين وعضو مجلس ادارة سابق فيها

  .عضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني
  .حاد المقاولين العربعضو المكتب التنفيذي الت

  .ضو المكتب التنفيذي التحاد مقاولي الدول اإلسالمية
  . بحجة مقاومة االحتالل1993 -91اعتقل في سجون االحتالل الصهيوني من عام

  
  هللا أبو السبحاالدكتور عطا : وزير الثقافة -
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 األساسي في مدارس وكالـة       مخيم رفح، وتلقى تعليمه    إلى، هاجر مع أسرته     48مواليد السوافير الشرقي لعام     
رام اهللا،  -وأنهى التوجيهي من مدرسة بئر السبع الثانوية بتفوق ليدرس في مركز تـدريب المعلمـين                , الغوث

، وكـان   84 تخصص العلوم والرياضيات ليعمل مدرساً في مدارس وكالة الغوث حتى عـام              69ويتخرج عام   
، ثم درس فـي  78-77منية لنادي خدمات رفح سنة  صاحب دراية وخبرة حتى أصبح عضواً في الهيئة اإلدار        

تخرج منها تخصص شـريعة وقـانون       . 82-81 سنة   هاالجامعة اإلسالمية وتولى منصب رئيس مجلس طالب      
سياسـة شـرعية مـن      /بدرجة امتياز، حيث عمل معيداً في الجامعة ثم حصل على الماجستير في فقه التشريع             

راه من جامعة أم درمان في السودان بتقدير امتياز ويعمـل داعيـة   جامعة النجاح الوطنية، ليحصل على الدكتو     
وكان  . 2001 إلى   97وخطيب في مساجد غزة، ثم تولى عمادة شئون الطالب في الجامعة اإلسالمية من عام               

 سنوات، وهو صاحب قلـم قـوي        3وقفات وطنية وسجاالً مع األعداء، حيث أعتقل خمس مرات بما يعادل            ه  ل
جريدة الرسالة ومجلة السعادة ولم يخل من كتابة الشعر وله خمسة دواوين تحت الطبع كما               وكاتب صحفي في    

  .أنه يهتم بالقضايا المجتمعية وحل المنازعات على أساس شرعي
  20/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مشعل في صنعاء يلتقي باجمال والزنداني  .7

ر من التحديات والمصاعب، أهمها التهديد بقطع المساعدات         تواجه الكثي  حماس أكد خالد مشعل، أمس، أن       :سبأ
 الماليـة   ها الحكم، إال انه أوضح أن القمة العربية في الخرطوم ستترجم تعهـدات            هاالمالية عن السلطة، بعد تسلم    

وتساءل عن سبب تزامن الضغوط مع قيام بعض الفصائل بإلقاء المسؤولية الكاملة على حماس التي               . إلى أرقام 
تسلم السلطة بعد، مشيرا إلى أن إسرائيل تهدف، من وراء اغتيال كوادر في فتح، إلى إضعاف حماس أمام                  لم ت 

إما الخضوع لشروط المجتمع الدولي، التي هي شروط إسـرائيل          , وقال، إن لدى الحركة خيارين    . الفلسطينيين
أو الصمود والثبـات علـى مبـادئ        وتبنتها اإلدارة األميركية، وفي هذه الحالة تخسر نفسها وتخسر اآلخرين،           

مـن  إن  , قـائال وأضـاف    .الشعب الفلسطيني والصبر والمناورة وتقدير األمور بحقها حتى يأذن اهللا بـالفرج           
, أولويات حماس أخذ الدعم المالي واالقتصادي من الدول العربية من أجل تثبيـت الفلـسطينيين فـي الـداخل                  

تات ورفع معنوياتهم، مشيرا إلى سعي الحركة إلعادة بناء منظمـة           باإلضافة إلى االهتمام بأهل فلسطين في الش      
التقى رئـيس الحكومـة اليمنيـة،       يشار إلى أنه كان قد      . التحرير لتكون مالذا للفلسطينيين في الداخل والخارج      

  . الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي تطالب واشنطن باعتقالهإضافة إلى
  20/3/2006السفير 

  
  البت بجلسة طارئة للتشريعي لتوضيح حقائق اقتحام أريحاالشعبية طالجبهة  .8

دعا المكتب السياسي للجبهة الشعبية المجلس التشريعي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تدمير مقاطعة : رام اهللا
أريحا، واختطاف المناضلين منها، ومساءلة الحكومة ممثلة بوزرائها المعنيين وأجهزتها المختصة حول 

وأشارت إلى أنها في الوقت الذي . ا جرى وتداعياته، وإظهار الحقيقة أمام الشعب الفلسطينيمالبسات كل م
 البريطاني عن هذا العمل، فإنها تحمل -تحمل فيه المسؤولية المباشرة إلى قوات االحتالل والتواطؤ األمريكي

هزتها األمنية واالستخبارية السلطة المسؤولية األولى عن اعتقال أحمد سعدات عبر الخديعة التي مارستها أج
  .التي شكلت جريمة سياسية وأخالقية بكل المعاني والمعايير

  20/03/2006خدمة قدس برس 
  

    حول الحكومةالعربية تنفي قيام حماس بالتشاور معهاالجبهة  .9
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مـة،  نفت الجبهة العربية قيام حماس بالتشاور معها ومع عدد آخر من الفصائل بشأن تـشكيل الحكو               : رام اهللا 
، إلى أنها كانت تأمـل مـن        هاولفت الناطق الرسمي باسم    .منوهة إلى أنه تم التشاور فقط مع الكتل البرلمانية        

حركة دعوة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى حوار وطني شامل، من أجل الوصول إلى حكومـة وحـدة                  ال
نية، ويوفر للـشعب الفلـسطيني أفـضل        وطنية حقيقية، تستند إلى برنامج إجماع وطني يتمسك بالثوابت الوط         

  الظروف لتأمين متطلبات الحياة، بما يسهم في تعزيز صموده، ليكون قادراً على مواجهة التحديات الكبيرة في 
  

  .وأكدت على أن أي فصيل مهما كانت قوته ال يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية منفرداً .هذه المرحلة الدقيقة
  19/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفسطينية 

  
  تفاهم لبناني فلسطيني لتنظيم سالح المخيمات  .10

أعلن أمس عن اتفاق بين حركة فتح والحكومة اللبنانية لتنظيم السالح الفلـسطيني    :دبي ـ أسماء المنصوري 
كشف سلطان أبو العينين عـن       و .في مخيمات الالجئين في لبنان، انسجاما مع توجهات الحوار الوطني اللبناني          

ح مذكرة للتفاهم أمام الفصائل المسلحة التابعة للتنظيمات الفلسطينية المختلفة في المخيمات لالنضواء تحت              طر
بحيث تصبح قوة موحدة ضمن ارتباط مع الجيش اللبناني على ان ينهي الجـيش تواجـده                 راية الكفاح المسلح  

لبدء في تنفيذ هذا التفاهم في غضون ستة        وأوضح انه ينتظر ا    . حول المخيمات ويستبدل بقوة من األمن اللبناني      
باكات مسلحة، ومؤكدا على انه لن يتم اللجوء إلى القوة          تمستبعدا حدوث اش   أشهر إذا ما وافقت عليها الفصائل،     

وشدد أبو العينـين علـى ان منظمـة          . لتطبيق ما جاء في المذكرة التي وضعت بالتوافق مع الجانب اللبناني          
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في لبنان وال تضم المنظمات اإلسالمية مثل            التحرير الفلسطينية هي    

وجدد رفضه التنازل عن السالح تحت ضغط القـرار الـدولي            . حركة حماس وال التنظيمات الموالية لسوريا     
الت األنبـاء  وتأتي تصريحات أبوالعينين هذه ردا على ما تناقلته وكـا  . الذي وصفه بأنه قرار إسرائيلي    1559

) داخل المخيمـات  (أمس، بأن فتح قررت جمع كل األسلحة التي تملكها بما فيها األسلحة الفردية في مكان آمن                 
  .التزاما بما تقرر في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني

 20/3/2006البيان  
  

  القيادة العامة تعتبر أن من يريد نزع السالح ينسق مع العدو  .11
ين سر القيادة العامة انور رجا، انتقادات ضمنية الى ما خرج به الحوار حول الموضـوع              وجه أم :  عمار نعمة 

الفلسطيني، لكن القضية األخرى التي أثارها للمرة األولى والتي طرح فيها حـالً رآه مناسـباً فـي موضـوع           
حـق العـودة إلـى      السالح، تمثلت في الرؤية التي قدمها لحماية أمننا المشترك مع لبنان والعمل على تحقيق               

يشكل هذا الـسالح عامـل قـوة        : أما في التفاصيل، فيمضي رجا شارحاً     . فلسطين لكي تبقى هذه القضية حية     
 أيار إضافة إلى الدعم غير المباشر للمقاومة،        17 وإسقاط اتفاق    1983بالنسبة إلى لبنان منذ تحرير الجبل العام        

حنا يشكل قوة نوعية وبشرية في خط الدفاع عن البالد فـي            ويضيف ان سال  ! فلماذا نسقط هذا العامل من يدنا؟     
وجه إسرائيل، فلم ال نضعه ضمن االستراتيجية الدفاعية للبنان تحت سلطة الدولة في إطار خطـة المواجهـة                  

ويؤكد مسؤول القيادة العامة أن الفلسطينيين في لبنان لن يتخلوا عن السالح الذي يبقي               . والقتال ضد إسرائيل؟  
 حيا، ولكن بالتنسيق مع الدولة في ظل سياسة ورؤية مشتركة لطبيعة الخطر الـذي يحـدق                 194لقرار  ملف ا 
ال يجوز تصوير السالح على أنه مرض مستعص يجب استئصاله من البلد، ولكن نقول ان                ويضيف،   . بالجميع

ويؤكـد أن    يق مع العـدو،   من يفكر بنزع سالحنا بالقوة يكون بذلك قد خرج من دائرة التفكير الى دائرة التنس              
هناك على الساحة من يريد دفعنا الى خيارات صعبة وقاسية إلنهاء الصراع عبر أية وسيلة وبسرعة قياسـية،                  
ويبدي صراحة أكبر عندما يحدد من يقصد بقوله ال يحق ألمراء الحرب ووزراء التهجير وللذين نظّروا لقتلنـا                  
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على دعمه المبدئي للجبهة ولم يتراجع عنه، موجهـاً          اهللا    حزب يؤكد رجا أن   و . ببعد عنصري أن ينادوا بذلك    
كما يلفت الى الدعم السوري     . التحية الى الرئيس اميل لحود الذي يجدد لدينا األمل دوماً في العودة الى فلسطين             

  .المستمر للجبهة ومن ورائها ايران
20/3/2006السفير   

  
  

  إذاعة الشعب من غزة  الجبهة الشعبية تطلق .12
ت اذاعة الشعب التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بثها التجريبي منذ مطلع األسبوع الحالي من مدينـة                 بدأ
  . ألف دوالر لبدء تشغيل االذاعة20ورصدت ميزانية تقدر بـ . غزة

  20/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  تحذير من مجاعة في غزة مع نفاد االغذية واغالق المعابر .13
االمم المتحدة حذرت امس      أن    : زهير اندراوس   عن مراسلها  رام اهللا  من    20/3/2006بي   القدس العر  ذكرت

من ازمة انسانية في قطاع غزة بسبب نفاد المنتجات االساسية نتيجة قرار اسرائيل اغالق القطاع فيمـا فـشل                   
ر اونروا فـي غـزة      واكد مدي  .اجتماع عقد في مقر السفارة االمريكية في تل ابيب بالتوصل لحل لهذه المسألة            

، جون غينغ ان الوكالة لم يعد لديها اي مخزون من المواد الغذائية لتوزيعه بينما ال يزال معبر كـارني مقفـال                    
وقـد اجتمـع     .واضاف لم ينفد القمح والطحين فقط وانما ايضا السكر والزيت وغير ذلك من المواد االوليـة               

ون في مقر السفارة االمريكية في تـل ابيـب لمناقـشة            مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون واوروبيون ومصري    
وقال صائب عريقات الذي شارك في االجتماع ان اللقـاء لـم             .مسألة عبور البضائع بين قطاع غزة واسرائيل      

  .  في االيام القادمةىيسفر عن تقدم كبير اال انه من المقرر عقد اجتماعات اخر
 الدول االعضاء في    ىنسون، وجه رسالة شديدة اللهجة ال     وكانت صحيفة معاريف امس ذكرت ان جيمس وولفي       

 كوفي عنان، حذر فيه من وقوع كارثة اقتصادية وانسانية وحسب الرسالة فان وولفينسون يـتهم                ىالرباعية وال 
بصورة مباشرة الدولة العبرية والواليات المتحدة عن هذا الوضع ويحملهما مسؤولية الوصول الي هذا الوضع               

بأن السلطة الفلسطينية ستنهار كليا في موعد اقصاه اسـبوعين الفتـا            مراسل معاريف   وتنبأ   .عاتهالمأساوي وتب 
بيب وواشنطن، فان قـرار االدارة االمريكيـة        أ في تل    ى مصادر وصفها بأنها رفيعة المستو     ىالي انه بناء عل   

عجل في انهيارها بشكل    بايقاف وولفينسون عن مواصلة مهمته سيزيد من حالة الفوضي في مناطق السلطة وسي            
ونقلت الصحيفة عن منسق اعمال الحكومة االسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة قولـه ان الـسلطة                . كلي

الفلسطينية تقوم باختالق ازمة اقتصادية وانسانية، بهدف تحميل اسرائيل مسؤولية ذلـك، زاعمـا ان الـسلطة                 
اتب الموظفين في السلطة، كما انهم رفعوا عدد متلقي الرواتب من           الفلسطينية قامت في االونة االخيرة برفع رو      

  .السلطة
الرئيس عباس أعلن أن األزمة الغذائية التي       أن  : عبد القادر فارس  عن   ،غزةمن   20/3/2006عكاظ   وجاء في 

، وأن  يمر بها قطاع غزة ستعرف االنفراج يوم غد وأعلن أن المواد الغذائية سيتم إدخالها من الجانب المصري                
مصر تبرعت بكميات كبيرة من الدقيق والمواد الغذائية لحل األزمة التي مر بها قطاع غـزة خـالل األيـام                    

  .الماضية
إسـماعيل هنيـة نـدد      أن  : أنس عبد الرحمن  عن المراسل   غزة   من    20/3/2006 الوطن القطرية    وأضافت

مؤكـدا أن   ‚  وفتح المعـابر   همل على رفع  داعيا األطراف ذات الصلة بالشأن الفلسطيني الع      ‚ باستمرار الحصار 
ومعاقبـة الـشعب الفلـسطيني علـى خياراتـه          ‚ الدولة العبرية تريد أن تربك الجميع بهذا التصعيد الممـنهج         

 وقال إن قطاع غـزة  ،وحذر وزير االقتصاد سنقرط من كارثة إنسانية نتيجة نفاد القمح والطحين     .الديمقراطية
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كما انعكس إغالق المعبـر   . لية كمنظمة االونروا ال تملك أي جرام من القمح        ومطاحنه السبعة والمؤسسات الدو   
على عمل المنظمات اإلنسانية الدولية التي أصبحت تعاني من تكدس المساعدات اإلنسانية الموجهـة لحمايـة                

  ‚ الفقراء في قطاع غزة في الجانب اإلسرائيلي
مدير عمليات وكالة األونروا في قطاع غزة، أعلن أن ى ال  19/3/2006 وفا   – وكالة األنباء الفسطينية     ولفتت

اليوم، أن السلطة الوطنية، أعطت اإلذن للوكالة باالستخدام معبر صوفا جنوب القطاع لجلـب مـادة الطحـين                  
  .والمواد التموينية األخرى إلى غزة

شاؤول الى أن   :  توكاال –كامل ابراهيم   عن  االراضي الفلسطينية   من    20/3/2006 الرأي األردنية    وأشارت
المنطار حيـث هنـاك     / بانه اصدر تعليمات لفتح معبر كيرم شالوم كبديل مؤقت لكارني            تهموفاز اخبر حكوم  

وذكر مسؤولون اسـرائيليون أن اسـرائيل        .تهديدات امنية تشكل خطرا على الجنود والمدنيين على حد سواء         
وقال ابو صفية مدير امن المعـابر ان         .قتراحورفض الفلسطينيون اال   . شاحنة من المعبر   100ستسمح بمرور   

  . معبر كريم شالوم صغير للغاية وابدى اعتراضه على اغالق معبر المنطار الى اجل غير مسمى
لجـان  ''تشكيل  كتائب شهداء االقصى أعلنت امس، عن       أن  :   د ب أ   -غزة   من    20/3/2006الدستور   وقالت

، بهدف ردع التجار عن استغالل إغالق المعابر، عن طريق          ''خاصة وسرية للبحث والتحري في كافة المتاجر      
من جهة ثانية، حملت كتلة التغيير واالصالح البرلمانية إسـرائيل،          ،  رفع أسعار السلع االساسية والمواد الغذائية     

ودعت االمة العربية    .اع الناتجة عن حالة الحصار والتجويع     المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تؤول إليه االوض       
  .واالسالمية لدعم الشعب الفلسطيني مادياً وسياسياً

  
   في العراقالفلسطينيينموجة نزوح جديدة لالجئين  .14

 الجئاً فلسطينياً من    150قال مدير دائرة شؤون الالجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في عمان أمس إن              
ورجح أن يكون المغادرون من المنـاطق المحيطـة          .قيمين في العراق، غادروها صوب األراضي األردنية      الم

 .ببغداد، والتي تشهد حالياً حمالت تمشيط ومداهمة من قبل قوات االحتالل والقوات العراقية، بحثاً عن مطلوبين               
  .الجئين الفلسطينيين في العراقوحمل أبو بكر قوات االحتالل األمريكي المسؤولية عن تردي أوضاع ال

  20/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  األونروا في لبنانموظفيتسارع التحضيرات النتخابات اتحاد  .15
تسارعت وتيرة التحضيرات في انتخابات اتحاد موظفي وكالة األونروا في لبنان المقرر اجراؤها : ةمحمد دهش

وبين حركة ..  من جهةرحركة فتح وفصائل منظمة التحريفي الرابع من نيسان المقبل وسط تنافس حاد بين 
ورغم الطابع النقابي لالنتخابات اال ان   .حماس وتحالف القوى الفلسطينية والقوى اإلسالمية من جهة أخرى

كل طرف ينظر اليها على أنها معركة سياسية وميزان قوى، فحركة فتح تريد ان تبرهن من خاللها أنها ما 
 عن نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية في الداخل، وان حركة فتح في الخارج غيرها في زالت قوية بعيداً

وما حصل في الداخل له انعكاسات ... بينما تحاول حركة حماس التأكيد ان الواقع الفلسطيني قد تغير  .الداخل
تفراد واالستئثار بعدما تحكمت طبيعية على مخيمات لبنان وشؤون الالجئين وأنها قادرة على كسر معادلة االس

بها فتح ردحاً طويالً من الزمن، مستفيدة من التذمر الحاصل بين موظفي األونروا على دور اتحاد الموظفين 
وقد اقفلت بورصة .  تبدو أم المعارك في صيدا على اعتبارها بيضة القبان في ايصال رئيس االتحادو  .الحالي

ودخلت حماس بقوة على   ). للعمال4(و)  للخدمات11(، ) للمعلمين40( موزعة كاآلتي 56الترشيحات على 
خط التحضيرات لمواجهة ما يشبه االستنفار الذي أعلنته حركة فتح، وبدأت تعد العدة لمعركة حامية الوطيس 
رغم اعتراضها الضمني بأنها ال تملك النفوذ والقوة داخل هذه المؤسسة الدولية كما هي حال فتح وفصائل 

وتقول أوساط حماس ان الحركة ما زالت تبلور صورة تحالفاتها ما بين التحالف  ...المنظمة المتحالفة معها
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وتؤكد أوساط فتح انها أبرمت تحالفاً مع كل من الجبهتين . والقوى االسالمية للوصول الى الصيغة الفضلى
  .ائحالشعبية والديمقراطية وجبهة التحرير وانتقلت الى مرحلة تشكيل اللو

  20/3/2006البلد اللبنانية 
  
  
  

   من التنقل إلى بيروت انتهاكا لحقوق اإلنسان نالفلسطينييتعتبر منع ) شاهد(مؤسسة  .16
 متوجهين من منطقتي صور وطرابلس إلى بيروت، نللمرة الثانية على التوالي تمنع السلطات اللبنانية فلسطينيي

اهر ودرءا ألعمال شغب قد تحصل منع الجيش اللبناني عبر  أنها منعا للتظتفي خطوة احترازية تقول السلطا
 من االنتقال إلى بيروت أو إلى نحواجز على الخط الساحلي بين مدينتي صيدا وصور، العديد من الفلسطينيي

 في نصيدا كما أقام حواجز أمنية على خط صيدا بيروت للغاية ذاتها، وذلك للحؤول دون مشاركة فلسطينيي
إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان .   في السجون اإلسرائيليةنها لجنة متابعة المعتقليتظاهرة دعت إلي

تعتبر ذلك انتهاكا صارخا لحق اإلنسان في التنقل من مكان إلى آخر كما يعتبر تمييزا عنصريا بحق ) شاهد(
ادية والصحية والتعليمية الشعب الفلسطيني لمجرد أنهم فلسطينيون، كما يعتبر ذلك إضرارا بالمصالح االقتص

السلطات اللبنانية إلى ) شاهد(وتدعو .  الذين يعانون أصال من ظروف إنسانية ضاغطةنلهؤالء الفلسطينيي
  . معاملة إنسانية خاصة مع الدعوات المتكررة لذلكن الفلسطينيينالتعامل مع الالجئي

20/3/2006) شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان   
  

   تمهيداً إلقامة الجدار لحمبيت  دونماً من قرى 766مصادرة  .17
 دونماً من أراضي قرى منطقة الريف الغربي، التابع لمحافظة بيت لحم            766صادرت قوات االحتالل ، اليوم،      

واعتبرت اللجنة، أن قرار المـصادرة هـو هجمـة           .في الضفة الغربية، تمهيداً إلقامة جدار الفصل العنصري       
 ألف دونـم، هـي      72فظة بيت لحم، لتحديد حدود ما يسمى بـ القدس الكبرى، بضم            شرسة على أراضي محا   

  .مجموع أراضي الريف الغربي
  19/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفسطينية 

  
  رابطة علماء فلسطين تطالب بتفريغ سجون السلطة من رجال المقاومة .18

ألمريكية والحكومة البريطانية فـي نـصرة       دعت رابطة علماء فلسطين إلى عدم التعويل على مواقف اإلدارة ا          
 ،القضية الفلسطينية، مطالبة الحكومة الفلسطينية المقبلة بتفريغ السجون من المعتقلين السياسيين ورجال المقاومة            

ودعت القوى الفلسطينية إلى التوحد فـي وجـه         ،  والعمل على تأمين الحرية لكافة األسرى في سجون االحتالل        
، معربة عن آملها بأن تشارك كافة القوى في الحكومة الجديدة بما يعزز قـدرة الـشعب                المخططات الصهيونية 

  .الفلسطيني على الصمود ومجابهة التحديات
  20/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الحكومة الجديدة مطالبة بالجدية: حنان البرغوثي .19

الحكومة الفلسطينية المقبلة بـأن تـضع قـضية          طالب أهالي االسرى والمعتقلين الفلسطينيين       :رام اهللا ــ قنا   
وأكـدت الناطقـة    ،  أبنائهم االسرى على سلم أولوياتها دون التخلي عن باقي القضايا الهامة مثل القدس المحتلة             

االعالمية باسم لجنة أهالي االسرى أن الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل الجاد والفعلي من أجل حل مأساة أكثـر                  
وأشارت الى أن مصلحة الـسجون االسـرائيلية نزعـت          . ئلة فلسطينية تعيش نكبة االعتقال    من تسعة آالف عا   
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جدير بالذكر  ‚ الكثير من المنجزات التي حققها االسرى خالل االضرابات السابقة خاصة في السجون المركزية            
هو ثاني أقـدم     عاما في سجون االحتالل و     28ان حنان هي شقيقة االسير نائل البرغوثي الذي أمضى أكثر من            

  .أسير فلسطيني
  20/3/2006الوطن القطرية 

  
  

  االحتالل يجبر أسرى فلسطينيين على تناول طعام يعده سجناء يهود .20
قالت مصادر حقوقية تعنى بشؤون األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل إن سلطة الـسجون أقـدمت علـى         

اتهم من الطعام الخاصة بعدد مـن األسـرى،         إغالق حسابات الكانتينا المكان المخصص لألسرى لشراء حاجي       
ونقل عن األسرى قولهم، إن لديهم معلومات عن نية سلطة السجون بمنع وصول الكانتينا               .بينهم سمير القنطار  

لألسرى، األمر الذي سيجبر هؤالء األسرى على تناول طعام سيء النوعية المقدم لهم كماً ونوعاً، إثـر قيـام                   
من جهة أخرى؛ يؤكد األسرى أن إدارة السجون         . الطهي إلى سجناء جنائيين يهود     سلطة السجون بإناطة عمل   

  .اإلسرائيلية ال زالت تقوم بفرض الغرامات المالية الباهظة على األسرى ألتفه األسباب
)19/03/06(قدس برس   

  
   شاب بتهمة التخطيط لخطف جندي والتخابر مع حماسىاحكام جائرة عل .21

 شـاب   ى عاما عل  12حكمت المحكمة المركزية في تل ابيب بالسجن الفعلي لمدة            :ـ زهير اندراوس   الناصرة
  .  شيكل2000من قرية كفرقاسم بعد ادانته بمحاولة خطف جندي وتسليمه لحركة حماس مقابل 

  20/3/2006القدس العربي 
  

   المخابرات إلى الزنزانة وأعادتهصحافي أسير برأته المحكمة  .22
د اعتقال ومرافعات برأت محكمة عوفر العسكرية الصحافي محمـد الحاليقـة مـن    بع  :غزة ـ ماهر إبراهيم 

، وطلب االدعاء العسكري العام عن      15/3/2006جميع التهم األمنية الموجهة إليه وصدر قرار التبرئة بتاريخ          
ـ        . ساعة لالستئناف أو عدمه    76مهلة  ) شيلي بن شاحر  (طريق   رار إال أن المخابرات اإلسرائيلية ردت على ق

 بحجة الحفاظ علـى     16/3المحكمة في اليوم التالي بإصدار قرار توقيف إداري لمدة ستة شهور جديدة تبدأ من               
  .أمن المنطقة والجمهور اإلسرائيلي

  20/3/2006البيان 
  

  إسرائيل تدرس تداعيات تولي حماس السلطة .23
لمسؤولين في مقدمتهم موفاز عـن      ناقش مجلس الوزراء االسرائيلي في جلسته االسبوعية تقارير عدة           :القدس

وقالت إذاعة اسـرائيل     .األوضاع في المناطق الفلسطينية وتداعيات اقتحام سجن أريحا وتشكيل حكومة حماس          
ان وزيرة الخارجية ليفني قدمت للمجلس تقريرا عن اتصاالتها مع عدد من نظرائها األجانب فيما يتعلق بـسبل                  

بيريز ان اسرائيل ستوضح للفلسطينيين انهم إذا أرادوا السالم فعلـيهم           وقال شيمون    .التعامل مع حكومة حماس   
العمل على تحقيق ذلك وفقا لخريطة الطريق وإذا تزايدت العمليات فإن اسرائيل ستواصل التصدي للمـسلحين                

راءات وأوضح انه إذا تبين ان ليس هناك إمكانية للتفاوض مع السلطة الفلسطينية فستنفذ اسرائيل اج               .بكل قوتها 
وقال موفاز ان اسرائيل هي التي ستحدد سياستها األمنية واهدافها القومية وليس محمود عباس              . احادية الجانب 

وقال ان الكيان سيرسم حدوده الدائمة لكي يتمكن االسـرائيليون مـن         . وتقصيراته وال اسماعيل هنية وتهديداته    
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 لن نسمح بأن يبقـى      :وأضاف.  األغلبية اليهودية  العيش بأمان داخل حدود يمكن الدفاع عنها ومن أجل ضمان         
وقـال   .مسلحون فلسطينيون خارج السجن وسنعمل على فرض أي اتفاق وقعته إسرائيل مع السلطة الفلسطينية             

المستشار السياسي في وزارة الحرب الجنرال جلعاد لإلذاعة العامة ان مهمة ابو مازن هي منع تحول الـسلطة                  
ال اعلم كيف سيقوم بذلك، لكنني اعلم انـه         : وأضاف. فض البرنامج الحكومي لحماس   الى سلطة ارهابية عبر ر    

  .اكد على الدوام انه يعارض االرهاب
  20/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ردود فعل إسرائيلية حول حكومة حماس  .24

لعمـل وعـدم   رغم أن حماس أدت إلى نشوء واقع جديد في المنطقة، إالّ أنه ينبغي علينـا ا            : قال عمير بيرتس  
التنازل للحظة واحدة عن فكرة تقوية العناصر المعتدلة في السلطة الفلسطينية، وإفساح المجال أمـام تحويـل                 
الدعم الدولي، كي يصل إلى األطراف المعتدلة هناك، وإلظهار حكومة حماس على أنهـا حكومـة ال تخـدم                   

ذل الجهود في سبيل تعزيـز الجهـات         ومن خالل ذلك ب    ،مصالح الشعب الفلسطيني، والعمل على عزل حماس      
أعتقد أنه ينبغي على الحكومة اتباع سياسة       : أما النائب الليكودي داني نافيه فقال      .المعتدلة في السلطة الفلسطينية   

إن ما مات هو نفس     : وتعليقاً على ما قيل على لسان حماس من أن خارطة الطريق قد ماتت، قال             . مغايرة تماماً 
أولمرت ورفاقه القيام به بعد تشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ انسحابات واسعة أخرى من جانب              الفكرة التي يحاول    

واحد، في الوقت الذي نرى فيه حكومة كلها مكونة من رجاالت حماس في السلطة، وأشخاص متورطين فـي                  
 وتشكيل جـيش  أعمال إرهابية، كانوا في السجون اإلسرائيلية، كما أنهم سوف يسيطرون على األجهزة األمنية،      

لو كنت مسؤوالً في    : وأضاف يقول  .فلسطيني بكل معنى الكلمة، وهذا تطور سلبي وسيئ جداً بالنسبة إلسرائيل          
الحكومة اآلن لعملت من أجل ممارسة ضغوط فورية على حماس، بما في ذلك موضوع عدم السماح بتحويـل                  

ساني للسكان الفلسطيني وتحويل األمـوال التـي        األموال، كما أنه ينبغي علينا عدم إحداث فصل بين الدعم اإلن          
نعلم أنها سوف تصل إلى مؤسسات السلطة الخاضعة لسيطرة حماس، وهذا ما ينبغي فعله من خـالل إنـشاء                   

  . جبهة دولية واضحة في وجه حماس
  19/3/2006مركز دراسات الشرق األوسط 

  
  اسرائيل تخشى اعترافًا عربًيا بحكومة حماس  .25

 ليفني مخاوف من أن تنجح جامعة الدول العربية في  اإلسرائيليةأبدت وزيرة الخارجية: لحمي أسعد ت،الناصرة
اجتماعها االسبوع المقبل في الخرطوم في إحداث كوة في جدار الرفض الدولي للتعاطي مع حكومة فلسطينية 

شكل برأيها تآكالً في توقعت ان تتخذ الجامعة العربية قراراً باالعتراف بحكومة حماس ما ي و.بقيادة حماس
وزادت ان وزارة الخارجية تقوم بجهود ديبلوماسية مكثفة على الحلبة الدولية للحؤول . جبهة الرفض الدولية

دون التراجع عن هذه الشروط، مشيرة الى نجاح اسرائيل في احباط محاوالت الجانب الفلسطيني لشجب 
وقالت في  . القت تفهماً واسع النطاق على الحلبة الدوليةاسرائيل في مجلس األمن على خلفية عملية اريحا التي

مقابلة اذاعية ان اسرائيل ال تعتزم اعالن وفاة خريطة الطريق وأنها تنتظر ان ينفذ الفلسطينيون االستحقاقات 
وأضافت ان ثمة مشكلة كبيرة في فوز حماس وتوليها الحكم، ما يعني انه ال . الواردة في المرحلة األولى منها

  . واذا تأكدنا من ذلك فسنعمل بطريقة أخرى. يوجد حالياً شريك في الطرف الفلسطيني
  20/3/2006الحياة 

  
  بين قادة حماس في غزة وقادتها في الضفة ات  هناك خالف:ديسكين .26
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وادعى ديسكين أن    .ال يوجد اتفاق بين الفلسطينيين حول تركيب حكومة حماس        : شاباك أنه الزعم رئيس جهاز    
عى للحفاظ على مبادئها وضم حركات تؤيدها التي تهدف الى اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القـدس                حماس تس 

وزعم أن هناك خالفًا بين قادة       .وتنفيذ حق العودة لالجئين الفلسطينيين والحفاظ على استقاللية الدولة الفلسطينية         
بون صالحيات اكثـر مـن تلـك        حماس في غزة وبين قادتها في الضفة وادعى أن رجال حماس في غزة يطل             

وحول امكانيات حماس    الممنوحة للقادة في الضفة بحجة ان جيش االحتالل سيعرقل سير العمل أكثر في الضفة             
حماس ال زالت متفائلة من قضية تجنيد االموال بعدما منعت اسرائيل تحويل المـستحقالت              : لتجنيد األموال قال  

وزعـم ان    .دة حمـاس  افلسطينية يخافون تشكيل حكومة فلسطينية بقي     رؤساء االجهزة االمنية ال    :واضاف اليها
هناك انذارات كثيرة لتنفيذ عملية ارهابية وان حماس فشلت في اظهار السيطرة على الشارع بعد الحملة علـى                  

  . سجن اريحا
  19/3/2006 48عرب 

  
  لن نسمح بعودة الالجئين : لفني .27

مـن  ومة إسرائيل كدولة يهودية تطبيق رؤية إقامة الدولتين،         إن هدف حك  :  لفني إسرائيلقالت وزيرة خارجية    
عدم الوصول إلى وضع تشكل فيه الدولة الفلسطينية إلـى جانـب دولـة         وعدم السماح لالجئين بالعودة،     خالل  

إسرائيل خطراً وتهديداً لدولة إسرائيل، وأالّ تكون هذه الدولة دولة إرهاب، وبالتالي فإن عملية التوصل إلى مثل             
  .ذا الواقع سيكون مرهوناً بالظروف والمستجداته

  19/3/2006مركز دراسات الشرق األوسط 
  

  سنتفاوض مع الفلسطينيين على اجالء المستوطنين من الضفة: بيريز .28
 أعلن شمعون بيريز ان اسرائيل ستتفاوض مع الفلسطينيين على خطة انسحاب للمستوطنين من الضفة :لندن

وقال في . لكنه اضاف انه ليس بوسعي ان أحدد تاريخاً معيناً لالنسحاب المقبل. يةبعد االنتخابات االسرائيل
وشدد على ان  .سنحاول أوالً التفاوض بشكل مباشر مع الفلسطينيين: مقابلة مع صحيفة ذي صنداي تلغراف

راً المفاوضات هي الحل الوحيد للنزاع مع الفلسطينيين، لكنه يدرك ان المفاوضات مع حماس تعتبر أم
وقال انه ما زال على اتصال بالرئيس المعتدل عباس، وانهما عقدا محادثات سرية في عمان، وانه ما  .مستحيالً

انه يفعل كل ما في وسعه في ظل : ودافع عن أبو مازن قائالً. زال مقتنعاً بأن عباس شريك في عملية السالم
واستبعد بيريز  .ما زال لديه دور يضطلع بهالظروف الراهنة، وهو يعرف انه يواجه موقفاً معقداً، لكن 

وقال بيريز  .التقارير التي تشير الى ان عباس قد يستقيل من منصبه بعد الغارة االسرائيلية على سجن اريحا
  . وقال انه يرى امكان قيام حكومة ائتالفية مع حزب العمل بعد االنتخابات. انه يعمل حالياً من أجل فوز كاديما

  20/3/2006الحياة 
  

  أولمرت يفّضل موفاز وزيراً للحرب  .29
 كشفت مصادر صهيونية عن أن أولمرت يفضل اإلبقاء على اإلرهابي موفاز وزير الحرب الحالي، في                :نابلس

ونقلت المصادر عن مقـربين مـن        .منصبه في الحكومة الصهيونية المقبلة إذا فاز حزبه كاديما في االنتخابات          
لمكانة الرفيعة لإلرهابي ديختر إال أن موفاز سيبقى على نحٍو شـبه مؤكّـد فـي                أولمرت تقديرهم بأنّه ورغم ا    
ليست هـذه   : وقالت المصادر إن أولمرت أعرب عن رفضه استبدال موفاز قائالً          .منصبه بعد االنتخابات أيضاً   

ـ         . اللحظة المناسبة الستبدال وزير الدفاع     واء التـي   وأضاف أن لتجربة موفاز ستكون أهمية نحو خطوة االنط
  .ستنطلق بعد نحو سنتين

  20/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  يصادق على محاكمة سعدات أمام محكمة مدنيةمزوز .30

 أحمـد سـعدات   محاكمة اإلسرائيلي أنه القانون يسمح ب    للحكومة القضائيالمستشار  أكد ميني مزوز     :طولكرم
  .، وليست عسكريةسرائيليةإحكمة مدنية مام موزير رحبعام زئيفي أالرفاقه المتهمين باغتيال و

  20/3/2006خدمة قدس برس 
  
 

  االنتفاضة قللت ثقة اإلسرائيليين بقدرات جيشهم   .31
كشف تقرير جديد صادر عن  مركز يافا للدراسات االستراتيجية التابع لجامعة تل ابيب،              :  وديع عواودة  ،القدس

 االسرائيليين كانوا يبدون طيلة سنوات االنتفاضة الثانيـة         بعنوان المناعة الوطنية في اسرائيل أن أكثر من ثلثي        
وأشار التقرير ان سنوات    . خوفهم وأحيانا خوفهم الشديد من مساس عمليات المقاومة الفلسطينية بهم أو بأقاربهم           

 ألـف   13االنتفاضة شهدت تزايدا بارزا في هجرة اإلسرائيليين من البالد الفتا ان المعدل السنوي ارتفع مـن                 
  . الف مهاجر خاللها19هاجر قبل االنتفاضة الى م

  20/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  بيرتس يتحدث عن إعمار النقب  .32
إن حـزب   : لة قام بها اليوم في مناطق النقـب       قال عمير بيرتس خالل جو    : القناة الثانية   اإلسرائيلي، التلفزيون

 علـى حـساب تكـريس المـوارد الماليـة           العمل سوف يجسد رؤية تطوير النقب، التي آمن بها بن غوريون          
  .لقد انتهى عهد االستيطان، وآن األوان إلسكان مدن النقب: وأضاف يقول. للمستوطنات

  19/3/2006مركز دراسات الشرق األوسط 
 
  حاخام يعد المصوتين لشاس بالجنة .33

أمـس ان   صرح مسؤول في حزب شاس في تصريحات نشرتها وسائل االعالم االسـرائيلية             : ب.ف. ا ،القدس
وقال الحاخام شيمون بعـداني      .الجحيم سيكون بانتظار الذين سيمتنعون عن التصويت في االنتخابات التشريعية         

لكن الذين  . في موعظة ان الزعيم الروحي لشاس الحاخام عوفاديا يوسف وعد الذين يصوتون لمصلحتنا بالجنة             
 .ان يعرفوا ان الجحيم بانتظارهمسيمتنعون عن االقتراع بسبب الكسل او عدم االهتمام فعليهم 

 20/3/2006عكاظ 
  

  ةشارون عوقب النه لم يدع شاس الى المشاركة في الحكوم: حاخام بعدانيال .34
رأى الحاخام شيمون بعداني العضو في مجلس حكماء التوراة، الهيئة العليا لشاس، ان شارون              : ا ف ب  ،  القدس

انه راقـد   :  المسكين شارون انظروا الى    :واضاف .الحكوميعوقب النه لم يدع شاس الى المشاركة في ائتالفه          
فشينوي ذهب الى الجحيم والليكود تفكك بينما الحزب الوطني         . في غيبوبة وشركاؤه في الحكومة يعاقبون ايضا      

  .الديني ينقرض من هذا العالم
  20/3/2006الغد األردنية 

  
  حاخام يحض الطالب على التهرب من الجيش  .35
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ذكرت تقارير إخبارية االحد أن حاخاما في أحد المدارس الدينية اليهودية دعا طالبه صـراحة   : د ب أ   ،القاهرة
ونقل الموقع االلكترونـي    . إلى التهرب من الخدمة العسكرية لتجنب المشاركة في عمليات إخالء المستوطنات          

ش الـدفاع االسـرائيلي     إذا ما اعتقـدتم أن جـي      : ليديعوت أحرونوت عن الحاخام إلياكيم ليفانون قوله للطالب       
: وقال. سيجبركم على إجالء يهود من منازلهم أو القيام بما يتناقض مع عقيدتكم الدينية فال تنضموا إلى الجيش                

  .إذا لم يعد الجيش هيكلة النظام المتبع بداخله فسيفقد العديد من الشباب الصالح الدافع لالنضمام إليه
  20/3/2006الدستور 

  
  
  

   أمم متحدة لألديان تأسيسدعو إلىيكبر حاخام اسرائيل اال .36
دعا حاخام اسرائيل االكبر يونا متزجر الى تأسيس منظمة تشبه االمم المتحدة من شأنها جمع الجماعات الدينية                 

وجاء ذلك في مؤتمر لالئمة المسلمين والحاخامات اليهود يعقد في مدينة اشبيلية االسـبانية،               .تحت مظلة واحدة  
وأضاف الحاخام أن الذي يجمع     .  من شأنه بناء جسر بين األديان لتدعيم الجسر الدبلوماسي         حيث اعتبر أن ذلك   

علينـا  : ومضى الى القول في الحفل االفتتـاحي للمـؤتمر        . بين اليهود والمسلمين اكبر بكثير من الذي يفرقهم       
ء الـدينيون المـسلمون     وقد ناشد الزعما   .مواصلة االثبات بأن اليهود والمسلمين ليسوا اعداء لبعضهم البعض        

واليهود خالل المؤتمر اتباع الديانتين عدم النظر الى بعضهما كاعداء والدفاع عن عقيدتيهما ضـد محـاوالت                 
  . المتشددين استغاللهما الغراضهم الخاصة

  20/3/2006بي بي سي العربية 
  

  أنفلوانزا الطيور عقاب من اهللا على االنسحاب من غزة  : يميني متطرف .37
وصف باروخ مارزيل رئيس الجبهة اليهودية الوطنية اليمينية المتطرفة تفشي أنفلونزا الطيور            :  د ب أ   ،القاهرة

  .في جنوب إسرائيل بأنه عقاب من اهللا على االنسحاب من غزة وشمالي الضفة
  20/3/2006الدستور 

  
   احزاب يمينية تنادي بحل القضية الفلسطينية على حساب االردن6: تحقيق .38

 هنالك ستة أحزاب يمينية في اسرائيل تطرح مواقف سياسية معارضة القامة دولـة              :ابتهاج زبيدات  ،الناصرة
فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وترى أن حل القضية الفلسطينية ينبغي أن يكون على حـساب                  

ممثلة في الكنيـست فـي       تكون    ال نيحتمل أ هذه األحزاب ليست في السلطة الحاكمة اليوم، ومعظمها          .األردن
ولكن أفكارها بدأت تتغلغل الى العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الجيش وبعض               .االنتخابات المقبلة 
  .األجهزة األمنية

  . الجبهة اليهودية القومية، وحيروت، اسرائيل بيتنا،  االتحاد القومي المفدال،الليكود :وهذه األحزاب هي
  20/3/2006العرب اليوم 

  
    كارثة اقتصادية تهدد فقراء غزة  .39

حذر رئيس الغرفة التجارية في المحافظة الوسطى في قطاع غزة محمد التلباني من كارثـة اقتـصادية علـى                   
األبواب يكون ضحيتها الطبقة الفقيرة والكادحة في المجتمع الفلسطيني وخاصة العمال العاطلين عن العمل، في               

برية وقلة المواد التموينية في األسواق والمتاجر الفلسطينية داعيـا التجـار إلـى              ظل إغالق المعابر والمنافذ ال    
أضاف التلباني ان المتضرر األكبر من عمليات اإلغالق هي الـصناعات         . توفير الطحين وعدم تجويع الشعب    
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ر لهـم لقمـة     الفلسطينية الصغيرة والعمال الذين يعملون داخل تلك المنشات الصناعية والتي تعيل أسرهم وتوف            
 الفرا، أن قيمة الخسائر المباشرة في المحافظة خـالل الـسنوات          ،من جهته فقد أعلن محافظ خانيونس      . العيش

 مليون دوالر، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المشاريع التطويريـة والحيويـة              300الخمس الماضية بلغت    
  . إلعادة إعمار المدينة والنهوض بواقع اقتصادي جيد

  20/3/2006 البيان
  
  
  
  

    رفح في يت اماراق مشروع سكنيطالإ .40
أعلن مركز أبوظبي لالستثمار العقاري، ومقره عجمان، وبالتعاون مع بنك فلسطين اإلسـالمي عـن إطـالق                 

 مليون دوالر في محافظة رفح على أرض مـساحتها          15مشروع حي النهضة للفلل السكنية البالغة تكلفته نحو         
  .مليونا قدم مربعة

  20/3/2006يج اإلماراتية الخل
  

   من سوء التغذيةيعانون ألف طفل فلسطيني 350 .41
 ألف طفل فلسطيني يعانون من سـوء التغذيـة،          350أعلنت منظمة اليونيسيف أن     :   يوسف الشايب  –رام اهللا   

وقال المتحدث أن الوضع يبعث على القلـق الـشديد إزاء           .  المناطق الفلسطينية  فينتيجة لممارسات االحتالل    
أحوال األطفال حديثي الوالدة، مشيرا إلى أن المستشفيات الكبرى في قطاع غزة تشهد احتضار ثلث األطفـال                 
الموجودين في وحدات العناية المرکزة لحديثي الوالدة، بسبب انهيار المنشآت الطبية وصعوبة حصول األطفال              

  .الفلسطينيين على الدواء والمعدات الطبية
  20/3/2006الغد األردنية 

  
  الملوحة في مياه غزة تزداد بصورة مخيفة :منظمة الصحة العالمية .42

يقول خبراء ان غالبية مصادر الشرب في قطاع غزة ال تستوفي شروط جودة الميـاة                : غازي حمد  -فلسطين  
األمـر  . المطلوبة حسب منظمة الصحة العالمية ألنها تحتوي على تراكيز عالية في نسبة األمالح والنيتروجين             

فمنذ بداية عهد الـسلطة الفلـسطينية كانـت           . يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين خاصة األطفال        الذي
التقارير تشير الى ان تدهورا مستمرا في جودة المياه من حيث ارتفاع نسبة الملوحة ووجود عناصـر سـامة                   

 الشرب التابعة لبلديـة     أخرى، وقد أظهرت مؤشرات القياسات والفحوصات الـميدانية والـمخبرية آلبار مياه         
. غزة، التي أجريت حديثاً، أن هناك تدهورا في نوعية الـمياه، خاصة في الـمناطق القريبة مـن الـشاطىء                 

 بئراً، ال تتوافق مـع      32وأكد تقرير عن الدراسات األخيرة التي أعدتها سلطة الـمياه، أن هذه اآلبار وعددها              
وأضاف التقرير أنه يخشى اتساع مناطق الــملوحة العاليـة          . بالشروط والـمعايير العالـمية لـمياه الشر    

وارتفاع معدل النيترات، وعناصر سامة أخرى مثل الفلورايد والكبريت، في حالة اسـتمرار عمليـات الـضخ          
  .الجائر والعضوي للـمياه الجوفية

  19/3/2006الراية القطرية 
  

  ادة حماس  لحكومة بقيالماليالسعودية تؤكد مجددا استمرار دعمها  .43
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اكد سعود الفيصل امس ان بالده لن توقف دعمها المالي للحكومـة الفلـسطينية              :   أ ف ب، د ب أ      -الرياض  
وقال بعد اجتماعه في الريـاض مـع         . والشعب الفلسطيني عقب فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية        

 لن يجعلنـا نوقـف دعمنـا المـالي          تمت وفقا لمطلب اوروبي ودولي    ''الرئيس النمساوي ان فوز حماس التي       
يجب احترام خيار الـشعب الفلـسطيني وعـدم         '': واضاف . ''والمادي للحكومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني    

وقال إن حماس حركة مقاومة وتوقـع بأنهـا         ،    اعطاء مواقف سياسية مسبقة عن الحكومة الفلسطينية الجديدة       
ودعـا الـدول االوروبيـة       .لحاكمة حاليا إذا تقلدت الحكومـة     ستمر بتطور مماثل للذي مرت به حركة فتح ا        

ال يتخذ مواقف سياسية تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات االنسانية التي يحتاج            ''والمجتمع الدولي الى ان     
  .''اليها

  20/3/2006الدستور 
  

   والوحدة  التضامنماليزيا تناشد الفلسطينيين  .44
الي لحركة عدم االنحياز امس الشعب الفلسطيني الى التمسك بأهداب الوحدة            دعت ماليزيا الرئيس الح    : ا.ن.ق

 وقال وزير الخارجية الماليزي ان      0والتعاون فيما بينهم من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة قوية وذات سيادة           
سية الـضيقة   ماليزيا تريد من جميع الجهات المتناحرة في فلسطين ان يتركوا مشاعر التعصب والمفاهيم الـسيا              

وحذر من انه اذا ظل ابناء الشعب الفلسطيني على انقسام فيما بينهم فإنهم سيعطون الفرصـة ل                 . ألجل الوحدة 
  . اسرائيل وغيرها لتهميش القضية الفلسطينية

  20/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل تبحث وقف عمل األونروا .45
جهات إسرائيلية مسؤولة تبـذل      أن   :  آمال شحادة  عنحتلة  القدس الم  من  20/3/2006 الخليج اإلماراتية    قالت

جهودا كبيرة لمنع وكالة االونروا من عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة بذريعـة تعـاطف الوكالـة مـع                    
وحسب مـصادر   . الفلسطينيين، وخطر مساهمتها في تمويل أعمال تصفها إسرائيل باإلرهابية لمصلحة حماس          

دارة االمريكية ستعمل على تحويل مسؤولية الوكالة فرع فلسطين الى الوكالة الدوليـة             اسرائيلية مطلعة فإن اال   
لتقوم بتحويل األموال مباشرة للفلسطينيين،  بادعاء ان الوكالة تحولت إلى طرف متضامن مع األهداف القومية                

تفعيـل آالف المـوظفين     للفلسطينيين بحيث نجحت فتح وحماس، في توجيه رئاسة الوكالة الى أهدافهما وقامتا ب            
 16وتدعي إسرائيل انها اعتقلت خالل السنتين االخيرتين        . التابعين للوكالة وفق السياسة التي رسمتها الحركتان      

  . موظفا من الوكالة لالشتباه بقيامهم بنشاطات لمصلحة حركة حماس
 اعالميـة اسـرائيلية     مـصادر ألى أن     : آمال شحادة   عن الناصرة من    20/3/2006 الرأي األردنية    وأشارت
 ان المعطيات الرسمية لالمم المتحدة تشير الى أن الالجئين الفلسطينيين يحصلون على ميزانيات اكبـر                ذكرت

وهذه معطيات، تعتبرهـا اسـرائيل، غيـر        . من المساعدات التي يستحقونها بالنسبة ألعداد الالجئين في العالم        
 دوالرا للشخص فيما يحظـى الفلـسطينيون بمبلـغ          52 تمنح   معقولة ، وتدعي هذه المصادر ان االمم المتحدة       

واعتمادا على هذه االدعاءات تطلب اسرائيل من االنروا نقل مسؤولية معالجـة             . دوالرا للشخص    83يساوي  
الى الهيئة العليا لشؤون الالجئين في العالم، اسوة بالجئي افريقيـا           ) األونروا(شؤون الالجئين الفلسطينيين من     

ترى جهات اسرائيلية ان على المسؤولين االسرائيليين فرض مثل هذا االمر واذا لم توافق عليه االمـم        و. واسيا
المتحدة تقوم بحملة اخرى تقنع فيها الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي بوقف المـساعدات الماليـة المقدمـة                 

  .لالنروا طالما حركة حماس في قيادة الشعب الفلسطيني
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  ل عن نزع سالح المقاومة والمليشيات الفلسطينيةالتناز: الرسن .46
قال تيري رود الرسن ان نزع سالح المقاومة والمليشيات الفلسطينية في لبنان جزء اساسي              :  فهيم الحامد  ،جدة

 واضاف ان جولته تهدف العداد التقرير النهائي الذي سيقدمه لكـوفي            ،  واليمكن التنازل عنه    1559من القرار 
  . ابريل القادم19 في عنان حول القرار

  20/3/2006عكاظ 
  

  ايباك تستنكر دعوة أوروبا نواباً من حماس .47
استنكرت نية مجلس البرلمان األوروبي دعوة وفـد عـن المجلـس            ) ايباك(  ذكرت صحيفة هاآرتس أن      : قنا

قائمة وقالت ان   . التشريعي الفلسطيني وبضمنه نواب عن حركة حماس لحضور دورة الجمعية في أبريل المقبل            
وقـال   . المدعوين وسعت خصيصا لهذا الغرض على الرغم من أن االتحاد االوروبي يعتبر حماس إرهابيـة              

رئيس المنظمة لو كان االتحاد األوروبي مهتماً حقا بدفع عملية السالم المتنع عن أي اتصاالت مع حماس ولما                  
  .ماس وضمن قائمتها حسب تعبيرهميز بينها وبين أناس ال يسمون حمساويين لكنهم يسيرون في ركاب ح

 20/3/2006البيان 
 
   عدم جدوى النسيان :عملية أريحا .48

  حلمي موسى  
المناخ الدولي، األميركي البريطاني تحديداً، أتاح إلسرائيل الفرصة لتأكيد المدى الذي يمكن أن تذهب إليه فـي                 

العرب ضجروا لفرط مـا تـم فـي         ورغم أن كثيرين من     . رفضها الشريك الفلسطيني ومدى تأييد هؤالء لها      
الماضي من تبرير كل اإلخفاقات بالتآمر الدولي، فإن في ما جرى في مقاطعة أريحا أكثر من شارة على وجود                   

ولست مضطراً أن تكون عربياً لترى أن العملية رتبت بشكل مسرحي مثير إليصال رسالة واضحة               . هذا التآمر 
  . ر في تغيير قواعد اللعبة فإنه من المؤكد سيكون خاسراًفحواها أنه إذا كان هناك في حماس من يفك

وال تتمثل الخسارة التي يخططون لها بما ستصل إليه األمور على صعيد الشعب الفلسطيني في حياته اليومية،                 
وليس صدفة أن هناك بين اإلسرائيليين من يعتبر عملية أريحا نهاية المراهنة            . وإنما كذلك في مستقبله السياسي    

  . سرائيلية على الخيار الفلسطيني وبداية عهد جديد أو عودة لعهد قديماإل
وثمة بين اإلسرائيليين من بات يراهن على أن المعنى الحقيقي لعملية أريحا هو الدوران في حلقـة مفرغـة ال                    

ريحـا  وبين هؤالء مراسل الشؤون العربية في صحيفة هآرتس تسفي بارئيل الذي اعتبر أن عملية أ              . نهاية لها 
وقد أشار إلى أن األهم هو أن االدعاء        . مسرحية تمتلك فيها إسرائيل قدرة جذب وإخراج أفضل من الفلسطينيين         

ليس ألنه ال ينطوي على قدر من الحقيقة،        . وكأن إسرائيل قد أعادت فتح دائرة العنف اآلن هو ادعاء مريح جدا           
دوء الذي يقوم فيه كل جانب بقياس ما يفعله الطرف          بل ألن هذه الحقيقة تفترض أن هناك وضعاً راهناً من اله          

عندما تضرب إسرائيل ترد الفـصائل      : واحد مقابل واحد  . اآلخر بمسطرة دقيقة ويرد على ذلك بما يتالءم معه        
وعليه فإن مواصلة إسرائيل لضبط النفس سيتيح مواصلة الـسيطرة          . وعندما تهدأ إسرائيل تكبح الفصائل نفسها     

هذا وهم لطيف ينسب كل العنف في المنـاطق إلـى           . ون رد عنيف من جانب الفلسطينيين     على المناطق من د   
  . ميزان القوى والردع والتصدي الوقائي

ويشدد بارئيل على أن خرق االتفاقات ليس حكراً على الفلسطينيين، كما أن الحال في عملية أريحا هو الخـشية          
سرائيلي تقوم على أساس أنه ليس أمام إسرائيل خيـار آخـر            وأن قواعد السلوك اإل   . المحتملة من انتهاك اتفاق   

ما الذي تريده إسرائيل في مواقفها هذه؟ إذا كان اإلرهاب عظمـاً مـن عظـام                : ويتساءل. وهي ملزمة بالعمل  
الفلسطينيين فال جدوى إذاً من فرض الشروط عليهم وان لم يكن ذلك مسألة جينية إرهابية فلمـاذا ال يجربـون          

  . ع السلطة الفلسطينية حتى برئاسة حماس؟المفاوضات م
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ولكن من قال إن إسرائيل الحالية تريد السلطة الفلسطينية؟ لقد كانت هذه السلطة مصلحة إسرائيلية عندما كانت                 
إسرائيل في عزلة دولية، ويبدو أنها لم تعد تحتاج إليها عندما شعرت مقدار تمسك الفلسطينيين بهـا ومـدى ال                    

وربما لهذا السبب ثمة بين الفلسطينيين من يشعر بأن القيادة الفلسطينية لم تدخر من الـسلطة                . امباالة العالم به  
وهذا ما يبرر ذلك التجاهل للدعوات التي صدرت عن عدد من قادة فتح             . في يومها األبيض شيئا ليومها األسود     

ن قادة حماس، أن هذه الـدعوات       فقد رأى بعض الفلسطينيين، وخصوصاً م     . إلنهاء السلطة الفلسطينية وتفكيكها   
وقد يكون ذلك صحيحاً إلى حد كبير       . ناجمة فقط عن شعور بالمرارة لدى قادة فتح عن هزيمتهم في االنتخابات           

ولكن هذا القول ال يمنع أحداً من اإليمان بأن السلطة الفلسطينية التي فرضت في بداياتها فرضاً على الـشعب                   
اء مصالح فلسطينية وإسرائيلية ودولية، وأن هـذه المـصالح، علـى الـصعيد              الفلسطيني كانت تعبيراً عن التق    

العملي، فقدت الكثير من صدقيتها بحيث باتت السلطة ستاراً ألسوأ ممارسات من جانب إسرائيل ضد الـشعب                 
  . الفلسطيني وبدرجات متفاوتة من القبول الدولي

نيين واإلسرائيليين، بعد كل هذا المستوى الذي أبـداه         ومن المنطقي االفتراض أن أحداً من األميركيين والبريطا       
. الفلسطينيون من مظاهر تدمير السلطة، لم يعودوا يفترضون أن أحداً من الفلسطينيين يفكـر بـالتخلي عنهـا                 

واألدهى أن هؤالء جميعاً يؤمنون بعجز الفلسطينيين عن قلب الطاولة وبالتالي سوف يتقبلون في نهاية المطاف                
في إسرائيل وواشنطن ولندن يراهنون على نعمة النـسيان         . اإلسرائيلية تحت ستار الشرعية الدولية    اإلمالءات  

  . الفلسطينية، ولكن عملية أريحا اإلسرائيلية أعادت تذكير الفلسطينيين بوجوب عدم النسيان
  20/3/2006السفير 
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  محمد جالل عناية  
طينيون على مدى قرن من محنتهم الوطنية ان السالح هو الوسيلة الوحيدة التـي تنقـصهم لتحقيـق             ظن  الفلس  

النصر، ولكن هذا الظن لم يكن  صائبا في كل االحوال، فهناك العوامل المتشابكة التي باعـدت بيـنهم وبـين                     
 الذاتي، لـم يكـن المجتمـع        فعلى المستوى الداخلي أو   . النصر، والتي تتوزع بين البيئتين الداخلية والخارجية      

على درجة كافية من الوعي الدراك حجم وامكانات القوى التي تواجهه، والتي             الفلسطيني، الريفي في معظمه،   
امـا  . جمعت بريطانيا والحركة الصهيونية واألنظمة العربية المسيرة من قبل بريطانيا ضده في جبهة واحـدة              

وتفصله مسافات طويلة وصحارى شاسعة عن كـل مـن القـاهرة            فلسطين فبلد صغير المساحة فقير الموارد،       
وبغداد مما حرمه من توفر مجال جغرافي للكر والفر، وباعد بينه وبين الشعوب العربية األكثر امكانيـة فـي                   

وعلى مستوى الوعي السياسي  الذاتي كانت هناك المفاهيم الجامدة للشجاعة والجبن، والوطنية والخيانة،              . دعمه
ضت مفاهيم الشجاعة والوطنية ان تكون االنتفاضات العسكرية فدائية، وان يصنف العمـل الـسياسي               لذلك اقت 

ومع ان كل انتفاضة عسكرية كانت تعقبها فترة طويلة من الندم علـى             . والدبلوماسي في خانة الجبن  والخيانة     
قـسيم لجنـة بيـل     ، كما حدث فـي رفـض ت       )فقدان مزيد من األرض ومن حرية الشعب      (الخسارة  السياسية    

، وظلت هذه المفاهيم في قوالبهـا الجامـدة         )2001(، وتقسيم كلينتون    )1947(، وتقسيم األمم المتحدة     )1937(
تفعل فعلها حتى هذا اليوم، وسدت السبل في وجه األسلحة السياسية والدبلوماسية والدعائية التي تعتبر من أهم                 

ا ان تحول االرهاب االسرائيلي الى دفـاع عـن الحريـة            اسلحة العصر، والتي استطاعت اسرائيل من خالله      
  .والديمقراطية الغربية، وان تحول المقاومة الفلسطينية الى ارهاب ضد الحضارة الغربية

. وال بأس من االشارة الى امثلة كان السالح الفلسطيني فيها أداة انتحارية بالنسبة للعالقات الفلسطينية  العربيـة            
ن السالح الفلسطيني قد أدى الى اسـتنفار شـامل ألجهـزة األمـن العربيـة لمالحقـة           ففي الصورة العامة فإ   

كمـا ان الجماعـات     . الفلسطينيين دون تمييز، ألنها ال تريد ان تتفشى عدوى المعارضة المسلحة بين شعوبها            
اق ابو موسى   الفلسطينية المسلحة، المقودة والمسيرة من قبل بعض األنظمة العربية أدت الى كوارث، مثل انشق             
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. من العراق قد أديا الى اراقة الدم الفلسطيني بالسالح الفلـسطيني          ) صبري البنا (من سوريا وانشقاق ابو نضال      
وان األنشطة الفلسطينية المسلحة خارج مخيمات الالجئين في لبنان والموالية لسوريا تؤلب الشعب اللبناني ضد               

  .الفلسطينيين دون تمييز
ن فلسطيني في معركة سياسية ودبلوماسية ودعائية سيكون أكثر فاعلية الف مـرة فـي               ان تجييش تسعة ماليي   

مطالبة الفلسطينيين وتشبثهم بحقوقهم الكاملة في وطنهم من أسلحة يوجه اقلها الى اسـرائيل، وأكثرهـا الـى                  
  .م في العالمصدور الفلسطينيين بعضهم لبعض، وتثير الريبة فيهم من قبل االشقاء العرب، وتثير السخط عليه

  20/3/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  

  :كاريكاتير

  
20/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 


