
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   تطالب بتحقيق دولي حول تورط بوش وقيادة السلطة بمخطط إشعال حرب أهلية"حماس"

  "حماس" بحكم لإلطاحةدحالن ينفي مشاركته في خطة أمريكية 
  من شمال القطاع اآلالف شن هجوم لترحيل عشرات ية المصغرة تقّرسرائيلاإلالحكومة 
   خطة مصرية للتهدئة بين حماس وإسرائيل: العبريةاإلذاعة

  قنبلة موقوتة.. العمالة الفلسطينية في لبناندراسة لمنظمة التحرير تبين أن 
 منظمات حقوقية بريطانية تحذر من تدهور الوضع اإلنساني في غزة

:"التهدئـة"عباس يتمسك بــ
المفاوضات خيار اسـتراتيجي    

  والحروب لن تؤتي حالً
  

 ٤ص ... 

 ٦/٣/٢٠٠٨١٠١٠خميسال



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠١٠:         العدد                  ٦/٣/٢٠٠٨ربعاء  األ:التاريخ

    :السلطة
 ٥   الفلسطينيةال خيارات غير خيار إقامة الدولةو ى عهد الوصاية والتبعية انته:عريقات .٢
 ٥  ة مصرية فلسطينية للتهدئةمريكيأ مبادرة  يكشف عننمر حماّد .٣
 ٦  يمكن للتهدئة أن تنجح إذا توفرت الجدية والرقابة المباشرة عليها: حمدغازي  .٤
 ٦  ال جدوى من المفاوضات الحاليةوعلى فتح وحماس تقديم مرونة لقبول أفكار اآلخر : شعث .٥

    
    :المقاومة

 ٦   تطالب بتحقيق دولي حول تورط بوش وقيادة السلطة بمخطط إشعال حرب أهلية"حماس" .٦
 ٧   "حماس" بحكم لإلطاحةدحالن ينفي مشاركته في خطة أمريكية  .٧
 ٧  ودعم المقاومة في غزة" لسالممبادرة ا"على الوزراء العرب إلغاء : البطش .٨
 ٧   ال تضع شروطا وفرصة الحوار ما زالت سانحة"فتح": مشهراوي .٩
 ٨  الستئناف الحوار مع الحركةال وجود لوساطة مصرية : "حماس" .١٠
 ٨  ي المصغر هي استمرار للمسلسل الدمويسرائيلي اإلقرارات المجلس الوزار: "حماس" .١١
 ٨  "يسرائيلاإل"تنوي التعرف على الجانب  "كتائب األقصى" من "مفترضة ""استشهادية" .١٢
 ٩  مقتل فلسطيني وإصابة مستوطن بجراح متوسطة جنوب الخليل .١٣
 ٩   غزةإلى عناصر من حركة فتح أربعةمصر تطرد  .١٤
 ٩   في البداوي " فتح"استمرار مسلسل البيانات التي تهاجم : شمال لبنان .١٥
 ٩    في صيدا"التنظيم الناصري"و" فتح"لقاء وتنسيق بين  .١٦
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
 ٩   من شمال القطاعفالاآل شن هجوم لترحيل عشرات ية المصغرة تقّرسرائيلالحكومة اإل .١٧
١٠    طاولة المفاوضاتإلى تعيد عباس أن يطلب من رايس أولمرت .١٨
١٠   إسرائيلو خطة مصرية للتهدئة بين حماس : العبريةاإلذاعة .١٩
١٠   "الكنيست"تشعل اشتباكاً لفظياً في " الشتاء الساخن" .٢٠
١١  .ديختر يقر بصعوبة إسقاط حكم حماس .٢١
١١  "الجزيرة"ية تقاطع سرائيلالخارجية اإل .٢٢
١١   يون تبيح قصف المدنيين الفلسطينيين ردا على الصواريخإسرائيلتوى يصدرها حاخامات ف .٢٣
١٢   عريضة في الكنيست تمنع التفاوض حول حق العودة .٢٤
١٢  طينيينية تطلب إلغاء قانون المعتقلين األمنيين الفلسإسرائيلمنظمات حقوق إنسان  ٣ .٢٥
١٢  ضعفاء أمام الجيش وغير قادرين على صنع القرارإسرائيلالقادة في : عضو فينوغراد .٢٦
١٢   أثبتت عدم االستفادة من حرب لبنان" الشتاء الساخن: "أرنز .٢٧
١٣ ليمين واليسار يتجندن إلطالق سراح نائبة فلسطينية من حماسنائبة في الكنيست من ا ١٧ .٢٨
١٣   على غزةبإطالقهاسكان عسقالن ينتجون صواريخ ويهددون : ردا على الصواريخ .٢٩
١٣   توزيع مضادات لإلشعاع في ديمونة:يةإسرائيلمصادر أمنية  .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٤   تبرهن على الدوام أن وجهتها نحو الحرب وليس السالم"إسرائيل": حسن خاطر .٣١
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١٤  شهيدا ١٢٩ إلى ية في غزةسرائيل اإلارتفاع عدد ضحايا المحرقة .٣٢
١٤  عليهمية سرائيل اإلباالعتداءات ينفذون جنازة رمزية للتنديد غزةأطفال  .٣٣
١٤   غزةإلى وصول مساعدات غذائية من تركيا .٣٤
١٤  توتر وغليان يسودان باحات األقصى وانتشار كثيف لشرطة االحتالل بداخله .٣٥
١٥ الغربية فلسطينياً في الضفة ٢٦االحتالل يعتقل  .٣٦
   
   :صاداقت
١٥  ةربع مليون دوالر خسائر القطاع الزراعي في غز: وزارة الزراعة .٣٧
١٥   في غزةالحصار والقصف يتضافران للقضاء على مقومات االقتصاد الفلسطيني: تحقيق .٣٨
١٦  قنبلة موقوتة.. عمالة الفلسطينية في لبنانالدراسة لمنظمة التحرير تبين أن  .٣٩
   

   :بيئة
 ١٦   تتخذ من الضفة مكباً لنفاياتها السامة"إسرائيل: "هآرتس .٤٠
   

   : األردن
١٦  العاهل األردني يؤكد أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخالفات .٤١
١٧  العاهل األردني يؤكد أهمية استمرار الدعم األمريكي لعملية السالم .٤٢
١٧   "إسرائيل"مجلس النواب األردني يرفض التطبيع الكهربائي مع  .٤٣
١٧  المركز الوطني لحقوق اإلنسان يدعو لوقف االنتهاكات فـي غزة .٤٤
١٧  يةسرائيلمسيرة في اربد تندد بالمجازر اإل .٤٥
١٨  ن على غزة واسع لتصريحات وزير اإلعالم الفلسطيني حول العدوا أردنيرفض .٤٦
   

   :لبنان
١٨   ى غزة الجماعة اإلسالمية ترفض البوارج وتدين العدوان عل .٤٧
١٨  النووي حزب اهللا يملك صواريخ تصل لمفاعل ديمونا: يةسرائيلاالستخبارات اإل .٤٨
١٩ تعزز مواقعها على الحدود مع لبنان والسكان يتأهبون لمغادرة الجنوب" إسرائيل" .٤٩
١٩   " إسرائيل"لس األمن لمواجهة تهديدات لبنان يدعو مج .٥٠
   

   :عربي، إسالمي
١٩ إسرائيللن نتسول السالم من  :عمرو موسى .٥١
٢٠  وضع عملية السالم يتطلب مراجعة النهج العربي: اجتماع وزراء الخارجية .٥٢
٢٠  يبحث مع سوالنا تحسين األوضاع اإلنسانية في غزة وإعادة فتح المعابرمبارك  .٥٣
٢٠ يةسرائيلالسعودية تدعو المجتمع الدولي للعمل على الوقف الفوري لآللة العسكرية اإل .٥٤
٢٠  ود غزةية تحرض على الدور المصري على حدسرائيلاالستخبارات اإل .٥٥
٢١  تسعى الستبدال القيادة الفلسطينية بمصر واألردنإسرائيل .٥٦
٢١  ية في اليمن وموريتانيا وأفغانستان واليونانسرائيلمظاهرات تنديد بالمحرقة اإل .٥٧
٢١  الفلسطينيمحامو سوريا يتضامنون مع الشعب  .٥٨
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٢١  رايس جاءت لإلشراف على تنفيذ المؤامرات في المنطقة: دمشق .٥٩
٢٢  استئناف نقل جرحى غزة للمستشفيات المصرية وقمع تظاهرة سلمية .٦٠
٢٢  سفير مصر بدمشق ينفي وجود اتصاالت مع حماس .٦١
٢٢  البرلمان الكويتي يناقش األوضاع الفلسطينية في غزة .٦٢
   

   :دولي
٢٢   تتفاعل ومحرر التحقيق يتحدى البيت األبيض" فانيتي فير"فضيحة  .٦٣
٢٣ ض األسبوع المقبلالفلسطينيون واإلسرائيليون سيستأنفون التفاو: رايس .٦٤
٢٣  منظمات حقوقية بريطانية تحذر من تدهور الوضع اإلنساني في غزة .٦٥
٢٣  االتحاد األوروبي يدرس خيارات فتح معبر رفح .٦٦
٢٤  السفير الهندي يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة .٦٧
٢٤  لجنة يهودية أمريكية تبحث مع مبارك جهود تحقيق السالم .٦٨
٢٤    عاما باستعادة الجنسية ٤٠بولندا تسمح ليهود تركوا البالد قبل  .٦٩
٢٤ سرائيليةمجلس حقوق اإلنسان يدعو لتحقيق دولي في جرائم الحرب اإل .٧٠
٢٥  خالل العام الحالي" األونروا" مليون دوالر لـ ١٤٨واشنطن تخصص  .٧١
٢٥   ألف موظف مدني ومتقاعد٧٤االتحاد األوروبي يقدم دعماً مباشراً لـ  .٧٢

   
    :مختارات

٢٥  عشرة آالف موقع إلكتروني للتهجم على اإلسالمدراسة تبين أن هناك  .٧٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  بشير موسى نافع. د... حقيقة موقف السلطة وبعض العرب من المسألة الفلسطينية .٧٤
٢٨  خالد وليد محمود...  من عملية السالم؟إسرائيلما الذي تخشاه  .٧٥
٢٩  وولتر إيساكسون... بالضفة" المعتدلين"لتعزيز "...  الفلسطينية-الشراكة األميركية" .٧٦
٣١  ماجد كيالي... !يةسرائيلاعتماد مطلق على الموارد اإل: فلسطين الموعودة .٧٧
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  المفاوضات خيار استراتيجي والحروب لن تؤتي حالً: "التهدئة"عباس يتمسك بـ .١

 وافـق الـرئيس     :الوكاالتعن   محمد هواش و   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٦/٣/٢٠٠٨النهار  نشرت  
 لـوزيرة الخارجيـة      طاولة المفاوضات، لكنه رفض اقتراحـاً      إلىالفلسطيني محمود عباس على العودة      

 اإلسرائيليكوندوليزا رايس بعقد لقاء خالل زيارتها الحالية للمنطقة يجمعهما ورئيس الوزراء             األميركية
عباس وافق على عقد لقاء بعـد ثالثـة          "أنفاد مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه        أو. أولمرتايهود  
ين الجـانبين    والمصرية النجاز تهدئة ب    األميركية تتضح نتائج الجهود     أن، ولكن بعد    أولمرت مع   أسابيع

 الفلسطينية في الضفة وغزة قد      األراضي على   اإلسرائيلي يكون العدوان    أن وبعد   واإلسرائيليالفلسطيني  
، بعـدما كـان     إسرائيلوأكد الرئيس الفلسطيني في وقت الحق انه ينوي معاودة المفاوضات مع            ". توقف
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في مؤتمر صحافي في رام اهللا اثـر        وقال  .  تهدئة إلى، السالم، التوصل    رايساشترط لالستجابة القتراح    
  ". تحصل تهدئةأن تعاود بالتأكيد ولكن بعد أنالمفاوضات يجب : "لقائه الرئيس المجري الشلو سوليوم

إن : " من رايـس    هاتفياً وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة عقب تلقي عباس اتصاالً           
رة رايس التي بذلتها لحماية عملية الـسالم والمفاوضـات،           جهود الوزي  إلىالرئيس عباس ينظر بارتياح     

وخصوصا تفعيل اآللية الثالثية في شأن خريطة الطريق واجتماع اللجنة قريباً، وتثبيت التهدئـة بـشكل                
العمـل معـا    " انه اتفق خالل االتصال على       وأضاف".  متبادل ومتزامن وبمساعدة مصر في هذا المجال      

  ".دوان على الشعب الفلسطينيلتحقيق التهدئة، ووقف الع
كفـاح  و نظير مجلـي     ،رام اهللا وتل أبيب    نقالً عن مراسليها في    ٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في   

وقال  ".النية الستئناف عملية السالم   " الرئيس الفلسطيني يؤكد وجود      إنقال نبيل أبو ردينة، أمس      : زبون
ود التهدئة، والوزيرة رايس سترسل مبعوثا مـن  عباس إن المفاوضات يجب أن تستأنف، ولكن بعد أن تع        

وعندما تحصل التهدئة ستكون الفرصـة      . وزارة الخارجية، إلى القاهرة التي تبذل مساعي حثيثة للتهدئة        
 اإلسرائيلي، وما نـتج     -علمتنا تجربة الصراع الفلسطيني     "وقال عباس    .مناسبة للعودة إلى المفاوضات   

، إن القوة والعنف والحروب لن تحل المشكلة، وال بديل عن الحـوار    إسرائيلي -عنها من صراع عربي     
خيارنا االستراتيجي هو المفاوضات، التي تقود إلى حـل للـدولتين حـسب كـل                "وأضاف". والتفاوض

  ".المبادرات والقرارات والمرجعيات الدولية
ـ      مـساعدة الـرئيس    ، فان عباس ابلغ رايس انه طلب        "األوسطالشرق  "وحسب ما قال صائب عريقات، ل

  .المصري حسني مبارك لتثبيت تهدئة في غزة والضفة
  
   الفلسطينيةال خيارات غير خيار إقامة الدولةو ى عهد الوصاية والتبعية انته:عريقات .٢

صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة       . د  أكد :شرف الهور ووليد عوض   أ -رام اهللا   وغزة  
حد، ورفض عريقات فـي حـديث       أ تفرض عليهم وصاية من      أنشدة   الفلسطينيين يرفضون ب   أنالتحرير  
 الفلسطينية الرسمية صوت فلسطين، بشدة تـصريحات وزيـر شـؤون المتقاعـدين              اإلذاعة معه   أجرته

 قطاع غـزة والـضفة      ى قد تلجآن للسيطرة عل    واألردن مصر   إن رافي ايتان والتي قال فيها       اإلسرائيلي
 . في مناطقهـا   اإلرهابيةوضع حد للنشاطات    ى  ة القيادة الفلسطينية عل    لعدم قدر  الغربية بشكل مؤقت نظراً   

 الدولـة   إقامـة  خيارات غيـر خيـار       أية كلياً وانتهت    ىن عهد الوصاية والتبعية الفلسطينية انته     إوقال  
ن غياب السالم   أ إلى السالم هو الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني وقيادته، الفتاً          إنوقال  . الفلسطينية

  .األوسطو عنوان الصراع في منطقة الشرق ه
  ٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مريكية مصرية فلسطينية للتهدئةأ مبادرة  يكشف عننمر حماّد .٣

كشف نمر حماّد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني انه تم االتفاق مـا بـين               : وليد عوض  -رام اهللا   
 أمـس  كوندوليزا رايس في اتصال هاتفي       ريكيةاألمعباس ووزيرة الخارجية    الرئيس الفلسطيني محمود    

 القـاهرة للبحـث مـع       إلى اليوم   األوسط يتوجه ديفيد ولش مساعد رايس لشؤون الشرق         أن ىبينهما عل 
 ضمن  إسرائيل الصواريخ من القطاع تجاه      إطالقالمسؤولين المصريين مدي التزام حركة حماس بوقف        

 أمـس  زيارتهـا    أنهـت د لـ القدس العربي بأن رايس       وضح حماّ أو .اتفاق تهدئة شاملة للضفة والقطاع    
وحسب حماّد فان زيارة ولش لمصر اليوم سيعقبها لقاء ثالثي           . مصرية فلسطينية للتهدئة   أمريكيةبمبادرة  
 التهدئـة التـي     ى لالتفاق عل  - الرئيس ورئيس الوزراء     ى مستو ى ليس عل  - إسرائيلي فلسطيني   أمريكي

ن فتح المعابر باستثناء رفح عقـب الوصـول         أ إلىشار حماّد   أو .لتجاريةسيتبعها فتح جميع معابر غزة ا     
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ـ     .٢٠٠٥للتهدئة سيكون علي قاعدة اتفاقية المعابر الموقعة عام          ن التهدئـة سـتكون     أ ىوشدد حماّد عل
  .شاملة للضفة الغربية وقطاع غزة

  ٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   والرقابة المباشرة عليهايمكن للتهدئة أن تنجح إذا توفرت الجدية: حمدغازي  .٤

غازي حمد الناطق السابق باسم الحكومة المقالة بان الفلسطينيين غير معنيين بالتصعيد فـي              . أكد د  :غزة
ن موضوع التهدئة قد مر بحاالت      إوقال   .قطاع غزة بل هم معنيون باالستقرار والهدوء في هذه المنطقة         

وانه يجب درس التهدئة بشكل أكثر جدية فـي إطـار           كثيرة و ثبت أن األمور ال تسير بالشكل الحقيقي          
محدد البنود والمعالم وأن تكون هناك أطراف عربية وإقليمية ودولية يجري التوافق عليها كعوامل ضمان               

 .الستمرار التهدئة وانه من الممكن للتهدئة أن تنجح أذا توفرت الجدية والرقابة المباشرة علـي تنفيـذها                
دعني أقول  " قرارات المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر قائال        لىلة معا ع  وعقب حمد في اتصال لوكا    

 الحيرة والتردد في تقييم العملية العسكرية ضد قطاع غزة بهـدف منـع              ىأن قرارات الكابينت تبدي مد    
 .مؤكدا انه بات من الواضح أنهم ال يستطيعون وقف هذه الصواريخ بالقوة العـسكرية      " إطالق الصواريخ 

ـ    توغل الفلسطينية معنية بمنع أي عدوان أو        ىعتقد أن الفصائل والقو   أ: وقال  القطـاع   ى إسـرائيلي عل
وموضوع التهدئة مطروح لكنه مرتبط بمدى التزام الجانب اإلسرائيلي بوقف االعتداءات والعدوان علي             

ديـة  نحن نريد للعدوان أن يتوقف عن غزة وإذا كان هناك أطروحـات ج       " حمد. وأضاف د  .الفلسطينيين
   ".بوقف العدوان اعتقد أن الفصائل ستتعامل معها بايجابية كبيرة

  ٥/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  ال جدوى من المفاوضات الحاليةوعلى فتح وحماس تقديم مرونة لقبول أفكار اآلخر : شعث .٥

 .ب اإلسرائيلي ال جدوى من المفاوضات الحالية مع الجان      "أكد نبيل شعت أمس، أنه      .): أ.ب.د( -رام اهللا   
نني ال أتوقع عودة سريعة لهذه      إ": "صوت القدس "الذي بث عبر إذاعة     " حديث الساعة "وقال خالل برنامج    

المفاوضات وال أتوقع أن تتم العودة إليها بدون ثمن وطني فلسطيني، وال يمكن قبول السياسية األمريكية                
هـذا  .. نييه وأطفاله ونسائه دفاعا عن الـنفس      التي تعتبر اإلجرام اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومد       

  ".كالم مخالف للقانون الدولي، كما أنه مخالف التفاقية جنيف الرابعة
أنا متفق مع كل االتفاق ولـيس       "وحول عودة الوفاق بين فتح وحماس في ظل الوضع، الحالي قال شعث             

وف التي نمر بها تتفق تمامـاً وال         مدعاة للعودة للوحدة الوطنية الفلسطينية، من الظر       أكثرهناك ظروف   
رأيي أنه علينا أن نعود في أقرب وقت ممكن للحوار إلى االتفاق على             : "وأضاف ".يوجد عندي اعتراض  

أسس لقيام وحدتنا الوطنية وهذا متفق عليه، لماذا ال يحدث هذا لقضية طويلة ولكن علينا أن نتغلب على                  
  ". أفكار تقودنا إلى الحلإلىاآلخر من قبول أفكاره حتى نصل كل يقدم من جانبه مرونة تمكن .. المقاومة

   ٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   تطالب بتحقيق دولي حول تورط بوش وقيادة السلطة بمخطط إشعال حرب أهلية"حماس" .٦

، عزت الرشق، بفتح تحقيق دولي حول تـورط اإلدارة          "حماس"ـطالب عضو المكتب السياسي ل    : دمشق
في مخطط إلشعال حرب أهلية في الضفة       " فتح"رئاسة السلطة الفلسطينية وحركة     األمريكية وقياديين في    

العشرات من أبناء شعبنا في غزة استشهدوا مع بداية تنفيذ هذا المخطط            "الغربية وقطاع غزة، منوهاً بأن      
  ". مايو الماضي/على نطاق واسع في أواخر شهر أيار
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لمخطط في قطاع غزة، لكان اآلالف من أبناء شـعبنا          لو لم تتحرك حركة حماس لمحاصرة هذا ا       : "وقال
  ."قتلوا بنيران التيار االنقالبي الذي يتزعمه المدعو محمد دحالن

  ٥/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  "حماس" بحكم لإلطاحةدحالن ينفي مشاركته في خطة أمريكية  .٧

 . مجلة فانيتي فيـر األمريكيـة       األربعاء صحة ما نشرته    أمس محمد دحالن،    ىنف :أشرف الهور  -غزة  
وقال دحالن في تصريح وزع على الصحافيين ان االدارة األمريكية لـم تقـدم أي مـساعدات للـسلطة        

وهاجم دحالن االدارة األمريكية الحالية، متهمها بالعمل        .الفلسطينية خالل عملي كمستشار لألمن القومي     
اءات الواردة فاالدارة األمريكية فشلت في تـوفير أي         على تقويض السلطة الفلسطينية، بقوله خالفاً لالدع      

 فـي احتاللهـا لألراضـي       إسرائيلدعم سياسي للسلطة الفلسطينية، في حين واصلت هذه االدارة دعم           
  .واقامة مزيد من المستوطناتالفلسطينية 

 بحكـم   ونفى دحالن كذلك تلقى حركة فتح أي دعم مالي أو سالح من الواليات المتحدة، بهدف االطاحة               
وقال ان الخطة الوحيدة التي تم اعدادها كانت الخطة الفلسطينية الصالح األجهزة األمنية لتغطي              . حماس

االحتياجات األمنية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تم اعدادها من قبل عدد من الخبراء                
  . وافقوا عليهاوتم عرضها على قيادة حماس ورئيس الحكومة المقال اسماعيل هنية و

  ٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ودعم المقاومة في غزة" مبادرة السالم"على الوزراء العرب إلغاء : البطش .٨

دعا خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أمين عام الجامعة عمـرو موسـي ووزراء                : غزة
ه لدعم مقاومة الـشعب الفلـسطيني       للسالم، والتوج " المبادرة العربية "الخارجية العرب إلى سحب وإلغاء      

المركز "وأكد البطش في تصريحات صحفية تلقى        .وفك الحصار عنه بدل التلويح بسحب المبادرة شفاهية       
نتائج اجتماع مجلس وزراء الجامعـة العربيـة        "على أن   ) ٥/٣(نسخة منها األربعاء    " الفلسطيني لإلعالم 

  ". لمجازر يومية متواصلة من العدو الصهيونيغير كافية لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض
  ٥/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ال تضع شروطا وفرصة الحوار ما زالت سانحة"فتح": مشهراوي .٩

 في تصريح صحافي تلقـت القـدس        ،قال سمير مشهراوي القيادي في حركة فتح      :  اشرف الهور  -غزة  
الحوار مع حماس، وانما وضعنا مطالب تهدف لتهيئـة         العربي نسخة منه لم يكن هناك شروط الستئناف         

واضاف مشهراوي ان الفرصة ما زالت سانحة ولم يفت الوقت ولم يتأخر لوحـدة               .االجواء لهذا الحوار  
الشعب الفلسطيني، ولكن من باب التوضيح حتى ال يستمر التضليل االعالمي ال يوجد لحركـة فـتح اي                  

ازن هي مبادئ النجاح الحوار الفلسطيني الداخلي مثل التراجـع          شروط للحوار، و ما طرحه االخ ابو م       
كذلك طالب مـشهراوي     .عن االنقالب، الن ما حدث خطأ وال يجوز االنقالب على الشرعية الفلسطينية           

الصحافيين والكتاب بأن يرأفوا بشعبنا الفلسطيني وان يكون انتقادهم موضوعيا وقائما على تكريس وحدة              
قال في تصريحه االنتقاد في الساحة الفلسطينية مرغوب، و لكن يجب ان يكون وفق              و. الصف الفلسطيني 
 مشهراوي ان الغياب عن وسائل االعالم كان مقـصودا فـي            قالوفي موضوع آخر     .االدب واالخالق 

المرحلة الماضية، وبهدف ابراز الحقائق للشعب الفلسطيني والسبب بكل صراحة كـان يهـدف لفـضح                
  ضاف لو استمر وجودنا وظهورنـا فـي االعـالم بعـد            أو .ن يجري في قطاع غزة    وكشف حقيقة ما كا   

  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١٠١٠:         العدد                  ٦/٣/٢٠٠٨ربعاء  األ:التاريخ

االنقالب لظلت مطبوعة في ذهن المواطن الفلسطيني صورة تفيد بأن المشكلة كانت بين حمـاس وهـذه                 
  .المجموعة التي تعودت حماس على تسميتها تيار محمد دحالن

  ٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الستئناف الحوار مع الحركةرية ال وجود لوساطة مص: "حماس" .١٠

نفى سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس أمس األنبـاء التـي تحـدثت عـن أن          :  د ب أ   -غزة  
كوندوليزا رايس أعطت مصر الضوء األخضر إلعادة استئناف الحوار أو االتصاالت مع حمـاس مـن                

ما عرض على لـسان     "أبو زهري   وقال  . إسرائيلاجل وقف إطالق الصواريخ وتحقيق تهدئة متبادلة مع         
وفي رده على سؤال حول رفض خالد مـشعل رئـيس المكتـب             ". رايس أن حماس يجب أن تدفع الثمن      

السياسي لحركة حماس اقتراحاً من األمين العام لجامعة الدول العربية عمـرو موسـى لوقـف إطـالق                  
ل دقـة هـذا التـصريح ،        نحن ليس لدينا أي معلومات حو     "الصواريخ من جانب واحد، قال أبو زهري        

  ".ومشعل ليس له عالقة بذلك التصريح
   ٦/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  ي المصغر هي استمرار للمسلسل الدمويسرائيلقرارات المجلس الوزاري اإل: "حماس" .١١

قرارات " فوزي برهوم أن     "حماس"عن الناطق باسم    " فرانس برس "نقلت وكالة   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ر لحكومة االحتالل باالستمرار في عمليات القتل واالغتياالت واالجتياحات في          المجلس الوزاري المصغ  

غزة بذريعة العمل على وقف صواريخ المقاومة هي استمرار للمسلسل الدموي والحرب المدمرة التـي               
زيارة رايس إلى المنطقة، ولقاءاتهـا مـع جنـراالت          "وأكد أن    ".يشنها االحتالل على الشعب الفلسطيني    

 هو تدمير غزة وإسـقاط حمـاس وتـدمير          إسرائيليين هي لتأكيد أن مشروع أميركا و      سرائيلاإلالحرب  
رايس أعطت المبررات لهذا االحتالل باالستمرار في اسـتهداف قطـاع           "وأوضح أن   ". برنامج المقاومة 

غزة عندما ألقت بالالئمة على حركة حماس وتحميلها مسؤولية ما جرى في قطاع غزة وأعطت تبرئـة                 
  ".ملة لهذا االحتالل من دماء االطفال والشيوخ والنساء الذين قتلهم في غزةكا

  ٦/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  "يسرائيلاإل"تنوي التعرف على الجانب  "كتائب األقصى" من "مفترضة ""استشهادية" .١٢

تسعى الفلسطينية شفا القدسي، التي كانت تخطط قبل ست سنوات الرتداء حـزام             : ان.ان.سي -طولكرم  
يين، لفتح قنوات اتصال مـع الجانـب اآلخـر،          سرائيلتحت فستان للحمل وتفجير نفسها وسط اإل      ناسف  

ية، تصر على أنها ال     سرائيلالقدسي، التي أفرج عنها مؤخراً من أحد السجون اإل         .يينسرائيلوااللتقاء باإل 
 مـن الجماعـات     تحمل أي مشاعر بالندم، وتقول إن األمور قد تغيرت، معلنة رغبتها باالنضمام إلى أي             

وقالت القدسي إن    ."يين، لمعرفتهم عن كثب   سرائيلإنني مستعدة للتحادث مع اإل    : "التي تدعو للسالم، قائلة   
ما دفعها لمحاولة تنفيذ عملية انتحارية هو رغبتها باالنتقام، وإنها كانت منزعجة، على وجه الخصوص،               

  .يين للزعيم الفلسطيني ياسر عرفاتسرائيلمن إذالل اإل
الذين طالبوها بإعادة النظر فـي المـسألة         أوضحت القدسي إنها سعت لالتصال بتنظيم كتائب األقصى       و

والتفكير بها جدياً، على أن ترد عليهم بعد نحو شهر، وأنه تمت الموافقة عليها جراء إصـرارها علـى                   
فت القدسي أن   وكش. "لقد كنت أنتظر لحظة الضغط على الزر ورؤية األجسام وهي تتطاير          : "وقالت .ذلك

التنظيم أراد منها تنفيذ عملية انتحارية في الخضيرة، غير أنها أصرت على تنفيذها فـي ناتانيـا، ألنهـا         
  .رطالً من المتفجرات تحت مالبس الحمل التي ارتدتها ٣٣وأوضحت أنها تزنرت بنحو  .تعرفها جيداً
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ي، إسـرائيل هيئة رجـل إسـعاف      وبينت أن الخطة كانت تقتضي أن يرافقها شاب انتحاري متخفي على            
يفترض أن يفجر نفسه بعد دقائق على تفجير نفسها، لقتل طاقم اإلسعاف عند حضوره إلى موقع التفجير                 

  .يين، وتم القبض على شفا القدسي، وسجنهاسرائيلغير أن معلومات وصلت لإل .المفترض
  ٥/٣/٢٠٠٨موقع ايالف 

  
  وب الخليلمقتل فلسطيني وإصابة مستوطن بجراح متوسطة جن .١٣

 مجموعات النضال والعودة اطالق النـار باتجـاه سـيارة           -تبنت كتائب االقصى  :  والوكاالت ،٤٨عرب
إن (وقالـت المجموعـة     . ية قرب ترقوميا جنوب الخليل ردا على اغتيال مغنية ومجازر غـزة           إسرائيل

 حال دون تنفيـذ     ي اال ان وصول دورية عسكرية للمكان      سرائيلالمخطط االصلي للعملية كان اختطاف اإل     
  ).ذلك كما كان مخططا

  ٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   غزةإلى عناصر من حركة فتح أربعةمصر تطرد  .١٤

أفادت مصادر خاصة لشبكة فراس برس اإلعالمية أن األجهزة األمنية المصرية قامت مساء أمس              : عمان
، ني المـصري   بسبب سلوكياتهم مع األم    بطرد أربعة عناصر من حركة فتح من اراضيها الى قطاع غزة          

سـيطرة  يشار الى ان االربعة المطرودين غادروا القطاع عقب          .واعتقلتهم حماس على الفور لمحاكمتهم    
  .غزة منتصف حزيران من العام الماضيحماس على 

  ٦/٣/٢٠٠٨فراس برس 
  
  في البداوي  " فتح"استمرار مسلسل البيانات التي تهاجم : شمال لبنان .١٥

 التي تنتقـد بـشدة أداء        شمال لبنان،   توزيع البيانات في مخيم البداوي،     تواصل: عمر ابراهيم  - البداوي
صدر بيانان األول باسـم     وقد  . بشكل عام وقادتها الميدانيين في لبنان والشمال بشكل خاص        " فتح"حركة  

  . "ابناء فتح الياسر"وحمل البيان الثاني توقيع ". مدرسة فتح اإلسالم"
  ٦/٣/٢٠٠٨السفير 

  
    في صيدا"التنظيم الناصري"و" فتح"ن لقاء وتنسيق بي .١٦

برئاسة أمين سـر    " فتح"، ووفداً من قيادة حركة      "التنظيم الشعبي الناصري  " عقد لقاء بين وفد من       :صيدا
الحركة في منطقة صيدا، منير المقدح، في مكتب االخير في مخيم عين الحلوة، هو االول من نوعه بين                  

، حيث تم التفاهم على تأكيـد       "لعالقات سياسية مستقبلية بين الطرفين    التأسيس  "، بهدف   "المقدح"و" التنظيم"
التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية واللبنانية، إضافة الى التأكيد على قضية حق العودة الى فلسطين وفق               

  .  ورفض التوطين أو التعويض١٩٤القرار 
  ٦/٣/٢٠٠٨السفير 

  
  من شمال القطاع اآلالف لترحيل عشرات  شن هجومية المصغرة تقّرسرائيلالحكومة اإل .١٧

ي أمس األربعاء النقاب عـن أن       سرائيلكشفت القناة الثانية في التلفزيون اإل     : زهير اندراوس  -الناصرة  
 الضوء األخضر للشروع بتنفيذ الخطة الجديدة الهادفة لحـل مـشكلة إطـالق              ىايهود باراك، حصل عل   

ونقل التلفزيون عـن مـصادر أمنيـة رفيعـة           .ولة العبرية صواريخ القسام الفلسطينية باتجاه جنوب الد     
المستوي، قولها إن باراك ينوي الشروع بترحيل عشرات آالف الفلسطينيين من شمال قطاع غـزة، أي                

  .من المناطق التي يستعملها المقاومون إلطالق الصواريخ، باتجاه مدينة غزة وحصرهم هناك
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 حيز التنفيذ فإن تطبيقها سيبدأ مباشرة، حيث سـيتم          ىجديدة إل  أنه إذا خرجت الخطة ال     ىولفت المراسل إل  
المرحلة األولي إسقاط المناشير التي تطالب السكان بالرحيل من أماكن سكناهم، باإلضافة إلي تفعيـل               ى  ف

ية، فـإن جـيش     سـرائيل إذاعة خاصة بالعربية للتوجه للسكان، وفي حال رفضهم اإلذعان للطلبـات اإل           
  . مدينة غزةىف المناطق المأهولة بالسكان، إلجبارهم علي مغادرة بيوتهم والتوجه إلاالحتالل سيبدأ بقص

  ٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   طاولة المفاوضاتإلى تعيد عباس أن يطلب من رايس أولمرت .١٨

طلب أولمرت، من رايس ان تعيد الرئيس عباس الى طاولة المفاوضات، قائال ان : نظير مجلي: تل أبيب
أنا : واضاف. وليس تقضي بأن تستمر المفاوضات بغض النظر عما يجري على األرضتفاهمات أناب

، وحتى من داخل الحكومة، بسبب استمرار اطالق إسرائيلأيضا أعاني من معارضة واسعة في 
وقال . ولكنني ال أتردد في صد هذه المعارضة واالستمرار في المفاوضات. الصواريخ على بلداتنا
منفرد مع رايس دام ساعتين ونصف الساعة، ان أبو مازن بوقفه المفاوضات، انما أولمرت، خالل لقاء 

يخدم أهداف حماس، حيث ان هذه الحركة ال تريد تسوية سياسية وال تريد وجود التيار الذي يمثله أبو 
، مثلما يأمرهم بذلك إسرائيلمازن في رأس السلطة الفلسطينية ويريدونها حربا شاملة للقضاء على 

بيد أن رايس لم تبد متأثرة من .  ال تستطيع إال ان ترد على هذه الحرب بشدةإسرائيلو. يرانيوناال
اعتراضات أبو مازن وأولمرت، وأعربت عن ثقتها بأنهما سيستأنفان المفاوضات في القريب، بعد أن 

 . يلجم أولمرت قواته عن قطاع غزة
 ٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  إسرائيلة للتهدئة بين حماس و خطة مصري: العبريةاإلذاعة .١٩

 وافقت على دور مصري للوصول الى تهدئة        إسرائيل العبرية الرسمية ان     اإلذاعةعلنت  أ :القدس المحتلة 
 مقابل وقف العمليـات  إسرائيلمع حركة حماس ضمن صفقة شاملة تضمن وقف اطالق الصواريخ على       

  .ية وفتح المعابر وتخفيف الحصارسرائيلاإل
  : ن الفلسطينيون ان االقتراح المصري سيتضمنوقال المسؤولو

  .إسرائيل أن توقف حماس الهجمات الصاروخية على -
  . هجماتها العسكرية على قطاع غزةإسرائيل أن توقف -
 حصارا اقتصاديا مفروضا على المناطق الفلـسطينية منـذ فـازت حمـاس فـي                إسرائيل أن تخفف    -

   .٢٠٠٦االنتخابات في عام 
  . فتح المعابر الرئيسة مع غزة والضفة الغربيةئيلإسرا أن تعيد -
 إعادة فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر المغلق منذ ان هزمت حماس القوات الموالية لعباس فـي                  -

  .القطاع في يونيو حزيران الماضي على أال يكون لحماس دور مباشر في تشغيله
ولـم  . غزة اذا أنهت حماس إطالق الـصواريخ       لوقف الهجمات على     ه استعداد ىوأشار ايهود اولمرت ال   

 إسـرائيل يين للحصول على تعقيب بـشأن هـل سـتدرس           إسرائيليمكن على الفور االتصال بمسؤولين      
  .خطوات ُأخرى مثل إعادة فتح المعابر

  ٦/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
 
  "الكنيست"تشعل اشتباكاً لفظياً في " الشتاء الساخن" .٢٠

أمس إلـى   " الكنيست"ا رئيس حزب المفدال إيفي إيتام من على منبر          دع : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
طرد وتهجير الفلسطينيين الذين شاركوا في تظاهرة جرت في مدينة أم الفحم أمس األول تنديداً بالعدوان                

ما دفع رئيس   " أنت عنصري وفاشي ومهووس   : "جمال زحالقة، قائالً  . وتصدى إليتام النائب د    .على غزة 
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وقال زحالقة إن ايفي إيتام انتهازي صغير يحاول  كسب شعبية عن طريـق               .اده عن الجلسة  الجلسة إلبع 
  ".نحن في وطننا قبل ان يخلق ايتام ووالده وجده: "العزف على وتر العنصرية والكراهية، وأضاف

قـة  ودعا طلب الصانع العتقال إيتام ومقاضاته على ارتكابه جرائم بحق الفلسطينيين خالل قيادتـه للمنط              
وكان االشتباك اللفظي    ".مكانك في مزبلة التاريخ   "الوسطى أثناء االنتفاضة األولى، وأضاف مخاطبا إيتام        

وخالل خطابـه    .محمد بركة  طلبا لبحث التصعيد في غزة       النائب  قد نشب في الكنيست في أعقاب تقديم        
 فقاطعه رئيس حزب    ٤٨ عام   أشار بركة إلى أنه ولد لعائلة هجرت من قرية صفورية المهجرة منذ النكبة            

 ".اذهـب إذن إلـى غـزة      "المهاجرين الروس أفيغدور ليبرمان وزير الشؤون االستراتيجية سابقا بالقول          
  .ووصف بركة ليبرمان بالمهاجر الوقح والعنصري ودعاه للعودة إلى حيث أتى من روسيا

جرائم حرب في غزة، وبين حالـة      ودعا النائب أحمد الطيبي في كلمته للتمييز بين قتل األطفال وارتكاب            
لن أصـمت علـى     : "بالقول" المهاجرون الروس "فقاطعه نائب يميني آخر دافيد روتم       " سديروت"هلع في   

 .واتهم الطيبي روتم بالرقص على الدماء وبالفاشية". وجود خونة وطابور خامس داخل الكنيست
  ٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ماسديختر يقر بصعوبة إسقاط حكم ح .٢١

يجب أن يكون مطلبنا مـن الجـيش وقـف          : يطالب وزير األمن الداخلي آفي ديختر، بحل حاسم ويقول        
يجب أن نطلب من الجيش خططا لتحقيق هذا الهدف، وأضـاف         : " ويضيف". إطالق الصواريخ من غزة   

بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، ال توجد إمكانية مـن             " في حديث لموقع صحيفة يديعوت    
الل خطوات ما أن نتمكن من إسقاط حكومة حماس، والشيء اإليجابي الوحيد أنه أصـبح منـذ ذلـك                   خ

 .الوقت من يمسك بزمام األمور، أحببناه أم ال، فهو الممسك بزمام األمور
  ٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  "الجزيرة"ية تقاطع سرائيلالخارجية اإل .٢٢

الجزيـرة  " قنـاة "ية الظهور على شاشـة      ئيلسران باسم وزارة الخارجية اإل    و المتحدث رفض: "يو بي آي  "
صحيفة جيروزالم  "ونقلت  . القطرية بسبب اتهام الوزارة للمحطة بالتحيز في تغطية الوضع في قطاع غزة           

ي صدر عقب الهجوم الـذي      سرائيلية أن الموقف الرسمي اإل    سرائيلعن مسؤول في الخارجية اإل    " بوست
عنـدما تـصف الهجمـات      " ضد القناة اإلخباريـة قائلـة        شنته ليفني خالل اجتماعها إلى سفراء أجانب      

لسوء الحظ، قتل خالل هذه     . ية، تنتهك الجزيرة األوضاع على األرض من خالل نشرها أكاذيب         سرائيلاإل
لكن عندما يتعلق األمر بالجزيرة، بالطبع فكل شيء        . لست أحاول تغيير الوقائع   . الهجمات بعض المدنيين  

ارة في األسبوع الماضي اجتماعات مع مراسلي القناة اإلخبارية بمن فـيهم            وعقد مسؤولو الوز   ". مضخّم
  . مدير مكتبها في األراضي الفلسطينية وليد العمري لبحث التغطية التي تقوم بها المحطة

  ٦/٣/٢٠٠٨السفير 
      

  يون تبيح قصف المدنيين الفلسطينيين ردا على الصواريخإسرائيلفتوى يصدرها حاخامات  .٢٣
 امس فتوى غير مسبوقة تبيح للجيش إسرائيلرت مجموعة مهمة من كبار الحاخامات في أصد :غزة
رابطة حاخامات أرض "وتنص الفتوى الصادرة عن . ي قصف التجمعات المدنية الفلسطينيةسرائيلاإل

التي يتزعمها الحاخام دوف ليئور على أن الشريعة اليهودية تبيح قصف التجمعات السكانية " إسرائيل
وجاء في الفتوى . نية الفلسطينية في حال كانت منطلقاً لهجمات على التجمعات السكانية اليهوديةالمد

عندما يقوم السكان الذين يقطنون في مدن تتاخم مستوطنات ومدنا يهودية بإطالق قذائف على "
على مصدر المستوطنات اليهودية بهدف إحداث القتل والتدمير، فإن التوراة تجيز ان يتم اطالق قذائف 
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وتضيف الفتوى أنه احياناً يتوجب الرد بالقصف على " النيران حتى لو كان يوجد فيه سكان مدنيون
مصادر النيران بشكل فوري وبدون إعطاء الجمهور الفلسطيني إنذارا مسبقا، مشددة على أن الجيش 

 تجمع سكاني فلسطيني ي مطالب بإنذار الناس بشكل عام بأنه في حال انطلقت أي قذيفة من أيسرائيلاإل
 . فإن هذا التجمع سيتعرض للقصف بشكل فوري

 ٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  عريضة في الكنيست تمنع التفاوض حول حق العودة .٢٤

تضمن حظراً على إجراء أي مفاوضات " الكنيست"يون عريضة إلى إسرائيل قدم وزراء ونواب :د ب أ
 ٨الناطقة باللغة العربية إن " إسرائيلصوت "وقالت إذاعة  .إسرائيلبشأن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 

الذي يقوده رئيس وزراء االحتالل إيهود " كاديما" نائبا من حزب ٥٢منهم " كنيست" عضو ٧٣وزراء و
أولمرت وقعوا على عريضة تحظر إجراء أي مفاوضات أو التعهد بالسماح بعودة الجئين فلسطينيين إلى 

  .إسرائيل
 ٦/٣/٢٠٠٨البيان 

  
  ية تطلب إلغاء قانون المعتقلين األمنيين الفلسطينيينإسرائيلمنظمات حقوق إنسان ٣ .٢٥

 بالتماس الى محكمة العدل العليا في إسرائيلتقدمت ثالث منظمات أساسية لحقوق االنسان في : تل أبيب
ع  وبموجبه تستطي٢٠٠٦سنة ، القدس، تطالب فيه بإبطال القانون العنصري الذي سنه الكنيست 

المخابرات العامة التحفظ على المعتقلين األمنيين الفلسطينيين في المعتقالت لفترة تصل إلى ضعفين وفي 
اللجنة العامة ضد "وجاء في الدعوى التي رفعتها كل من  .بعض األحيان ثالثة أضعاف المعتقل العادي

كّن، في ظروف معينة، اعتقال ان القانون المذكور يم" مركز عدالة"و" جمعية حقوق المواطن"و" التعذيب
 .  ساعة من دون أية رقابة قضائية٩٦أشخاص لفترة 

  ٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   ضعفاء أمام الجيش وغير قادرين على صنع القرارإسرائيلالقادة في : عضو فينوغراد .٢٦

ت ية وطريقة عملها، قالت البروفسور روسرائيل في هجوم غير مسبوق على األحزاب اإل:تل أبيب
 ضعفاء أمام الجيش وغير قادرين على صنع إسرائيلإن القادة في  غبنزون، عضو لجنة فينوغراد،
وأضافت غبنزون، التي كانت تحاضر في معهد أبحاث األمن القومي،  .  القرار أو اتخاذ القرار المالئم

والمؤسسة .  على الحسم ال تفلح في اختيار قادة لها قادرينإسرائيلاألحزاب في "الليلة قبل الماضية، ان 
الطريقة البريطانية، التي يعتبر فيها الجيش وسائر :  مزقت نفسها بين طريقتين للحكمإسرائيلالقيادية في 

القوى المهنية األخرى، فوق السياسة والسياسيين، والطريقة األميركية، التي تعتمد على قيام القائد بجلب 
 .مستشارين مهنيين من اختياره الشخصي

 ٦/٣/٢٠٠٨ق األوسط الشر
  
  أثبتت عدم االستفادة من حرب لبنان" الشتاء الساخن: "أرنز .٢٧

الـشتاء  "السابق موشيه أرنز أن عمليـة       " يسرائيلاإل"أكد وزير الحرب     : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
" أخالقيـة "مشددا علـى عـدم      " يةسرائيلاإل"فشلت في تحقيق أهدافها وشكلت ضربة لقوة الردع         " الساخن

على حكومة أيهود أولمـرت واتهمهـا بالـضعف         ) الليكود(وحمل أرنز    .استهداف المدنيين الفلسطينيين  
" صحيفة هآرتس "وأوضح أرنز في مقال نشرته        .والتردد وعدم االستفادة من دروس حرب لبنان الثانية       
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حرب على لبنـان    قد استخلصت عبر ال   " يةسرائيلاإل"أمس أنه من المبالغ به أن يتوقع أن تكون الحكومة           
   .وأهمها عدم وجود بديل للحملة البرية من أجل حماية المدنيين من الصواريخ قوسية االتجاه

عمال غير  "معتبرا ذلك   " إسرائيل"وأكد الوزير السابق أن تقليص حجم الوقود والكهرباء والغذاء ال يخدم            
نز إن من يطلق الصلية األخيرة      وقال أر  ".لم يفهم أولمرت وحكومته كل هذه الدروس      "وأضاف  " أخالقي

" يةسرائيلاإل"هذه لطمة قوية أخرى لقوة الردع       "من الصواريخ والقذائف يفوز بصورة المنتصر، وأضاف        
 ."حماس"وهذا ما سيشحن 

  ٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  نائبة في الكنيست من اليمين واليسار يتجندن إلطالق سراح نائبة فلسطينية من حماس١٧ .٢٨

ر السعي الى الضغط إلطالق سراحها، توجه النائب العربي في الكنيست، عباس زكور، الى في إطا
، يشرح لهن فيها ظروف النائبة في المجلس )١٢٠ من مجموع ١٧عددهن (النائبات في الكنيست 

التشريعي الفلسطيني، الدكتورة مريم صالح، ويدعوهن الى التحرك والتجند الى المعركة إلطالق سراح 
وقد فوجئ . ئبة صالح، إن لم يكن لدوافع سياسية ديمقراطية فعلى األقل لدوافع الزمالة واإلنسانيةالنا

فتوجهن الى باراك لحثه على إطالق سراح النائبة الفلسطينية . زكور بتجاوب غالبية النائبات مع طلبه
ولكن وزيرة . اواالمتناع عن تمديد اعتقالها وإبالغ المحكمة بأنه ال يعترض على إطالق سراحه

ناشطة في "الخارجية، تسيبي ليفني، رفضت التدخل في إطالق سراح الدكتورة مريم صالح، بدعوى أنها 
 " والمنطقةإسرائيلحركة حماس التي تشكل خطرا على أمن 

  ٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 

   على غزةبإطالقهاسكان عسقالن ينتجون صواريخ ويهددون : ردا على الصواريخ .٢٩
في اول رد من نوعه منذ بداية االنتفاضة الثانيـة واطـالق الـصاروخ االول باتجـاه                 :  معا –بيت لحم   

ية اخرى هدد متظاهرون وسط مدينة عسقالن باطالق صواريخ خاصة بهم تم            إسرائيلسيدروت واهداف   
انتاج احدها وعرضه في التظاهرة باتجاه اهداف فلسطينية في غزة ردا على قصف المدينة انطالقا مـن                 

فيما هدد سكان اخرين    " سأرد على القصف بالقصف   " وقال منتج الصاروخ ، موشيه نيسيمفور       . لقطاع  ا
واضاف بانه قرر اطالق الصاروخ باتجـاه غـزة         . بأخذ القانون بايديهم وقصف غزة بالصاروخ الجديد      

خ ولكن في اللحظة االخيرة تحدث مع رئيس الحكومة اولمرت الذي وعـده بأنهـاء اطـالق الـصواري                 
وحمل الصاروخ الجديد الذي عـرض علـى        . الفلسطينية لذلك تراجع عن قرار اطالق صاروخه الجديد       

  "الى حماس من سكان عسقالن " متن سيارة وتجمع حوله عدد من سكان المدينة ورجال الشرطة عبارة 
  ٥/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

 
  نة توزيع مضادات لإلشعاع في ديمو:يةإسرائيلمصادر أمنية  .٣٠

ية، ضمن بحث برلماني في إحدى لجان الكنيست،        إسرائيل قالت مصادر أمنية     -الناصرة: برهوم جرايسي 
 اشترت في اآلونة األخيرة كميات كبيرة من األدوية المضادة لإلشعاعات النووية، وهي مـا               إسرائيلان  

نـووي فـي صـحراء      تزال تفحص إمكانية توزيعها على السكان في المنطقة المحيطة بمفاعل ديمونة ال           
وقالت الجهات األمنية، إن هذه األدوية مضادة لإلشعاعات في حال خلل في المفاعـل، وانبعـاث                 .النقب

  .إشعاعات منه، ولكنها ليست فعالة في حالة انفجار قنابل نووية أو قصف برؤوس نووية
  ٦/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  حو الحرب وليس السالم تبرهن على الدوام أن وجهتها ن"إسرائيل": حسن خاطر .٣١
ن أ قال حسن خاطر األمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات،              : وفا -القدس  

توقف عن التأكيد في كل المناسبات أن خياره الحقيقي مع الفلسطينيين والعرب، هو خيـار               ياالحتالل لم   
 تـسير   "إسرائيل"رهنت بما ال يدع مجاالً للشك أن        الحرب وليس خيار السالم، وتجربة العقود الماضية ب       

  .بخطى واسعة وسريعة نحو الحروب والقتل والتدمير، ولم تتحرك شبراً واحداً في اتجاه السالم
  ٦/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  شهيدا ١٢٩ إلى ية في غزةسرائيل اإلارتفاع عدد ضحايا المحرقة .٣٢

ة، أمس، عثور الطواقم الطبية على جثة شـهيد جديـد           أعلنت مصادر طبية فلسطيني   :  رائد الفي  -غزة  
وقال مدير عام االسعاف والطوارئ      .ظلت جثته مفقودة لمدة ثالثة أيام في مخيم جباليا شمال قطاع غزة           

في وزارة الصحة معاوية حسنين إن الطواقم الطبية عثرت على جثة الـشهيد مدفونـة تحـت التـراب                   
 ١٢٩ إلـى    يةسرائيل اإل ، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء المحرقة     ربه في منطقة عزبة عبد      ومخلفات الدمار 

  .شهيداً
  ٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ية عليهمسرائيل ينفذون جنازة رمزية للتنديد باالعتداءات اإلغزةأطفال  .٣٣

مئات من األطفال في مدينـة غـزة        أن  : ألفت حداد نقال عن مراسلته     ٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عربأورد موقع   
ي سـرائيل اإلاالحـتالل   على اسـتهداف جـيش   رمزية وحملوا نعوشا عليها أطفال احتجاجاً جنازة   وانفذ

ية بحقهم، وتطالـب الحكـام العـرب        سرائيل الفتات تندد بالمجازر اإل    واحمل كما   .لألطفال في قطاع غزة   
  .يةسرائيلبالتدخل لوضع حد لالعتداءات اإل

 الطفل الفلسطيني في مدينة غزة وجهت جمعية حقوق أن :غزة من ٦/٣/٢٠٠٨ الشرق األوسط وذكرت
رسالة إلى المفوضة العامة لألونروا، كارين ابو زيد، طالبتها فيها بالتدخل لدى األمين العام لألمم المتحدة 

 تعتدي على أبسط حقوق "إسرائيل" أن ولفتت إلى. والمجتمع الدولي لوقف االستهداف المباشر للمواطنين
 حيث تفيد اإلحصاءات بأن ،األطفال الفلسطينيين هدفا ثابتا لعدوانها  من وتتخذ،األطفال في قطاع غزة

لى ومئات إ، إضافة ٧٣٠ منذ اندالع انتفاضة األقصى حتى نهاية فبراير الماضي بلغ منهمعدد القتلى 
 .الجرحى

  
  لى غزة إوصول مساعدات غذائية من تركيا  .٣٤

 ، أمس ،المساعدات اإلنسانية في الرئاسة الفلسطينية    أكد ظافر النوباني مدير عام وحدة       :  د ب أ   -رام اهللا   
وذكر أن عدة شاحنات محملـة  . أن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تلقت مساعدات إنسانية قدمتها تركيا    

، ليتم توزيعها على العائالت الفقيـرة والمتـضررة مـن            غزة بالمواد الغذائية وصلت بالفعل إلى قطاع     
  .يسرائيلالعدوان اإل

  ٦/٣/٢٠٠٨ور الدست
  

  توتر وغليان يسودان باحات األقصى وانتشار كثيف لشرطة االحتالل بداخله .٣٥
 تسود منطقة المسجد األقصى أجواء من التوتر الشديد والغضب الكبير، والذي عبرت عنه              : وفا -القدس  

طات ، بعد منع سـل     االقصى مس، داخل المسجد  أطواقم دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس باعتصامها،        
االحتالل، لليوم الثاني على التوالي، الطواقم الخاصة بتنفيذ أعمال تبليط إحدى ساحات المسجد، بذريعـة               

 أن المئات من عناصر شرطة وحـرس  رِكوذُ .يةسرائيلأن ذلك يخضع لموافقة ما يسمى بسلطة اآلثار اإل        
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 المـسجد األقـصى، ونـصبوا    حدود االحتالل انتشروا منذ الصباح في البلدة القديمة، وخاصة في محيط        
، فيما منع دخول الشبان إلى المسجد       يهالمزيد من الحواجز والمتاريس في الشوارع والطرقات المؤدية إل        

 جنـود االحـتالل    ، كما احتجز  وأخضع من سمح لهم بالدخول من كبار السن لتفتيشات استفزازية دقيقة          
  .ها بطاقاتهم خالل الخروج من المسجدبطاقاتهم الشخصية وزودوهم ببطاقات خاصة يستردون بموجب

 ٦/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  الغربية فلسطينياً في الضفة ٢٦االحتالل يعتقل  .٣٦
 مواطنا فلسطينيا في أنحـاء متفرقـة مـن الـضفة     ٢٦ي، أمس، سرائيلاعتقل جيش االحتالل اإل   : نابلس
 في مخـيم    ٤ آخرين في قلقيلية و    ٦ في جنين، و   وا مواطناً اعتقل  ١١ن  إ ووفقا لمصادر متطابقة ف    .الغربية

  . آخرين في رام اهللا٥الفارعة بنابلس و
  ٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ربع مليون دوالر خسائر القطاع الزراعي في غزة: وزارة الزراعة .٣٧

أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس أن خسائر القطاع الزراعـي،      :  د ب أ   -غزة  
ي شرق جباليا شمال مدينة غزة، بلغ نحو ربع مليون دوالر، وذلك في مساحة ال               سرائيل اإل خالل التوغل 

ي لألراضـي   سرائيلن خسائر القطاع الزراعي بسبب التجريف اإل      أ"وأوضحت  . تزيد عن كيلومتر مربع   
الزراعية خالل شباط، وعدوانه األخير، بلغ ما يقارب نصف مليون دوالر، وذلك في محافظات الـشمال                

وزارة كافة المؤسسات الحقوقية والدولية إلـى ضـرورة         الدعت  قد  و". والوسط والجنوب من قطاع غزة    
  . يةسرائيلتوثيق االنتهاكات اإل

  ٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  

   في غزةالحصار والقصف يتضافران للقضاء على مقومات االقتصاد الفلسطيني: تحقيق .٣٨
ة الشتاء الساخن التي نفـذتها قـوات االحـتالل          شهدت ما تسمى عملي    : فاطمة الزهراء العويني   -غزة  

ن أمؤخرا، استهداف لعدد من الورش الصناعية، إضافة الستهداف منشآت اقتصادية مختلفـة، ولـوحظ               
مدير عـام مكتـب وزيـر        وقد ذكر    .استهدافها كان بشكل مبرمج ومقصود إللحاق أفدح األضرار بها        

رار في الـوزارة قامـت بإحـصاء ثمـاني ورش     لجنة حصر األض"أن  االقتصاد الوطني حاتم عويضة     
 محال تجاريا تم استهدافها بالقصف والتجريف خالل االجتياح األخير للشمال والـضربات             ٣٢صناعية و 

 عطل   بسبب الحصار  منع دخول المواد الخام عبر المعابر     الفتا من جهة أخرى إلى أن       ،  "الجوية للجنوب 
ـ  وقد بين أن     .لمن المنشآت الصناعية عن العم    % ٩٥أكثر من    الباقية بالقصف يخلـق    % ٥استهداف ال

أزمة حقيقية فيما يخص الورش اإلنتاجية ويجعل العاملين في القطاعـات اإلنتاجيـة ينـضمون لجـيش                 
ونوه إلى أن استهداف هذه المنشآت سياسة مبرمجة للقضاء بالكامل علـى مقومـات االقتـصاد                 . البطالة

 ومـن   .يسرائيل المطلقة لنظيره اإل   تهية الهادفة لإلبقاء على تبعي    رائيلسالفلسطيني من خالل اإلجراءات اإل    
الخبير االقتصادي محسن أبو رمضان، أن استهداف الورش الصناعية عمق أزمة االقتـصاد    جهته اعتبر   

إلى أن مـستلزمات اإلنتـاج       الفتا   مليون دوالر شهريا،     ٥٠ الذي يخسر حوالي     ، وهو الفلسطيني القائمة 
ـ    المصانع يعمل من ما  كما أن   ،  بب الحصار مفقودة بس  من طاقته اإلنتاجيـة بـسبب      % ٤٠ ال يتجاوز ال

  .تقليص  الوقود والكهرباء
  ٦/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  قنبلة موقوتة.. العمالة الفلسطينية في لبناندراسة لمنظمة التحرير تبين أن  .٣٩
جئين الفلسطينيين في لبنان تحت من الال% ٦٥أكثر من يعيش :  بيروت-هشام عليوان ، فادي الغوش

، ذكورا همبين مجموع% ٦٠خط الفقر، وهي نسبة طبيعية بالنظر إلى أن نسبة البطالة تصل إلى حوالى 
أن عدة إلى  دراسة أجرتها دائرة شؤون الالجئين في لبنان التابعة لمنظمة التحرير وقد خلصت. واناثا

 افتقارهم إلى الحقوق المدنية هاجئون في لبنان، وأولعوامل تسهم في الصعوبات التي يعاني منها الال
ن عدم االستقرار والوضع االقتصادي واالجتماعي المتدهور والوضع السكني أحيث . واالجتماعية

والصحي السيئ في المخيمات باالضافة إلى تدني المستوى التعليمي يجعل من المخيمات قنابل اجتماعية 
ن قوة العمل في أ وتفيد الدراسة .اوين سياسية إذا ما توافرت الظروفموقوتة، سرعان ما تتفجر تحت عن

من مجمل السكان، فيما تبلغ نسبة البطالة من أصل % ٧١تبلغ حوالى شمالي لبنان، " نهر البارد"مخيم 
 دوالرا ٢٤٦ويبلغ متوسط الدخل الشهري لألسرة في هذا المخيم حوالى  .%٢٠,٣قوة العمل هذه حوالى 

ن متوسط دخل الفرد الشهري يبلغ أ مما يعني ،متوسط حجم األسرة هو خمسة أفرادي حين أن فأمريكيا، 
من أصل % ٤٣فتصل نسبة البطالة بين صفوف الذكور فيه إلى حوالى " البداوي"ما مخيم أ.  دوالرا٤٩

ل متوسط دخوبالنسبة ل. ، وهي بين بطالة موسمية وبطالة دائمة%٦٧,٥قوة العمل التي تبلغ أصال 
 ٥,١  دوالرا أمريكيا، فيما متوسط حجم األسرة٢٤١يبلغ حوالى فإنه األسرة الشهري في هذا المخيم 

تصل نسبة البطالة أما مخيمات بيروت، ف.  دوالرا٤٧ وبالتالي يصبح متوسط دخل الفرد الشهري ،أفراد
وتصل نسبة البطالة . رللذكو% ٤٠حوالى " شاتيال"مخيم  الدائمة والموسمية في صفوف القوى العاملة في

يصل متوسط فيما . من مجموع القوى العاملة% ٣٩حوالى " برج البراجنة"الدائمة والموسمية في مخيم 
ن ثالثة أرباع السكان أ، وهذا يعني  للفرد شهريا دوالرا٤٨ دوالرا، بما يوازي ٢٢١دخل األسرة إلى 

% ٤٢لبطالة الدائمة والموسمية إلى حوالى تصل نسبة ا" مار الياس"وفي مخيم . يعيشون تحت خط الفقر
 دوالرا، ومتوسط دخل الفرد ٢٤٥يصل متوسط دخل األسرة إلى و. للذكور في صفوف القوى العاملة

وتتدنى . ن حوالى ثالثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقرأيضا أ دوالرا، مما يعني ٥٤ الشهري
وهي نسبة في البقاع اللبناني، " الجليل"بمخيم % ١٢لى نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة إلى حوا

 ٤٩ دوالرا بما يوازي ٢٣٣ويصل متوسط دخل األسرة الشهري إلى . منخفضة مقارنة ببقية المخيمات
 كمتوسط للدخل الفردي الشهري، ما يدل على أنه حتى في هذا المخيم فإن حوالى ثالثة أرباع دوالرا

الواقع على أكبر مخيمات الالجئين الفلسطينيين وهو مخيم هذا وينسحب . السكان يعيشون تحت خط الفقر
  . للفرد دوالرا٤٢ أي ، دوالرا٢٩٤، حيث يبلغ متوسط دخل االسرة الشهري جنوبي لبنانعين الحلوة 

  ٦/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  
   تتخذ من الضفة مكباً لنفاياتها السامة"إسرائيل: "هآرتس .٤٠

ماكن لطرح نفاياتها   أ تتخذ من مناطق الضفة الغربية       "إسرائيل"ن  أ ،مس، أ ذكرت صحيفة هآرتس   :القدس
ن الشاحنات تنقل كل يوم الى مواقع قريبة من القرى الفلسطينية كميات كبيـرة              أبشكل فاضح، موضحة    

  .كمال البناء، وتشتمل على مواد سامة تعرض البيئة وصحة الجمهور للخطرإمن النفايات المتخلفة عن 
 ٦/٣/٢٠٠٨القبس الكويتية 

  
  العاهل األردني يؤكد أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخالفات .٤١

التقى العاهل األردني عبداهللا الثاني في واشنطن، اليوم، نائب الرئيس :  إيناس صويص-واشنطن 
األمريكي ديك تشيني وبحث معه آخر التطورات في منطقة الشرق األوسط وسبل دعم عملية السالم من 

وأكد أن المفاوضات هي . ي على إعادة إطالق المفاوضاتسرائيلالطرفين الفلسطيني واإلخالل تشجيع 
السبيل الوحيد لحل الخالفات بين طرفي النزاع، مضيفا أن نجاح عملية السالم يتطلب إعادة بناء جسور 
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ألرض لكي وقال إنه ال بد من حدوث تقدم حقيقي على ا. يينسرائيلالثقة والتفاهم بين الفلسطينيين واإل
يين، مشددا على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سرائيلتنجح عملية السالم بين الفلسطينيين واإل

وأكد أن استخدام القوة العسكرية ضد . لتتمكن من القيام بدورها في تحسين حياة الشعب الفلسطيني
  . قةالفلسطينيين لن يسهم في دعم جهود تعزيز األمن واالستقرار في المنط

  ٥/٣/٢٠٠٨ بترا - وكالة األنباء األردنية
  
  العاهل األردني يؤكد أهمية استمرار الدعم األمريكي لعملية السالم .٤٢

التقى العاهل األردني عبداهللا الثاني، اليوم، في واشنطن زعيم األغلبية في :  إيناس صويص-واشنطن 
ا التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية مجلس الشيوخ األمريكي السناتور هاري ريد وقيادات المجلس، كم

وشدد خالل اللقاءين على أهمية استمرار . في مجلس النواب األمريكي هوارد بيرمان وأعضاء اللجنة
الدعم األمريكي لعملية السالم باعتبار نجاحها األساس لتحقيق األمن واالستقرار في الشرق األوسط، 

وحذر مجددا من نتائج . ا تحقق في مؤتمر أنابوليسمشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة البناء على م
اإلخفاق في عملية السالم، داعيا إلى وقف ما يجري في غزة من اعتداءات والعودة السريعة لطاولة 

 . المفاوضات سبيال وحيدا لتحقيق السالم العادل والشامل
  ٥/٣/٢٠٠٨ بترا - وكالة األنباء األردنية

  
  "إسرائيل"بيع الكهربائي مع األردني يرفض التط مجلس النواب .٤٣

" إسرائيل"رفض مجلس النواب األردني، أمس، الموافقة على قانون يتيح للحكومة ان تتعاون مع : عمان
من أحكام قانون " إسرائيل"وأصر النواب في جلستهم على اضافة عبارة تستثني . في مجال الكهرباء

انون بأي طريقة إلقامة عالقة في مجال الكهرباء مع الكهرباء العام بما يمنع الحكومة من التحايل على الق
  .الكيان

  ٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  المركز الوطني لحقوق اإلنسان يدعو لوقف االنتهاكات فـي غزة .٤٤

دعا المركز الوطني لحقوق اإلنسان إلى اتخاذ تدابير حماية دولية عاجلة لوقف الممارسات : عمان
ودان، في بيان صدر أمس، االعتداءات . المدنيون واألطفال في غزةواالنتهاكات التي يتعرض لها 

المتكررة وغير المبررة على المدنيين وخصوصا األطفال في قطاع غزة، مشددا على ضرورة االلتزام 
 .بالمبادئ والقواعد واألحكام الدولية في إطار العدالة اإلنسانية

  ٦/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  يةسرائيللمجازر اإلمسيرة في اربد تندد با .٤٥

جابت مسيرة حاشدة شوارع المنطقة الجنوبية من مدينة اربد، بعد صالة عصر امس، منددة بما : اربد
وندد المشاركون في . يسرائيليتعرض له قطاع غزة من مذابح ومجازر على ايدي قوات االحتالل اإل

وة من الملتقى الوطني بالجرائم التي ترتكبها المسيرة الذين مثلوا الفعاليات الشعبية والنقابية والسياسية بدع
 بحق شعب اعزل وما جندته من قوة والة عسكرية متطورة لسفك دماء االطفال والنساء إسرائيل
 . والشيوخ

  ٦/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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  ن على غزة واسع لتصريحات وزير اإلعالم الفلسطيني حول العدوا أردنيرفض .٤٦
تصريحات وزير الشؤون الخارجية واإلعالم الفلسطيني رياض المـالكي         أثارت  : محمد النجار  -ان  عم

 اإلسرائيلية  في قطـاع غـزة، اسـتياء واسـعا وسـط              ل فيها حركة حماس مسؤولية المجازر     التي حم
وانتقدت هذه الشخـصيات بـشدة تـصريحات الـوزير،          . شخصيات سياسية أردنية وفلسطينية بالمملكة    

 االثنـين تنتقـد فيـه هـذه         مية فلسطينية وأردنية رفيعـة بيانـاً       شخصية سياسية وإعال   ١٥٠وأصدرت  
شكلت غطـاء  "قائلة إنها  " غير مسبوق  فجور"ووصف البيان تصريحات المالكي بأنها      . التصريحات بشدة 

 ".رسمياً لهذه المحرقة المجزرة الوحشية مبرراً إياها بذرائع المقاومة الـصادرة مـن القطـاع الـصامد           
عملية هولوكوست إسرائيلية ضد أهلنا المعـذبين       "ووصف الموقعون على البيان ما يجري في غزة بأنه          

وقالوا إن هذه    ". وأمرائنا وحكوماتنا وكل دولنا    اورؤسائنعلى مرأى من أمتنا وشعوبنا وأنظمتنا وملوكنا        
  ".تحت مظلّة ترهيب أمريكي علني وصريح"المجازر تتم 

 طاهر المصري وأحمد عبيـدات، ورئـيس         األردنية ا الوزراء السابقين بالمملكة   ومن بين الموقعين رئيس   
 األسبق عدنان أبو عودة، ووزراء الداخلية واإلعالم والعدل والخارجية واألوقاف            األردني الديوان الملكي 

كما وقعه عـدد     .السابقين رجائي الدجاني وهاني الخصاونة ومحمد الحموري وحازم نسيبة ورائف نجم          
 المسؤولين وشخصيات فلسطينية وأردنية رفيعة من مختلف األطياف السياسية، إلى جانب عدد مـن               من

  .اإلعالميين الفلسطينيين واألردنيين
  ٦/٣/٢٠٠٨الجزيرة  نت 

  
  الجماعة اإلسالمية ترفض البوارج وتدين العدوان على غزة   .٤٧

ة في لبنان الدكتور علـي الـشيخ        اعلن رئيس المكتب السياسي للجماعة االسالمي     : محمد صالح  -صيدا  
اننـا نـرفض اي     "عمار، اثر لقائه مع وفد من الجماعة النائبة بهية الحريري ووفد من تيار المـستقبل،                

ضغوط قد تمارس على اللبنانيين، أكان هذا بواسطة البوارج الحربية أو أي تدخل آخر من اي جهة أتى،                  
كما ناقشنا ما يمكن أن تؤول اليـه األمـور فـي            ". ميةمن الدول الغربية أو حتى من بعض الدول االقلي        

فلسطين بسبب الظروف المستجدة داخل األراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة بصورة خاصـة، وأكـدنا               
على موقفنا المتضامن مع األخوة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربيـة وفلـسطين، وضـرورة دعـم                 

على أهمية ان يكون موقف كل األطراف الـسياسية موقفـاً           وأكدنا  . صمودهم في وجه هذا العدوان اآلثم     
  ". متوازناَ، وأن ال ندخل في عملية االختالف الدائر داخل األراضي الفلسطينية

  ٦/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  النووي حزب اهللا يملك صواريخ تصل لمفاعل ديمونا: يةسرائيلاالستخبارات اإل .٤٨

ان " يةسـرائيل هـآرتس اإل  " في تل أبيب لصحيفة      قال مصدر سياسي موثوق   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
الجنرال يوسي بايدتس، قال، في جلسة سـرية        " أمان"رئيس قسم البحث في شعبة االستخبارات العسكرية        

مع السفراء األجانب المعتمدين في الدولة العبرية من قبل االتحاد األوروبي، ان ايران تواصـل امـداد                 
ري، وزادت الصحيفة قائلة، نقال عن نفس المصدر ان الصواريخ التي           حزب اهللا باألسلحة والعتاد العسك    

 ٣٠٠قامت ايران بنقلها الى لبنان وتزويد حزب اهللا بها، هي متطورة للغاية ويصل مداها الى أكثر مـن                   
باالضافة الى ذلك، أكد الجنرال بايدتس ان الصواريخ الجديدة التي يمتلكها حزب اهللا أكثر دقة،               . كيلومتر
ي في سياق حديثه علي ان      سرائيلوأكد الجنرال اإل  . كانها ان تحمل رؤوسا ذات زنة أكبر من ذي قبل         وبام

  .الصواريخ الجديدة باستطاعتها ضرب مفاعل ديمونا
  ٦/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
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 تعزز مواقعها على الحدود مع لبنان والسكان يتأهبون لمغادرة الجنوب" إسرائيل" .٤٩
عيش الجنوب اللبناني حالة توتر وقلق واسعة مع تزايـد األخبـار والوقـائع       ي:  كارولين بعيني  -بيروت  

. خـالل األيـام المقبلـة     " إسرائيل"الميدانية المشيرة إلى إمكانية وقوع مواجهة عسكرية بين حزب اهللا و          
ية لطلعاتها االستكشافية فـوق قـرى       سرائيلوتعززت المخاوف الشعبية مع تكثيف الطائرات الحربية اإل       

وشوهدت دوريات مؤللـة للعـدو       .ت الجنوب اللبناني بشكل يومي والتي كان آخرها أمس األربعاء         وبلدا
" يةسـرائيل اإل"كما سجلت حركة لآلليات العـسكرية       . عند الخطوط الخلفية في مواجهة االراضي اللبنانية      

ـ         .داخل مزارع شبعا المحتلة    تقاريراً وصلتها  "عكاظ أن   "على خلفية كل ذلك كشفت مصادر أمنية لبنانية ل
حول قيام عدد كبير من العائالت الشيعية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية الـى بيـروت باسـتئجار                  
منازل في مناطق جبيل وكسروان والبقاع األوسط وخصوصا القرى المسيحية تحسباً إلمكانيـة نـشوب               

 ."توتر أمني واسع يدفعها الى مغادرة منازلها إلى مناطق آمنة
 ٦/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "  إسرائيل"لبنان يدعو مجلس األمن لمواجهة تهديدات  .٥٠

ضده خطيـرة، واتخـاذ اإلجـراءات       " يةسرائيلاإل"إلى اعتبار التهديدات    "دعا لبنان مجلس األمن الدولي      
االهتمام "وفي خطاب موجه للهيئة الدولية، دعت الحكومة اللبنانية األمم المتحدة إلى            ".  المناسبة في حينها  

، والذي يشير إلى استعداد النظـام       ٢٠٠٦مع لبنان في العام     " يةسرائيلاإل"ر فينوغراد حول الحرب     بتقري
وأضاف الخطاب، الذي أرسل إلى األمين العام لألمم المتحدة بان          ".  لشن حرب أخرى، على أنها خطيرة     

 الحترام سيادة لبنان    "إسرائيل"تحمل المسؤولية عن تلك التهديدات، كما دعا        " إسرائيل"كي مون، أنه على     
على ضرورة تغيير الحالة الهشة لوقف إطالق       "كما أكد   . ١٧٠١وقرارات األمم المتحدة وخاصة القرار      

" إسـرائيل "واتهمت الحكومة اللبنانية    ". ، وذلك بالتوقيع على اتفاقية سالم دائمة      "إسرائيل"النار بين لبنان و   
ودعت ". يينإسرائيل"مواطنين لبنانيين على أيدي جنود      ، مشيرة بذلك إلى اختطاف      ١٧٠١بانتهاك القرار   

  . أيضا المجتمع الدولي للوفاء بوعوده ولعب دور أكثر فعالية في إعادة بناء لبنان
 ٦/٣/٢٠٠٨السفير 

 
 إسرائيل لن نتسول السالم من :عمرو موسى .٥١

عة العربية قرار فسر السيد عمرو موسى األمين العام للجام:  فتحي عطوة، هناء البنهاوي-القاهرة 
مجلس وزراء الخارجية العرب بالتلويح بسحب المبادرة العربية بتأكيده على أنه اليمكن أن تكون هناك 

وقال، في مؤتمر صحفي في ختام . إسرائيلمبادرة عربية في ضوء الرفض المطلق لها من جانب 
ر ثالثة أشهر على فشل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، ان هذا الموقف يأتي أيضا بعد مرو

تفاهمات أنابوليس، ومن ثم فإن هذا القرار جاء بعد بحث قضية ما إذا كانت هذه المبادرة العربية لها 
وأضاف أنه بعد حسم هذا الموقف سنعمل على . جدوى، وإذا لم تكن هناك جدوى فلماذا استمرارها

ية بموجب إسرائيلأية تسوية عربية إحداث تقدم في القضية الفلسطينية في إطار األسس التي تحكم 
القرارات الدولية، مشددا في هذا السياق على أن هذا التلويح باالنسحاب ليس تنازال وإنما هو موقف 

، وعلى ذلك فإننا لسنا مستعدين الستمرار طرح المبادرة سرائيلقاطع بأن العرب ال يقدمون تنازالت إل
 ".حت السالمنش" وكأننا إسرائيلالعربية دون تجاوب من 

  ٦/٣/٢٠٠٨عكاظ 
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  وضع عملية السالم يتطلب مراجعة النهج العربي: اجتماع وزراء الخارجية .٥٢
عبر وزراء الخارجية العرب عن اعتقادهم بأن الوضع الذي آلت إليه عملية :  محمد الشاذلي-القاهرة 

إحياء عملية السالم في الخط الذي انتهجته الدول العربية وموقفها من جهود "السالم يتطلب مراجعة 
مبادرة السالم العربية ال يمكن أن تظل قائمة من دون تجاوب "، مؤكدين أن "ضوء التطورات الجارية

ودعا مجلس ".  مع طرحها وتنفيذها إلى جانب المرجعيات الدولية األساسية األخرىإسرائيلحقيقي من 
ي سرائيلالوزاري لدرس العدوان اإلعلى المستوى " غير عادية"الجامعة العربية الذي عقد دورة 

المتواصل على قطاع غزة، مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الشعب 
ية في غزة سرائيلالجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات االحتالل اإل"ودان، في بيان أمس، . الفلسطيني

وطالب ". جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية"اً على أنها ، مشدد"وبقية األراضي الفلسطينية المحتلة
المجلس الوزاري األطراف الفلسطينية باإلسراع في لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة 

  .التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وحضها على التجاوب مع الجهود العربية في هذا الصدد
  ٦/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  سوالنا تحسين األوضاع اإلنسانية في غزة وإعادة فتح المعابرمبارك يبحث مع  .٥٣

بحث الرئيس حسني مبارك، صباح أمس، مع خافير سوالنا والذي يزور : مختار شعيب، محمود النوبي
مصر حاليا في إطار جولة له بالمنطقة تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لتحقيق 

ية تمهيدا لعودة المفاوضات ودفع سرائيلي والفلسطيني ووقف االعتداءات اإلسرائيلن اإلالتهدئة بين الجانبي
وردا على سؤال حول جهود االتحاد . جهود السالم تنفيذا لما تم االتفاق عليه في مؤتمر أنابوليس

 مع االوروبي في التعامل مع االفكار المصرية الرامية لحسم مسألة إعادة فتح المعابر وضبط الحدود
إن الجهود مستمرة في هذا الخصوص رغم أن الظروف تغيرت نسبيا في اآلونة "قال سوالنا , قطاع غزة

  ".األخيرة ولكن اليمكننا الكشف في هذه المرحلة عن تفصيالت هذه الجهود
  ٦/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
 يةسرائيلالسعودية تدعو المجتمع الدولي للعمل على الوقف الفوري لآللة العسكرية اإل .٥٤

جددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي والدول الراعية للسالم واللجنة الرباعية الدولية  : جنيف-جدة 
ية المعتدية دونما اعتبار ألي اتفاقية أو سرائيلللعمل على اإليقاف الفوري لكبح جماح اآللة العسكرية اإل

جاء ذلك خالل الكلمة التي  .قوق اإلنسانميثاق أو معاهدة أو حتى قانون عالمي تكفل بحفظ وحماية ح
ألقاها أمس بجنيف، الدكتور زيد آل الحسين نائب رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودي، والذي يرأس وفد 

 .بالده في اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان الدولي في دورته السابعة
  ٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

    
  مصري على حدود غزةية تحرض على الدور السرائيلاالستخبارات اإل .٥٥

ية تفيد سرائيل، أن معلومات وصلت إلى االستخبارات العسكرية اإل"ديبكا"أفاد تقرير لموقع : محمد عطية
كانت معتقلة في السجون المصرية دخلت إلى قطاع غزة يوم األحد " حماس"أن عناصر تابعة لـ

 هذه المجموعة يتراوح ما بين وأضاف أن عدد عناصر. الماضي، وبحوزتهم كمية من األسلحة والذخيرة
مقاتال، تم اعتقالهم خالل األسابيع األخيرة على يد القوات المصرية ١٢٠ محاربا من إجمالي ٢٠ إلى ١٥

وأشار إلى أن هذه المجموعة تم تدريبها في سوريا وإيران على حرب . تم احتجازهم في سجون سيناء
وأن مصر سمحت بإدخال عناصرها لمساعدة ي، سرائيلالعصابات ضد جيوش منظمة، مثل الجيش اإل

وأوضح التقرير، أنه رغم عدم وجود معلومات دقيقة .  بالقطاعإسرائيلفي صراعها الحالي مع " حماس"
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تطالب " حماس"عن نوعية األسلحة التي تم إدخالها من القطاع، لكنه أشار، نقال عن مصادر، إلى أن 
 الطائرات، التي يحذر من أنها ستكون فعالة ضد مصر منذ فترة بإدخال صواريخ محمولة كتف ضد

وزعم أن هذه ليست المرة األولى التي تسمح فيها مصر بإدخال مجموعات كان . الطائرات بدون طيار
، مدعيا أن السلطات المصرية أدخلت إسرائيللنصرة الحركة في حربها مع " حماس"قد تم اعتقالها من 

  . ية بالقطاعسرائيلأليام األولى للعملية العسكرية اإلالمدربين خالل ا" حماس" من عناصر ١٧
  ٥/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

  
  تسعى الستبدال القيادة الفلسطينية بمصر واألردنإسرائيل .٥٦

ية، أمس، أن مصر واألردن ستسيطران قريبا على قطاع سرائيلاإل" جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة 
النشاطات "القيادة الفلسطينية على وضع حد لما أسمتها بـ غزة والضفة الغربية، مبررة ذلك بعدم قدرة 

  . في مناطقها" اإلرهابية
خالل زيارته " إسرائيلصوت "إلذاعة " بني ايلون"إلى ذلك، كشف عضو الكنيست عن حزب المفدال 

ية الستبدال الشريك سرائيلالحالية لواشنطن عن مداوالت سرية تجري هذه األيام داخل الحكومة اإل
  . سطيني للمفاوضات متمثال في رئيس السلطة محمود عباس بدول مثل مصر واألردنالفل

 ٥/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  ية في اليمن وموريتانيا وأفغانستان واليونانسرائيلمظاهرات تنديد بالمحرقة اإل .٥٧

" وبجن"تظاهر عشرات اآلالف من اليمنيين، أمس، في صنعاء وعدن :  وكاالت-صنعاء، كابول، اثينا 
في غزة، وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط جددت القوى السياسية " يةسرائيلاإل"تنديدا بالمحرقة 

المطالبة بقطع العالقات مع الكيان، ودعا زعيم المعارضة الى فتح الحدود مع فلسطين المحتلة، واعلن 
 من حصار سفارة عن استعداده لالستشهاد في سبيل فلسطين، وندد زعماء سياسيون بمنع الجمهور

على غزة " يةسرائيلاإل"الكيان، ونظم نحو خمسة آالف افغاني احتجاجا، أمس االربعاء، للتنديد بالغارات 
 وكانت العاصمة اليونانية اثينا قد شهدت تظاهرة احتجاجا على .التي قتل فيها عشرات الفلسطينيين

  . على قطاع غزة"يسرائيلاإل"العدوان 
  ٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  محامو سوريا يتضامنون مع الشعب الفلسطيني .٥٨

توقف محامو سوريا، ظهر أمس، عن المرافعات لمدة ساعة أمام جميع المحاكم تعبيراً عن : دمشق
" يسرائيلاإل"إدانتهم واستنكارهم للمجازر الوحشية وسياسة القتل والتدمير التي تقوم بها سلطات االحتالل 

وطالب المحامون، في بيان لنقابتهم بهذا الخصوص، بالوقف الفوري . يةفي قطاع غزة والضفة الغرب
للعدوان الهمجي في فلسطين ورفع الحصار الجائر على غزة وفتح المعابر لوصول المساعدات وأكدوا 

  .وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني
  ٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  رات في المنطقةرايس جاءت لإلشراف على تنفيذ المؤام: دمشق .٥٩

جاءت إلى "أفادت تقارير إخبارية سورية، أمس، بأن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس : أ.ب.د
  ، وعلى جهود مريديها في المنطقة )المؤامرة(المنطقة لإلشراف المباشر على ما تم تنفيذه من المخطط 
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لة بالكامل، إلى لبنان المرشح للفوضى الستكمال هذا المخطط على كافة األصعدة، من فلسطين المحت
  ".وربما ما هو أبعد من هذه الفوضى

  ٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  استئناف نقل جرحى غزة للمستشفيات المصرية وقمع تظاهرة سلمية .٦٠

استأنفت السلطات المصرية عملية نقل الجرحى الفلسطينيين ضحايا العدوان على قطاع  : العريش، القاهرة
ماجد الشيخ وكيل وزارة .  المستشفيات المصرية لتلقي العالج بعد يوم من التوقف، وقال دغزة إلى

 كان مقررا نقلها أمس للعالج، وتم تسكين الجرحى ٤٨ حالة من ٢٥الصحة في سيناء، إنه تم نقل 
بمستشفى العريش ورفح لحين نقلهم في وقت الحق للعالج بالمستشفيات المتخصصة بالقاهرة 

  .يليةواإلسماع
  ٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  سفير مصر بدمشق ينفي وجود اتصاالت مع حماس .٦١

نفي السفير المصري بدمشق محمد شوقي اسماعيل االنباء التي ترددت مؤخرا عن : أ.ش. أ-دمشق 
وجود اتصاالت مصرية مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية حماس خالد مشعل بشأن 

  . ي علي قطاع غزةسرائيلب العدوان اإلالتهدئة عق
  ٦/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  البرلمان الكويتي يناقش األوضاع الفلسطينية في غزة .٦٢

 نائباً في مجلس األمة سوف يحضرون جلسة صباح اليوم ٤٢"أكد النائب ناصر الصانع ان : نواف نايف
سيق مع الحكومة ليتم اصدار توصيات في هذه الجلسة بالتن"، الفتاً الى ان "لمناقشة األوضاع في غزة

نهاية الجلسة تتبناها الحكومة وتعمل بها خصوصاً بعد ان تضاعف عدد الفلسطينيين الذين يتعرضون 
 ".ي، ورغم كل الدمار يبقى الذعر في قلوب الكيان الصهيوني الخبيثسرائيللصواريخ العدو اإل

  ٦/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 
  
  فاعل ومحرر التحقيق يتحدى البيت األبيض تت" فانيتي فير"فضيحة  .٦٣

؛ تحـدى   "فانيتي فيـر  " ساعة على نفي البيت األبيض ما جاء في تحقيق مجلة            ٢٤بعد أقل من    : واشنطن
ديفيد روز محرر التحقيق بالمجلة في لقاء تلفزيوني وإذاعي مع مقدمة أشهر البرامج الـصباحية أيمـي                 

ه، أن إدارة بوش قامت بالفعل بهذه المحـاوالت وبتـسهيل           وأكد روز، في تصريح ل    . جودمان هذا النفي  
حصول فتح على السالح، وسرد المزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة بما فيها لقاؤه بأحـد أعـضاء                  
حماس الذي تعرض لالختطاف من قبل أحد رجال محمد دحالن، وكيف أنه بعد اختطافه تعرض لتعذيب                

ضه للضرب المبرح وسكب الكولونيا على جروحه وأيضا إطالق         بدني بشع أدى لتشويه ظهره، بعد تعر      
جاء هذا فيما نادى بعض المحسوبين على الحزب الديمقراطي في واشنطن بأن يفـتح              . النار على قدميه  

الكونجرس تحقيقاً في األمر بعدما تصاعدت عالمات االستفهام حول تصريحات ديفيد وورسر مستـشار              
 ديك تشيني، والمحسوب على اليمين الصهيوني والمعروف بعالقته الوثيقة          نائب الرئيس األمريكي السابق   

دخلت حرباً قـذرة بهـدف تقـديم انتـصار إلـى            "باالحتالل الصهيوني، والتي قال فيها إن إدارة بوش         
بـل  " فـتح "علـى   " حماس"، وأن ما حدث في غزة لم يكن انقالباً من           )حكومة عباس (ديكتاتورية فاسدة   

  .العكس تماماً
  ٦/٣/٢٠٠٨لمركز الفلسطيني لإلعالم ا
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 يون سيستأنفون التفاوض األسبوع المقبلسرائيلالفلسطينيون واإل: رايس .٦٤

وعدت وزيرة الخارجية األميريكية، كونـدوليزا رايـس،        :  نظير مجلي، كفاح زبون    -تل أبيب، رام اهللا     
وقت قريب خالل الشهر الجاري،     الفلسطينية حول التسوية الدائمة في      " يةسرائيلاإل"باستئناف المفاوضات   

وأكدت أن الفترة المتبقية حتى نهاية السنة الجارية هي فترة كافية النهاء المفاوضات باتفاق مبادئ للسالم                
ان تخفف من حدة عملياتها في الرد على صواريخ حمـاس والحـرص             " إسرائيل"وقد طلبت من    . الدائم

تـسيبي  " يةسرائيلاإل"مر صحافي مشترك مع نظيرتها      وقالت رايس، خالل مؤت    .على أال يصاب المدنيون   
والفلسطينيين ينوون استئناف مفاوضات السالم التي علقها الـرئيس الفلـسطيني           " يينسرائيلاإل"ليفني، إن   

الدامية في قطاع غزة وهما على اتصال ببعض لتحقيق هـذا           " يةسرائيلاإل"محمود عباس بسبب العمليات     
صل الى تهدئة ليس شرطا الستئناف المفاوضات كما كان اعلـن الـرئيس             وأكدت رايس ان التو    .االمر

وقالت لقد تكلمت مع الرئيس عباس، ومن الواضح انه يريد الهدوء، ولكنه             .محمود عباس في وقت سابق    
 .ليس شرطا الستئناف المحادثات

  ٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ي غزةمنظمات حقوقية بريطانية تحذر من تدهور الوضع اإلنساني ف .٦٥

 منذ  "أسوأ من أي وقت مضى    "حذّرت منظمات إنسانية بريطانية من أن الوضع اإلنساني في غزة           : لندن
واعتبرت المنظمات التي شكلت ائتالفاً في تقرير لها        . ١٩٦٧ للقطاع في العام     "يسرائيلاإل"بدء االحتالل   
الحـصار علـى    أن تشجب   انية  ، داعية الحكومة البريط   "غير مقبول " على غزة    "يسرائيلاإل"إن الحصار   

ية كي تفتح المعابر المؤدية إلى القطاع، وتوقـف         سرائيلغزة وأن تمارس ضغوطاً أشد على الحكومة اإل       
قطع الوقود والكهرباء وتساعد في تسهيل عملية المصالحة الفلسطينية التي يمكن أن تؤدي إلى قيام عملية                

ء في التفاوض مع الفصائل الفلسطينية، بما فـي ذلـك           ، وكذلك البد  "إسرائيل"سالم فعالة ذات صدقية مع      
الفقر والبطالة زادت معدالتهما في غزة، وعالوة على ذلـك فـإن            "وأشار التقرير إلى أن      .حركة حماس 

 ساعة يومياً، كما أن المرافق الخاصة بالصرف الصحي         ١٢التيار الكهربائي ينقطع عن المستشفيات لمدة       
هذا الوضع الخطير ازداد سوءاً في شكل متزايد بعد القيـود           "وحذر من أن    . "والمياه توشك على االنهيار   

 على حركة الناس والبضائع من غزة وإليها، وإطـالق حركـة حمـاس              "إسرائيل"الشديدة التي فرضتها    
كير " و   "أوكسفام" و   "العفو الدولية "وبين أبرز المنظمات الموقعة على البيان        .""إسرائيل"الصواريخ على   

  .  وغيرها"انقذوا األطفال" و "كريستيان أيد" و "ناشونالانتر
  ٦/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
 وروبي يدرس خيارات فتح معبر رفحاالتحاد األ .٦٦

 إسـرائيل  قال ناطق باسم االتحاد األوروبي، ليلة امس األربعاء، إنه يدرس مع مصر و             - القدس   -غزة  
وقـال مـسؤولون    . بين مصر وقطاع غـزة    والسلطة الفلسطينية سبل إعادة فتح معبر رفح على الحدود          

يون إن أحد الخيارات المتاحة سيسمح بمرور السلع واألفراد من المعبر، الذي كـان              إسرائيلأوروبيون و 
إن مراقبي الحدود األوروبيين على استعداد للعودة       : "وقال خافيير سوالنا  . مقصورا على سفر األفراد فقط    

". ركة حماس على الحكم في قطاع غـزة قبـل تـسعة أشـهر             إلى المعبر الذي غادروه عقب استيالء ح      
  .واشترط سوالنا أن يكون الجانب المصري جزءا من أي اتفاق يشمل المراقبين األوروبيين

  ٦/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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  ي على غزةسرائيلالسفير الهندي يدين العدوان اإل .٦٧
إن األحداث األخيرة، بما فيهـا      : "أنائد شارما قال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، السيد        : بيت لحم 

، والذي أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين        "إسرائيل"االستخدام غير المتناسب للقوة االنتقامية من جانب        
وفي نيودلهي، دعا وزير الـشؤون الخارجيـة        ". ووفاة أطفال أبرياء، أمر غير مقبول وكان يجب تفاديه        

ال يمكـن ألحـد أن   : "وأضاف". وضع حد فوري لدوامة العنف هذه"ي إلى الهندي السيد يراناب موخرج   
يقبل بهذه الحالة التي تبعث على األسى، وإن الوضع، وخصوصاً في األسابيع األخيرة، قد أصبح أكثـر                 
مأساوية، خصوصاً بوجود عنف جامح، واالستخدام غير المتناسب للقوة االنتقامية، ووقوع إصابات بين             

  ".ا في ذلك موت أطفال أبرياءالمدنيين، بم
  ٥/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  لجنة يهودية أمريكية تبحث مع مبارك جهود تحقيق السالم  .٦٨

زار، امس، وفد اللجنة اليهودية األمريكية برئاسة ريتشارد سايدمان الرئيس المصري           :  د ب أ   -القاهرة  
 اللجنة الحالية إلى مصر في مـستهل جولـة          وقال سايدمان عقب االجتماع إن زيارة وفد      . حسني مبارك 

بالمنطقة تأتي في إطار حرص اللجنة على اإلطالع على جهود تحقيق الـسالم واالسـتقرار فـي هـذه                   
وحول ما إذا كان    . المنطقة الهامة في الشرق األوسط والدور الهام الذي تضطلع به مصر في هذا الشأن             

األمريكي جورج بوش بشأن حل إقامة الدولتين قبل نهاية         يتوقع وجود فرصة فعلية لتحقيق رؤية الرئيس        
مـن  "المتزايد للعنف والعمليات العسكرية، قال رئيس اللجنة إنـه          " إسرائيل"العام الحالي في ضوء لجوء      

الواضح أن تلك مشكلة معقدة للغاية ونحن بالتأكيد نؤيد تماما حل الدولتين ونعتقد أن ذلـك هـو أفـضل                
وأضاف ".  السياسية الجارية بالرغم من حقيقة أن هذه العملية معقدة وطويلة وصعبة           نتيجة ممكنة للعملية  

  ".ومع كل ذلك فان حل الدولتين يظل أفضل الحلول وإننا نبذل كل ما في وسعنا لتشجيع هذا الحل"أنه 
   ٦/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   عاما باستعادة الجنسية  ٤٠بولندا تسمح ليهود تركوا البالد قبل  .٦٩

قال وزير الداخلية البولندي جرزيجورز شيتينا إنه بات بإمكان اليهـود الـذين فـروا               :  د ب أ   -وارسو  
في بولندا استعادة جنسياتهم التي سقطت      " الهجمات المعادية للسامية  "خارج البالد منذ أربعين عاما بسبب       

روري القيام بـذلك    وأوضح شيتينا، في تصريحات أدلى بها الثالثاء في وارسو، قائال إنه من الض            . عنهم
وأضاف بالقول إنه أمر اإلدارات المحلية فـي األقـاليم          .  في أسرع وقت ممكن، بسرعة البرق إن أمكن       

البولندية بأن تعتبر إجراء إسقاط الجنسية الذي جرى في ذلك الوقت غير قانوني حيث إنه كـان يـشكل                   
  .ضربا من االغتصاب

   ٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
 يةسرائيل لتحقيق دولي في جرائم الحرب اإلمجلس حقوق اإلنسان يدعو .٧٠

دعا المجلس القومي لحقوق اإلنسان األمم المتحدة بكافة مؤسساتها لوقـف االعتـداءات             ": وفا "-القاهرة  
، وضرورة التحقيق فيها، باعتبارها جرائم حرب تتناقض مع القانون الدولي اإلنساني ومـع              "يةسرائيلاإل"

وأكـد  .  حماية المدنيين الواقعين تحت االحتالل وفي حاالت الصراع المسلح         االتفاقيات الدولية التي تكفل   
تمارس انتهاكاً منهجياً صـارخاً     " إسرائيل"المجلس، في بيان صحافي، أمس، أنه قد بات من الواضح أن            

  للحقوق األساسية ألبناء الشعب الفلسطيني يقترب من جريمة اإلبادة الكاملة لشعب تحتل أراضيه خروجاً              
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على التزاماتها الدولية والوطنية ومبادئ القانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعـة والبروتوكـول              
  .اإلضافي لها الخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين في األراضي المحتلة

  ٦/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  خالل العام الحالي" األونروا" مليون دوالر لـ ١٤٨واشنطن تخصص  .٧١

 ١٤٨ بلـغ    ٢٠٠٨لسنة  ) األونروا(اعلنت الواليات المتحدة االميركية ان مجموع تعهداتها لوكالة         : القدس
 ٩١وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية األميركية ان هذا المبلغ يشمل              . مليون دوالر 

 وقطاع غـزة ولبنـان      مليون دوالر للصندوق العام لألونروا لدعم الالجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية         
 مليون دوالر الى نداء الوكالة العاجل للضفة الغربية وقطاع غزة للعام            ٥٧واألردن وسورية؛ إضافة الى     

ان المساهمة األميركية للصندوق العام لألونروا ستدعم تـوفير الوكالـة ألمـوال             : "وقال البيان . ٢٠٠٨
دمات الغوث والخدمات االجتماعية ألكثـر مـن       التعليم األساسي والمهني والرعاية الصحية األساسية وخ      

كمـا  : "واضاف".  مليون الجئ فلسطيني مسجلين في غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسورية ٤ر٤
 مليون دوالر سـتجيز لألونـروا ان        ٥٧ان المساهمة األميركية الى النداء العاجل للضفة والقطاع بقيمة          

 ١٩٠جئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية وان توجـد زهـاء             الف ال  ٨٩٥توفّر مساعدات غذائية الى     
  ".الف فرصة عمل مؤقتة، وأن توفّر مالجئ مؤقتة وترميم المالجئ حيث تنشأ الحاجة لذلك

  ٦/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   ألف موظف مدني ومتقاعد٧٤االتحاد األوروبي يقدم دعماً مباشراً لـ  .٧٢

 مليـون يـورو     ٣٦( مليـون شـيكل      ١٩٠انه سيتم، اليوم، صرف     اعلنت المفوضية االوروبية    : القدس
للمتقاعدين والعاملين في المرافق العامة عبر اآللية األوروبيـة الجديـدة لـدعم الفلـسطينيين               ) اوروبي

األوروبية لما ستقوم وزارة المالية الفلـسطينية       ) بيغاس(ستتم إضافة مساهمة    : "وقالت في بيان  ). بيغاس(
هولنـدا،  : من رواتب ومخصصات تقاعد، وقد تم تمويل هذه الدفعة بمساهمة كٍل من           بصرفه هذا الشهر    

المملكة المتحدة، المفوضية األوروبية باإلضافة إلـى الـدنمارك، فنلنـدا، ألمانيـا، اليونـان، ايرلنـدة،            
  ".لوكسمبرغ، مالطا، النرويج وإسبانيا

  ٦/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  الف موقع إلكتروني للتهجم على اإلسالمعشرة آدراسة تبين أن هناك  .٧٣

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن هناك أكثر من عشرة آالف موقع علـى شـبكة اإلنترنـت                  : القاهرة
وأوضحت أنه في    . تتعدى ميزانياتها المليار دوالر    ،متخصصة في الهجوم على اإلسالم وتشويه صورته      

ن الجهـود  كمـا أ  موقـع،  ٢٠٠ الدوليـة ال يتعـدى   ن عدد المواقع اإلسالمية على الشبكة   فإمقابل ذلك   
اإلعالمية التي تُبذل للدفاع عن اإلسالم قليلة وفردية وال تتعدى ميزانيتها مليون دوالر علـى مـستوى                 

أشارت الدراسة أيضا، إلى أن المنظمات الصهيونية تستغل شبكة اإلنترنت في نـشر              و .العالم اإلسالمي 
  .أفكارها ضد اإلسالم والمسلمين

 ٥/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  حقيقة موقف السلطة وبعض العرب من المسألة الفلسطينية .٧٤

  بشير موسى نافع. د
ي، المسكون بمرارة اإلهانة البالغة التي      سرائيلخالل خمسة أيام فقط من األسبوع الماضي، كان الجيش اإل         

يته وصـواريخ طائراتـه علـى       أوقعها به المقاتلون اللبنانيون قبل عام ونصف العام، يصب قذائف مدفع          
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قلة بين مئات القتلى والجرحى من الـضحايا كـانوا مـن مـسلحي              . مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة    
  . تنظيمات المقاومة، بينما كان ثلثهم على األقل من األطفال

هذه ليست حرباً بالمعنى المعروف، ليست الحرب التي تستدعي كل هذا الحشد من الـدبابات والعربـات         
هذه، وكما أريد لها أن تكون، مجزرة ضد أهالي عزل، وسـيلة            . نزرة وأحدث طائرات سالح الجو    المج

أخرى من وسائل الحرب الحديثة لتحقيق أهداف سياسية محددة عن طريق زرع الرعب والخـوف فـي                 
  . أوساط المدنيين، ودفعهم إلي التخلي عن قادتهم وسياسات هؤالء القادة

هجمات بشعة، محسوبة ومخططة، على المدنيين، مـن الحـرب العالميـة    كل الحروب الحديثة تضمنت   
الثانية، الحرب الفيتنامية، الحروب ضد العراق، الحروب المتعددة ضد لبنان، وهذه الحرب الطويلة ضد              

إلسقاط حماس أو إضعافها، أو إجبارهـا علـى         : ية بسيط وواضح  سرائيلمنطق الحرب اإل  . الفلسطينيين
ة، البد من تحريض أهالي القطاع لالنقالب علي حكومة هنية، أو للضغط على هـذه               انتهاج سياسة جديد  
ولدفع أهالي القطاع إلى مثل هذا الطريق، البد من إيقاع آالم كبري بهم، حـصاراً               . الحكومة وإحراجها 

هم عـن،   وتجويعاً وإفقاراً وقتالً، البد من إقناعهم بأنهم سيدفعون ثمناً باهظاً لوقوفهم مع، أو حتى صـمت               
  . قوي المقاومة

عندما أذيع تصريح الرئيس عباس، الذي أكد فيه على وجود القاعدة في قطاع غزة، لم يفهم من التصريح                  
وهذا . ي البشع ضد أهالي القطاع    سرائيلسوى محاولة من كبار المسؤولين الفلسطينيين لتسويغ التصعيد اإل        

  . ما حدث بالفعل
أحـد  (ريحات الرئيس في ادعاءات مشابهة لوزير إعالمه المالكي         وعندما بدأ التصعيد، تردد صدى تص     

، الذي قال، ومرة أخرى، إن مسؤولية التصعيد تقع على كاهل           !)أبرز الوطنيين الفلسطينيين المعاصرين   
  . المقاومين الفلسطينيين

 باسـمها،   هذا، بالرغم من أن كل األطراف المعنية، بما في ذلك حكومة رام اهللا، التي يتحدث المـالكي                
تدرك أن التوصل إلى هدنة هو أمر ممكن، وال يحتاج سوى أن تقبل الدولة العبرية بإيقاف االعتـداءات                  

ية، كما أكدت التنظيمات الفلسطينية المختلفـة، يـؤدي         سرائيلتوقف االعتداءات اإل  . علي القطاع والضفة  
  . تلقائياً إلى توقف الصواريخ

لكي، أو عدم إدراكهما، للتفاصيل المتعلقـة باالعتـداء والهدنـة،           المشكلة، ليست في إدراك عباس والما     
ية سرائيلمضت المفاوضات بين قيادة رام اهللا والقيادة اإل       . المشكلة في جوهر التوجه والسياسات الرئيسية     

في طريقها أو لم تمض، توصلت إلي نتائج أو لم تتوصل، فقد حددت القيادة الفلسطينية خيارهـا، وهـو                   
  . ولسبر كنه هذه الشراكة، ينبغي العودة إلى األساسيات. كة مع الدولة العبريةخيار الشرا

لم يكن اتفاق أوسلو كما قيل عند توقيعه تسوية تاريخية للصراع على فلسطين، بل إطاراً مرجعياً للعالقة                 
قتهـا  بين الدولة العبرية وقطاع من قيادة منظمة التحرير، كان سيتحول إلى سلطة الحكـم الـذاتي وطب                

وإن كان معقوالً أن يثار جدل عربي حول أوسلو في سنوات منتصف التسعينيات، فإن تطورات               . الحاكمة
  . يين حسمت الجدلسرائيلالتفاوض بين السلطة واإل

كل خطوة في مسار اوسلو تطلبت مفاوضات شاقة وطويلة؛ وما إن وصل مسار التفاوض إلـى مرحلـة     
المفاوضات كلية، ولم يعد للجدول الزمني الذي تضمنه أوسلو مـن           محددة، بعد واي ريفر، حتى توقفت       

أوسلو لم يكن هو التسوية التاريخية، بقطع النظر عن معنى هذه التسوية، أوسلو كان شـيئاً آخـر                  . قيمة
أوسلو هو إطار الشراكة بين الذين قدموا ضمانات ملموسة الستعدادهم للشراكة، من جهة،             . مختلفاً تماماً 

شراكة لضمان أمن الدولة العبرية، وشراكة لتمهيد الطريق أمام سـالم           : لعبرية، من جهة أخرى   والدولة ا 
ي سـرائيل ي شامل، وشراكة لفتح أبواب المنطقة العربيـة أمـام االنتـشار اإل            إسرائيلعربي وإسالمي     

  . االقتصادي، وحتى السياسي
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إنـه  ) يتي واالنقسام العربي في أزمة الكويتبعد انهيار االتحاد السوفي(وجهة النظر الفلسطينية التي قالت      
، )أي العـرب  (، وأن يديروا ظهرهم للصحراء      )أي الغرب (قد آن للفلسطينيين أن يتوجهوا نحو المتوسط        

ية، ستسيطر على الشرق األوسـط كلـه،        سرائيلوأن شراكة بين النخبة الفلسطينية والقوة واإلمكانيات اإل       
. فـي أوسـلو   ) أو هي في الحقيقة قبلته ولم تفاوض عليه       (ت عليه   كانت تدرك مغزى االتفاق الذي فاوض     

ولم يكن مدهشاً أن يقول شمعون بيريز، الشريك الهام في حكم الدولة العبرية آنذاك، أنه صـادق علـى                   
مسار أوسلو التفاوضي عندما قرأ الورقة الفلسطينية للشراكة والتنمية االقتصادية فـي المنطقـة، وأدرك               

  ! ة المفاوض الفلسطينيبالتالي مصداقي
. خالل السنوات القليلة التالية لتوقيع أوسلو، سارت األمور بالفعل ضمن األفق الذي أسس لـه االتفـاق                

، اعتقلـت هـذه     ١٩٩٦اعتقلت عناصر تنظيمات المقاومة بالعشرات، وعندما استدعي األمر في مطلع           
زيفت . ة التوجهات في غرف التعذيب    تعرض المئات للتعذيب، ومات كثيرون من كاف      . العناصر باآلالف 

االنتخابات التشريعية األولي، واشتريت قيادات وكتل سياسية، من فتح ومن التنظيمات األخرى، باألموال             
نشرت قيم وسلوكيات جديدة في مجتمعات الضفة والقطاع المحافظة؛ وشجع الفساد           . والمواقع والمناصب 

 وفي الوقت نفسه، كانت معاهدات سالم جديدة توقع مع          .علي نطاق واسع، داخل جسم السلطة وخارجها      
دول عربية، وعندما لم يكن التوصل إلى معاهدة سالم ممكناً، فتحت السفارات أو القنصليات أو الممثليات                

ية مختلفة االهتمامات، بمباركة فلسطينية، بـل وأصـبح فلـسطينيون كبـار شـركاء أعمـال                 سرائيلاإل
وعلى خلفية ما ُأشيع مـن منـاخ الـسالم والتطبيـع العربـي               . ة مشتركة يإسرائيلواستثمارات عربية و  

ي، اندفعت دول إسالمية رئيسية لتأسيس عالقات دبلوماسية بالدولة العبرية، أو تعزيز عالقـات              سرائيلاإل
  . قائمة

 بيد أن التصور الذي وضعه أوسلو لمستقبل العالقة بين سلطة الحكم الذاتي والدولة العبرية تعثـر فـي                 
ياسـر  : النهاية، وكان السبب الرئيس وراء تعثره هو شخص واحد فقط في قيادة سلطة الحكـم الـذاتي                

والحقيقة أن عرفات لم يعمل من أجل نقض كلي أو جذري ألوسلو؛ كل مـا أراده عرفـات أن                   . عرفات
  . يون للجانب الفلسطيني ما يكفي لتسويغ السالم والشراكة كما تصورهما أوسلوسرائيليقدم اإل

األغلبية العظمي من قيادات السلطة     . يين، وكما هم دائماً، أرادوا استسالماً فلسطينياً مطلقاً       سرائيلولكن اإل 
، ٢٠٠٠عندما اندلعت االنتفاضة الفلسطينية الثانية في خريـف         . األمنية والسياسية خالفت عرفات نهجه    

 حوله إال قلة من الذين مـنحهم أوسـلو          وبدا واضحاً أن عرفات قد انحاز إلي معسكر االنتفاضة، لم يجد          
  . مواقع السلطة والحكم والثروة

وبتصاعد وتيرة االنتفاضة، تصاعدت المؤامرات علي عرفات؛ وما أن فرض عليه الحصار العـسكري              
ي في مقره برام اهللا، حتى أخذ مساعدوه ورفاقه السابقون في العمل على نزع سلطاته وتحويلـه        سرائيلاإل

 وعندما توفي عرفات في ظروف غامضة في المشفى الفرنسي، صمت الرفاق صـمت              .إلى مجرد رمز  
  . المتواطئ

بخروج عرفات من الساحة السياسية، أصبح من الممكن العودة من جديد إلـى تـصور وعقـد ومنـاخ                   
ولكن بروز حماس والجهاد وكتائب األقصى خالل سنوات االنتفاضة، والقاعدة الشعبية الواسعة            . الشراكة

  . لتفة حول نهج المقاومة، طرح مشكلة أخرى أمام إعادة بناء عالقات الشراكةالم
والمؤكد أن الرئيس عباس لم يكن يرغب في عقد انتخابات فلسطينية تشريعية قبل سنتين، ولكن الضغوط                

ة األمريكية، التي بنيت على تقديرات أكاديمية فلسطينية ساذجة، صديقة إلدارة بوش، أجبرت قيادة السلط             
وبذلك أصبحت المشكلة أمـام معـسكر       . على عقد االنتخابات، التي انتهت كما هو معروف بفوز حماس         

الشراكة أكثر تعقيداً؛ وقد حاول هؤالء كل الطرق والوسائل خالل العامين الماضيين للتخلص من حماس،               
نقسام السياسي  إلي أن وصلت األمور إلي الصدام الكبير في قطاع غزة في الصيف الماضي، ومن ثم اال               

  . والجغرافي للضفة عن القطاع



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                   ١٠١٠:         العدد                  ٦/٣/٢٠٠٨ربعاء  األ:التاريخ

خيار قيادة الضفة هو خيار تصور وقيم ومفاهيم أوسلو، هو خيار الشراكة الكاملة مع الدولـة العبريـة،                  
وهذا هو جوهر السياسات التي تنفذها وزارة فياض في الضفة الغربية، وجوهر            . سياسياً واقتصادياً وأمنياً  
. ومن العبث البحث عن تفسيرات أو مبـررات أخـرى         .  يجري ضد قطاع غزة    موقف قيادة رام اهللا مما    

كما يظن بعض السذج في حمـاس       (واالنقسام الفلسطيني الواقع اليوم ليس انقساماً حول هدنة أو تفاوض           
وهذه الدماء التي تسفك في قطاع غزة بال        . ، ولكنه انقسام حول خيار الشراكة وتبعاته      )من دعاة التفاوض  

اد منها إجبار حماس وقوى المقاومة الفلسطينية األخرى على التسليم بما سـلم بـه معـسكر                 حساب، ير 
  . أوسلو

علي المستوى العربي، يأخذ االنقسام السياسي صورة ومصطلحات مختلفة، ولكنه ال يختلف في جـوهره               
القضية الفلسطينية  عدد من أنظمة الدول العربية الرئيسية لم يعد منذ زمن يعتبر            . عن االنقسام الفلسطيني  

مسؤولية عربية، بل شأنا فلسطينيا؛ والدولة العبرية، من وجهة نظر هؤالء، شريك اقتصادي وسـياحي،               
بوابة سياسية إلي دوائر واشنطن النافذة، وربما حتى حليف إستراتيجي إن وصل الخـالف مـع إيـران                  

دور الوسيط بين الفلـسطينيين،     والدور العربي ال يتعدى  في أقصى درجاته           . مستوي الصراع الساخن  
  . يين واألمريكيين، من جهة أخرىسرائيلمن جهة، واإل

عدد آخر من األنظمة العربية يقف موقف المتفرج، متذرعاً بتأثيره الهامشي أو بعـده الجغرافـي عـن                  
ـ          . الساحة المباشرة للمسألة الفلسطينية    ق بـين   وقلة فقط من األنظمة العربية ال يزال يرى االرتباط الوثي

  . الصراع علي فلسطين وأمنه الوطني، واألمن العربي ككل
ال ترغب هذه القلة في الذهاب إلى الحرب، وهي تدرك عواقب الحرب في ظل ميزان قوى دولي مختل،                  
ولكنها تسعى للحفاظ على الحد األدنى من المصالح الفلسطينية والعربية، ولكن حتى هذا الموقف ال يقبله                

  . اط بين الدولة العربية القطرية والمسألة الفلسطينيةمعسكر فك االرتب
، حول حكومة غزة وحكومة رام اهللا، حول        ٢٠٠٦االنقسام العربي حول لبنان، سيما حول حرب صيف         

الحصار المفروض علي قطاع غزة والحدود المصرية  الفلسطينية المغلقة أمام أهـالي القطـاع، حـول                 
، وصمت بعض مـن العواصـم العربيـة المـدوي إزاء االعتـداء              استمرار االحتالل األمريكي للعراق   

ي المتصاعد على قطاع غزة، كلها انعكاسات النقسام أعمق حول الموقف من مسألة الـصراع               سرائيلاإل
  . األساسية على فلسطين

في مطلع القرن الحادي والعشرين، وعدد العرب قد تجاوز المئات الثالثة من الماليين، ودولهم أكثر من                
ية ال رادع لها إال ثبات هـذه الثلـة مـن            إسرائيلشرين، يقف فلسطينيو قطاع غزة في مواجهة هجمة         ع

ثمة سماء ملبدة في المجال العربي، ثمة موت ونذر حرب وبوادر انفجارات هائلـة              . العرب على موقفها  
  . في األفق؛ فليتحسس العرب رؤوسهم

  ٦/٣/٢٠٠٨مجلة العصر 
  
  عملية السالم؟ من إسرائيلما الذي تخشاه  .٧٥

  خالد وليد محمود
ية إزاء عملية السالم، وتقف هذه المشلكة في صدارة العقبات أمام تقدم       إسرائيلعلى ما يبدو أن ثمة مشكلة       

أو إستئناف العملية السياسية المتجمدة وبلوغها آفاقها المأمولة بتدشين دولة فلسطينية مستقلة، وما يترتب              
  .على ذلك من استحقاقات

 وانطالق عملية السالم ثم ما أعقبها من        ١٩٩١دة قليالً إلى الوراء، نرى أنه منذ مؤتمر مدريد عام           وبالعو
اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني التي وصلت إلى ذروتها بعودة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية              

ية السالم في المنطقـة أخـذ       إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء السلطة الفلسطينية؛ فإن منحى عمل          
هذا المـشهد يـدعو     .يتجه نحو الهاوية، وأخذ هذا السقوط المدوي لعملية السالم على مختلف المسارات           
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 معنية بتحقيق السالم مع العرب عموماً والفلسطينيين بشكل         إسرائيلالمراقب إلى طرح السؤال التالي هل       
  خاص؟ وما هي األولويات لديها األمن أم السالم؟

يين، منذ انتهاء المرحلة االنتقالية     سرائيلذا و يتضح للمراقب، أن نتائج المفاوضات بين الفلسطينيين واإل         ه
، وانتهاء مرحلة الحكم الذاتي االنتقالي وبدء مفاوضات الحـل          ١٩٩٩ أيار   ٤التي أسسها اتفاق أوسلو في    

 هي الفاصل في التقـدم نحـو        يلسرائالنهائي، كانت المسائل التي تتعلق بصميم األمن خاصة بالنسبة إل         
ي مـن موضـوع الدولـة       سرائيلمحادثات الحل النهائي، فأكثر من مرة اقترب الطرفان الفلسطيني واإل         

الفلسطينية وقضايا الحل النهائي القدس، الالجئون، الحدود، االستيطان، المياه، مستقبل العالقـة الثنائيـة              
  . ومع الجوار

ويتضح أيضاً أنـه وعلـى       . عال، ويعتبرها الطرفان قضايا مصيرية    وكلها مسائل حساسة وسريعة االشت    
يين أنه في حال    سرائيل عسكريا على العرب وامتالكها أسلحة نووية، وإدراك اإل        إسرائيلالرغم  من تفوق     

،إال أن  إسرائيلقيام دولة فلسطينية فإنها سوف تكون ضعيفة عسكريا ومرتبطة اقتصاديا لسنوات طويلة ب            
ية، بيسارها ويمينها حاكمة ومعارضة، وبغض النظر عن الخالفات األيديولوجية السياسية           ائيلسرالقوى اإل 

القائمة، كانت وما تزال موحدة حول مفهوم األمن بأبعاده اإلستراتيجية، وجميعها تعبر عن أربعة مخاوف               
، تكـون   يلإسـرائ األول، خطر وقوع هجوم مباغت تشنه الجيوش العربية يوما ما ضـد             : أمنية رئيسية 

  . أراضي الضفة الغربية وقوات السلطة الفلسطينية رأس حربته
 تسعى لتحقيق طموحات الفلـسطينيين  سرائيلوالثاني، تحول الدولة الفلسطينية يوما ما إلى دولة معادية إل      

 إسـرائيل وتستعين بالفلسطينيين في    . في ارض فلسطين التاريخية وإعادة الالجئين والنازحين إلى بيوتهم        
والرابـع، أن   . والثالث أن تعقد يوماً تحالفات واتفاقات مع قوى إقليمية معادية لها          . تحقيق هذه األهداف  ل

  .يواصل المتطرفون الفلسطينيون، تنفيذ عمليات إرهابية عبر أراضي الدولة الفلسطينية
لموقف وتؤكد مسيرة عملية السالم واالتفاقات التي تم التوصل إليهـا أن هـذه المخـاوف تحكمـت بـا                  

أيهـود  "ي الحالي   سرائيلوالمؤكد أنها في رئيس الوزراء اإل     . ي في عهد حزب العمل كما الليكود      سرائيلاإل
.  مع الفلسطينيين والسوريين واللبنـانيين     -إن تمت على عهده   -ستتحكم في المفاوضات الالحقة     " أولمرت

كرية علـى الكيـان     وستسعى حكومة أولمرت في المفاوضات، كتدبير وقائي، إلى فـرض قيـود عـس             
  .الفلسطيني وترتيبات أمنية، يتم صياغتها في اتفاقات مشهود عليها دوليا تنتقص من السيادة الفلسطينية

 لن يتحقق إال عندما تطمـئن األخيـرة إلـى    سرائيلال شك أن التجربة التاريخية تبين أن السالم الدائم إل       
ع في المنطقة يوحي باالستقرار الدائم، وهذا ما ال         احتواء كل التهديدات الموجهة إليها، وتشعر بأن الوض       

يمكن أن يحصل اال بوجود ارادة قوية لصنع السالم؛ ألن الشرط األول لقيام سالم ثابت ومـستقر وهـو                   
وبالتالي، فإن التـسوية الـسلمية      .  نفسها إسرائيل ليس متوفراً، وهذا ما تراه       إسرائيلالثقة المتبادلة تجاه    

 الختيار السالم من ناحية والستمرار أيديولوجيتها       إسرائيلي ما هي إال مبدأ تستفيد منه        سرائيلبالمفهوم اإل 
 بسياساتها اإلجرامية وممارساتها اإلرهابية  ليـست     إسرائيلف. المبنية على القوة والعنف من ناحية أخرى      

  !أعدائها وخصومهادولة تريد سالماً مع الفلسطينيين، وال تضع أدنى اعتبار  ألصدقائها من العرب قبل 
  ٦/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  بالضفة" المعتدلين"لتعزيز "...  الفلسطينية-الشراكة األميركية" .٧٦

  وولتر إيساكسون
ي إسـرائيل ، وما ينجم عنها من رد       إسرائيلمن قطاع غزة على     " حماس"الصواريخ التي تطلقها عناصر     

ورئيس " إيهود أولمرت "ي  سرائيللحكومة اإل قاس وعنيف، تؤدي إلى تعطيل محادثات السالم بين رئيس ا         
التي كثيراً ما عارضـت     " حماس"السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو ما يعتبر انتصاراً كبيراً لحركة           

وتأتي الزيارة الحالية التي تقوم بها وزيـرة الخارجيـة األميركيـة            . هذه المحادثات وسعت إلى عرقلتها    
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ي، بأن الهدف الحقيقي هو إضـعاف       سرائيلتذكر الطرفين الفلسطيني واإل   إلى المنطقة ل  " كونداليزا رايس "
ومن بين السبل المطروحة لتحقيق ذلك هو تعزيز صفوف المعتدلين من           . واستمرار المفاوضات " حماس"

الفلسطينيين، ولحسن الحظ، يوجد قائد نزيه وذكي يتزعم القوى المعتدلة متمثالً في سالم فياض، رجـل                
فقد تم تعيينه من قبل     . يد عن السياسة، الذي يشغل منصب رئيس حكومة السلطة الفلسطينية         االقتصاد البع 

بعد االنقالب الذي قادته هذه األخيرة على السلطة في قطاع          " حماس"الرئيس محمود عباس مكان حكومة      
  .غزة خالل شهر يونيو الماضي

 لنثبت للفلسطينيين بأن تأييد     -ذا لم تُفعل     التي لن تستمر أكثر من عام واحد إ        -واليوم لدينا فرصة سانحة   
، سيثمر نتائج جيدة علـى مـستوى الرخـاء          "حماس"المعتدلين مثل فياض، بدالً من الوقوف إلى جانب         

وليس من الصعب مساعدة فياض، إذ يفترض ذلك توفير فرص التعلـيم وتـشجيع              . االقتصادي والسالم 
 سيما وأنها شهدت استقراراً ملحوظاً وتعاوناً أمنياً متنامياً         الشركات على االستقرار في الضفة الغربية، ال      

والواقع أن جهود تعزيز صفوف المعتدلين جارية على قدم         .  منذ تولي فياض رئاسة الحكومة     إسرائيلمع  
باعتباره المبعوث الخاص للمنطقة، على حشد الدول المانحـة لمـساعدة           " توني بلير "وساق، حيث يعمل    

ة وإنعاش االقتصاد من خالل إنشاء المناطق الصناعية الحرة في الضفة الغربية، حيـث              السلطة الفلسطيني 
وفي هذا اإلطار أيضاً أنشأت وزارة الخارجية       . تستطيع الشركات إقامة فروعها بأمان وبعيداً عن العنف       

خـاص  ، والتي أتزعمها بهدف تنسيق جهود الحكومة والقطـاع ال         " فلسطينية -شراكة أميركية "األميركية  
  .لخلق المزيد من فرص العمل، وإقامة مراكز للشباب وتشجيع االستثمار

وفي سياق تلك الجهود تعمل الوكالة األميركية للتنمية الدولية على بناء مراكز للشباب بالـضفة الغربيـة        
فخالل الـشهر الماضـي اصـطحبت       ". تهاني أبو دقة  "التي ستديرها وزيرة الشباب في حكومة فياض،        

إلى أحد تلك المراكز في الخليل لمعاينـة المكـان          "  الفلسطينية -الشراكة األميركية "أعضاء من   الوزيرة  
والوقوف عند رغبة الشباب، التي عبروا عنها بوضوح فـي التـدريب علـى التكنولوجيـا المتطـورة                  

ه ، وأحـد قـادة هـذ      "أميركا أوناليـن  "، المدير في شركة     "جون كيس "وإلنجاح العملية قام    . واإلنترنت
واألكثـر  . بإقناع الشركات األميركية والمنظمات غير الربحية بتمويل المراكز ودعمها بشرياً         " الشراكة"

 وهي وكالة تابعة للحكومـة      -"االستثمارات األجنبية "من ذلك أنه خالل الصيف الماضي، قامت مؤسسة         
ألوسـط، تمـنح قروضـاً    بإطالق مبادرة لالستثمار في الشرق ا " مؤسسة آسبن " بالتعاون مع    -األميركية

وبتوفيرها للضمانات المناسـبة للبنـوك      .  ألف دوالر للشركات في الضفة الغربية      ٥٠٠تصل قيمتها إلى    
تعمل هذه المبادرة على دعم القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يعول عليـه إليجـاد              )  مليون دوالر  ٢٢٨(

  .إسرائيلعالقات مع شريحة من الناخبين تدعم السالم واالستقرار، وتؤيد تطبيع ال
دعم التنمية االقتصادية في الضفة الغربية يشجع على االعتدال عبر إقناع الفلسطينيين أن اتبـاع عبـاس                 

  ".حماس"وفياض أجدى من مساندة العناصر المتشددة في 
بيـل  " الفلسطينية، أشار إلى الـرئيس الـسابق         -وعندما التقى الرئيس بوش بأعضاء المبادرة األميركية      

الذي اتصل به، وحثه للوقوف إلى جانب برنامج مصاحب لـدعم الـشركات فـي األراضـي                 " نتونكلي
ومن . الفلسطينية من خالل تأمينها ضد المخاطر وحمايتها من التقلبات السياسية التي قد تعصف بأعمالها             

 للـرهن   بين الجهود األخرى الرامية إلى تعزيز االقتصاد الفلسطيني وخلق فرص للشباب توفير ضمانات            
 فلـسطينية تـستثمر فـي    -يةإسـرائيل العقاري تسعى إلى تشجيع بناء المنازل، فضالً عن تدشين شركة           

والستقطاب المزيد من االستثمارات، أعلن رئيس الحكومة، سالم فيـاض، عقـد            . التكنولوجيا المتطورة 
دف فياض من هـذا     ويه.  مايو المقبل  ٢٣ إلى   ٢١مؤتمر لتطوير األعمال في بيت لحم خالل الفترة من          

ية على الفـرص المتاحـة فـي        سرائيلالمؤتمر إلى إطالع الشركات األميركية واألوروبية والعربية واإل       
األراضي الفلسطينية وإمكانية االستثمار في الضفة الغربية، أو الدخول في شـراكات مـع الـصناعات                

  .ليلالفلسطينية مثل صناعة األدوية والمحاجر المزدهرة في رام اهللا والخ
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والواقع أن مجرد المشاركة في هذا المؤتمر والقدوم إلى بيت لحم بالقرب من كنيسة المهد سيفتح أعـين                  
المستثمرين على العديد من الفرص عدا النظرة السائدة التي تصور الضفة الغربية وكأنها مكـان إللقـاء                

" إيهود بـاراك "ووزير دفاعه " رتإيهود أولم"ي سرائيلوفي هذا اإلطار يعتقد رئيس الوزراء اإل    . الحجارة
، ألن ذلـك يعـزز االسـتقرار        إسرائيلأن دعم التنمية االقتصادية في الضفة الغربية يصب في مصلحة           

ويشجع على االعتدال عبر إقناع الفلسطينيين أن اتباع محمود عباس وسالم فياض أجدى وأفـضل مـن                 
بذل جهد أكبر إلنجاح هذه األهداف      " باراك"و" أولمرت"لكن على   ". حماس"مساندة العناصر المتشددة في     

من خالل السماح لألفراد والبضائع باالنتقال بحرية، وهو ما يستدعي رفع الحواجز في بعض المنـاطق                
ومن شأن تسهيل التنقل أن يقود إلى المزيد من االستثمار والفرص           . التي تشهد تعاوناً أمنياً بين الطرفين     

م قوى االعتدال، وتعزز حظوظ السالم فـي الـضفة الغربيـة، ليتـضح              االقتصادية التي بدورها ستدع   
  .للفلسطينيين مدى التباين الموجود بين الضفة وغزة
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  ماجد كيالي
ارد الذاتية للكيان الفلسطيني، واعتماده     ي المفروض على قطاع غزة محدودية المو      سرائيلبين الحصار اإل  

 في  إسرائيلومن ناحية أخرى، نبه هذا الحصار إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه              . الكلي على الخارج  
  .التضييق على حياة الفلسطينيين، وتهميشهم، وحتى تهديد وجودهم بحد ذاته

على البعد السياسي، على أهميته، وإنمـا       ويستنتج من ذلك أن مسألة إقامة كيان فلسطيني لم تعد تقتصر            
باتت تشمل المجالين االقتصادي واألمني، فال يمكن الحديث عن دولة فلسطينية قابلة للحيـاة مـن دون                 

  .األخذ في االعتبار هذين البعدين
 بمعظـم اإلمـدادات مـن       إسرائيلتتحكم  ) والحال في الضفة ليست أفضل بكثير     (في قطاع غزة، مثالً،     

والطاقة والمواد التموينية والطبية، كما تتحكم بالنشاط التجاري وبحركة الناس على المعابر، إلى             الكهرباء  
 ١٠٠ في المائة من التيار الكهربـائي و       ٨٠ القطاع مثالً بما يعادل      إسرائيلوتزود  . الضفة أو إلى مصر   

ـ          ١٠٠ في المئة من الماء و     ٧٠في المئة من الوقود و     شغل المحركـات    في المئة مـن الوقـود الـذي ي
  .الكهربائية، التي تشغل بدورها آليات رفع الماء من اآلبار االرتوازية

، ظّل يعتمد في إدارة شؤونه،      )١٩٩٣(، منذ نشوئه بموجب اتفاق أوسلو       »الكيان الفلسطيني «ومعلوم أن   
لمانحـة  وتأمين متطلبات استمراره، على الموارد المالية الخارجية، التي تأتي من ما يعـرف بالـدول ا               

 عن السلع الداخلة الى     إسرائيل، كما من االقتطاعات الضريبية التي تجبيها        )إسرائيلالداعمة للسالم مع    (
، مثالً، بأن كتلة الرواتب في الـسلطة،        ٢٠٠٦وتفيد بيانات وزارة المالية الفلسطينية للعام       .مناطق السلطة 

 مليـون  ٥٠٢,٨١ مليـون دوالر للمـدنيين، و  ٦٧٨,١٩ بليون دوالر تقريباً، منها     ١,٢تعادل مبلغاً قدره    
 بليون دوالر تقريباً، في حين أن صافي اإليرادات         ١,٦للعسكريين، وذلك من اصل إجمالي النفقات البالغ        

  . مليون دوالر٣٥١,٦٠لم يزد على ) الضريبية وغير الضريبية(المحلية 
 منهم يعملـون فـي القطاعـات         ألفاً ٨١ ألف موظف لدى السلطة،      ١٦٠وبحسب البيانات الرسمية، ثمة     

 مليون  ٣,٥في األجهزة األمنية، لعدد سكان يناهز       !) نصفهم تقريباً (الحكومية الوظيفية والخدمية، والباقي     
  . من الفلسطينيين عموما٢٤ًفي الضفة والقطاع ؛ بمعنى ان هناك موظفاً لكل 

و عدد كبيـر، ومكلـف جـداً،     فلسطينياً، وه٥٠وفي التفاصيل، ثمة موظف مدني، وموظف أمني، لكل    
وهذا يكشف حجم العبء التمويلي الكبير الواقـع علـى          ! بمختلف المقاييس، وللقطاعين المدني واألمني    

كاهل السلطة، إذ أن الكتلة األكبر من الموازنة تذهب الى الرواتب، وليس لإلنفـاق علـى الخـدمات أو                   
.  واعتمادها العالي على المـوارد الخارجيـة       كما يبين ذلك ضعف موارد السلطة المحلية،      . االستثمارات
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واضح أن السلطة، طوال المرحلة الماضية، لم تستطع توفير مداخيل مناسبة ومستمرة، لتنمية مواردهـا               
 ضـدها   إسـرائيل الذاتية، بسبب المعوقات والحصارات والممارسات التقييدية والتخريبية، التي انتهجتها          

  .والقطاع المحتلين، خصوصاً في السنوات السبع الماضيةوضد المجتمع الفلسطيني، في الضفة 
ولكن ذلك ال يفسر تماماً الوضع المطلق من االرتهان للخارج، ذلك أن السلطة اتجهـت أيـضاً، طـوال                 

، وتحت ضغط اعتبارات سياسية واجتماعية، غير مهنيـة،         )١٩٩٤أي منذ قيامها عام     (المرحلة الماضية   
ها المجتمعية، بتضخيم جهاز الموظفين لديها، بمن فيهم الموظفون في األجهزة           أوالً، توسيع التزامات  : نحو

األمنية، العتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية، تتعلق باستيعاب أعداد كبيرة من المنضوين في العمل             
فـي  الفصائلي في مرحلة ما قبل قيام السلطة، وثانياً، امتصاص القادمين الجدد من المجتمع الفلـسطيني                

الضفة والقطاع إلى سوق العمل، وثالثاً، تأمين متطلبات عيش قطاع واسع من الفلسطينيين الذين يعـانون            
أواخـر عـام    (ية، التي تفاقمت منذ اندالع االنتفاضـة        سرائيلإجراءات التهميش والحصار والتخريب اإل    

 في المئة للفرد    ٤٠ حاجز في الضفة، وانخفاض اإلنتاج بنسبة        ٦٠٠، خصوصاً مع وجود حوالي      )٢٠٠٠
 في المئة من القـوة      ٢٣، وازدياد نسبة الفقر، وارتفاع نسبة البطالة إلى ما يقارب           )١٩٩٩بالقياس للعام   (

  . في المئة٥٠العاملة في األراضي المحتلة، علماً أن نسبة البطالة في قطاع غزة باتت تزيد على 
اتت بمثابة معيل كبير للمجتمع الفلسطيني، بـدالً        ويمكن االستنتاج من كل ما تقدم أن السلطة الفلسطينية ب         

من أن يقوم هذا المجتمع بتمويل سلطته، أو تأمين الجزء األكبر من موارد دولته المفترضة، التي يتّضح                 
  .أنها تفتقد اإلمكانات الذاتية الالزمة لقيامها واستمرارها وتطورها

لى الخيارات السياسية للسلطة، التـي باتـت        وال شك في أن هذا الوضع يخلق تداعيات كبيرة وخطيرة ع          
الشهرية، من جهة، وفـي     » اإلعالة«االستمرار في تقديم مستحقات     : أمام شعبها مطالبة بالشيء ونقيضه    

ية، التي ال تتالءم مع الحقوق الفلسطينية، بشكلها الناجز،         سرائيلمواجهة االمالءات الخارجية، وضمنها اإل    
خارجي باتت هذه السلطة رهينة متطلبات الدول المانحة في العديد مـن            وعلى الصعيد ال  . من جهة أخرى  

، وإدخال  )يةسرائيلمحاربة اإلرهاب بالمصطلحات اإل   (القضايا السيادية، وضمنها إنهاء المقاومة والعنف       
  .تغييرات على شكل السلطة، وعالقاتها الداخلية، تحت بند ما يعرف بإصالح المؤسسات الفلسطينية

عندما أخذت الحكومة، ثم عندما هيمنت على قطاع غزة، لم يكن في حـسبانها هـذا                » حماس«ويبدو أن   
الوضع المعقد، ولم تهيئ نفسها للتعامل معه، فليس ثمة موارد مالية لتغطية الرواتب، وثمة اعتماد عـال                 

ـ  إسـرائيل ، فضالً عن أن     )الكهرباء، الطاقة، المياه   (إسرائيلعلى االمدادات التي تأتي من       تحكم بكـل    ت
  !واردات السلع لألراضي المحتلة

 بالـسماح   إسـرائيل تطالب باستمرار الدول المانحة بتقديم الدعم المالي، وتطالب         » حماس«والالفت أن   
، إسرائيلبتدفق االمدادات الحيوية، في وقت تجاهر فيه بمعارضتها لعملية السالم، وبتبني سياسة تقويض              

  .قصف الصاروخي، من القطاع المحاصربما في ذلك االستمرار بعمليات ال
ومعلوم أنه كلما تقلصت قدرة كيان ما، أو دولة، عن تأمين مواردها الذاتية، وكلما زاد اعتمادهـا علـى                   

لـذا  . الموارد الخارجية، كلما تهيأت مسبقاً للتفريط بجزء من سيادتها، والخضوع لالمالءات الخارجيـة            
الرتهانات السلطة، وتضعها في وضع إشكالي وحرج علـى كـل           فالبديهي أن تقيد كل هذه المتطلبات وا      

، بغض النظر عن حقيقـة توجهاتهـا أو خياراتهـا أو            إسرائيلالصعد الداخلية والخارجية، وفي مواجهة      
  .رغباتها

واألخطر من ذلك ربما أن هذه األحوال شوشت على طبيعة القضية الفلسطينية، بتحول القوى الفلسطينية               
ني من االستعمار واالستيطان الصهيوني، إلى مجرد حركة تتطلع لتأمين متطلبـات            من حركة تحرر وط   

العيش لشعبها، وتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية اقتصادية، وتحويل االهتمام مـن               
مسألة إنهاء االحتالل، إلى مسألة تأمين لقمة العيش للفلسطينيين، بغض النظر عـن حقـوقهم الـسياسية                 

  .الوطنيةو
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هكذا ربما يصح االستنتاج أن االستمرار في طرح مسألة الدولة المستقلة لم يعد ذا بال، ألن الفلسطينيين                 
مثل هذه الدولة، ولكنها لن تكون قابلة للحياة مـن دون           ) ضمن معطيات وشروط معينة   (يمكن أن يأخذوا    

بالنظر إلى شح مواردها، ما يفرغ الدولة        والدول المانحة،    إسرائيلهذه الدرجة العالية من االعتماد على       
هكذا ربما آن للفلسطينيين أن يوسعوا خياراتهم، أو أن يبحثوا          . المفترضة من مضمونها الوطني والسيادي    

  .عن خيارات أخرى اكثر جدوى
  ٦/٣/٢٠٠٨الحياة 
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