
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعادة تشغيل معبر رفح بعودة االوروبيين والحرس الرئاسيفي ابدينا مرونة : ايمن طه
  االنتفاضة الثالثة رّجتف  تخشىإسرائيل: صحيفة التايمز

  من االحتفاالت" يشمئز" والبيت األبيض "الوحشي والدنيء" بـ القدس هجوم يصفبوش
   بدلت قناعتها عقب عملية القدس لصالح التهدئة مع حماسأمريكا :يإسرائيلتحليل 

 قانون الدوليحول حقوق الالجئين الفلسطينيين في ال" مركز الزيتونة"كتاب جديد لـ

تبنـيعـنوكاالت األنباء تعلن
 والحركـة   حماس لعملية القـدس   

 يرفض التعليق" حزب اهللا" وثتترّي
   

 ٤ص ... 

 ٨/٣/٢٠٠٨١٠١٢السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠١٢:         العدد                  ٨/٣/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٥  حول حقوق الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي" مركز الزيتونة"كتاب جديد لـ .٢

    
    :السلطة
 ٨  ل أولمرت وباراك المسؤولية عن عملية القدس الفدائيةحكومة هنية تحّم .٣
 ٨   عباس يدين عملية القدس .٤
 ٨  رايس تبلغ عباس باستمرار جهودها للتوصل للتهدئة: أبو ردينة .٥
 ٩  ينالعدوان يستهدف كل الفلسطينيف ...الفرصة مؤاتية اآلن ألن نوحد صفوفنا: خالد عارف .٦

    
    :المقاومة

 ٩  اعادة تشغيل معبر رفح بعودة االوروبيين والحرس الرئاسيفي ابدينا مرونة : ايمن طه .٧
 ٩  "شأن داخلي"الجدار المصري ": حماس" .٨
١٠  انة عملية القدس الذي رفض إد"مجلس األمن"تشيد بالموقف الليبي في " حماس" .٩
١٠   نهج جديد في الحرب المفتوحة ": الجهاد"و" حماس" .١٠
١٠   خالل اشتباك مسلح مع جيش االحتالل شمال قطاع غزة"كتائب األقصى"شهيد من  .١١
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٠    تغلق الضفة وتشن حملة اعتقاالت"يلإسرائ" .١٢
١١   ضد عملية القدس"حملة استنكار تدعو الى ليفني .١٣
١١   ليبرمان يحمل اعضاء الكنيست العرب مسؤولية عملية القدس .١٤
١١  ى القتلأقوال ليبرمان تحريض عل: زحالقة .١٥
١١    ديختر يطالب بترحيل المقدسيين إلى رام اهللا .١٦
١٢   االنتفاضة الثالثة رّجتف  تخشى"إسرائيل": صحيفة التايمز .١٧
١٢  حزب اهللا..الضفة..غزة.. تستعد لفتح ثالثة جبهات قتال"إسرائيل" .١٨
١٢  للفرنسيين ضد العرب من بوابة معرض باريس" يإسرائيل"تحريض  .١٩
١٣  من بريطانيا لتبرير حصار غزة" معاناة األلمان"في لندن يستعير " يسرائيلاإل"السفير  .٢٠
١٣  يين يفضلون فوز كلينتون على اوبامالسرائيمن اإل% ٦٠: استفتاء .٢١
    

    :األرض، الشعب
١٣   التي طغت عليها الكراسي المتحركة والعكاكيزمأساة غزة تعكسها المساعدات اإلنسانية .٢٢
١٤  زة مواجهة حصار غعلىالعفو الدولية اللجنة الشعبية ومنظمة إتفاق بين  .٢٣
١٤  ي األخير على غزةسرائيل طالبا فلسطينيا استشهدوا خالل العدوان اإل٢٢ .٢٤
١٤  االحتالل يمنع االف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد االقصى .٢٥
١٤  ذ عملية القدسشرطة االحتالل تعتقل عددا من أقرباء منف .٢٦
١٥   ضريح الشهيد عزالدين القسام في حيفاوندنسيون يإسرائيلمتطرفون  .٢٧
١٥  عبارات عنصرية فاشية على مدخل كلية صفد .٢٨
١٥  األسبوعية ضد الجدار  بلعينإصابة متظاهرْين خالل اعتداء االحتالل على مسيرة .٢٩
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١٥  شمال طولكرمصابة ثالثة مواطنين خالل مسيرة ضد جدار الفصل العنصري إ .٣٠
١٥  من الفلسطينيات عوانس % ٣٩: تقرير بمناسبة يوم المرأة العالمي .٣١
١٦  أبو بكر بوقف حملتها ضد قناة الجزيرةنجاة  مركز مدى يطالب النائب .٣٢
١٦   صحراء األنبار مخيم الوليد فيوفاة رضيع من فلسطينيي العراق في .٣٣
   

   :اقتصاد
١٦ يتوقفون عن العمل بعد نفاد المحروقاتفلسطينيا  صياداً ٧٦٠ .٣٤
   

   : األردن
١٦   األردن يدين استهداف المدنيين من أي جنسية كانت .٣٥
١٦  منع إقامة بيت عزاء لعالء أبو دهيم: األردن .٣٦
١٧   يجـب النجـاح في معركة السالم ألن البديل انزالق المنطقة الى الهاوية: العاهل األردني .٣٧
١٧    طهران استولت على القضية الفلسطينية: األردن .٣٨
   

   :لبنان
١٧  ية وتستنكر التغطية األميركية لهاسرائيلالقمة الروحية اإلسالمية تدين الجرائم اإل .٣٩
١٧   هجوم القدس عملية بطولية: فضل اهللا .٤٠
١٨  اعتصامات ومسيرات تعم لبنان، تضامنا مع غزة .٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٨  مصر تعلق جهود التهدئة لما بعد قمة دمشق .٤٢
١٨  سرور يؤكد حق الفلسطينيين في مقاومة االحتالل .٤٣
١٩ من مساعدات مصرية وعربية لغزة  تسمح بدخول دفعة ثانيةإسرائيل .٤٤
١٩ مة المؤتمر اإلسالمي تدين الهجوم الذي حصل في القدس الغربيةظمن .٤٥
١٩  مجزرة غزة تمثل مجزرة سياسية للقضاء على اإلنسان: الكويت .٤٦
١٩    في اسطنبولإسرائيلتظاهرة احتجاجية ضد  .٤٧
١٩  تعبث في دارفورإسرائيل: صالح حليمة .٤٨
   

   :دولي
٢٠   بدلت قناعتها عقب عملية القدس لصالح التهدئة مع حماسأمريكا :يإسرائيلتحليل  .٤٩
٢٠  واشنطن تنفي تزويدها فتح باألسلحة .٥٠
٢٠  من االحتفاالت" يشمئز" والبيت األبيض "الوحشي والدنيء" بـ القدس هجوم يصفبوش .٥١
٢١  " السالملعمليةالصميم محاولة لتوجيه ضربة في "عملية القدس : براون .٥٢
٢١  "الجبان والوحشي"بـ يصف هجوم القدس ساركوزي .٥٣
٢١  إدانات دولية واسعة لهجوم القدس .٥٤
٢٢  لوقف العدوان على غزة" تدخلت"رايس : "ذي جويش كرونيكل"صحيفة  .٥٥
٢٢  األوسط يندد بالمجازر في غزةمجلس كنائس الشرق  .٥٦
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٢٣  "المستوطنات غير القانونية" من توسيع "إسرائيل"بريطانيا تحذر  .٥٧
٢٣  من زيارتها" الليكود"بريطانيا تمنع نائب رئيس  .٥٨
٢٣  ارئة للفلسطينيين في غزةالمفوضية األوروبية تقدم مساعدات ط .٥٩

   
    :مختارات

٢٤  دين التمييز العنصري ضد العرب والمسلمين في أمريكايألمم المتحدة ل تقرير .٦٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  ياسر الزعاترة... عملية القدس ومعجزة استمرار المقاومة .٦١
٢٥  هاني المصري... عملية القدس والتهدئة وعملية السالم .٦٢
٢٧  عبد الباري عطوان... احتفاالت غزة واشمئزاز بوش .٦٣
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  التعليق  يرفض "حزب اهللا"و ثوالحركة تترّي عملية القدسلحماس تبني عن تعلن وكاالت األنباء  .١

رغم اإلعالن الذي تناقلته    : بيروت  مراسها من أواب المصري    عن ٧/٣/٢٠٠٨ العرب القطرية    ذكرت
وكاالت األنباء عن تبني حركة حماس للعملية االستشهادية التي نفذت أمس األول في القـدس الغربيـة                 

 حماس تحفظت على التعليق علـى هـذا         يين، إال أن مصادر في حركة     إسرائيلوأسفرت عن مقتل ثمانية     
اإلعالن، السيما أنه لم يصدر أي إعالن رسمي بعد عن الحركة، سواء عن مكتبها اإلعالمـي أو عـن                   
جناحها العسكري كتائب عزالدين القسام، وهو األمر الذي درجت عليه عند اإلعالن عن مسؤوليتها عند               

  . تنفيذ أية عملية
 وسائل اإلعالم عن تبني حماس للعملية جاء بنـاء علـى اتـصال هـاتفي      وتقول المصادر إن ما تناقلته    

مجهول المصدر تم مع مكتب وكالة رويترز في قطاع غزة ليعلن المتصل عن تبني حماس للعملية، لكن                 
قد تكون جهة أخرى وراءه للتضليل وإثارة البلبلة، وربما تكـون           " الهاتفي"المصادر لفتت إلى أن التبني      

  .التي تقف وراءه في محاولة الستدراج المسؤول الحقيقي عن العملية ليعلن مسؤوليته هي إسرائيل
إن الجهة المسؤولة عن تنفيذ عملية القدس تنحصر في جهتين ال ثالث            " العرب"وقالت مصادر متابعة لـ     

ي عـن   إما أن تكون كتائب عز الدين القسام التي امتنعت في الوقت الحاضر عن اإلعالن الرسـم               : لهما
مسؤوليتها بانتظار الوقت المناسب لذلك، األمر الذي كان يحصل في عمليات سابقة حين كانـت كتائـب                 
القسام تنتظر في بعض األحيان أياماً قبل اإلعالن عن مسؤوليتها، وإما أن يكون حزب اهللا هـو الجهـة                   

: زز هذا االحتمال أمران اثنان    وما يع . التي نفذت العملية في إطار الثأر لمقتل قائده العسكري عماد مغنية          
األول هو التعميم الذي أصدره حزب اهللا على مسؤوليه وقيادييه بعدم التعليق على العملية، األمر الـذي                 

والثاني أن قناة المنار التابعة لحزب اهللا أعلنت بعد وقـت           . عند اتصالها بالحزب للتعليق   " العرب"واجهته  
 -كتائـب أحـرار الجليـل       "هاتفياً ورد إليها يدعي فيه المتـصل أن         قصير من تنفيذ العملية أن اتصاالً       

هذا إضافة لما ورد في تحليالت عدد       . هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية     " مجموعة الشهيد عماد مغنية   
يين الذين أشاروا إلى أن البصمات التي تركتها عملية القدس تشير إلى حـزب اهللا               سرائيلمن المحللين اإل  

  .ى طرف فلسطينيوليس إل
تركت الباب مواربـاً     كتائب القسام أن  : غزة عن رائد الفي مراسلها من     ٨/٣/٢٠٠٨ األخبار   وأضافت

" معلقاً"ترك األمر    "أبو عبيدة "وفضلت، على لسان المتحدث باسمها      . إزاء مسؤوليتها عن العملية الفدائية    
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 أي بيان حتى اآلن بتبنـي عمليـة القـدس           الكتائب لم تصدر  "وقال أبو عبيدة إن      .من دون تأكيد أو نفي    
وقال القيـادي    ".عندما تتوافر لدينا المعلومات سنعلن موقفنا، مع مباركتنا للعملية        : "، مضيفاً "االستشهادية
اإلعالن عن العمليـات الفدائيـة مـن اختـصاص الجنـاح            "، إسماعيل رضوان، إن     "حماس"في حركة   
اناً رسمياً من كتائب القسام، وليس لدينا أي معلومات في هذا           حماس تنتظر بي  "، مشيراً إلى أن     "العسكري
  ".الخصوص
ي القنـاة الثانيـة اعلـن ان        سرائيلالتلفزيون اإل أن   :القدسوغزة   من   ٨/٣/٢٠٠٨ وكالة سما    ونشرت

في عملية القدس االستشهادية تتجه الى ان منفذ العملية تم تجنيده           " الشاباك"تحقيقات جهاز االمن الداخلي     
ية إسرائيلونقل التلفزيون عن مصادر امنية       . ايام على ايدي جهات تابعة او تمول من حزب اهللا            ١٠ قبل

قولها ان المجموعتين اللتين تبنتا العملية وهما كتائب احرار الجليل وجيش البشائر وهو احد فروع كتائب                
ية انها تـدرس    إسرائيلة  من جهتها قالت مصادر استخباري     .االقصى معروف عنهما ارتباطهما بحزب اهللا     

ينتمي الى حـزب  " عالء ابو دهيم"امكانية ان يكون منفذ العملية االستشهادية في القدس المحتلة ليلة امس     
ذو الـصالت  " تيك ديبكا"وقالت المصادر  لموقع  .التحرير ذو النشاط المتزايد في القدس الشرقية المحتلة      

 مـارس نظمهـا حـزب    ٤ و٣التي نظمت في القدس يومي  االمنية االستخبارية ان المظاهرات االخيرة      
التحرير الذي استطاع في الفترة االخيرة تنظيم بعض افراد حماس في صفوفه حيث يعتبـر االن اكثـر                  

خبارية ان يكون الحـزب الـذي بـدا    توال تستبعد المصادر االس   .تنظيم متماسك وقوي في منطقة القدس     
العنفية قد انشا صالت مع حماس وحزب اهللا وساهم في التجهيز           يتحول في لفترة االخيرة الى النشاطات       

  ".الفتاكة"للعملية االخيرة التي وصفتها بـ
  
  حول حقوق الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي" مركز الزيتونة"كتاب جديد لـ .٢

ن أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات دراسـة أكاديميـة جديـدة بعنـوا            : أمل عيتاني  عرض
وأصل هذه الدراسـة أطروحـة      ". يةسرائيلالالجئون الفلسطينيون بين الشرعية الدولية والمفاوضات اإل      "

أعدتها الباحثة نجوى حساوي لنيل درجة الدكتوراة في الحقوق، في تخصص القانون العام، مـن كليـة                 
 صفحة مـن القطـع      ٥٣٥وتقع الدراسة في    . ٢٠٠٧الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية سنة        

قسمت المؤلفة دراستها إلى أربعة فصول وخاتمة، وكل فـصل          . الكبير، وقدم لها الدكتور سلمان أبو ستة      
 . فيه مباحث عدة

 القواعد الدولية المتعلقة بالالجئين
القواعد الدولية المتعلقة بالالجئين، وهو عبارة عن مباحث تفـصيلية تتنـاول            : جاء الفصل األول بعنوان   

ر اللجوء، ونشأة القواعد الدولية المتعلقة باللجوء، واللجوء في القانون الدولي العام، ومضمون حـق               تطو
اللجوء وتعريف الالجئ، والحماية الدولية لالجئين، والمبادئ المتعلقة بحماية الالجئين، والعالقة ما بـين              

 . ئينموضوع اللجوء وحقوق اإلنسان ودور مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالج
 يةسرائيلحقوق الالجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية اإل: الكتاب-
 نجوى مصطفى حساوي: المؤلفة-
 ٥٣٨: الصفحات-
 بيروت, مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات: الناشر-
  ٢٠٠٨فبراير /األولى: الطبعة-

 يوفر لالجئ مركزا قانونيا يخوله الحصول على الحمايـة،          وخلصت إلى القول بأن القانون الدولي العام      
بما فيها الحق بالعودة إلى الديار      " احترام حقوق اإلنسان  "كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استنادا لمبدأ         

 .ومبدأ عدم الطرد
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نهـا ال   ذلك أن القواعد الدولية التي ترعى حقوق اإلنسان، توفر حماية أوسع لمختلف فئات الالجئين، كو              
 فقط، إنما تشمل كل الالجئين بمـن فـيهم          ١٩٥١تقتصر على الالجئ الذي ينطبق عليه تعريف معاهدة         

 ".الالجئ الفلسطيني"
ورأت الباحثة أن حماية الالجئ الفلسطيني تحتل موقعا بارزا في القانون الـدولي العـام، نظـرا إلـى                   

ضيته بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير،      ، وارتباط حل ق   "الجئ"اإلشكاليات التي يثيرها وضعه وهو      
، وااللتباس المرتبط بمـدى خـضوع       إسرائيلوالحساسية المرتبطة بحق العودة إلى الديار، ال سيما لدى          

 . ١٩٥١الالجئ لمعاهدة 
حيث إن هذه االتفاقية، على الرغم من كونها من الصكوك القانونية التي لقيت إقرارا واسع النطاق مـن                  

، إال أنها لم تنجح في وضع اإلطار القانوني الذي يعكس تعريفا عالميا لالجئ، باعتبار أنهـا                 معظم الدول 
كانت وليدة الواقع األوروبي الذي فرض نفسه إبان توقيعها، وانعكاسا للظروف التي حصلت بين الحربين               

 .العالميتين، والتي تسببت بموجات كبيرة من الالجئين
، ومـن نطـاق عمـل       ١٩٥١استثناء الالجئين الفلسطينيين من اتفاقية      وشرحت الباحثة بالتفصيل سبب     

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ثم ناقشت جدوى استثناء الالجئين الفلسطينيين من نظام الحماية              
 . القانونية المخصصة لالجئين

، ال ينطبـق    ١٩٥١ية  وفي نهاية هذا الفصل خلصت الباحثة إلى القول بأن تعريف الالجئ المكرس باتفاق            
على الالجئ الفلسطيني، حيث يرتكز األول على عامل ذاتي يتمثل بالخوف مـن االضـطهاد ألسـباب                 
عددتها المعاهدة المذكورة، في حين أن الالجئ الفلسطيني اضطر للجوء إلى الدول المـضيفة ألسـباب                

د والمجازر التي دفعتـه إلـى       تتعلق باالنتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحقه، وعلى رأسها أعمال الطر         
 .الرحيل، األمر الذي أدى إلى تحويل معظم الشعب الفلسطيني إلى الجئين

هناك حاجة ماسة إلى تعديل تعريف األونروا باعتبار أنه لم يعالج قضية الالجئ الفلسطيني من وجهـة                 "
وآخر دون أي مبرر    نظر حقوق اإلنسان، إنما تطرق لها من وجهة عملية أسهمت في التمييز بين الجئ               

 " قانوني
نظراً لخصوصية واستمرارية معاناة الفلسطينيين لغاية تاريخه، وانتقال اللجوء مـن         "وأضافت الباحثة أنه    

جيل إلى آخر، فإنه يقتضي اعتبار كل فلسطيني، غادر فلسطين، أو لم يكن موجودا لسبب من األسـباب                  
ي، سرائيل يستطيع العودة إلى دياره بسبب المنع اإل       وقت االحتالل، وكل فلسطيني ولد خارج فلسطين وال       

معنيا بحق العودة، بغض النظر عن تصنيفه القانوني تحت فئة الجئ أو نازح، طالما أن الهدف من هـذا                   
 ". التصنيف تطبيق حق العودة المكرس بمقتضى مواثيق حقوق اإلنسان لكل فرد

 باعتبار أنه لم يعالج قضية الالجئ الفلـسطيني         حاجة ماسة إلى تعديل تعريف األونروا     "ورأت أن هناك    
من وجهة نظر حقوق اإلنسان، إنما تطرق لها من وجهة عملية، أسهمت في التمييز بين الجـئ وآخـر                   

 ".دون أي مبرر قانوني
وأضافت أن وضع الالجئين الفلسطينيين يختلف عن غيرهم من الالجئين لحاجتهم جميعا دون تمييز إلى               

 . ية المؤقتةالحماية القانون
 الشرعية الدولية وحقوق الالجئين الفلسطينيين

خصصت الباحثة الفصل الثاني للحديث عن الشرعية الدولية وحقوق الالجئين الفلسطينيين؛ حيث تحدثت             
عن األحداث التاريخية التي رافقت الترحيل الجماعي للشعب الفلسطيني، والتي قالت إنها كانـت مثـار                

ين والمفكرين وغيرهم، نظرا لما يترتب على هذا الترحيل من نتائج قانونية وفقا             جدل واسع بين المؤرخ   
 . لقواعد المسؤولية الدولية

وبالتالي، كان ال بد برأي الباحثة، من التعرض لألحداث التاريخية ولو بصورة موجزة من أجل تحديـد                 
حث لدور بريطانيا السلبي فـي      وعرضت الباحثة في هذا المب    .  ومسؤوليتها فيه هذا المجال    إسرائيلدور  
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القضية الفلسطينية، ثم تحدثت عن المحطات األساسية في ترحيل الشعب الفلسطيني، كما تطرقت بإسهاب              
 لقواعد القـانون    إسرائيليون، وعن خرق    سرائيلإلى االنتهاكات وعمليات التطهير العرقي التي قام بها اإل        

 .الدولي
 حـق الحـصول علـى       -ختار العودة إلى دياره أم عدم العـودة       سواء ا -القانون الدولي يضمن لالجئ     "

 بأن التعويض ُيعد بديال عن حق العودة، في محاولة منها           إسرائيلالتعويض المناسب وليس كما تروج له       
 " لاللتفاف على هذا الحق
دوليـة   لقواعد القانون الدولي، مهما كان مصدرها، وال سيما المعاهدات ال          إسرائيلوأشارت إلى أن خرق     

التي تعد طرفا فيها، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يرتب عليها مسؤولية دولية بحيث يتوجب               
عليها قانونا إعادة الشيء إلى ما كان عليه، وإن تعذر ذلك، فيجب عليهـا التعـويض علـى الـضحايا                    

 . المتضررين الجئين وغير الجئين
ن لالجئ سواء اختار العودة إلى ديـاره أم عـدم العـودة، حـق               وأكدت الباحثة أن القانون الدولي يضم     

 بأن التعويض ُيعد بديالً عن حق العودة،        إسرائيلالحصول على التعويض المناسب، وليس كما تروج له         
 . في محاولة منها لاللتفاف على هذا الحق، وإبراز التعويض حال وحيدا لقضية الالجئين

ال لحق العودة وليس بديال عنه، وحقا مالزما له يستفيد منه كل الجئ             يعتبر عنصرا مكم  "إذ إن التعويض    
 ". أو مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد إلى دياره

 حقوق الالجئين الفلسطينيين في مفاوضات التسوية
وفي ضوء وجود قرارات دولية متعلقة بالالجئين تعكس وجود حقوق غير قابلة للتصرف من أي جهـة                 

مدى انسجام مفاوضات التسوية التـي جـرت بـين الطـرفين الفلـسطيني              "لمؤلفة عن   كانت، تساءلت ا  
ي مع قرارات الشرعية الدولية، وعن مدى تقيد اتفاقات التسوية التي تم التوصل إليها ما بـين                 سرائيلواإل

" لدياريين، أو المبادرات التي طرحت، بحقوق الالجئين، وال سيما حق العودة إلى ا            سرائيلالفلسطينيين واإل 
 . ، الذي اعتمد مرجعية للمفاوضات٢٤٢في ظل عدم تحديد القرار رقم 

كما تساءلت عن المعايير الواجب اعتمادها للتوصل لتسوية عادلة لقضية الالجئين، ومدى مخالفـة هـذه                
االتفاقات لحق تقرير المصير، وهل انطلقت هذه المفاوضات من قاعدة الـشرعية الدوليـة والقـرارات                

 عنها، أم أنها سجلت تراجعا للقانون الدولي على حساب موازين القوى؟ الناجمة 
وبالمقابل، هل أعطت هذه االتفاقات للشعب الفلسطيني أقل مما كرسته له الشرعية الدولية مـن حقـوق؟                 

ي وال يوجد سالم دائـم      سرائيلاإل-فإذا كانت قضية الالجئين الفلسطينيين تقع في قلب الصراع الفلسطيني         
رق األوسط، وإذا لم يوجد حل عادل لهذه القضية، فلماذا تم تأجيل البت بموضوع الالجئين إلـى                 في الش 

 مفاوضات الالجئين؟
لم يأخذ بعين االعتبار حصول االتفاقات، التي تـم توقيعهـا           "وأخذت الباحثة على الطرف الفلسطيني أنه       

ر أن المفاوضات التي جرت لغاية تاريخه       على الشرعية من القاعدة الدنيا، وال سيما من الالجئين، باعتبا         
 ". لم تهدف بصورة واضحة وصريحة إلى حل القضية وفقا لقرارات الشرعية الدولية

 ما بين حق العودة وآفاق الحل
وفي الفصل األخير من أطروحتها، تقدم الباحثة دراسة مفصلة عن إمكانية تطبيق حق العودة والحلـول                

 . المقترحة في هذا الخصوص
لص إلى االستنتاج بأن هناك هوة عميقة بين موقف القانون الدولي من قضية الالجئين الفلـسطينيين،                وتخ

ية، التي وصلت إلى طريق مـسدود، بـسب         سرائيلاإل–وبين المسار الذي اتخذته المفاوضات الفلسطينية     
 . انعدام توازن القوى بين الطرفين، واالبتعاد عن قواعد القانون الدولي
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تفاقات التي وقعت لغاية تاريخه تمت بين فريقين غير متعادلين، وال مجال إلعـادة تـصويب                ذلك أن اال  
األمور إال عبر توحيد الصف الفلسطيني في الداخل، وإعالن الدولة الفلسطينية، والعـودة إلـى إطـار                 

 . الشرعية الدولية لما تؤمنه من حلول عادلة في هذا الشأن
ع حقوق الالجئين موضع تنفيذ يعود إلى أن هذا التنفيذ يتوقف علـى             عدم تمكن القانون الدولي من وض     "

 " اإلرادة السياسية للدول المعنية، ومع ذلك فإنه يوضح الرؤية واالتجاهات التي يمكن سلوكها والتسلح بها
عدم تمكن القانون الدولي من وضع حقوق الالجئين موضع تنفيذ يعود إلى أن هذا التنفيذ        "رأت الباحثة أن    

يتوقف على اإلرادة السياسية للدول المعنية، ومع ذلك فإنه يوضح الرؤية واالتجاهات، التي يمكن سلوكها               
والتسلح بها، ويضع الحدود التي ال ينبغي تجاوزها، وذلك تحت طائلة اعتبار أي اتفاق يتعـارض مـع                  

 ". قواعد القانون الدولي باطالً
حمل مسؤوليتها في إعادة حكم القانون إلى نـصابه وتطبيـق     ودعت الباحثة األسرة الدولية مجتمعة إلى ت      

المبادئ القانونية، نظرا للحاجة الملحة إلنهاء مأساة الفلسطينيين، خصوصا وأن ميثـاق األمـم المتحـدة                
يفرض على المجتمع الدولي إنقاذ األجيال والشعوب من األخطار، ويفرض على الدول االلتزام بالمبادئ              

 .المعاهدات المنضمة إليها بحسن نيةالقانونية، وتطبيق 
ودعت الدول إلى عدم االعتراف بأي اتفاق من شأنه أن يسقط حق الفلسطينيين في العودة إلـى الـديار،                   

 .وحقهم في تقرير مصيرهم، ومساعدتهم على العودة
ؤلفة، إال  وعلى الرغم من أن التطرق إلى التحليل السياسي كان من المقتضيات التي ال مفر منها أمام الم                

أنه يمكن القول إن كتاب حقوق الالجئين غلبت عليه بقوة سمة الدراسة القانونية األكاديمية، التي تجعلهـا                 
  .تشكل مرجعا لكل الباحثين والمهتمين بشؤون الالجئين الفلسطينيين، والقوانين الدولية المتعلقة بقضيتهم

 ٨/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  ك المسؤولية عن عملية القدس الفدائيةل أولمرت وباراحكومة هنية تحّم .٣

 ووزير الدفاع ايهود    أولمرت ورئيسها ايهود    إسرائيلحملت الحكومة الفلسطينية المقالة حكومة      : وكاالتال
واعتبر الناطق باسم الحكومـة طـاهر        .باراك المسؤولية الكاملة عن الهجوم الذي وقع في مدينة القدس         

 الهجوم جاء كرد فعل طبيعي      أننايتد برس انترناشونال نسخة منه      النونو في تصريح له الجمعة تلقت يو      
وحـذرت  . ي ضد الشعب الفلسطيني فـي الـضفة والقطـاع         سرائيلرهاب اإل  السياسة العدوانية واإل   ىعل

 والنساء وهدم المنازل وقصف     األطفال شعبنا وسياسة قتل     ىالحكومة قيادة االحتالل من نتائج عدوانها عل      
 تدرك حجم جريمتها وخطأها الشنيع فقـد قلنـا اتقـوا     أن حكومة االحتالل    ىاآلن عل  :وأضافت .اآلمنين

  . غضبإذاغضبة الشعب الفلسطيني 
  ٨/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عباس يدين عملية القدس .٤

، وقال في تصريح مقتـضب إنـه         القدس  محمود عباس عملية    الفلسطيني دان الرئيس  : رائد الفي  -غزة  
 .  "يينإسرائيل"ي تستهدف مدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو يدين جميع العمليات الت

  ٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  رايس تبلغ عباس باستمرار جهودها للتوصل للتهدئة: أبو ردينة .٥

وزيرة الخارجيـة   [إن رايس "قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة          : القدس المحتلة  -غزة  
عباس أنها ستواصل جهودها مع كافة األطراف خاصة مصر والرئيس عبـاس         ئيس  الر أبلغت   ]األمريكية

أنه تم  ) وفا(وأضاف في بيان بثته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية          ".للوصول إلى تهدئة في أقرب وقت     



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                   ١٠١٢:         العدد                  ٨/٣/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

تحقق للشعب الفلسطيني األمن واألمان     "خالل االتصال الهاتفي بحث الجهود المبذولة للوصول إلى تهدئة          
  ".ولعموم المنطقة

  ٨/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  ينالعدوان يستهدف كل الفلسطينيف ...الفرصة مؤاتية اآلن ألن نوحد صفوفنا: خالد عارف .٦

 بعد صـالة     مفتوحاً ، اعتصاماً  في بيروت   نفذت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم شاتيال        :لبنان
أليست أشالء  " ساحة الشعب في مخيم شاتيال، تحت شعار          التي أقيمت في   "غزة والضفة "الجمعة في خيمة    

. "األطفال والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا في غزة والضفة كفيلة بإنجاز الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية               
الفرصـة مؤاتيـة اآلن ألن      "وألقى أمين سر فصائل المنظمة في بيروت خالد عارف كلمة رأى فيها أن              

، العدوان يـستهدف    "فتح" وحدها وال    "حماس"ي على غزة ال يستهدف      سرائيلنوحد صفوفنا، فالعدوان اإل   
خيمة غـزة والـضفة     " أنوأكد  . "كل الشعب الفلسطيني وواجبنا يحتم علينا جميعا مواجهته بشتى الطرق         

 األميركية والسياسةستبقى رمزا لصمود شعبنا في فلسطين، وهي وصمة عار على جبين الكيان الغاصب              
  . "ي المخزيوالصمت العرب

  ٨/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  اعادة تشغيل معبر رفح بعودة االوروبيين والحرس الرئاسيفي ابدينا مرونة : ايمن طه .٧

القيادي في حركة   اكد ايمن طه    : غزة عن أشرف الهور مراسلها من     ٨/٣/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
، مشيراً في الوقت ذاته الـي       إسرائيل ترفض الدخول في اي عملية تهدئة مجانية مع          الحركة ان   "حماس"

موقفنا يقوم علي شرط    طه  وقال   .ان حماس أبدت مرونة في موقفها تجاه اعادة تشغيل معبر رفح البري           
ي عملياته العسكرية وعدوانه علـي      سرائيلان تكون هذه التهدئة متبادلة ومتزامنة يوقف بموجبها العدو اإل         

واكد ان حماس شددت علي موقفها خالل حوارها مع         . شعبنا وكذلك رفع الحصار المفروض علي القطاع      
واوضح طه   .المسؤولين المصريين علي انه ال يمكن لها ان تتراجع عن شروطها هذه الخاصة بالتهدئة               

ان اللقاء مع المصريين لم يفض الي اتفاق نهائي، وقال اللقاء تم في اطـار النقـاش مـع المـسؤولين                     
 ان قيادة حركته ربما تجتمع خالل االيام القادمة         ىن بعد، مشيراً ال   ييسرائيلالمصريين ولم يطرح علي اإل    

واوضح طه ان حماس ابدت مرونة في        .مع المسؤولين المصريين بغية التوصل لحلول تفضي الي تهدئة        
موضوع وجود حرس الرئاسة علي معبر رفح شرط ان تتوفر في االشخاص العـاملين علـي المعبـر                  

حول وجود بعثة المراقبين االوربيين اوضح ان حركة حماس ال تمـانع فـي              و .النزاهة والسيرة الحسنه  
وجودهم علي المعبر، بشرط ان تكون اقامتهم اما في القطاع او في االراضي المصرية وليس كما كـان                  

  .إسرائيلفي السابق في 
من طه أي أن : وكاالت، وعن القاهرة عن أحمد ربيع مراسلها من ٨/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية وأضافت 

 مسألة التهدئة والقضايا اإلنسانية وتسهيل تأوضح أن محادثات وفد الحركة والمسؤولين المصريين تناول
عبور الجرحى والمرضى والحاالت االستثنائية، باإلضافة إلى كيفية إدخال األدوية والمواد الغذائية 

 بين مصر وقطاع غزة، عالوة تم بحث الموقف األمني على الحدود"وأضاف أنه . والمساعدات اإلنسانية
  ".ية ضد القطاعسرائيلعلى العملية العسكرية اإل

  
  "شأن داخلي"الجدار المصري ": حماس" .٨

تعقيبا على مباشرة مصر بناء ، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: والوكاالت" البيان "-غزة 
نحترم حدود أي دولة "ته وأضاف أن حرك". شان داخلي مصري ال نتدخل فيه" :الجدار الحدودي

.. هذا شأن اإلخوة في مصر"واضاف ان ". خصوصا مصر وشأنها الداخلي حول آلية وطبيعة حدودها
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وحول إدارة  ".لكننا نطالب برفع الحصار على قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح ليكون فلسطينيا مصريا
التابعة للرئاسة (نية واإلدارية السابقة ال مانع لدينا من ان تعود الطواقم الف: "معبر رفح، قال برهوم

دور في إدارة ) المقالة(للحكومة "وشدد على ضرورة ان يكون ". باستثناء المفسدين منهم) الفلسطينية
وأوضح ان هذا الموقف ابلغه ". ال يمكن استثناؤها كون قطاع غزة تحت سيطرة حماس"وقال ".المعبر

  .لخميس قبل عودة الوفد إلى غزةوفد حماس للمسؤولين المصريين في لقاء ا
 ٨/٣/٢٠٠٨البيان 

  
   الذي رفض إدانة عملية القدس"مجلس األمن"تشيد بالموقف الليبي في " حماس" .٩

 أن عمليـة    ،في تصريح صحافي، أمس   ،  "حماس"  فوزي برهوم المتحدث باسم    اعتبر : رائد الفي  -غزة  
لموقف الليبي المسؤول    ل "حماس" إلى تقدير    وأشار. القدس تأتي في إطار الرد الطبيعي على هذه الجرائم        

والدول المساندة لهذا الموقف في مجلس األمن الذين رفضوا إدانة حق الشعب الفلسطيني فـي مقاومـة                 
 .االحتالل ورفض السياسة األمريكية المتبعة بالكيل بمكيالين وازدواجية المعايير

  ٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   ديد في الحرب المفتوحة نهج ج": الجهاد"و" حماس" .١٠

ان العملية االستشهادية في القدس هـي رسـالة إلـى           "في لبنان اسامة حمدان     " حماس"أكد ممثل حركة    
تأتي في سياق المواجهة المفتوحـة      "، واصفاً هذه العملية بأنها      "يين في المكان والزمان والنوعية    سرائيلاإل

  ". مع العدو
ان اقـسى مـا يمكـن ان يمارسـه          "في لبنان أبو عماد الرفاعي،      " الجهاد االسالمي "ورأى ممثل حركة    

وأكد ان العملية   ". ي باالعتداءات واالغتياالت مستمر   سرائيلي قد مارسه، وأن النهج اإل     سرائيلاالحتالل اإل 
  . كانت ضربة قوية وجهت الى العدو امنياً وسياسياً وعسكرياً

  ٨/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  شتباك مسلح مع جيش االحتالل شمال قطاع غزة خالل ا"كتائب األقصى"شهيد من  .١١

اعلنت مصادر طبية فلسطينية الجمعة نبأ استشهاد احد نشطاء حركة فتح خـالل             :  اشرف الهور  - غزة  
وقالت كتائب االقـصى ان الـشهيد ابـو          . شمال قطاع غزة   يسرائيلاشتباك مسلح مع جيش االحتالل اإل     

انه استشهد خالل اشتباك مسلح مع قوة عسكرية راجلـة          كرش يعمل ضمن خالياها المسلحة، الفتة الى        
  .بالقرب من ارض الغول في البلدة

  ٨/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   تغلق الضفة وتشن حملة اعتقاالت"إسرائيل" .١٢

ي إيهود باراك أمس فرض إغالق كامـل علـى          سرائيلأعلن وزير الدفاع اإل   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ا تم تنفيذ حملة اعتقاالت، وجرى عزل مدينة القدس عن سـائر أنحـاء              جميع مناطق الضفة الغربية، كم    

وأجرى اولمرت وباراك أمس     .الضفة إثر الهجوم المسلح الذي استهدف اول من امس معهدا دينيا يهوديا           
مشاورات مع كبار المسؤولين األمنيين لتقييم األوضاع في أعقاب وقوع الهجوم المـسلح فـي القـدس                 

 إسـرائيل "بشكل كاف مؤكدا أن     " اإلرهاب"مرت اتهم السلطة الفلسطينية بأنها ال تكافح        وكان أول  .المحتلة
  ". لن تسلم بأمور كهذه

  ٨/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 
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   ضد عملية القدس"حملة استنكار" تدعو الى ليفني .١٣
وسع أ"ية تسيبي ليفني أمس، إلى      سرائيلدعت وزيرة الخارجية اإل   : برهوم جرايسي  - وكاالت   -الناصرة

وأجرت اتصاالت مكثفة مع نظرائها في الدول الكبرى، مثل الواليات المتحدة وبريطانيـا             " حملة استنكار 
إن مثل هذه العمليات يجـب ان       "وقالت ليفني    .وفرنسا وغيرها إضافة إلى السكرتير العام لألمم المتحدة       

 تتوقع  إسرائيل غير متهادنة، و   تعزز تفهم العالم لمسألة جوهر االرهاب، وأمام إرهاب كهذا مطلوب وقفة          
، علـى حـد زعمهـا       "من العالم أن يدعمها في حربها ضد قتلة طالب المعهد الديني والنساء واألطفال            

 تطالب بوقف فوري لكل المفاوضات مع الجانب        إسرائيلوصدرت دعوات في     .ووصفها لما هو حاصل   
" المفـدال "ودعا رئيس حزب     .غربية أيضا الفلسطيني، واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية والضفة ال       

للناشطين في حزبه، إلى طرد عائلة منفذ العمليـة مـن القـدس             " دفيئة"الديني الذي يعتبر المعهد الديني      
  .المحتلة، ونقلها إلى قطاع غزة المحتل

  ٨/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  ليبرمان يحمل اعضاء الكنيست العرب مسؤولية عملية القدس .١٤

 النواب العرب في الكنيست، بالتحريض على تنفيذ        ٤٨اتهم ليبرمان قادة فلسطينيي     : منصوررامي   -يافا  
وأعتبر ليبرمان في بيان لوسائل االعالم العبرية       . العملية الفدائية التي وقعت في مدرسة دينية في القدس        

يني يحمل بطاقـة    تحريض القيادة العربية ساهم بال شك في األجواء التي أدت إلى قيام مواطن فلسط             "إن  
وألمح ليبرمان في تحريـضه     ". ، في تنفيذ العملية   إسرائيل ويعمل في داخل     ،يةسرائيلالهوية الشخصية اإل  

إن بعضهم سـافر إلـى      " وقال   ،الى حزب التجمع الوطني الديمقراطي والى النائب السابق عزمي بشارة         
 يزالون في مناصبهم ووقعوا على بيانات        وال ،"المعادية" والتقوا قادة الدول     ،لبنان وسورية خالل الحرب   

  .  كدولة يهودية صهيونيةإسرائيلتنفي االعتراف ب
  ٨/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  وايتام تحريض على القتل أقوال ليبرمان: زحالقة .١٥

إن أقوال ليبرمان وايتام بتحميـل النـواب        "جمال زحالقة، امس    . قال عضو الكنيست د    -القدس المحتلة   
، مؤكداً خطورتها بأنها اصـبحت تمثـل التيـار          "القدس هي تحريض على القتل    العرب مسؤولية عملية    

كان من الممكن أن نتجاهل كالم هذا المهووس العنـصري، إال أن            " و .يةسرائيلالمركزي في السياسة اإل   
ليبرمان "وقال إن   . يسرائيلكالمه يلقى آذانا صاغية في أجواء تفشي العنصرية والتطرف في المجتمع اإل           

أن قوانين  "وتابع  ". اإلرهاب المنظم، ونحن نمثل النضال من أجل الحرية والمساواة والسالم العادل          يمثل  
 هي حبر على ورق، والدليل أن أحدا ال يحاسب ليبرمان على تحريـضه              إسرائيلمحاربة العنصرية في    

لرأي، بل فعـل    العنصرية ليست تعبيرا عن ا    "فـالمتعارف عليه في العالم المتحضر اليوم أن        . العنصري
  ". إجرامي يحاسب عليه القانون

  ٨/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ديختر يطالب بترحيل المقدسيين إلى رام اهللا .١٦

ي آفي ديختر بترحيل المقدسيين الذين يرى أن سرائيل طالب وزير األمن الداخلي اإل:وكاالت - القدس
جوم الفدائي على مدرسة دينية يهودية في القدس لديهم نوايا لقتل اليهود إلى رام اهللا، وذلك في أعقاب اله

  يوجد هنا عرب "وقال ديختر في تصريحات نقلتها اإلذاعة العبرية العامة خالل زيارته للمدرسة . الغربية
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يسكنون شرقي القدس لكن قلوبهم متعلقة عميقا برام اهللا لذلك يجب علينا إيجاد الحل القانوني الذي يسمح 
 ". بنقلهم إلى هناك

  ٨/٣/٢٠٠٨البيان 
  
   االنتفاضة الثالثةرّجتف  تخشىإسرائيل: صحيفة التايمز .١٧

بينمـا  " االنتفاضة الثالثـة  "ر  فجت تخشى   إسرائيل"تحقيقا على صفحة كاملة بعنوان      " التايمز"شر صحيفة   تن
 يةسـرائيل يقول التحقيق الذي أعدته شيرا كلير من القدس إن الـسلطات اإل           ". تدفن آخر ضحايا االرهاب   

طوقت مدينة القدس وفرضت حصارا على كل من يدخل أو يخرج منها، مع وجود امني مكثف تحـسبا                  
  . ألية تداعيات للحادث أو مفاجآت أخرى

وفي مقال آخر على الصفحة التالية تبحث الصحيفة في انعكاسات الهجوم علـى عمليـة الـسالم بـين                   
ب المقال إن حماس أثبتت خالل الفتـرة األخيـرة          يقول ريتشارد بيستون كات    . يينسرائيلالفلسطينيين واإل 

 بصواريخ ايرانية الصنع وأنها تستطيع توجيه ضـربات         إسرائيلقدرتها على اصابة عسقالن في جنوب       
فقد أصـبح   " . ي ايهود اولمرت أمام خيارات محدودة     سرائيل، وأصبح رئيس الوزراء اإل    سرائيلموجعة إل 

خلية وشن عملية عسكرية واسعة النطاق العادة االسـتيالء علـى           يتعين عليه إما االستجابة للضغوط الدا     
  ". إسرائيلقطاع غزة، أو حظر حركة الفلسطينيين للعمل داخل 

يقول الكاتب إنه في الحالة األولى يمكن أن يسقط مئات الضحايا دون أن تتوفر ضمانات لتحقيق النجاح،                 
 في تقويض أي آمال التزال تبدو معلقـة علـى           يسرائيلوفي الحالة الثانية يمكن أن يتسبب التصرف اإل       

 بتخفيف الحظـر علـى حركـة      إسرائيلعملية السالم مع حركة فتح بزعامة محمود عباس الذي وعدته           
  . الفلسطينيين واطالق سراح عدد من السجناء

 للمشاركة في االحتفـال بـذكرى       إسرائيلإذا كان الرئيس بوش سيزور      "وينهي الكاتب مقاله بالقول إنه      
 عاما على اقامتها فسوف يتطلع مضيفوه وباقي القادة العالميين إليه إلعالن مبادرة دبلوماسـية               ٦٠مرور  

  ". ذات مقاييس توراتية حقيقية
  ٨/٣/٢٠٠٨بي بي سي 

  
  حزب اهللا..الضفة..غزة.. تستعد لفتح ثالثة جبهات قتال"إسرائيل" .١٨

لعاشرة، الون بن دافيد بأن مسؤولين في مكتـب         ي، القناة ا  سرائيلذكر المراسل العسكري في التلفزيون اإل     
من جانـب آخـر ذكـرت مـصادر          .اولمرت قالوا مساء اليوم إنه من الصعب الرد على عملية القدس          

 مستعدة لمواجهة ثالثة جبهات في آن واحد حال وقوع تصعيد، والجبهـات هـي               إسرائيلعسكرية بأن   
لجبهة الثانية الضفة الغربية، والجبهة األخطر على       ، ا إسرائيلقطاع غزة، والتي تعتبر في حالة حرب مع         

 تتوقع أن تفتح الجبهات الثالث مرة واحدة        إسرائيلوحسب المصادر، فإن     .الحدود الشمالية مع حزب اهللا    
بتوجيه إيراني، ومن المحتمل أن تشارك سوريا في ردها على اغتيال مغنية بالتعاون مع حزب، حيث أن                 

  ". ل األراضي السوريةعملية االغتيال وقعت داخ
  ٨/٣/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  للفرنسيين ضد العرب من بوابة معرض باريس" يإسرائيل "تحريض .١٩

في فرنسا دانيال شيك أن مقاطعة الدول العربيـة معـرض بـاريس    " يسرائيلاإل"اعتبر السفير  : ب.ف.ا
وتحول دون قيام   " تعاقب الجمهور الفرنسي   "هذه السنة، " شرف"ضيفة  " إسرائيل"للكتاب، الذي تحل عليه     

  . حوار
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بل " يينسرائيلاإل"عدم االشتراك في معرض الكتاب ال يعاقب الكتاب         "وقال شيك للصحافيين الخميس إن      
 ". وحتى الجدل"، داعيا إلى الحوار "الجمهور الفرنسي وهذا أمر مؤسف

  ٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  من بريطانيا لتبرير حصار غزة" معاناة األلمان"دن يستعير في لن" يسرائيلاإل"السفير  .٢٠

في لندن رون بروسور عن الحصار المفروض على قطاع غـزة،           " يسرائيلاإل"دافع السفير    :آي.بي.يو
واعتبر ان تأثيره في المدنيين ليس أسوأ من المعاناة التي تعرض لها المدنيون األلمان خـالل القـصف                  

وقال بروسور في مقابلة مع صحيفة السكوتلندي الصادرة أمس، ال           .لمية الثانية البريطاني في الحرب العا   
مصلحة لدينا في الحصار، لكن ما نفعله في غزة هو منع تسرب المواد الخام التي تستخدم في صـناعة                   

  . ٢٠٠٥ صاروخ منذ انسحابنا من غزة عام ٤٥٠٠الصواريخ والتي سقط منها في شوارعنا 
  ٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  يين يفضلون فوز كلينتون على اوباماسرائيلمن اإل% ٦٠: استفتاء .٢١

يين يعتقدون أن   سرائيلي ان معظم اإل   سرائيلاظهر استفتاء اجرته القناة العاشرة في التلفزيون اإل       : بيت لحم 
كية هي  السناتور هيالري كلينتون الساعية إلى الترشح عن الحزب الديموقراطي النتخابات الرئاسة األمير           

  .  بين المتنافسين من الحزبينسرائيلاألفضل إل
يين يفضلون كلينتون على منافسها باراك أوباما كمرشـح عـن     سرائيلمن اإل % ٦٠واظهر االستفتاء أن     

وإذا ما انتهى األمر     . فقط أن يفوز أوباما باالنتخابات التمهيدية     % ١٦الحزب الديموقراطي، بينما يفضل     
مـن   % ٣٠ الجمهوري جون ماكين وأوباما علـى الرئاسـة األميركيـة، فـإن              بالتنافس بين المرشح  

أما إذا كانت المنافسة     .أن يفوز ماكين بالرئاسة    % ٤٢يين يؤيدون أوباما، بينما يفضل أكثر من        سرائيلاإل
يين قالوا إنهم يريدون    سرائيلممن استطلعت آراؤهم من اإل     % ٥٨بين كلينتون وماكين على الرئاسة، فإن       

ولدى سؤالهم مـن هـو المرشـح         .أن يفوز المرشح الجمهوري    % ٢١ن تفوز كلينتون، بينما يفضل      أ
إنهـا   % ٥٣,٢إنه ماكين، و   % ١٦,٤يين إنه أوباما، و   سرائيل بالمئة من اإل   ٩,٥، قال   سرائيلاألفضل إل 
 .كلينتون

  ٨/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  طغت عليها الكراسي المتحركة والعكاكيز التي مأساة غزة تعكسها المساعدات اإلنسانية .٢٢

لى قطاع غزة حجم الكارثة التي حلت بغزة المحاصرة، اذ          إتعكس المساعدات اإلنسانية المقدمة     : القاهرة
لم تعد تتضمن كما في السابق مواد غذائية وأغطية وأدوية وغير ذلك من المواد األساسية، بل أضـيفت                  

 .كيز لمئات من جرحى العدوان الذين فقدوا أجزاء مـــن أجـسادهم           لها حديثاً المقاعد المتحركة والعكا    
 مس مساعدات مقدمة من جمعيات أهلية مصرية ودول عربية، وكـان الفتـاً            أعبرت منفذ كرم سالم     قد  و

ـ       أحجم هذه المقاعد والعكاكيز ضمن هذه المساعدات، علما           ٥٤٦ن نقابة األطباء المصرية تبرعـت بـ
 مقعـد   ١٦٠٠جمعية الهالل األحمر المـصري علـيهم        زادت   عكاز، و  ٥٠٠و متحركاً للمعاقين    كرسياً

خرى، ضمت الدفعة األخيرة من     أمن جهة    .متحرك، ما يؤكد أن عدد المبتورة اعضاؤهم تخطى األلفين        
مستشفى العريش العام صنّف األطبـاء  وفي .  مصابا٦٣ التي وصلت الى مصر أمس     قطاع غزة  جرحى

ومع استمرار سـقوط    . نقلت إلى عدد من المستشفيات الكبرى في القاهرة       نصفهم تقريبا كحاالت حرجة     
القتلى والجرحى، وضعت كل مستشفيات سيناء في حال طوارئ واستعداد تام الستقبال المصابين، غيـر               
أنها بدورها تفتقر كذلك إلى اإلمكانات المطلوبة لمواجهة الموقف، وربما ذلك ما دعا السلطة الفلـسطينية                

طلب من سفيرها في القاهرة تحويل المصابين الفلسطينيين القادمين من غـزة إلـى مستـشفى                الى أن ت  
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كما حضت السلطات الطبية في مصر علـى تحويـل الحـاالت الـصعبة علـى                . فلسطين في القاهرة  
  .المستشفيات المصرية في العاصمة

  ٨/٣/٢٠٠٨الحياة 
  

  واجهة حصار غزة  معلىالعفو الدولية اللجنة الشعبية ومنظمة  بين إتفاق .٢٣
 أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أمس، توصلها التفاق مع قسم الشرق األوسط بمنظمـة               :أ.ب.د

للتنسيق بينهما لمساعدة بعض المتضررين جراء الحصار المفروض على قطـاع           ) أمنستي(العفو الدولية   
أنهم يحاولون العمل مـن أجـل       أمس   المنظمة دونتيال روفيرو أكدت      ة القسم في  وذكرت أن رئيس  . غزة

أن اللجنـة   مـن جهتـه،     الخضري  جمال  أكد   فيما   .إخراج بعض المرضى من القطاع للعالج بالخارج      
  .وضعت خطة لكسر الحصار بوسائل سلمية

  ٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  ي األخير على غزةسرائيل طالبا فلسطينيا استشهدوا خالل العدوان اإل٢٢ .٢٤
أظهر تقرير أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، حول آثار االجتياح            : ميسرة شعبان  -غزة  
 اذار، أن   ٣ شباط و  ٢٧ي على قطاع غزة وأثره على العملية التعليمية في الفترة الممتدة ما بين              سرائيلاإل
بات  طالب بإصـا   ١٠جرح ما يزيد عن     في حين   ،   غزة  في قطاع  ٢٠، منهم    استشهدوا  وطالبة ا طالب ٢٢

  .مختلفة
  ٨/٣/٢٠٠٨المستقبل 

  
   يمنع االف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد االقصىاالحتالل .٢٥

ي مدينة القـدس المحتلـة      سرائيلحاصرت الشرطة وحرس الحدود اإل    : وكاالت االنباء و -القدس المحتلة   
ؤديـة الـى    وعزلتها بشكل تام عن باقي الضفة الغربية ونصبت عشرات الحواجز على جميع الطرق الم             

.  عاماً من الرجال من الدخول الى المسجد       ٤٥ ومنعت من هم دون سن       ،البلدة القديمة والمسجد األقصى   
 لم يتجاوز عدد المصلين الثالثة آالف من كبار السن ومـن     ٦٧وعلى غير العادة منذ احتالل المدينة عام        

زقة المؤدية الـى المـسجد وقـرب      أقام اآلالف من المواطنين صالة الجمعة في الطرق واأل        قد  و. النساء
نـدد الـشيخ محمـد      من جهته   و .ية وخاصة على حاجزي قلنديا والطنطور     سرائيلالحواجز العسكرية اإل  

ية التعسفية، مشيراً الى المجازر التي ارتكبتها       سرائيلحسين مفتي القدس والديار الفلسطينية باإلجراءات اإل      
 أهمية الوحدة والتالحم الفلـسطيني الـداخلي        مؤكدا على و. قوات االحتالل على مدار األسبوع المنصرم     

  . ورص الصفوف وجمع الكلمة
  ٨/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   تعتقل عددا من أقرباء منفذ عملية القدساالحتاللشرطة  .٢٦

مس أن اكثر من عشرة فلسطينيين اعتقلوا قبيل فجر         أذكر شهود عيان    : وكاالت االنباء و -القدس المحتلة   
 فـي   منفذ الهجوم على المدرسـة التلموديـة      عالء أبو دهيم    س الشرقية حيث كان يقيم      حياء القد أحد  أفي  

سـرته  أبلغت  أن  أبو دهيم في حي جبل المكبر بعد        أالشرطة قامت بعملية مداهمة لمنزل       كما أن    .القدس
ـ  إلى ذلـك     .لمنفذصدقاء ل أقرباء و أن معظم الذين اعتقلوا     أ ،ضافت المصادر أو .نه منفذ العملية  أب ع تجم

تم تعليـق   قد  و،  بو دهيم الذي افرج عن والده بعد توقيفه ليال        أمام منزل   أالعشرات من سكان جبل المكبر      
  .خرى لحزب اهللا اللبناني على واجهة المنزلأعلم فلسطيني وراية حماس وراية 

  ٨/٣/٢٠٠٨الدستور 
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   ضريح الشهيد عزالدين القسام في حيفا وندنسيون يإسرائيلمتطرفون  .٢٧

عتداء على قبر الشهيد الشيخ عز الـدين        أقدمت مجموعة من المتطرفين اليهود باإل     : سن مواسي  ح -حيفا  
 أن  فيما تجدر اإلشارة إلى   . قبرال على   "إسرائيل"القسام في بلد الشيخ بالقرب من حيفا، وذلك بوضع علم           

برة التي دفن فيها،    عتداءات وكذلك المق  قبر الشهيد القسام، تعرض في السنوات الماضية لعدد كبير من اإل          
ي سـرائيل  مـن أعـضاء اليمـين اإل       ها تقع وسط مستوطنة نيشر، حيث أن غالبية سكان        هاوخصوصا أن 

  .المتطرف
  ٨/٣/٢٠٠٨الدستور 

  عبارات عنصرية فاشية على مدخل كلية صفد .٢٨
أقدم بعض العنصريين على كتابة عبارات عنصرية فاشية ضد العرب باللون األحمر، وذلك             : رائد دالشة 

جل التوصل إلـى العنـصريين     أية أنها فتحت تحقيقا من      سرائيلوتدعي الشرطة اإل  . ند مدخل كلية صفد   ع
مدينة قد شهدت في األشهر الماضية العديد من األحداث المماثلـة،           الالذين كتبوا هذه الشعارات، علما أن       

صلة مـن قبـل     كما ويتعرض الطالب العرب الذين يدرسون في كلية صفد إلى ممارسات عنصرية متوا            
  .متطرفين يهود

  ٧/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   األسبوعية ضد الجدار بلعينإصابة متظاهرْين خالل اعتداء االحتالل على مسيرة .٢٩
أصيب متظاهران، أمس، خالل اعتداء قوات االحتالل على المشاركين فـي المـسيرة              :فادي العاروري 

جاب المتظاهرون شـوارع القريـة فـي         قدو .األسبوعية ضد بناء الجدار في قرية بلعين غرب رام اهللا         
طريقهم إلى موقع اإلحتجاج، مرددين الهتافات المنددة ببناء الجدار وتواصل االعتداءات علـى الـشعب               
الفلسطيني في الضفة والقطاع، كما رددوا هتافات تطالب بتعزيز الوحـدة الوطنيـة ورص الـصفوف،                

وسعية في المدينة المقدسة، باالضافة الى بناء الجدار        ي، وسياسات االحتالل الت   سرائيللمواجهة العدوان اإل  
  .وتوسيع المستوطنات، وحمالت االعتقال واالغتيال واالقتحامات لكافة االراضي الفلسطينية

  ٨/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   شمال طولكرمصابة ثالثة مواطنين خالل مسيرة ضد جدار الفصل العنصري إ .٣٠
ضافة لعدد آخر بحاالت إغماء، جـراء       إن بجروح طفيفة امس،     يمواطنصيب ثالثة   أ: وكاالت -طولكرم  

قيام قوات االحتالل بالتصدي لمسيرة حاشدة دعا لها حزب فدا في بلدة قفين شمال طولكرم، ضد الجدار                 
  .العازل القريب من القرية

  ٨/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  وانسمن الفلسطينيات ع % ٣٩: تقرير بمناسبة يوم المرأة العالمي .٣١
أظهر تقرير إحصائي فلسطيني ارتفاع معدالت العنوسة في صفوف النساء الفلسطينيات مشيرا إلـى أن               

 بمناسـبة يـوم المـرأة       ،وذكر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تقرير      . منهن عوانس % ٣٩,٣
ت فـي الفئـة      أن هناك تغيراً جرى على نسب العنوسة واتجاهاتها حيث ارتفعت نسبة العازبـا             ،العالمي

، أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف النساء الفلسطينيات متزوجات حاليـا           فيما  .  عاما ٢٤العمرية دون   
  . منفصالت عن أزواجهن%٠,٢في حين أن 

  ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  أبو بكر بوقف حملتها ضد قناة الجزيرةنجاة مركز مدى يطالب النائب  .٣٢
سفه لقيام عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر بتنظيم            أعرب مركز مدى عن أ     :بيت لحم 

ال تزال تلعب دورا مميزا في تأجيج الصراع الفلسطيني         " بحجة أنها    ،حملة إعالمية لمقاطعة قناة الجزيرة    
ستزيد مـن   ،   مثل هكذا حمالت في الظروف المعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني           وأعتبر أن  ".الداخلي

 مما يؤدي أحيانا إلى االعتداء عليها تحت هـذه          ،لتحريض على وسائل اإلعالم المحلية والعربية     مستوى ا 
لمنع مراسلي تلفزيون فلسطين من التغطية اإلعالمية       "مركز عن إدانته    الومن جهة أخرى، أعرب     . الحجة

  . األمر الذي يتعارض مع القانون الفلسطيني األساسي وقانون المطبوعات والنشر،في قطاع غزة
  ٤/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   صحراء األنبار مخيم الوليد فيوفاة رضيع من فلسطينيي العراق في .٣٣

ذكرت لجنة إغاثة فلسطينيي العراق فجر أمس أن رضيعا فلسطينيا توفي في مخيم الوليد في               : قنا - بغداد
  األنبار بالعراق بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى الرطبة الذي يحتاج لثالث ساعات              صحراء

 كان يعاني من ثقب في القلب منذ والدته وبسبب عدم تـوفر             أنهأفادت أسرة الرضيع    قد  و .للوصول إليه 
  . لنقله للمستشفىواالرعاية الصحية المالئمة في المخيم اضطر

 ٨/٣/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  يتوقفون عن العمل بعد نفاد المحروقاتفلسطينيا  صياداً ٧٦٠ .٣٤

توقف معظم صيادو خان يونس عن العمل بعد نفاد معظم المحروقات الخاصـة بتـشغيل                :أيمن أبو ليلة  
 في حرمـان نحـو      ذلكتسبب  قد  و .ي وإغالق المعابر منذ عدة أشهر     سرائيلمركباتهم، بسبب الحصار اإل   

  . وفقدان لقمة العيش وااللتحاق بجيش البطالةتهمهن صياداً من مزاولة م٧٦٠
 ٨/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   األردن يدين استهداف المدنيين من أي جنسية كانت .٣٥

أكد وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال ناصر جودة ان :  وكاالت- برهوم جرايسي -الناصرة 
طرف هو موقف مبدئي تماما مثل موقف االردن موقف االردن الرافض الستهداف وقتل المدنيين من اي 

الذي يطالب برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وان هذا العنف والعنف المضاد 
يضر بالجهود الرامية الى تحقيق الهدف االسمى القامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على 

فة الغربية وقطاع غزة، ضمن اطار حل الدولتين وفقا لمرجعيات التراب الوطني الفلسطيني في الض
. عملية السالم المتفق عليها وخاصة المبادرة العربية وخطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية

وشدد جودة على ايمان االردن المطلق بضرورة عدم تفويت الفرصة التي امامنا جميعا من خالل دعم 
صوال الى هذا الهدف، مؤكدا ايضا ان العنف والدمار والقتل والحصار لن يحقق العملية التفاوضية و

  .االمن واالستقرار لدول وشعوب المنطقة
  ٨/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  منع إقامة بيت عزاء لعالء أبو دهيم: األردن .٣٦

منع عم بأن الحاكم االداري في عمان العاصمة " الجمعة"ذكرت صحيفة عمون :  بسام البدارين-عمان 
الشاب الفلسطيني عالء أبو دهيم منفذ عملية القدس األخيرة من اقامة بيت عزاء البن شقيقه في عمان 

  .الغربية حيث يقطن، ووفقا لعمون لم تتضح األسباب بعد
  ٨/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
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  يجـب النجـاح في معركة السالم ألن البديل انزالق المنطقة الى الهاوية : العاهل األردني .٣٧

إن (األمريكية " اإلذاعة الوطنية العامة"في مقابلة إذاعية مع :  إيناس صويص- بترا -عمان، واشنطن 
، أمس األول، أعرب العاهل األردني عن قناعته بأن التوصل إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين )بي آر
أضاف أنه يجب النجاح و. يين وتطبيقه سيؤديان إلى تغيير وتيرة الحركة في الشرق األوسطسرائيلواإل

وقال إن ما يثير القلق هو . في معركة السالم ألن البديل هو انزالق المنطقة إلى الهاوية والمستقبل المظلم
أنه إذا فشلت المفاوضات هذا العام فسنضطر لالنتظار عامين أو ثالثة حتى تستقر أمور اإلدارة 

ي، مبينا أن سرائيلألوسط هو النزاع الفلسطيني اإلوأكد أن جوهر الصراع في الشرق ا. األمريكية الجديدة
هناك دوال جديدة فاعلة في المنطقة مما يثير المخاوف من أن الفشل في عملية السالم سيعزز مواقع 

كما عبر عن خشيته من أن تعقيد وحساسية قضايا الوضع النهائي لن يمكنا . القوى المعادية للسالم
 من تجاوزها وحدهما مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي بقيادة الواليات يسرائيلالجانبين الفلسطيني واإل

المتحدة لتمكينهما من تخطي تلك العوائق، مضيفا أن هناك استعدادا من الجانبين لتحريك المفاوضات إلى 
  .األمام

  ٨/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   طهران استولت على القضية الفلسطينية : األردن .٣٨

األميركية، " ناشيونال بابليك"ردني عبد اهللا الثاني، وفي حديث إلذاعة حذر العاهل األ: أ ف ب، اب
في المنطقة، واتهم " النفوذ اإليراني المتزايد"أمس، في واشنطن حيث يقوم بزيارة رسمية مما أسماه 

ان، هناك العبون في المنطقة مثل إير"وقال عبد اهللا الثاني ". استولت على القضية الفلسطينية"إيران بأنها 
سيجلب مستقبال "، ما "وأخشى أن يؤدي فشل مسيرة السالم إلى زيادة عدوان المتطرفين في منطقتنا

، مشيرا الى انه اذا لم يتحقق تقدم بين "يين وفلسطينيين وعربإسرائيلأميركيين و: مظلما للغاية للجميع
  ".لبنان والعراق أيضا"يين فإن المخاطر ستهدد سرائيلالفلسطينيين واإل

  ٨/٣/٢٠٠٨سفير ال
  
  ميركية لهاالتغطية األية وتستنكر سرائيل اإل الجرائمالقمة الروحية اإلسالمية تدين .٣٩

 التي انعقدت بعد ظهر امس في دار الطائفة الدرزية، المجتمع العـالمي             ،طالبت القمة الروحية اإلسالمية   
طية االميركية لهـا ومحـاوالت       ومعاقبتها لتماديها بارتكاب الجرائم، واستنكرت التغ      "إسرائيل"بمحاسبة  

، وخصص للتداول في     اللقاء رؤساء الطوائف االسالمية    وضم. تبريرها وتعطيل إدانتها في مجلس االمن     
  .  المتكررة على الفلسطينيين"يةسرائيلاإل"التصدي لالعتداءات 

  ٨/٣/٢٠٠٨السفير 
  
   عملية بطوليةهجوم القدس : فضل اهللا .٤٠

الديني الشيعي محمد حسين فضل اهللا امس الهجوم الذي نفذه الخميس           اعتبر المرجع   :  ا ف ب   -بيروت  
رد "و" عمل بطولي "فلسطيني على مدرسة دينية في القدس الغربية واسفر عن مقتل ثمانية من طالبها هو               

ان العمليـة   "،   الجمعة وقال فضل اهللا في خطبة    ".  في غزة  "يسرائيلاإل"فعل طبيعي على العنف الوحشي      
، انزال الضربات القاسـية بالـصهاينة     القدس اثبتت ان المجاهدين في فلسطين قادرون على         البطولية في   

  ". على الرغم من اإلجراءات األمنية المعقدة
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 وتؤكد على   ، وكذلك في الضفة   ، في غزة  "يسرائيلاإل"هي رد فعل طبيعي على العنف الوحشي        "واضاف  
  ". سوف يجتذب رد فعل مواز له"يإسرائيل" تصعيد ايان 

  ٨/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  منا مع غزةاتعم لبنان، تضاعتصامات ومسيرات  .٤١

 بحق أهل قطـاع غـزة       "يسرائيلاإل"شكل العدوان الدموي الواسع الذي ينفذه العدو        :  السفير -المناطق  
الفلسطيني، مادة أساسية في خطب الجمعة أمس، حيث دعا أئمة المساجد الى أوسع حملة تـضامن مـع                  

المخيمـات الفلـسطينية،    ت مختلـف المحافظـات اللبنانيـة و       وخيار المقاومة، وشهد  الشعب الفلسطيني   
للها إلقاء كلمات وإطالق شعارات تدعم صمود غزة و تنـدد بالـصمت              حاشدة تخ   ومسيرات اعتصامات

  .العربي و الدولي
  ٨/٣/٢٠٠٨السفير 

  
  مصر تعلق جهود التهدئة لما بعد قمة دمشق .٤٢

س االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان علق زيارة كانت مقررة أن رئي" الحياة"علمت : القاهرة
 األسبوع الجاري بعد هجوم القدس الغربية الذي استهدف مدرسة يهودية وسقط فيه قتلى سرائيلإل

وقال مصدر مصري موثوق إن العملية ألقت بظاللها على الجهود المصرية لتحقيق تهدئة . يونإسرائيل
تترقب األحداث على الساحة الفلسطينية واألوضاع "يين، مشيرا إلى أن القاهرة سرائيلبين الفلسطينيين واإل

وكشف أن المحادثات التي أجراها مسؤولون مصريون، أول من أمس، ". في المنطقة عموما بقلق شديد
لم تنجح في "في خصوص التهدئة " الجهاد االسالمي"و " حماس"في مدينة العريش مع قياديين في حركتي 

المصريون كانوا يسعون إلى الحصول على تهدئة من الجانب الفلسطيني : "، وقال"التوصل إلى اتفاق
 بما يدعمه سرائيلية يمهد لزيارة الوزير سليمان إلسرائيلتتضمن وقفا إلطالق الصواريخ على البلدات اإل

م يستبعد المصدر أن تكون ول". يين بتهدئة متبادلة مع الفلسطينيينسرائيلفي اتجاه تمكينه من إقناع اإل
وراء " حزب اهللا"وعن حديث البعض عن أصابع لـ . لسورية يد في قرار الفلسطينيين رفض التهدئة

القرائن ليست كافية وهناك تحريات عن ذلك، لكن قيادات حماس والجهاد : "عملية القدس، قال المصدر
 ذلك بغض النظر عمن يقف وراء هذه التي تملك قرار التهدئة موجودة في سورية، وال يمكننا إغفال

  .وشدد على أن كل األمور معلقة اآلن لحين عقد قمة دمشق النشغال سليمان". العملية
  ٨/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  سرور يؤكد حق الفلسطينيين في مقاومة االحتالل .٤٣

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن غزة والضفة الغربية :  هدى توفيق-واشنطن 
وأشار، خالل مباحثاته في . وشدد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل, رض محتلةأ

, الواليات المتحدة، إلى أن هذا يتطلب التعجيل بإنهاء المفاوضات وإنجاح المشروع الوطني الفلسطيني
لى اتفاق سالم والتوصل إ, حتى يتأتي تحقيق تعهد الرئيس األمريكي جورج بوش بإقامة الدولة الفلسطينية

وأوضح , إن اإلدارة األمريكية تشدد علي أهمية دور مصر لتحقيق السالم: وقال سرور. قبل نهاية واليته
أنه ال يمكن مطالبة مصر بحراسة حدودها مع غزة دون توفير التكنولوجيا ودعم الوجود العسكري 

  .المصري علي الحدود
  ٨/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 
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 من مساعدات مصرية وعربية لغزة ول دفعة ثانية تسمح بدخإسرائيل .٤٤
سمحت، أمس، بدخول دفعة ثانية من " إسرائيل"قالت مصادر حدودية مصرية إن :  يسري محمد-رفح 

وأضافت . مساعدات مصرية وعربية مقدمة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، عبر منفذ كرم أبو سالم
الجمعية الشرعية المصرية "صرية وعربية، هي المصادر أن تلك المساعدات مقدمة من عدة جهات م

 .، ودولة اليمن"الهالل األحمر المصري"، و"نقابة أطباء مصر"، و"للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية
 ٨/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 مة المؤتمر اإلسالمي تدين الهجوم الذي حصل في القدس الغربيةمنظ .٤٥

العام لمنظمة المؤتمر االسالمي، أكمل الدين إحسان اوغلي، ندد األمين :  صالح عواد-نيويورك، لندن 
بشأن مقتل "أمس، بالهجوم، واعرب، في بيان وردت نسخة منه الى وكالة فرانس برس، عن قلقه البالغ 

االمر الذي يدينه، مذكرا بأن منظمة المؤتمر االسالمي التي تتخذ من جدة " طالب في القدس الغربية
وأعرب اوغلي عن أمله في ان ". مال العنف واالرهاب في أي مكان في العالمتعارض كافة اع"مقرا، 

أعين اولئك الذين بقوا صامتين ازاء ) لالعتداء(تفتح هذه االدانة من قبل منظمة المؤتمر االسالمي "
العنف الذي استهدف مدنيين ابرياء بينهم اطفال، في فلسطين، وان يدركوا ان حلقة القتل المفرغة يجب 

ضبط النفس تجاه هذا الحدث "ودعا االمين العام للمنظمة كافة االطراف المعنية الى ".  تتوقفان
التدخل سريعا بهدف التوصل الى تسوية عادلة للقضية "كما دعا المجتمع الدولي الى " المأساوي

  ".الفلسطينية من اجل وضع حد نهائي ألعمال العنف المؤسفة والمتكررة هذه
  ٨/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  مجزرة غزة تمثل مجزرة سياسية للقضاء على اإلنسان: الكويت .٤٦

أكد المندوب الدائم للكويت لدى االمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف السفير ضرار :  كونا-جنيف 
ي على االبرياء في غزة والضفة الغربية سرائيلعبدالرزاق رزوقي ادانة الكويت الشديدة لالعتداء اإل

 االخيرة في غزة تمثل إسرائيلوقال السفير رزوقي ان عمليات . ما يحصل هناك" ستهجانا"وعلى 
  .مجزرة سياسية للقضاء على االنسان وعلى االخضر واليابس

  ٨/٣/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
   في اسطنبول إسرائيلتظاهرة احتجاجية ضد  .٤٧

في ) حماس(لمقاومة االسالمية تجمع اكثر من الف تركي من المؤيدين لحركة ا:  رويترز–اسطنبول 
ية في االونة سرائيلميدان مسجد بيازيد في اسطنبول لالحتجاج على الهجمات التي نفذتها القوات اإل

  .االخيرة على االراضي الفلسطينية
  ٨/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  تعبث في دارفورإسرائيل: صالح حليمة .٤٨

إلى السودان الدكتور صالح حليمه أن حركة عبد أكد مبعوث الجامعة العربية : سيد عبد العال  -القاهرة 
الواحد محمد نور ألقت بنفسها في أحضان القوى الدولية و اإلقليمية التي تعمل على زعزعة االستقرار 

وقال السفير حليمة، إن هذه الخطوة تلقي بظالل كثيفة . إسرائيلفي السودان بعد افتتاح مكتب لها في 
ي إسرائيلرا إلى أن فتح المكتب يعني أن هناك عالقات واتصاالت ودعم مشي. على األوضاع في السودان

و قال إن عبد الواحد بهذه الخطوة . ية في تأجيج الصراع هناكإسرائيللهذه الحركة، كمايؤكد وجود أياد 
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قد باعد بينه و بين فرص التسوية السلمية و باعد بينه و بين أبناء دارفور في معسكرات النازحين الذين 
 .ية في دارفور ال يمكن أن تكون بدافع إنساني و إنما ألغراض سياسيةسرائيلدركون أن التحركات اإلي

  ٨/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  

   بدلت قناعتها عقب عملية القدس لصالح التهدئة مع حماسأمريكا :يإسرائيلتحليل  .٤٩
التلفزيـون  منـي بثـه     أ أفضى تحليل سياسـي      ، بعكس التهديدات العسكرية المتتالية ضد حماس      :القدس
 ضد مدرسة حاخامية تعود لحزب المفـدال، قـد          األخيرة عملية القدس    أن إلى الليلة الماضية    يسرائيلاإل

يون في القناة الثانية    إسرائيلوقال محللون    . في المنطقة  األمريكيةتعمل على خلق تغيير سياسي في الرؤية        
 عملت على خلق واقع امني وسياسـي         عملية القدس  أنبينهم ايهود يعاري واودي سيجل وروني دانييل        

  . جديد فيما يتعلق بالعالقة مع حماسوإداري
 هنـاك صـلة     أنومن وجهة نظرهم فان الواليات المتحدة صارت على قناعة تامة عقب عملية القـدس               

 القائلة بالفـصل    األمريكيةمباشرة بين القوة العسكرية لحماس في غزة وبين الضفة الغربية، وان الفكرة             
واعتبر احد   .لسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وبين حكم حماس في قطاع غزة ليست ناجعة            بين ا 

 في النهاية يصب في صالح التصور المصري القائل بضرورة محادثة           األمر أن: المحللين ويدعى يعاري  
 .غربية النار الن ذلك الطريق الوحيد الستتباب الهدوء في الضفة ال          إطالقحماس وقبول عروضها وقف     

يجب قبول التهدئة مع حماس في غزة ورفع الحصار عنها ورفع الحـواجز             "واستكماال للفكرة المصرية    
 ". ونقاط االحتكاكواألسرى حل المعضالت العالقة بينها الصواريخ إلىفي الضفة وان هذا سيفضي 

  ٨/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  واشنطن تنفي تزويدها فتح باألسلحة .٥٠

 صحة االتهامات التـي وجهتهـا مجلـة         أمس األمريكية اإلدارة نفى ناطق باسم     :ف حرب ترجمة جوزي 
 بحركـة حمـاس     لإلطاحة يسعيان   بأنهما الرئيس جورج بوش ووزيرة خارجيته رايس        إلى" فانيتي فير "

 التي  اإلدارة مخططات سرية لدى     أية عدم وجود    إلىمشيرا   .باألسلحةوذلك عن طريق تزويد حركة فتح       
) هـا ارتيـز   ( ذكرت صحيفة    أخرىمن جهة    .بأنفسهم شؤونهم   إدارة تمكين الفلسطينيين من     إالد  ال تري 
ي تستعد للبدء باستخدام سيارات جيب تعمل بدون سائق فـي عملياتهـا             سرائيل قوات الجيش اإل   أن أمس

 .العسكرية في قطاع غزة
  ٨/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  من االحتفاالت" يشمئز"بيض  والبيت األ"الوحشي والدنيء" بـ القدس هجوم يصفبوش .٥١

 من المجتمع الدولي للهجوم الذي نفذه فلسطيني        اإلدانات توالت   :واشنطن من   ٨/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
، وقال فـي بيـان ليـل        "الوحشي والدنيء "ووصف الرئيس جورج بوش الهجوم بـ       . في القدس الغربية  

م تعازي الصادقة للضحايا وعـائالتهم      ولمرت ألقد أتحدثت للتو مع رئيس الوزراء      : " الجمعة -الخميس  
 فـي وجـه هـذا الهجـوم         إسرائيل جانب   إلى الواليات المتحدة تقف بحزم      إنقلت له   . إسرائيلولشعب  
  ". جميع الدولإدانة يستوجب أبرياءهذا الهجوم الوحشي والدنيء على مدنيين  "أن وأضاف". المروع

 إرهابيعمل  "س من بروكسيل الهجوم، ووصفته بأنه        كوندوليزا راي  األميركيةكما دانت وزيرة الخارجية     
  ". تبرر هذا العملأنال يمكن ألي قضية "، معتبرة انه "ودنيء

كـان علـى    ":  توني فراتو ضمناً صمت الدول العربية المعتدلة، وقال        األبيضانتقد الناطق باسم البيت     و
شدة أن نرى الناس في شوارع غزة        ب لآلمالكان من المخيب    ": ، مضيفا " يدين هذا الهجوم   أنجميع الدول   
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 هـو   اإلطالق على   األهمالشيء  ": أضافلكنه  . "كان هذا مثيرا لالشمئزاز فعال    . ومناطق أخرى يحتفلون  
  ."أن تستمر عملية السالم، وأن الطرفين ملتزمان بها

يركيـة   مرشح االنتخابات األم   أوباماقال باراك   : كاالتنقالً عن الو   ٨/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وأضافت  
 ". بـشدة هـذا االعتـداء الجبـان        أدين " على عملية القدس    من عبر عن رد فعل     أولالرئاسية الذي كان    

 إنوقـال   ".  في الـدفاع عـن نفـسها       إسرائيل تدعم بقوة حق وقدرة      أنعلى الواليات المتحدة    "ضاف  أو
 اإلرهابيينون على هؤالء    يين الذين يتغلب  سرائيل الضحايا وعائالتهم، والى اإل    إلى وصلواتنا تتجه    أفكارنا"

  ".كل يوم من خالل قيامهم بأعمالهم اليومية
 تعلنـا بوضـوح عـدم       أنعلى الواليات المتحدة والمجموعة الدوليـة       "وقالت منافسته هيالري كلينتون     

 في معركتها ضد    إسرائيل جانب   إلى المؤسفة وسنستمر في الوقوف      اإلرهابية األعمالتساهلهما مع هذه    
  ".اإلرهاب

  
  "السالملعملية الصميم محاولة لتوجيه ضربة في "عملية القدس : راونب .٥٢

جرائم  "إنالذي نفذه فلسطيني في القدس الغربية، وقال      دان رئيس الوزراء غوردون براون الهجوم      :لندن
هـذه بكـل     "أن، مـضيفا    "ن العالم بأكمله سيغضب على ما يحدث      أالقتل التي جرت في القدس ستعني       

 من المهم للغاية التركيز على عـدم  أناعتقد "، و"وجيه ضربة في الصميم لعملية السالموضوح محاولة لت 
طريقة  "إنوتابع  ". السماح للراغبين في وقف عملية السالم بالنجاح، وذلك من خالل تصميم العالم بأكمله            

ن وزيـر   وكـا ".  على رجال العنف هؤالء هو التحرك قدما في عملية السالم بالسرعة الممكنـة             اإلجابة
 قلب عملية السالم التي تـم       إلىسهم موجه   "هو  " المثير للصدمة " الهجوم   أنخارجيته ديفيد ميليباند اعتبر     

  ".أخيراًتحريكها 
  ٨/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  "الجبان والوحشي"بـ يصف هجوم القدس ساركوزي .٥٣

 ["لحزم االعتداء بأكبر قدر من ا   "دان الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي      :  صالح عواد  - لندن،  نيويورك
ـ   ]الذي نفذه فلسطيني في القدس الغربية      الهجوم وقال المتحدث باسـم     ".الجبان والوحشي " الذي وصف ب

 الـرئيس   أمس يستقبل مساء    أن الرئيس الذي كان مقررا      إنالرئاسة الفرنسية دافيد مارتينون للصحافيين      
قت مضى مواصلة المفاوضـات، ألن       و أي من   أكثر، سيؤكد انه من الضروري اليوم       زي بيري سرائيلاإل
  ". سياسياإال يكون أنحل النزاع ال يمكن "

 ٨/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  إدانات دولية واسعة لهجوم القدس .٥٤

توالت االدانات من المجتمع الدولي للهجوم الذي نفذه فلسطيني في القـدس            : ٨/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 العنف  أعمالاستمرار  " يؤدي   أن بان كي مون مخاوفه من        العام لألمم المتحدة   األمينبدى  حيث أ . الغربية

 سالم آمـن ودائـم      إحاللمواصلتها من اجل    "التي شدد على وجوب     "  نسف عملية السالم   إلى واإلرهاب
  ".يين والفلسطينيين مبني على حل الدولتينسرائيللإل

صاال هاتفيا بوزيرة الخارجية     الخارجية خافيير سوالنا ات    األوروبي لسياسة االتحاد    األعلىوأجرى الممثل   
يين، علـى مـا   سرائيلوتقديم تعازيه لعائالت الضحايا والقادة اإل" للتنديد بالهجوم"ية تسيبي ليفني   سرائيلاإل

  . الناطقة باسمه كريستينا غاالشأفادت
 نبـذ هـذه     إلـى كندا تدعو جميع القادة الفلسطينيين      "وصرح وزير الخارجية الكندي مكسيم برنييه بأن        

  ". الفظيعة المناقضة لعملية السالماإلرهابيةلتكتيكات ا
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 في  اإلرهابياليابان تدين بشدة الهجوم      "إن أمسوقال وزير الخارجية الياباني ماساهيكو كومورا في بيان         
ي والفلـسطيني   سـرائيل اإل"  يقع حادث من هذا النوع بينما يبذل الجانبان        أنومن المؤسف جدا    ... القدس

 فـي غـزة     اإلنسانيقلقة لتصاعد العنف وتدهور الوضع      " اليابان   أن وأكد".  السالم لىإجهودا للتوصل   "
للـسير  " ستواصل تقديم كل الدعم للجهود التي يقوم بها الطرفان        " طوكيو   أن، موضحا   "إسرائيلوجنوب  

  .في اتجاه السالم
أعربـت  : ندن ل ومن صالح عواد،نيويورك نقالً عن مراسلها في   ٨/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  

 رئـيس الـوزراء   إلـى لالعتداء، وقدمت تعازيها هاتفيـا   " أسفها" ميركل عن    أنجيالالمستشارة األلمانية   
  .  ذوي الضحاياإلى ينقلها أن، طالبة منه أولمرتي سرائيلاإل

دان وزير خارجية السويد كارل بيلـدت أمـس         : وكاالتنقالً عن ال   ٨/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وأوردت  
  ".  غير مقبولإرهابيعمل "ال انه الهجوم وق

وقال المتحـدث    ".رغم الصعوبات  "األوسط مواصلة الحوار في الشرق      إلىودانت اليونان العملية داعية     
 لالعتـداء   إدانتهـا تعبـر عـن     " بالده   أنباسم وزارة الخارجية اليونانية جورج كوموتساكوس في بيان         

  ". على مدرسة دينية في القدساإلرهابي
 الشديدة لهذا االعتـداء     إدانتها"حكومة االسبانية الهجوم، وعبرت وزارة الخارجية االسبانية عن         ودانت ال 

ـ    البـشرية   لـألرواح قدمت تعازيها عن هذه الخسارة المأسـاوية        "و".  الوحشي اإلرهابي"الذي وصفته ب
  ".وتمنت الشفاء العاجل للجرحى

يريرو فالدنر أمس بشدة الهجـوم الـذي اسـتهدف           للعالقات الخارجية بينيتا ف    األوروبيةودانت المفوضة   
  . عن مقتل ثمانية طالبوأسفرمدرسة دينية في القدس 

اثر التفجير الـذي    "  الدولي اإلنسانيانتهاكا خطيرا للقانون    "ودانت منظمة العفو الدولية أمس ما اعتبرته        
  .وقع في القدس الغربية

  
  دوان على غزةلوقف الع" تدخلت"رايس : "ذي جويش كرونيكل"صحيفة  .٥٥

اليهودية الصادرة في لندن أن الحكومة األميركية قامت مـن          " ذي جويش كرونيكل  " كشفت صحيفة    :لندن
عملياتهـا  " لوقـف    إسـرائيل لوزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس بالضغط على       " التدخل الشخصي "خالل  

جـاءت وطالبـت    "رايس  ي قوله أن    إسرائيلونقلت الصحيفة عن وزير      .في قطاع غزة  " الواسعة النطاق 
ية وأعلنت فيه وقف   سرائيل القرار الذي أصدرته الحكومة اإل     أن، معتبرا   "بضرورة وقف العمليات في غزة    

 انتقـاد هـذا     أن الـصحيفة    وأضافت". كان بال معنى وصدر فقط من أجل االستهالك المحلي        "العمليات  
تين السياسية والعـسكرية ألن رد فعـل        يعكس ضيقاً متزايداً داخل المؤسس    "الوزير لقرار وقف العمليات     

في الوقت ذاتـه، كتبـت الـصحيفة ان كبـار المـسؤولين             ". ية لم يكن يتسم بالثبات    سرائيلالحكومة اإل 
وضح خبير حكومي   أ و .ية كانت من حيث العالقات العامة فاشلة      سرائيليين أقروا بأن العمليات اإل    سرائيلاإل

ية المقاتلة كاميرات خاصة    سرائيلات الخاصة بتزويد الوحدات اإل    في العالقات العامة انه على رغم التعليم      
" حمـاس "ية فشلت في توفير أي أدلة مرئية تفيد بأن حركة           سرائيلبأجهزة الفيديو، إال أن وزارة الدفاع اإل      

  .كانت تستخدم المدنيين كساتر ودرع واٍق لها
  ٨/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  غزةمجلس كنائس الشرق األوسط يندد بالمجازر في  .٥٦

أعربت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق األوسط بعد اجتماع لها في قبرص عن بـالغ اسـتنكارها                 
 إلى المقدسة وفي قطاع غزة، وتدعو       األراضيية في   سرائيلللمجازر الوحشية التي تمارسها السلطات اإل     

بدء مفاوضات بين الحكومـة     ية من المناطق الفلسطينية المحتلة، و     سرائيلوقفها فوراً وانسحاب القوات اإل    



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                   ١٠١٢:         العدد                  ٨/٣/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

 حل سياسي عادل ودائم يضمن قيام الدولـة         إلىية والسلطة الوطنية الفلسطينية بهدف الوصول       سرائيلاإل
  . الفلسطينية وعاصمتها القدس

  ٨/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  "المستوطنات غير القانونية" من توسيع "إسرائيل"بريطانيا تحذر  .٥٧

 من توسيع المستوطنات اليهودية قائلة إن أي بناء علـى أرض   أمسإسرائيلحذرت بريطانيا   : )رويترز(
وقال وزير الخارجيـة    . فلسطينية محتلة بما في ذلك القدس الشرقية غير قانوني بموجب القانون الدولي           

رويترز أون  "البريطاني ديفيد ميليباند في رد مكتوب على سؤال في جلسة سؤال وجواب مع قراء موقع                
 ".يإسـرائيل ديد بخصوص تقارير وردت في اآلونة األخيرة عن نشاط اسـتيطاني            نشعر بقلق ش  "،  "الين

ي في أي مكان من األراضي الفلسطينية المحتلة غير         إسرائيلتعتبر بريطانيا أي بناء استيطاني      "وأضاف  
 وقال". هذا يشمل المستوطنات في كل من القدس الشرقية والضفة الغربية         . قانوني بموجب القانون الدولي   

ية تـسيبي ليفنـي     سرائيليليباند الخميس إنه أثار مخاوفه من االستيطان مع كل من وزيرة الخارجية اإل            م
 أن تجمد جميع األنشطة االستيطانية بما فـي ذلـك           سرائيلينبغي إل "وتابع  ". ووزير الدفاع ايهود باراك   

 ".النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة
  ٨/٣/٢٠٠٨البيان 

  
  من زيارتها" الليكود"رئيس بريطانيا تمنع نائب  .٥٨

اليهودية الصادرة في لندن أن وزيرة الداخليـة البريطانيـة جـاكي            " ذي جويش كرونيكل  " كشفت   :لندن
ي موشي فيغلين إلى بريطانيا، وذلك      سرائيلاإل" ليكود"سميث اتخذت قرارا بمنع دخول نائب زعيم حزب         

يث إلى مقـاالت كتبهـا فيغلـين وتعتبـر          وأشارت سم . في إطار صالحياتها الخاصة بمكافحة اإلرهاب     
وبعث مـسؤول  . متطرفة، وأصدرت سميث قرارها على رغم أن فيغلين لم يكن يعتزم القيام بزيارة لندن         

يوضح فيهـا   " ليكود"في شؤون الهجرة في الوكالة المختصة برسالة من صفحتين إلى مكتب نائب زعيم              
" ليكود" الصحيفة إلى أن زعيم      وأشارت.  لندن إلىبحظر دخوله   " تعليماتها الشخصية "أن سميث أصدرت    

 ".إسـرائيل شوكة في خاصرة المؤسسة اليمينية في       "بنيامين نتانياهو يعتبر فيغلين مصدر حرج دائم له و        
ـ              تأجيج أعمال العنف   "وتوضح رسالة سميث أن من المعتقد أن فيغلين سيقوم بأعمال التحريض في لندن ل

  . فة أن الوزيرة اتخذت القرار من أجل الصالح العام، مضي" وبث الكراهيةواإلجرام
من جانبه، قال فيغلين إنه لم يصدر قرار بمنعه من دخول أي دولة أخرى، بل سيلقي محاضرة في كنـدا                 

  .نهاية الشهر الجاري
  ٨/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  المفوضية األوروبية تقدم مساعدات طارئة للفلسطينيين في غزة .٥٩

 في عمان، حزمة    األوروبية التابعة للمفوضية    اإلنسانية دائرة المساعدات    لقتأط:  عايدة الطويل  -عمان  
جديدة من المساعدات تم تكريسها للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك فـي الـدول المـضيفة                 

صدرت قرارا بتقديم المعونة الغذائية للفلسطينيين المستـضعفين داخـل الـضفة            أو .لالجئين الفلسطينيين 
وتهدف المساعدات  ).  مليون دوالر  ٤٣( مليون يورو    ٢٨،٣ية وقطاع غزة، وذلك بتخصيص مبلغ       الغرب

 معظمهـم فـي األراضـي       - مليـون نـسمة      ١،٨ حوالي   - عائلة فلسطينية    ٣٠٠٠٠٠ـلتقديم العون ل  
المفوضـية فـي     وبحسب بيان صادر عن   . الفلسطينية ولكن بعضهم الجئون في سوريا واألردن ولبنان       

  . هذه المساعدات أعلى تمويل أطلقته دائرة المساعدات اإلنسانية التابعة للمفوضيةعمان تعتبر
  ٧/٣/٢٠٠٨الدستور 
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  دين التمييز العنصري ضد العرب والمسلمين في أمريكايألمم المتحدة ل تقرير .٦٠

ت  ندد تقرير لألمم المتحدة نشر أمس، بتحول العرب والمسلمين في الواليات المتحدة منذ هجما              :ب. ف.أ
وطالب السلطات األمريكية بمراجعة     .الحادي عشر من أيلول هدفاً لممارسات األجهزة األمنية العنصرية        

  .تعريف التفرقة العنصرية في التشريعات الفيدرالية وفي الواليات وفي ممارسات المحاكم
 ٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  عملية القدس ومعجزة استمرار المقاومة .٦١

  ياسر الزعاترة
 ، والتي شهدت معركة مخيم جنين البطولية      ،٢٠٠٢ نيسان من العام     ،الصهيونية" السور الواقي "ذ عملية   من

وقوى المقاومة وعناصرها وخالياها تتعرض لحملة قمع ومطاردة بالغة الشراسة كلفتهـا المئـات مـن                
  .  وآالف مؤلفة من األسرى،عناصرها شهداء

ينـسى  (بدليل مسلسل االجتياحات واالعتقاالت والقتل والتـدمير         ، بل لم تهدأ   ،الحملة المذكورة لم تتوقف   
 أما األسوأ فهو البعد الجديد الذي أضيف إليها         ،)رياض المالكي أنه ال توجد صواريخ في الضفة الغربية        

" اإلرهـاب "ممثالً في حرص السلطة على تطبيق البند األول من خريطة الطريق ممثلة في وقف العنف                
  . بكل أشكاله

 ونالت تبعاً لذلك شـهادات حـسن        ،هذا السياق األخير لم تأل أجهزة السلطة جهداً في تنفيذ المطلوب          في  
 إذ أقنعت بعض مجموعـات المقاومـة بتـسليم          ،ية لم تنلها أيام أوسلو    سرائيلسلوك من قبل األجهزة اإل    

هد مميزاً في حـق      وكان الج  ، بينما عملت على مطاردة المترددين واعتقالهم ومصادرة أسلحتهم        ،أسلحتها
  حركة حماس تحت يافطة أن أسلحتها هي لالنقالب على السلطة وليس لمقاومة االحتالل،، 

 فيما تميزت الـشهور التـسعة       ،هكذا صارت خاليا المقاومة بين مطرقة االحتالل وسندان أجهزة السلطة         
  . تالماضية منذ الحسم العسكري في قطاع غزة بعدد أكبر من االجتياحات واالعتقاال

وفرته سلطة أوسلو يسمح للمحتلين بالدخول في       " ديلوكس"كل هذا االستهداف البشع في ظل احتالل فاخر         
 مستخدمين المدنيين   ، من دون خسائر تذكر    ، وفي الغالب  ،ظل حظر التجول فيقتلون ويعتقلون ويخرجون     

 أدى إلى ضعف    ،غربية ومعه نصب الجدار األمني من حول الضفة ال        ، كل هذا االستهداف   ،دروعاً بشرية 
على أن إرادة اإليمان بقيت تحفز      .  إلى جانب خسارتها ألعداد هائلة من الشهداء واألسرى        ،أداء المقاومة 

 رغم إجهاض أكثرهـا     ، وظلت مساعي إحياء العمل المسلح تتوالى دون كلل أو ملل          ،هذا الشعب العظيم  
  .لطة وأخيراً بتعاون الس،باالعتقاالت العشوائية واالجتياحات

 ونحن للعلم نتحدث عـن الـضفة        ،في اآلونة األخيرة سجلت خاليا المقاومة بضع عمليات مهمة ونوعية         
 ومن تلك العمليات عملية الخليل البطولية       ، وليس عن قطاع غزة الذي يتميز بخصوصية مختلفة        ،الغربية

ن خسائر كبيرة في صفوف      وإن لم تسفر ع    ، وبعدها عملية التفجير المزدوجة في ديمونا التي       ،قبل أسابيع 
 ال سيما من طرف حركة حماس التي نفذت عملية الخليل           ، إال إنها كانت بالغة األهمية والداللة      ،المحتلين
 وها هي العملية األخيرة في المدرسة الدينية في القدس تأتي تتويجاً لروعة هذا الفعل المقاوم الذي                 ،أيضاً

 ،تي رفضت االلتزام بالهدنة المجانية التي ال يلتزم بها االحتالل         يسطّره رجال المقاومة من أبناء القوى ال      
فضالً عن دخول مغامرات تفاوضية عبثية يعرف الجميع أنها لن تمنح الفلسطينيين سوى أقل مما عرض                

   ٢٠٠٠,عليهم في كامب ديفيد عام 
موعة ربطت بـشهداء    إعالن فضائية المنار تبني العملية من قبل مج       (عملية القدس كانت أكثر من رائعة       

  ). غزة وبعماد مغنية قد يشير إلى يد لحزب اهللا فيها
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 وقد جاءت عمليته تتويجاً ألداء      ، فكان صيده كبيراً   ، فقد أبدع الشهيد البطل في تنفيذ مهمته       ،وفي أي حال  
 إلـى    وهو تحديداً ما دفع العدو     ،قوى المقاومة البطولي والمتميز في مواجهة االجتياح األخير لقطاع غزة         

 وبالطبع كي يدفع الجماهير إلى االنفضاض من حول حماس بوصفها من            ،تلك الهمجية في ضرب العزل    
  . يجلب لهم الموت والمعاناة

 ،يةسرائيلنذكّر هنا بتلك الثرثرة التي ال تنتهي حول العمل المسلح وجدواه في مواجهة القوة العسكرية اإل               
 وكذلك االنسحاب من قطاع غزة      ، وال بالشاهد اللبناني   ،لكثيرةوردنا على ذلك ال يتمثل بتجارب التاريخ ا       

.  بل بما هو أكثر إفحاماً ممثالً في سؤال البديل         ،الذي عجز أوسلو بعد سبع سنوات عن تفكيك مستوطناته        
 أما المقاومة فلم تعط فرصـتها       ،لقد جربوا المفاوضات ردحاً طويالً من الزمن فلم يعودوا لشعبهم بشيء          

مع العلم أن من ال يستطيع الزواج ال يحق له الزنا كما كان الشيخ              . يار حقيقي مجمع عليه بعد    الكافية كخ 
  . الشهيد أحمد ياسين يردد دائما

  ٨/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  عملية القدس والتهدئة وعملية السالم .٦٢

  هاني المصري
، فـإن   إسـرائيل بصرف النظر عن االجتهادات المختلفة حول جدوى نمط العمليات االستشهادية داخـل             

ي ضد غزة، وراح ضـحيتها      سرائيلعملية القدس التي نُفذت بعد أيام من المحرقة التي نفذها االحتالل اإل           
 ضد االنسانية   إسرائيلمئات الشهداء والجرحى والمعاقين وهدم عشرات المنازل، برهنت على أن جرائم            

نق على غزة، واسـتمرار العـدوان       والعقوبات الجماعية وحرب اإلبادة والمجازر وفرض الحصار الخا       
واالستيطان والجدار والحواجز والحصار واالعتقاالت في الضفة، وفصل القـدس وتهويـدها، ودوران             

 ال يمكن أن تمر دون عقاب، ودون ردة فعل طبيعية وفقاً للقانون الطبيعي،              ،المفاوضات في حلقة مفرغة   
  .اً في االتجاهبأن لكل فعل فعالً مساوياً له في المقدار ومعاكس

ية، سـرائيل لقد برهنت عملية القدس، التي نُفذت في المدينة األكثر أمناً، بحكم كثافة اإلجراءات األمنية اإل              
وفي حي حيوي في القدس الغربية، ويقطن فيه وزراء، على أن الفلسطيني الذي يستعد أن يقـدم نفـسه                   

  .وروحه يستطيع أن يخترق كّل اإلجراءات األمنية
ي ضد الشعب الفلسطيني، يوحد هذا الـشعب،        سرائيلاً، برهنت العملية على أن تصاعد العدوان اإل       وأخير

رغم االنقسام، ويقوي المقاومة، ألنه يجعل المقاومة خياراً ال بديل له، فصور األطفال القتلـى والـدمار                 
 وفقـاً لتقـارير     ،١٩٦٧والحالة المعيشية، التي وصلت في غزة الى أسوأ وضع منذ االحـتالل العـام               

  .المنظمات البريطانية والدولية، كفيلة بتقديم حوافز ودوافع ال حصر لها النضمام مقاومين جدد للمقاومة
في هذا السياق، ال يفيد، بل يضر الرد الفلسطيني الرسمي بإدانة عملية القدس، وإدانـة كـل اسـتهداف                   

فالسبب يقع باالحتالل والعـدوان     . يجة وليست سبباً  فعملية القدس نت  .. يينسرائيلللمدنيين الفلسطينيين واإل  
فال ُيعقَل  .. واالستيطان والجدار والمجازر والحصار واالعتقاالت ومصادرة حاضر ومستقبل الفلسطينيين        

  ..مساواة الجالّد والضحية، حتى لو ارتكبت الضحية أخطاء في سياق دفاعها عن النفس
ياً، وهذا أمر   إسرائيل ٢٠ فلسطيني، وقُِتل أقّل من      ٤٠٠كثر من   منذ اجتماع أنابوليس حتى اآلن، استشهد أ      

المقاومـة  "فانتقـاد   !! ال يمكن أن يمر دون رد، بانتظار انتهاء الجدال الفلسطيني حول أشكال المقاومـة             
فمن ينتقد المقاومة الممارسة، عليه أن يقـدم نموذجـاً          ". المفاوضات العبثية "ال معنى له، في ظل      " العبثية

  "..للمقاومة العبثية"لمقاومة المثمرة، وإالّ فإن انتقاده سيعطي شرعية وقوة أكبر ل
هناك من يبالغ في القول، إن عملية القدس ستُفِشل فرص نجاح التهدئة، التي شُِرع بالعمل من أجلها بعـد        

سطيني اسـتئناف   زيارة رايس، وبعد أن تقدم الموقف الفلسطيني خطوة الى األمام، باشتراط الرئيس الفل            
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المفاوضات بتحقيق التهدئة المتبادلة والشاملة والمتزامنة، بعد أن كان يطالب بوقف إطـالق الـصواريخ               
  . ستتذرع بها للتنصل من التهدئة وتصعيد العدوانإسرائيلبحجة أن .. أوالً

تخابات التشريعية وبعدها،    حالياً، وطوال السنوات الماضية، قبل االن      إسرائيلأما الحقيقة العارية؛ فهي أن      
على غزة وبعدها، ترفض كل مبادرات التهدئة المتبادلة، ووقـف إطـالق النـار              " حماس"وقبل سيطرة   

، يضعف قوة   "وقف متبادل للعنف  " تعتبر موافقتها على     إسرائيلف.. المتبادل، الفلسطينية والعربية والدولية   
ستفادة من تفوقها العـسكري وتحكّمهـا فـي زمـام            من إمكانية اال   إسرائيلية، ويحرم   سرائيلالردع اإل 
، وغيرهـا مـن الفـصائل، علـى الـشروط           "حماس"كما أن أية تهدئة ال تترافق مع موافقة         .. المبادرة

ية المعروفة، يعطي لهذه الفصائل فرصة إلقامة قاعدة ثابتة آمنة لها، كما يعطيها فرصة اللتقاط               سرائيلاإل
ريب، والحصول على األسلحة، ما يمكّنها من خوض الجوالت القادمة مـن            األنفاس وتثبيت مواقعها والتد   

  .. موقع أقوى
 ماذا تفعل، ومتى تمتنع عـن       إسرائيلية تريد وقف المقاومة أوالً، ثم بعد ذلك تحدد          سرائيلفالحكومات اإل 

  ..تنفيذ العمليات العسكرية، أو ال تمتنع، كما يحدث حالياً في الضفة
 ال تريد تهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة، بعد عملية القدس،          إسرائيلذرة من الشك بأن     ولمن ال يزال لديه     

مثلما كانت قبل العملية، نحيله إلى أقوال الجنرال عاموس جلعاد، المستشار الـسياسي لـوزارة الـدفاع                 
ضات بوساطة  ية، التي نفى فيها، وقبل عملية القدس، صحة األنباء التي أشارت الى وجود مفاو             سرائيلاإل

     ألنها منظمة إرهابية دمويـة،  "حماس" ال تجري مفاوضات مع   إسرائيلمصرية، ومباركة أميركية، ألن ،
 لتصعيد العدوان في غزة، لم تتوقـف وال         إسرائيلإن أقوال جلعاد، واستعدادات     .. إسرائيلهدفها تدمير   

ألولمرت وبـاراك، وللجـيش،     لحظة واحدة، بعد أن أعطى المجلس الوزاري المصغّر الضوء األخضر           
  ..إسرائيللعمل كل ما يلزم لوقف إطالق الصواريخ والقذائف على 

  ، كالهما مرإسرائيلخياران أمام 
، غير جاهزة للسالم، وتعمل على فرض الحقائق على األرض، التي تجعل الحـل              إسرائيلوإذا استمرت   

دامت حكومة أولمرت تفرغ المفاوضات مـن       ي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عملياً، وما         سرائيلاإل
، كي تتمكن من وقف الصواريخ، خياران       إسرائيلأي مضمون جدي، يؤهلها للتوصل التفاق، يبقى أمام         

اثنان ال أكثر، وكالهما مر..  
الخيار األول؛ أن تقوم بعملية عسكرية واسعة تنتهي باحتالل كامل قطاع غزة، ولكن خطورة هذا الخيار                

ية تتكبد خسائر فادحة، كما أنّه سـيؤدي الـى إعـادة توحيـد              سرائيلن جداً أن يجعل القوات اإل     أنّه يمك 
الـشتاء  "الفلسطينيين، رغماً عن قياداتهم وفصائلهم، كما الحظنا نموذجاً عن ذلك، أثنـاء تنفيـذ عمليـة         

  .في غزة، فقد توحد الفلسطينيون في كل مكان ضد االحتالل" الساخن
، تقضي بوقف العـدوان مقابـل وقـف إطـالق     "حماس" بعقد صفقة مع    إسرائيلأن تقوم   الخيار الثاني؛   

أن تكون التهدئـة شـاملة ومتبادلـة        " حماس"ولكن هذا الخيار يصطدم باشتراط      .. الصواريخ والقذائف 
ومتزامنة، وتشمل الضفة وغزة، وأن تتضمن الصفقة رفع الحصار وفتح الحدود والمعـابر، خـصوصاً               

ية داخـل الـصحافة، وحتـى داخـل         سرائيلالمالحظ أن هناك تصاعداً في األصوات اإل      و.. معبر رفح 
، "حمـاس "حتى الوزير عامي ايلون طالب باالتفاق مع        ".. حماس"الحكومة، والتي تطالب بفتح حوار مع       

-خطورة هذا الخيـار     ".. حماس"يين، في استطالع، فتح حوار بين حكومتهم و       سرائيلمن اإل % ٦٤وأيد  
بموقفها وبرنامجها وبخيار المقاومة، ما يحولها الى       " حماس" أنّه يحدث مع تمسك      -"حماس"ر مع   فتح حوا 

والفصائل الفلسطينية األخرى، قد اسـتفادت مـن        " حماس"هدنة مؤقتة، سرعان ما تنهار بعدها، وتكون        
  .التهدئة لالستعداد للجوالت القادمة

حتى اآلن، كبيرة على الفلسطينيين، ألنه يمكن أن يعمق         ياً  إسرائيلخطورة هذا الخيار، رغم أنه مرفوض       
االنقسام الفلسطيني والجغرافي، ويؤدي الى المزيد من امتعاض كافة األطراف الفلـسطينية، خـصوصاً              
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السلطة، ألن ما يجري على األرض، يدّل على أنها لم تستطع أن تقدم نموذجاً مغايراً لغزة، ألن العدوان                  
التي حققتها منـذ    " بمزاياها"الخ، في الضفة، حرم السلطة من التمتع        ..  واالعتقاالت واالستيطان والجدار 

حزيران الماضي وحتى اآلن، ويجعلها تبدو كرشوة مقابل وقف المقاومة والسعي لتطبيـق االلتزامـات               
  ..الفلسطينية في خارطة الطريق من جانب واحد

.. أثير كل ما يجري على عملية السالم والمفاوضـات        وآخر نقطة أود اإلشارة إليها في هذا المقال، هي ت         
، فإنها مرشحة للتدهور واالنهيار، إذا مـا        "الشتاء الساخن "فإذا كانت هذه العملية ميتة وضارة قبل عملية         

، "حمـاس "سارت حكومة أولمرت لتنفيذ ما قررته، وهو خيار يقع بين خيار احتالل غزة وعقد هدنة مع                 
، إلى أن يقتنع الفلسطينيون ككل، أو مـن يطلـق           "الشتاء الساخن " شبيهة بعملية    بحيث يتم تكرار عمليات   

  ..الصواريخ والقذائف، أن إطالقها مكلّفٌ كثيراً، وأكثر من الفوائد المترتبة عليها
 تحصد مـساوئ    إسرائيلإن االحتالل البطيء، والمحرقة المستمرة، وعمليات الكرة المتدحرجة، سيجعل          

فال طريق لتحقيق األمن، سوى طريق السالم، الذي يحقق الحد          .. مل، والهدنة المتبادلة معها   االحتالل الكا 
األدنى من الحقوق الفلسطينية بإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس، على األراضي المحتلـة العـام                

 لهذا  رائيلإسونحن بحاجة الى وقت وكفاح حتى تنضج        .. ٤٩١، وحّل مشكلة الالجئين وفقاً لقرار       ١٩٦٧
  !!السالم

  ٨/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  احتفاالت غزة واشمئزاز بوش .٦٣

  عبد الباري عطوان
ان يدين الرئيس االمريكي جورج بوش عملية اقتحام المدرسة الدينية اليهودية في القدس الغربية المحتلة،               

س، ولكـن ان يـشعر      فهذا امر متوقع وغير مستغرب منه وال حتي من الرئيس الفلسطيني محمود عبـا             
باالشمئزاز من جراء احتفال بعض الفلسطينيين في قطاع غزة بالعملية والتعبير عن فـرحهم بحـدوثها،                

  .فهذا امر يكشف عن نظرة عنصرية، واستخفاف واضح بالضحايا العرب والمسلمين
ا بكلمة تعاطف   الرئيس بوش وحليفاه الفرنسي نيكوال ساركوزي وااللمانية أنجيال ميركل لم ينطقوا جميع           

ية في هجمات فاشية دون شفقة او رحمـة،         سرائيلواحدة مع الشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم الغارات اإل       
  .وكان آخرهم الرضيعة اميرة ابو عصر التي لم تبلغ الشهر من عمرها

 يين باعتبارهم سوبر جنس والصمت المخجـل علـي الـضحايا          سرائيلهذا االنحياز الفاضح للضحايا اإل    
اآلخرين من غيرهم، هو السبب الرئيسي الذي يؤدي الي تصاعد العنف والالاستقرار في العالم بأسـره،                

  .ويصب في مصلحة الجماعات المتطرفة
الرئيس االمريكي جورج بوش خاض حربين في العراق وافغانستان كلفتا البشرية اكثر من مليون شهيد،               

ر حتي هذه اللحظة، انتقاما لضحايا هجوم الحادي عشر من           مليار دوال  ٨٠٠والخزانة االمريكية اكثر من     
 من ابنائهم واطفالهم في ثالثة ايام علي ايدي غارات          ١٢٥، فماذا يتوقع من اناس خسروا       )سبتمبر(ايلول  

  يين؟سرائيلحلفائه اإل
 هاجمت ابناء قطاع غزة بالدبابات والطائرات والصواريخ بعد ان جوعتهم وقطعت عـنهم كـل                إسرائيل

مدادات الوقود والطعام والدواء، واحكمت اغالق منافذهم الي العالم الخارجي، وهددتهم بمحارق اكبـر،              ا
ومع ذلك لم تصدر كلمة ادانة واحدة من البيت االبيض، بل سلسلة من التبريرات لهذه العقوبات الجماعية                 

االمريكي في مجلـس االمـن      واالكثر من ذلك اقدام المندوب      . النازية باعتبارها حق الدفاع عن النفس       
  . وجرائمها هذهإسرائيلالدولي علي عرقلة صدور قرار يدين 
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نحن ال نقر العنف وال قتل المدنيين، ولكننا نشعر بمرارة من هذا النفاق الغربي، واالمريكي علي وجـه                  
 الضوء االخضر لمواصلة مجازرهـا ضـد        إسرائيلالخصوص، تجاه ضحايانا، وهو النفاق الذي يعطي        

  .فلسطينيين الممتدة منذ اكثر من ستين عاماال
هذه الحكومات الغربية المنافقة اقامت دوال لكل شعوب األرض المضطهدة ابتداء من تيمـور الـشرقية،                
وانتهاء بكوسوفو، اما عندما يتعلق االمر بالفلسطينيين فإن كل القيم االخالقية التي يستندون اليها القامـة                

  . بقرة مقدسة ال يجب ان تمس بأي شكل من االشكالإسرائيلجانبا، الن هذه الدول المستقلة توضع 
لمـاذا تعتبـر    : نسأل االدارة االمريكية وكل الحكومات الغربية التي تدور في فلكها سؤاال محددا، وهـو             

الهجوم علي مدرسة دينية يهودية في قلب القدس عمال ارهابيا، بينما تري الهجوم علي مدرسة اصـولية                 
في باكستان او افغانستان عمال بطوليا مشروعا يستحق االشادة، واصحابه ينالون ارفع االوسمة             اسالمية  
  والنياشين؟

المدرسة اليهودية التي تعرضت للهجوم في القدس المحتلة هي اكبر معمل تفريخ للتطرف والمتطـرفين               
 في الخليل عنـدما اقـتحم       اليهود الذين يمثلهم باروخ غولدشتاين، الذي ارتكب مجزرة الحرم االبراهيمي         

الحرم فجرا واطلق نيران رشاشه علي المصلين من الخلف، فقتل اكثر من عشرين منهم دون اي سـبب                  
  .غير الكراهية والتنفيس عن احقاده الدينية والعنصرية

هذه المدرسة وامثالها هي التي تفرخ المستوطنين المتطرفين الذين يستولون علـي االراضـي العربيـة                
، ويقيمون فوقها المستوطنات، ويحاولون حرق الحرم القدسي الشريف مرة اخري، ويقفون خلـف              بالقوة

الحفريات التي تزعزع اساساته بحثا عن هيكل سليمان المزعوم، ويروعون االبرياء العزل في الخليـل               
  .ونابلس وطولكرم وكفر قاسم والناصرة وغيرها
لسطيني المحاصر المجوع ال يملك الطـائرات والـدبابات         نعلم جيدا ان الحرب غير متكافئة، فالشعب الف       

 بدعم امريكي ـ غربي،  إسرائيلوالصواريخ الحديثة، ويواجه حصارين في وقت واحد، حصارا تفرضه 
وحصارا من االنظمة العربية المتواطئة والمشاركة في خنقه وإذالله، ولكن هذا الشعب لم يعد يملـك اي                 

  .خيار آخر غير المقاومة
ا يجادل البعض بان المقاومة السلمية مثل التظاهرات والعصيان المدني علي طريقة المهاتما غاندي              وربم

هي االجدي في ظل هذا الخلل الكبير في موازين القوي، ونحن ال نعارض هذا الخيـار، ونـري مـدي             
ها ليس السويد   صوابيته نظريا، ولكن علينا ان نتذكر جميعا ان من يحتل االرض الفلسطينية، ويقتل ابناء             

وال سويسرا وال حتي بريطانيا، وانما هو عدو يتلذذ بقتل االطفال، ونسف البيوت فوق رؤوس اصحابها،                
ويهدد نائب وزير دفاعه بمحارق اذا لم تتوقف اعمال المقاومـة واطـالق الـصواريخ البدائيـة علـي                   

  .ية شمال قطاع غزةسرائيلالمستوطنات اإل
المجموعة المحيطة به، يختار النهج السلمي، ويتخلـي عـن المقاومـة،            هذا هو الرئيس محمود عباس و     

 عامـا   ١٢ فما الذي حصده وعلي مدي       ،ويدين عملياتها ويصفها بأنها حقيرة ويري ان صواريخها عبثية        
يين غير المهانة والذل والمزيد من المستوطنات والحواجز والقتـل ألبنـاء            سرائيلمن المفاوضات مع اإل   

  ت العسكرية تحت نافذة غرفة نومه في رام اهللا؟شعبه، والتوغال
 تريد االمن، ولكنها تسعي في الوقت نفسه من اجل نسفه بمجازرها االستفزازية الدمويـة التـي                 إسرائيل

تستهدف ابناء الشعب الفلسطيني، ورفضها ألي هدنة ال تتوافـق مـع شـروطها التعجيزيـة المهينـة،                  
  .ة السلمية سواء كانوا من العرب او الفلسطينيينوتقويضها لمصداقية شركائها في العملي

المجازر االخيرة في غزة كانت هروبا من استحقاقات العملية التفاوضية، مثل وقف االسـتيطان وازالـة                
الحواجز واالفراج عن األسري، وهي كلها واردة في خريطة الطريق، واجهاضا لمؤتمر انابوليس للسالم              

ش بنفسه وحضرته معظم الحكومات العربية ممثلة بوزراء خارجيتهـا،          الذي رعاه الرئيس االمريكي بو    
  .ولم نسمع من راعي هذا المؤتمر كلمة عتاب واحدة لحلفائه علي افعالهم الشنيعة هذه
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ربما يرسل ايهود اولمرت دباباته مرة اخري فجر اليوم او الغد او بعد الغد الي قطاع غـزة لالنتقـام،                    
هود المتعطشين للدم الفلسطيني، خاصة بعد ان اعلنت حركة حماس علي لسان            واشفاء غليل المتطرفين الي   

احد المتحدثين باسمها، تبنيها لعملية الهجوم علي المدرسة اليهودية في القدس، ولكننا نطمئنه بانه حتي لو                
يين لـن ينعمـوا بـاألمن       سرائيلافني جميع ابناء قطاع غزة، ووضعهم في افران غاز عصرية، فان اإل           

  .الستقرار، وستستمر المقاومة بكل الطرق والوسائلوا
 نجحت من خالل الضغوط واألسوار العنصرية العازلة، والحواجز العسكرية المهينة في الضفة             إسرائيل

في وقف العمليات االستشهادية لفترة وجيـزة، ليعوضـها رجـال المقاومـة             )  حاجزا حتي اآلن   ٦٢٠(
، وها هي العمليـات االستـشهادية       )وهي مدينتي بالمناسبة  (ن  بالصواريخ التي وصلت الي مدينة عسقال     

تعود بقوة، احداها في السوق الرئيسي بمدينة ديمونة في قلب صحراء النقب، واالخري في قلب القـدس                 
  .إسرائيلالغربية، وهما المدينتان االكثر تحصينا في 
سطينيين في اوساط حلفائهم الغربيين من      ، وشيطنتهم للفل  إسرائيلالخلل يكمن في العقلية االستعالئية لحكام       

خالل حمالت الكذب والتضليل وطمس الحقائق، وطالما استمر هذا الخلل ستستمر عمليات القتـل فـي                
  .ي واحدإسرائيلصفوف الجانبين، وان بدرجة نسبية مرعبة اي عشرين فلسطينيا مقابل 

اوض مع حركة حماس للتوصـل الـي        يين يطالبون حكومتهم بالتف   سرائيلخمسة وستون في المئة من اإل     
هدنة، ولكن هذه الحكومة التي تقول انها تمثل الديمقراطية الوحيدة في الشرق االوسـط تـرفض ذلـك،                  
وتصر علي الحروب والمجازر والعقوبات الجماعية، وقتل االطفال والرضع، النها ببساطة شديدة تخضع             

  .ا في الكنيستالبتزاز مجموعة من المتطرفين اليهود يتحكمون بمصيره
عندما يرقص ابناء قطاع غزة طربا في الشوارع المظلمة نتيجة انقطاع الكهرباء، ويطلقـون االلعـاب                

ية قد تستهدفهم في اي لحظة وتحصد       سرائيلالنارية فرحا بعملية القدس، رغم انهم يعلمون ان الغارات اإل         
 يعـد يخـاف المـوت، وال يتحـسب          ارواح العشرات وربما المئات منهم، فهذا يعني ان هناك شعبا لم          

  . الحقيقية، والخطأ الكبير في حسابات قادتهاإسرائيلللعواقب، وهنا تكمن مأساة 
ية وفنائها، الن قادتها اختاروا الحرب      سرائيلمجازر غزة ربما تسجل بداية العد التنازلي النهيار الدولة اإل         
  . من يؤيدهم في الغرب لألسف الشديدعلي السالم، ونزعوا العنصر االنساني عن ضحاياهم، ووجدوا
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