
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  "إسرائيل"مصادر فلسطينية توزع وثيقة قدمتها حكومة هنية لألوروبيين إلنهاء الصراع مع 
   وحدة استيطانية جديدة في القدس٤٠٠ية لبناء إسرائيلخطة 

  صالح يكشف عن أنفاق جديدة تحت األقصىرائد الشيخ 
  "فتح"و" حماس"ال مؤشرات لحوار مرتقب بين حركتي : نزالمحمد 
  تصريحات عباس حول التهدئة محاوالت للفرار من حرج العودة للمفاوضات: الرقب

 "غير مناسب"ي سرائيلاستئناف االستيطان اإل: اشنطنو

ـ   : عباس  خطـة   ىهنية وافق عل
مفاوضات تجري   حماسدايتون و 

  لحماية قادتها مع تل أبيب
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                   ١٠١٥:         العدد                  ١١/٣/٢٠٠٨ الثالثاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥  المطلوب تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة: هنية يتعهد تسهيل جهود الوساطة المصرية .٢
 ٦  ات مع حماس للتهدئةولش الدخول في مفاوضون ذُهلوا بعد طلب وعباس والمصري": الديار" .٣
 ٦ "إسرائيل"مصادر فلسطينية توزع وثيقة قدمتها حكومة هنية لألوروبيين إلنهاء الصراع مع  .٤
 ٨  السلطة تنفي لقاًء قريباً بين عباس وأولمرت .٥
 ٨   عباس أمام شعبه" أهنتم: " الضفةمستوطنات جديدة بناء "سرائيلإ"بقرار  يندد عريقات .٦
 ٩  استمرار االستيطان ينسف المفاوضات ويعيد المنطقة إلى دوامة العنف:  فياضحكومة .٧
 ٩  دة بالمبادرة اليمنيةوفد من منظمة التحرير يتوجه إلى اليمن للتأكيد على ترحيب القيا .٨
 ٩   لغياب الثقة الحقيقة نظراًالوضع الفلسطيني معقد جداً: حمد .٩
 ٩ الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لمواجهة نتائج اجتياحات غزة .١٠
    

    :المقاومة
 ١٠  "فتح"و" حماس"ؤشرات لحوار مرتقب بين حركتي ال م: نزالمحمد  .١١
 ١٠  لها مالحظات على بعض بنودها" حماس"المبادرة و لليمن للبحث في اً تقرر ارسال وفد"فتح" .١٢
 ١١  تصريحات عباس حول التهدئة محاوالت للفرار من حرج العودة للمفاوضات: الرقب .١٣
 ١١   يسرائيلللتهدئة في حال توقف العدوان اإل تبديان استعدادهما "الجهاد"و" حماس" .١٤
 ١١  "حماس"قرار التهدئة إعالن رسمي بفشل محاوالت استئصال : مشير المصري .١٥
 ١٢  ها لن تمنح االحتالل الصهيوني تهدئة مجانيةتؤكد أن" كتائب القسام" .١٦
 ١٢   ينفي تعرضه ألي محاولة اغتيالتوفيق أبو خوصة  .١٧
 ١٢  والشعب أثبت العكس.. ضغطت على الشعب الفلسطيني لجعله يستسلم" إسرائيل: "شلح .١٨
 ١٣    فلسطينياً ينتمون لحماس وفتح والشعبية٢٠تعتقل " إسرائيل: "فة الغربيةالض .١٩
 ١٣  للوقوف عند مسؤولياتها تجاه األقصى والشعب الفلسطيني" القمة اإلسالمية"تدعو " حماس" .٢٠
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
 ١٣    وحدة استيطانية جديدة في القدس٤٠٠ية لبناء إسرائيلخطة  .٢١
 ١٣  ال اتفاق لوقف اطالق النار مع حماس: اولمرت .٢٢
 ١٤  الهجمات "كبح"الحرب ضد حماس مستمرة؛ ومصدر عسكري يؤكد وجود تعليمات بـ:باراك .٢٣
 ١٤  ح لحماس اختيار الوقت الذي تهاجم فيه والوقت الذي تتوقف فيهلن نسم: لفني .٢٤
 ١٥  تجري تدريبات عسكرية بمحاذاة طابا على الحدود مع مصر "إسرائيل" .٢٥
 ١٥   قوات االحتالل ترفض تسليم جثمان منفذ عملية القدس لذويه لدفنها .٢٦
 ١٥  المدرسة الدينية اليهودية ترفض استقبال أولمرت .٢٧
 ١٥  يسرائيلتزايد الرفض الدرزي للخدمة في الجيش اإل .٢٨
 ١٦  فاسدان" إسرائيل"المجتمع والمؤسسة في : المدعي العام الجديد .٢٩
 ١٦  تواجه أسوأ أزمة مائية منذ عقد "إسرائيل: "يةإسرائيلصحيفة  .٣٠
    

    :األرض، الشعب
 ١٦  صالح يكشف عن أنفاق جديدة تحت األقصىرائد الشيخ  .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠١٥:         العدد                  ١١/٣/٢٠٠٨ الثالثاء :التاريخ

 ١٧   تبدأ بتسجيل ما يسمى بأمالك يهودية في القدس"إسرائيل" .٣٢
 ١٧  جهاز المخابرات العامة اعتقله مناشدة عباس التدخل إلطالق سراح صحافي .٣٣
 ١٧   تخيم على اعتصام ذويهم بغزةاألسرى ية المتصاعدة بحقسرائيلاالنتهاكات اإل: تحقيق .٣٤
 ١٨  لنازحة من مخيم البارد المقيمة في مدارس البداويا ت الفلسطينيةعائالالإجالء  بدء عملية  .٣٥
   

   :صحة
  ١٨  غزةمستشفى لألطفال في  تمنع وزيراً إيطالياً من زيارة "إسرائيل" .٣٦
   

   : األردن
 ١٨  العاهل األردني يؤكد رفض األردن التوسع في النشاطات االستيطانية .٣٧
 ١٨  نواب أردنيون يطالبون الحكومة بقطع العالقات مع الكيان الصهيوني .٣٨
 ١٩   األمن األردني يحاصر منزل أقارب شهيد عملية القدس .٣٩
 ١٩  لسطينييني لمنازل نواب فسرائيلتدين القصف اإللجنة فلسطين النيابية  .٤٠
   

   :لبنان
 ١٩  هناك من يسوق للتوطين و يحضر له: حزب اهللا .٤١
   

   :عربي، إسالمي
 ١٩  أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إعالن فشل عملية السالم: موسى .٤٢
 ٢٠  ي ينسف جهود السالمسرائيلمرار االستيطان اإلاست: وزارة الخارجية المصرية .٤٣
 ٢٠ الجامعة العربية تدعوإلى تحرك سياسي وإعالمي إلنقاذ المعتقلين الفلسطينيين .٤٤
 ٢٠  القاهرة ال تتوقع تبلور هدنة قبل قمة دمشق .٤٥
 ٢١  مصر تعتزم طرح مبادرة شاملة تتضمن التهدئة والحدود والحصار واألسرى: يمحمد بسيون .٤٦
 ٢١  كيان مصطنع آيل للزوال" إسرائيل: "رمضان شلح نجاد لدى استقباله .٤٧
 ٢١  مدنيين في غزةالتنديد بالهجوم على المدرسة التلمودية متالزم مع إدانة قتل ال: أوغلي .٤٨
 ٢١  إسالميا خالل تظاهرتين للتضامن مع غزة٤٤توقيف : المغرب .٤٩
 ٢٢       يةسرائيلوزراء خارجية الدول اإلسالمية ينددون بالهيمنة اإل .٥٠
 ٢٢    إسرائيل سوريا تنتقد مجلس األمن لعجزه عن مساءلة .٥١
 ٢٢ الوزراء العرب اعتمدوا المبادرة اليمنية لمعالجة االنقسام الفلسطيني: يحيى صالح .٥٢
 ٢٢  الكويتية استنكرت الصمت العربي تجاه غزة" المحامين" .٥٣
   

   :دولي
 ٢٢  "غير مناسب"ي سرائيلالستيطان اإلاستئناف ا: واشنطن .٥٤
 ٢٣   توسيع االستيطان يثير إدانات دولية .٥٥
 ٢٣   أوقفوا االستعمار: الرئيس الفرنسي لبيريز .٥٦
 ٢٣  ةوقف خططها االستيطاني" إسرائيل"على : أمين عام األمم المتحدة .٥٧
 ٢٤   االتحاد األوروبي يدعو الستنئاف محادثات السالم .٥٨
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 ٢٤   تشيني يزور الشرق األوسط لتقديم ضمانات بشأن السالم: واشنطن .٥٩
 ٢٤   " إسرائيل"قبرص التركية تفتتح مكتباً تجارياً في  .٦٠
    
   :ريراقت

 ٢٤   المتاحة ضد الفلسطينيينإسرائيلخيارات  .٦١
   

    :حوارات ومقاالت
 ٢٦  نقوال ناصر... طريق الخروج من غزة .٦٢
 ٣٠  فهمي هويدي... مفاجآت أسبوع ساخن .٦٣
 ٣٣  عريب الرنتاوي... "الصفقة الشاملة"ق إلى في الطري .٦٤
    

  ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  لحماية قادتها مفاوضات مع تل أبيبتجري  حماس خطة دايتون وىهنية وافق عل: عباس .١

أكد الرئيس الفلسطيني محمـود     :  نبيل غيشان  ،عمان نقالً عن مراسلها في    ١١/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
بهدف التوصـل إلـى     " في تل أبيب     إسرائيلتجري مفاوضات سرية حالياً مع      " حماس"باس أن حركة    ع

لهـا طـابع سياسـي،      "وأشار إلى أن هذه المفاوضات      ". تهدئة لحماية قيادات الحركة من خطر التصفية      
طيني فـي   وقال في لقاء مع عدد من الصحافيين األردنيين في منزل السفير الفلس            ".بخالف الطابع األمني  

، " تشغيل معبر رفـح    إعادةاتفاق مبدئي على    " توصلتا إلى    إسرائيلعمان مساء أول من أمس إن مصر و       
وشدد على أهمية أن يتم فتح المعبر وفق االتفاق         . لكنه أشار إلى أن هذا االتفاق سيستكمل األسبوع المقبل        

. سطينية ومصر والواليـات المتحـدة   والسلطة الفلإسرائيلالخماسي الذي يشارك فيه االتحاد األوروبي و  
وحذّر من أن عدم الوصول     ". لم تقطع شوطاً متقدماً   "يين  سرائيلوأشار إلى أن المفاوضات بين السلطة واإل      

واتهم  ".عسيراً وكارثياً "إلى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي خالل هذا العام من شأنه أن يجعل الوضع               
ـ  " يةسرائيل اإل طرفاً رئيسياً ومؤثراً في الحكومة    " محاولة تعطيل مسار المفاوضـات الجاريـة       "لم يسمه ب

لن نتوصل إلى هذا السالم من دون ضغط أميركي مؤثر على الجانـب             : "وقال". وإفشالها ألسباب داخلية  
أي اتفاق سيتمخض عن المفاوضات سيعرض على الشعب الفلسطيني فـي           "وشدد على أن    ". يسرائيلاإل

ووصف العدوان  ". ب الحق في قبول أو رفض أي اتفاق يخص القضية الفلسطينية          استفتاء عام، ألنه صاح   
  ".محرقة"ي على قطاع غزة بأنه سرائيلاإل

من أجل أن يقول الـشعب كلمتـه        "وأبدى عباس استعداده إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية         
إلى صنعاء لمناقشة مبادرة الـرئيس      وأكد أنه سيرسل موفداً عنه      ". الفصل في خياره السياسي الذي يريد     

  .اليمني علي عبداهللا صالح
خالـد مـشعل، لكـن      ) رئيس المكتب السياسي للحركة   (قراراتها بيد   "، قائالً إن    "حماس"وغمز من قناة    

 علـى األجنـدة الفلـسطينية عبـر         إقليمية، ملمحاً إلى دخول أطراف      "قرارات مشعل ال نعرف بيد من     
  ".سحما"اتصاالتها مع قيادات 

عباس الرئيس   هاجم   : بسام البدارين  ،عمان نقالً عن مراسلها في    ١١/٣/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  
 هنية وقيادة الداخل في الحركة ليسوا مـؤثرين         إسماعيلن  أ ىلإ  ملمحاً ،قيادة حماس واتهمها باالزدواجية   

حكومة وان اتفاقـا تـم   نه دافع عن حق حماس في تشكيل ال   أ عباس وأوضح .في القرار في هذه المرحلة    
 حمـاس تريـد     أن هنية علي تنفيذ خطة دايتون وان هنية ابلغه          إسماعيل آنذاكبينه وبين رئيس الوزراء     
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الشراكة وتنفيذ هذه الخطة معا نافيا بشكل قطعي ما تروجه حماس بأن هذه الخطة هي مـؤامرة علـي                   
  . القضية الفلسطينية خاصة وان حماس مطلعة عليها تماماأوحماس 
 حماس لها مشروعها الـسياسي      إنن السلطة تختلف مع حماس في المشروع السياسي، وقال          أ إلىولفت  

 حماس تريـد    إنوقال عباس    .حمد يوسف أ سويسرا من خالل مستشار هنية       إلىالخاص فيها الذي قدمته     
 حماس لم   أن، كما   إليها حماس قدمت مشروعها     أن الرئيسة السويسرية    أخبرتنيسالما علي طريقتها وقد     

  .تتنصل من المشروع
  .وتحدث عباس عن وجود عناصر وفكر لتنظيم القاعدة في قطاع غزة

 عباس علي ضرورة عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح قبل نهاية العام الجاري، وكـذلك عقـد                  وأكد
مـا انتهـت    إذا بحسبه ال احد يعرف ما الذي سيحصل      ألنهالمجلس الوطني الفلسطيني خالل العام ذاته،       

 .المفاوضات الجارية حاليا بالفشل
 وعن وكالـة   منير عبد الرحمن     ،عمان نقالً عن مراسلها في    ١١/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   وأوردت  

 في عمان   األردنيقال الرئيس عباس خالل تصريح صحفي عقده عقب اللقاء الذي جمعه مع العاهل              : وفا
 أن المصريين، وتمنينا علـيهم      إلخواننا، وقد قلنا ذلك      الصواريخ إطالق وجهة نظرنا هي وقف      إن: أمس

وأضاف الرئيس أننا قلنا إنه ال بد من وقف العمليات بالكامل،            . يهمنا ان يرتاح شعبنا في غزة      إذيتدخلوا  
  :وذلك وفق ما يلي

 أن توقف حماس الصواريخ، وتعرفون رأيي في هذا الشأن منذ زمـن، ويجـب أن تتوقـف هـذه                    :أوالً
  .خالصواري

  . عن الهجوم على قطاع غزة والضفة الغربيةإسرائيل وبالمقابل أن تتوقف :ثانياً
  . أن يخف الحصار مبدئيا على قطاع غزة بالذات:ثالثاً
 أن تُفتح المعابر األخرى، مثل معبر كرم أبو سالم، ومعبر كارني، ومعبر إيريز، جميعها تُفتح، ثم                 :رابعاً

  ".٢٠٠٥معبر رفح حسب اتفاق نفكّر ونعمل في ما بعد على فتح 
اآلن ما جرى على ما أعتقد في مصر ومع إخواننا المصريين، يوجد مبدئياً اتفاق على هذا،                : وقال عباس 

وأعتقد أن  : وأضاف قائالً  .يينسرائيل من اإل  -هي والجهاد -مشيراً إلى أن حماس طلبت أن يحمى قادتها         
ذه هي الصفقة التي يمكن أن نسمع عنها خالل األيام القليلة           يين يوافقون على ذلك أو وافقوا، وه      سرائيلاإل

  .القادمة
بالمؤلم "ي في قطاع غزة     سرائيلوصف الرئيس عباس العدوان اإل    : ١١/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وجاء في   
 الصواريخ العبثية وعديمة القيمة والتي تفوق أضرارها        إطالقلقد طلبنا من حماس وقف      "، وقال   "والقاسي

ي على غزة وفـك الحـصار وفـتح         سرائيلأن تجلبه من فوائد، وذلك من أجل وقف العدوان اإل         ما يمكن   
، "عن أية مقاومة نتحدث، فهل الصواريخ والعمليات االنتحارية مقاومة        "وأضاف متسائالً    ".المعابر المغلقة 
مور علـى   يين، وحينما تشتد األ   إسرائيل ١٠ آالف صاروخ أطلقت من قطاع غزة قتلت         ٧"مشيراً إلى أن    

األسير شاليت كلـف الـشعب      "وقال إن   ". حماس فإنهم يطالبون بحماية قياداتهم وليس الشعب الفلسطيني       
  ". الصواريخإطالقالفلسطيني أكثر من ألف شهيد، فيما ما يزال الشهداء الفلسطينيون يتساقطون بسبب 

  
  دلة ومتزامنةالمطلوب تهدئة شاملة ومتبا: هنية يتعهد تسهيل جهود الوساطة المصرية .٢

 قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية إن حكومته ستعمل علـى              : فتحي صباح  -غزة  
 بهدف رفع الحـصار عـن       "إسرائيل"مساعدة مصر في التوصل إلى تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة مع           

مس الجهود التي تبـذلها     واعتبر في تصريح صحافي وزعه مكتب اإلعالم الحكومي أ        . الشعب الفلسطيني 
التهدئة يجب أن تكون فـي سـياق        "وأضاف أن    ".جهود مقدرة "مصر في سبيل التوصل إلى هذه التهدئة        

يقود إلى وقف العدوان، ورفع الحصار، وإعادة صوغ العالقات الداخلية على أساس التمـسك بـالحقوق                
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لرأب الـصدع  " تقديره المبادرة اليمنية"وعبر عن  ".والثوابت الوطنية، ووحدة الشعب والتراب الفلسطيني   
  ".فرصة نجاح المبادرة رهن استبعاد لغة الشروط المسبقة"، مشدداً على أن "حماس"و" فتح"بين 

ي من استمرار العدوان على القطاع اعترافاً بالفـشل وترسـيخاً           سرائيلتغير الموقف اإل  "ورأى هنية في    
ياً بأن شعبنا عصي علـى      إسرائيل -باسلة، وإقراراً أميركياً    لقاعدة توازن الردع التي فرضتها المقاومة ال      

واعتبـر أن   ". الكسر، وأنه لم ترهبه طبول الحرب، وآليات القتل واالغتيال واالستيطان وبنـاء الجـدار             
سمعة الواليات المتحدة تضررت كثيراً بسبب انقالبها على قيم الديموقراطية ودفعهـا المـستمر نحـو                "

  ". شك أيضاً في أن هذه السياسات خلقت توترات محلية وإقليميةالحرب األهلية، وال
ية التـي   سرائيل في ظل السياسة اإل    إسرائيلالعودة إلى المفاوضات مع     "ووصف قرار الرئيس عباس بأن      

ترسخ االستيطان وتهدد القدس وتتنكر للحقوق الوطنية، قرار خاطئ، وال يخدم المصالح العليـا للـشعب       
  ".ر بمشروع التحرر الوطنيالفلسطيني، بل يض

  ١١/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  ولش الدخول في مفاوضات مع حماس للتهدئةون ذُهلوا بعد طلب وعباس والمصري": الديار" .٣

لش إلى القاهرة مشجعاً الرئيس الفلسطيني على ضرورة التهدئة مع حمـاس            وجاء ديفيد و  : الديار، لبنان 
 معادلة لـسالم    أيريك فلسطيني ال يمكن القفز فوقه في         ش وبأنهامعها على طاولة المفاوضات      والجلوس  

، هذا الكالم األمريكـي خلـق ذهـوالً عنـد المـصريين             أساسي العب   ألنها. المنطقة وفي فلسطين   في  
 تخفيـف   أولمـرت  طلبت من    األخيرةوخالل جولة رايس    . وتحديداً محمود عباس وفريقه    والفلسطينيين  

مع حماس بدل ممارسة لعبة النار والحديد معها في ظـل قناعـة             قنوات للحوار    الحصار عن غزة وفتح     
ستفوز في االنتخابات الرئاسية الفلسطينية أواخر العام الحـالي وستمـسك بالورقـة              أمريكية بان حماس    

  . سيفرض واقعاً فلسطينياً جديداًاألمربكل جوانبها وهذا  الفلسطينية 
  ١٠/٣/٢٠٠٨التقرير المعلوماتي 

  
 "إسرائيل" مع  الصراعإلنهاء ألوروبيين لحكومة هنيةوثيقة قدمتها  توزع ة فلسطينيمصادر .٤

 وثيقـة قـدمها مستـشار       إنهـا  وزعت مصادر فلسطينية في السلطة الفلسطينية نص وثيقة قالت           :عمان
 : وفيما يلي نص الوثيقةاألوروبي االتحاد إلى هنية السياسي احمد يوسف إسماعيل

  الصراعاءإلنهاقتراح لخلق ظروف مناسبة 
 ملخص

 . خط مؤقت متفق عليهإلى من الضفة الغربية إسرائيل انسحاب -١
يين سرائيل، وال على اإل   إسرائيل لن يتم شن أية هجمات فلسطينية داخل         أي:  هدنة لمدة خمس سنوات    -٢

 .ا وجدوأينما الفلسطينية وال على الفلسطينيين األراضيية على إسرائيل وجدوا ولن يتم شن هجمات أينما
 أية خطوات من شأنها تغيير األمر الواقع السائد في المناطق التي لم تكن خاضـعة                إسرائيل لن تتخذ    -٣

 .١٩٦٧ حزيران ٤ية بتاريخ سرائيلللسيطرة اإل
 تغييـر علـى المنـاطق       أوولم يتم شق طرق جديـدة       / ولن يتم بناء أية مساكن جديدة في المستوطنات       

 .الخضراء
 .ية إلى القدس الشرقية وكذلك تنقلهم في بقية أراضي الضفة المحتلة دخول الفلسطينيين بحر-٤
 .وكذلك إلى األردن ومصر) وبالعكس( حرية السفر من غزة إلى الضفة -٥
 .يعتبر خرقا للهدنة) ٥-١(أي خرق للنقاط :  الرقابة الدولية-٦

 األساس المنطقي
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يين والفلسطينيين من أجل المضي قـدماً  رائيلستشكل هذه الهدنة مرحلة يتم خاللها تلطيف األجواء بين اإل  
 .في خطوات عملية وجدية إلقامة دولتين متجاورتين وقابلتين للحياة مستقبالً

وسوف تعتبر هذه الهدنة ومدتها خمس سنوات مرحلة تحضيرية جدية نحو التوصل إلى اتفاق سالم دائم                
 .إسرائيلمع 

فلسطيني، الفرصة كي يثق كل مـنهم بـاآلخر وتحـري           ي وال سرائيلسوف تتيح هذه الهدنة للشعبين، اإل     
 .الفرص المستقبلية

وإذا ما نجحت الهدنة، فإنها سوف تجعل العالم اإلسالمي يمنح الحكومة الفلسطينية مزيداً مـن الهـامش                 
 . بشكل أبديإسرائيلوالحرية الستكشاف سبل حل الصراع مع 

 دولة فلسطينية ضمن كافة األراضي الفلسطينية المحتلة        وتتمثل الرؤية الفلسطينية لما بعد الهدنة في إقامة       
 . وعاصمتها القدس الشرقية، بينما تتم صيانة مبدأ حق العودة١٩٦٧عام 

 الهدف الفوري
يين علـى بعـضهم     سرائيل المواجهة المسلحة الدائرة، بما في ذلك هجمات كل من الفلسطينيين واإل           إنهاء

 .لسياسية الدولية عن الحكومة الفلسطينيةالبعض، وكذلك فك العزلة االقتصادية وا
 .وهذا من شأنه أن يساعد الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الخاص وتحقيق بعض االزدهار

 .المسؤولية الفلسطينية
   :احترام الهدنة، التي-١

  . سوف تدوم لمدة خمس سنوات-أ 
  . ستكون ملزمة لجميع الفصائل الفلسطينية-ب 
 .١٩٦٧ واألراضي الفلسطينية المحتلة عام إسرائيل ستنطبق على كل -ج 

 .يين أينما وجدواسرائيل، ووقف استهداف اإلإسرائيل وقف كافة أشكال العمل المسلح داخل -٢
) إلـخ ... صناعية، وزراعية ( فلسطينية مشتركة    -ية  إسرائيل تسهيل إقامة مناطق ومشاريع اقتصادية       -٣

 .إسرائيلبين غزة، والضفة و
 .يينسرائيلر العالقات التجارية الطبيعية مع اإل استمرا-٤
 . ضمان توجيه كل األموال الدولية إلى النشاطات والمشاريع الحكومية، وليس إلى حماس-٥

ولهذه الغاية، سوف تقوم الحكومة بتشكيل مجلس اقتصادي مستقل من أكاديميين ومهنيـين فلـسطينيين               
 .ن له التقاريرسيتعاملون مباشرة مع المجتمع الدولي ويقدمو

سوف يقوم هذا المجلس بمراقبة استخدام األموال الحكومية والتأكد من أن الحكومـة تحتـرم الخطـوط                 
 .العريضة الدولية

 تقديم تقارير شفافة حول إنفاق األموال الواردة من مصادر عربية وإسالمية، والتي ينبغي أن تـذهب        -٦
 .مباشرة إلى وزارة المالية

مثيلة لتلك المعمول بها    (ات أمنية مطلوبة مقابل حرية الحركة والتجارة مع بقية العالم            تقديم أية ضمان   -٧
  ).في معبر رفح الحدودي

 . التقيد التام بالمعايير الدولية بشأن الديمقراطية، وسيادة القانون والحكم الرشيد-٨
 . االحترام التام للقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك معاهدات جنيف-٩

 يةسرائيلالمسؤولية اإل
  : احترام الهدنة، التي-١

  . سوف تدوم لمدة خمس سنوات-أ 
 .يةسرائيل سيتم احترامها من جانب كل القوات واألجهزة األمنية اإل-ب 
 .١٩٦٧ واألراضي الفلسطينية المحتلة عام إسرائيل ستنطبق على كل -ج 
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 وعمليـات القتـل     ١٩٦٧نية المحتلة عـام      وقف كافة أشكال العمل الحربي داخل األراضي الفلسطي        -٢
ضد الفلسطينيين أينما وجدوا حول العالم، وإزالة جميع الحواجز العسكرية داخـل األراضـي              ) الهادف(

 .١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 
خارج المنطقة التي كانـت     ) إلخ... مستوطنات، طرق، مدارس  (ية  سرائيل تجميد كافة أعمال البناء اإل     -٣

 .السياج/ ، بما في ذلك الجدار١٩٦٧ حزيران ٤ في إسرائيلا تسيطر عليه
 ضمان حرية الحركة والتجارة بين غزة والضفة وبين         -٥.  إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين     -٤

 .األراضي الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي
وكذلك المطار الموجود فـي     ) بقةطبقاً لالتفاقات السا  ( السماح بإعادة بناء مطار غزة الدولي والميناء         -٦

 ).مطار قلنديا(الضفة 
 السماح بوصول أبناء الضفة وقطاع غزة إلى القدس الشرقية بحرية، وكذلك حملة هوية القدس مـن                 -٧

الفلسطينيين إلى الضفة وقطاع غزة، مع حماية هوياتهم وضمان مشاركتهم الحرة في الحيـاة الـسياسية                
 .الفلسطينية

بين غزة،  ) إلخ... صناعية، وزراعية (ية فلسطينية مشتركة    إسرائيلمشاريع اقتصادية    إنشاء مناطق و   -٨
 .يسرائيل، وضمان وصول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل اإلإسرائيلوالضفة و

 . االحترام التام للقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك معاهدات جنيف-٩
 دور المجتمع الدولي
 .ي على الحفاظ على الهدنة، ويساهم في بناء الثقة بين الطرفينيعمل المجتمع الدول

 .كما ويلعب المجتمع الدولي دوراً في منع حدوث أي قصور في تطبيق االتفاقيات السابقة
ولهذه الغاية، سوف يتم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة اللجنة الرباعية وتركيا مهمتها مراقبة التـزام                

 .نة، وكذلك توفير الضمانات األمنيةالطرفين بشروط الهد
وسوف تقوم القوة المتعددة الجنسيات بتسهيل والمساعدة في وضمان تنفيذ االتفـاق، وحـل النزاعـات                

 .المتعلقة به واتخاذ اإلجراءات العقابية في حال تم خرق االتفاق
 .ين لكافة نواحي الهدنةويتم تقديم التقارير إلى مجلس األمن الدولي بشكل منتظم حول احترام كال الطرف

  ١١/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  السلطة تنفي لقاًء قريباً بين عباس وأولمرت .٥

 يكـون   أننفى نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، محمود عباس،          :  كفاح زبون  - رام اهللا 
 الـسلطة سـتنتظر     نإ، في وقت قريب، قائال      أولمرتي، ايهود   سرائيل سيلتقي برئيس الوزراء اإل    األخير

ـ         ال يوجد علـى    "حتى اآلن   " صوت فلسطين "موقف الواليات المتحدة من قضية االستيطان، وقال حماد ل
 -الفلـسطيني   (سنرى أوال كيف سيسير االجتماع الثالثي       "وتابع  ". جدول األعمال، تاريخ لمثل هذا اللقاء     

وطالب حماد  ". يرها من األطراف األخرى   ثم ماذا ستفعل الواليات المتحدة، وغ     ) األميركي -ي  سرائيلاإل
  . ي في القدسسرائيلالواليات المتحدة بإعالن واتخاذ إجراءات، من شأنها إيقاف االستيطان اإل

  ١١/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  عباس أمام شعبه " أهنتم: " الضفةمستوطنات جديدة بناء "إسرائيل"بقرار  يندد عريقات .٦

ندد رئيس دائرة شؤون المفاوضات فـي منظمـة التحريـر صـائب      :وكاالتال – وديع عواودة    -حيفا  
ونقلت . ية ببناء المئات من المنازل االستيطانية في الضفة الغربية        سرائيلعريقات بشدة بقرار الحكومة اإل    

لماذا يصرون على القيـام بـذلك وإهانـة         : "ية عن عريقات قوله   سرائيلاإل" الجيروزاليم بوست "صحيفة  
وأضاف أنه طلـب مـن اإلدارة األميركيـة         ".  محمود عباس أمام الشعب الفلسطيني     الرئيس الفلسطيني 
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 مشددا على أن االستيطان والـسالم خطـان متوازيـان ال            ، إليقاف هذه المشاريع   إسرائيلالضغط على   
  . يلتقيان

  ١١/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  وامة العنفاستمرار االستيطان ينسف المفاوضات ويعيد المنطقة إلى د:  فياضحكومة .٧

سـالم فيـاض أن     .اعتبرت حكومة تسيير األعمال برئاسـة د       :١١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
، تمثـل خرقـا     "جفعات زئيف " وحدة في    ٧٥٠القرارات االستيطانية األخيرة وال سيما اإلعالن عن بناء         

ي صـلب محادثاتـه مـع       وأشار فياض إلى أن السياسة االستيطانية كانت ف       . يةسرائيلسافرا للتعهدات اإل  
لكن واشنطن امتنعت، أمس، عن إدانة مخططـات         .وزيرة الخارجية األمريكية رايس األسبوع الماضي     
  .  في هذا الخصوص"قلقها"االستيطان مشيرة إلى أنها أعربت في الماضي عن 

 بناء  يلإسرائأكد مجلس الوزراء، أمس، أن قرار       : رام اهللا من   ١١/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   وأضافت  
 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات زئيف في القدس، يعتبر بمثابة نسف للمفاوضـات والعـودة                ٧٥٠

  .بالمنطقة إلى دوامة العنف مجدداً
  
  وفد من منظمة التحرير يتوجه إلى اليمن للتأكيد على ترحيب القيادة بالمبادرة اليمنية .٨

 عن أن وفدا من     أمسالفلسطيني صالح رأفت النقاب     " فدا"كشف األمين العام لحزب     .): أ.ب.د( –رام اهللا   
قيادات منظمة التحرير سيتوجه خالل اليومين المقبلين إلى اليمن للتأكيد على ترحيب القيـادة بالمبـادرة                

ـ   وقال رأفت العضو في الوفد في تصريحات إلذاعـة         .بين حركتي فتح وحماس   " رأب الصدع "اليمنية ل
وأضاف  ".قي الرئيس اليمنى ومسؤولين آخرين للتأكيد على قبول المبادرة        إن الوفد سيلت  "فلسطين  " صوت"
ودعا الحركة إلـى كـسب الوقـت        ". إن محاوالت حماس إلدخال تعديالت على المبادرة لن تجدي نفعاً         "

  .والموافقة على المبادرة بدال من التهرب منها تحت مسميات متعددة
  ١١/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   لغياب الثقة الحقيقة نظراًعقد جداًالوضع الفلسطيني م: حمد .٩

ن الوضـع   إ"غازي حمد المتحدث السابق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة         .كد د أ:  حكمت يوسف  -غزة  
 الوضع الفلسطيني لـم يـشهد       أنالفلسطيني معقدا للغاية نظرا لما تحيط به من ظروف صعبة جدا حيث             

 أنه لهذه الحالة التي تمر بها الساحة الفلسطينية حيـث           تقدما وال تأخر ويروح مكانه معربا عن بالغ قلق        
وضـح حمـد    أو . ملموس يءالوضع الفلسطيني الداخلي صعب للغاية والعملية السياسية لم تحرز أي ش          

مستقبل الخيارات االقتصادية لقطـاع     (خالل كلمة له في مؤتمر نظمه معهد دراسات التنمية تحت عنوان            
 تستنزف الطموحات الفلسطينية لتعزيز تواجدها العـسكري  إسرائيل أننين في مدينة غزة اليوم االث    ) غزة

 األراضيية التي يتم تنفيذها في      سرائيل من بناء جدار ومستوطنات وغير ذلك من المخططات اإل         واألمني
 تـستمر فـي بنـاء       إسـرائيل ن عدم وضوح المسار الفلسطيني هو من يجعـل          أ إلىالفلسطينية مشيرا   

  .مخططاتها
  ١٠/٣/٢٠٠٨سما وكالة 

  
 الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لمواجهة نتائج اجتياحات غزة .١٠

شكلت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، لجنة لمواجهة نتائج وآثار االجتياحات : القدس المحتلة
لعامة وقال المكتب اإلعالمي لألمانة ا. ية على المواطنين واألراضي والممتلكات في قطاع غزةسرائيلاإل

لمجلس الوزراء في بيان صحفي أمس إن اللجنة الحكومية ستدرس آلية وسبل مساعدة المناطق التي 
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ية لتعزيز صمود المواطنين وتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها جراء سرائيلتتعرض لالجتياحات اإل
 .يةسرائيلاالعتداءات اإل

 ١١/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  "فتح"و" حماس"ار مرتقب بين حركتي ال مؤشرات لحو: نزال محمد .١١

ـ     " حماس"رفض عضو المكتب السياسي لحركة      : دمشق " قدس برس "محمد نزال في تصريحات خاصة ل
وبـين  " حمـاس "يين بمشاركة   سرائيلالربط بين التهدئة التي يجري اإلعداد التمامها بين الفلسطينيين واإل         

أن كل هذه التحركات ستثمر أشياء إيجابيـة علـى          ال أرى   : "جهود إعادة الحوار الوطني الداخلي، وقال     
صعيد الحوار الوطني، ألن الطرف اآلخر وأعني به فريق الرئاسة لم يغير موقفه حتـى اآلن، وقبولـه                  
بالمبادرة اليمنية جاء ألن النقطة األولى من المبادرة تحدثت عما يطلبه، وبالتالي ال أعتقد أن حوارا قريبا                 

ونفى نزال أن تكون التهدئة التي يجري اإلعداد لهـا           .، على حد تعبيره   "وفتح" حماس"سيتم بين حركتي    
ال عالقة لها بمسألة االنقسام الداخلي وليست خطوة أخـرى          " حماس " بوساطة مصرية وبمشاركة حركة   

وعما إذا كان حديث التهدئة قد يتضمن تعجـيال بتنفيـذ           . في طريق تكريس االنقسام بين الضفة والقطاع      
صفقة جلعاد شاليط حتى اآلن غير      : "ي األسير جلعاد شاليط، قال نزال     سرائيلالمتصلة بالجندي اإل  الصفقة  

ي بـسبب   إسـرائيل يون مترددون أحيانا يتقدمون وأحيانا يتأخرون، وهنـاك ارتبـاك           سرائيلواضحة واإل 
 داخـل  الصراعات الداخلية بين أولمرت من جهة وباراك من جهة أخرى، والصراع بين ليفني وأولمرت  

كاديماـ هذه الصراعات تؤثر على موضوع الصفقة وتجعله بين مد وجزر، وهـو موضـوع يجـري                 
  .، كما قال"التداول بشأنه في كل جوالت المباحثات الحالية

 ١١/٣/٢٠٠٨قدس برس
  
  لها مالحظات على بعض بنودها" حماس"المبادرة و لليمن للبحث في اً ارسال وفدتقرر "فتح" .١٢

اكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد امس ان وفـد            : واشرف الهور  ،ليد عوض و،   غزة -رام اهللا   
الحركة الذي سيتوجه خالل االيام القليلة القادمة الى العاصمة اليمنية صـنعاء سيقتـصر حـواره مـع                  

وقال االحمد لالذاعة الفلسطينية الرسمية ان اتصاالت حركـة فـتح الجاريـة االن               .المسؤولين اليمنيين 
تكون مع القيادة اليمينة، ولن يكون هناك أي جلوس مع حركة حماس اال في إطار أرضية مشتركة هو                  س

واشار االحمـد    .اطار الشرعية الفلسطينية الواحدة وااللتزام بالقانون األساسي وفي اطار السلطة الواحدة          
 يقتصر على حركتـي     الى موافقة فتح على المبادرة اليمنية وعلى اجراء حوار وطني فلسطيني شامل ال            

فتح وحماس بل يشمل جميع الفصائل الفلسطينية، منوها الى ان جوهر المبادرة اليمنية ينص على اعـادة                
الماضي تاريخ سيطرة حماس    ) يونيو(االوضاع الى ما كانت عليه في قطاع غزة قبل منتصف حزيران            
يطرة على غزة والتأكيد علـى وجـود        على القطاع بما يعنى اعادة الوحدة مع الضفة الغربية وانهاء الس          
  .شرعية واحدة يقف على رأسها الرئيس المنتخب محمود عباس

وقال القيادي في حماس الدكتور اسماعيل رضوان لـ القدس العربي حماس جاهزة إلنجـاح أي جهـد                 
عربي يهدف الى إعادة الوحدة للشعب الفلسطيني، موضحاً في الوقـت ذاتـه ان حركتـه لهـا بعـض                    

وقال نحن لنا استفسارات حول البند المتعلق بإعادة األمور الى ما كانت             .سارات حول بعض البنود   االستف
 وأضاف نريد ان نعرف هل اعادة الوضع يعني إعادة الفوضى والفلتان األمنـي،  ،عليه قبل أحداث يونيو  

اسيم التي أتخـذها    وهل يعنى إعادة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسماعيل هنية، وهل يعني إلغاء المر            
ولفت الى ان زيارة وفد الحركة برئاسة مشعل يـأتي فـي سـياق               .الرئيس أبو مازن في الفترة األخيرة     

تواصل حماس مع المسؤولين العرب والتي تهدف الى معالجة عدة قضايا، والتي من بينهـا موضـوع                 
لة وفد حماس الذي سـيتوجه      وعن تشكي  .ي على غزة، وإنهاء الحصار    سرائيلاعادة الوحدة، والعدوان اإل   
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لليمن، وحول ما اذا كان سيضم قيادات من الحركة من قطاع غزة قال رضوان لـ القدس العربي مـن                   
السابق ألوانه الحديث عن المشاركين، ولكن هناك تواصال بين قيادات الحركة في الداخل والخارج فـي                

  .مختلف القضايا
  ١١/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  باس حول التهدئة محاوالت للفرار من حرج العودة للمفاوضاتتصريحات ع: الرقب .١٣

في خان يونس، على أنـه      " حماس"أكد حماد الرقب المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية         : خان يونس 
ال صحة للتصريحات التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس، من أن قادة الحركة يسعون لتهدئـة مـع      

 استهدافهم، وأنها مجرد محاوالت للخروج مـن حـرج العـودة الـسريعة              العدو الصهيوني مقابل عدم   
أن قـادة حركـة     ) ١٠/٣(وأوضح الرقب في تصريح له مساء االثنين         .للمفاوضات بعد مسرحية تعليقها   

الذي يتحدث البعض عن أنهم يطلبون تهدئة لحماية أنفسهم، هم أنفسهم الذين تعرضوا لمحاوالت              " حماس"
  .الحتالل الذي يعتبرهم أهدافاً مشروعةاالغتيال من قبل ا

  ١١/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  يسرائيلللتهدئة في حال توقف العدوان اإل تبديان استعدادهما "الجهاد"و" حماس" .١٤
الـدكتور  " حمـاس "قال القيادي فـي     : غزة عن فتحي صباح مراسلها من       ١١/٣/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  

مانع لديها من خوض تهدئة مع االحتالل في حال توقفت كـل أشـكال              ال  "إسماعيل رضوان ان الحركة     
  .في إشارة إلى التهدئة" استراحة المقاتل باتت مطلوبة"، مضيفاً أن "يسرائيلالتصعيد اإل

 تعتمد على وقف العدوان إسرائيلأي تهدئة مع  "خالد البطش على أن     " الجهاد اإلسالمي "وشدد القيادي في    
وقف العدوان أمر مطلوب، كما أن المقاومـة مرتبطـة          "وقال إن   ".  الفلسطينية المتواصل على األراضي  

، في تلميح واضح إلى أن المقاومة سـتتوقف فـي           "بحماية الشعب الفلسطيني والرد على جرائم االحتالل      
  .يةسرائيلحال وقف االعتداءات اإل

 اللحظة ليس هناك حتى هذه: "قال اسماعيل رضوان :من غزة ١١/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط وأضافت 
ونحن قلنا بصراحة ان . اي اتفاق حول تهدئة، لكن األشقاء المصريين يقومون بجهد في هذا االطار

المشكلة ليست عندنا ونحن ندافع عن انفسنا ومن حق ابناء شعبنا الفلسطيني ان يدافعوا عن انفسهم، اما 
متى توقف هذا "وتابع ". ل ما يجرىي فهو المسؤول واالحتالل هو المسؤول عن كسرائيلالعدوان اإل
ي الشامل ورفع الحصار عن ابناء شعبنا الفلسطيني وكانت التهدئة شاملة متزامنة سرائيلالعدوان اإل

االشقاء "وأكد رضوان ان  ".متبادلة يمكن التفكير فلسطينيا في ما يخفف على ابناء شعبنا الفلسطيني
 الى تهدئة، والعدو الصهيوني أدرك انه لن يحقق ايا من المصريين يقومون في هذا االطار بجهد للتوصل

  " اهدافه من خالل المجازر والعمليات االرهابية التي قام بها في قطاع غزة
  
  "حماس"قرار التهدئة إعالن رسمي بفشل محاوالت استئصال : المصري مشير .١٥

حات خاصـة لــ   مشير المصري في تصري" حماس"عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قال  : غزة
دعوة اإلدارة األمريكية إلى التهدئة هي عودة إلى الرشد السياسي بعد طول زمن فـشلت               ": "قدس برس "

، فقد أدرك الجميـع أن      "حماس"فيه كل المؤامرات التي عمل الكيان الصهيوني على تطبيقها الستئصال           
ني، وكان األولى بـاإلدارة     ليست هامشية يمكن تجاوزها، وأنها جزء أصيل من الشعب الفلسطي         " حماس"

األمريكية أن تقر بهذا الواقع بدال من إدخال المنطقة في أتون الصراعات وإدخال الساحة الفلسطينية في                
  .، على حد تعبيره"أتون الحرب األهلية
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هناك حراك قوي في موضوع التهدئة، وربما ألول مرة في موضوع التهدئـة تـدعو               : "قال المصري و
معادلة قوية يصعب تجاوزها،    " حماس" األمريكية إلى ضرورة التهدئة، وهذا إقرار بأن         الواليات المتحدة 

وأن محاوالت استئصالها قد باءت بالفشل، وأن الهزيمة التي مني بها االحتالل كانت خير دليـل علـى                  
لقاءات  مبعوثا لها باتجاه مصر، ويطير ديفيد وولش إلى القاهرة وتكون هناك             إسرائيلذلك، وعندما توفد    

ماراتونية بيننا وبين المصريين في العريش حول التهدئة، هذا يؤكد أن كافة األطراف معنية بالتهدئة مع                
ولت إلى غير رجعة، ونحن نتحـدث عـن         " حماس"والمقاومة، وهذا يؤكد أن المؤامرة بشطب       " حماس"

س إلى أخذ العبـرة مـن       ودعا المصري الرئيس محمود عبا     .، كما قال  "تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة   
يين، والعودة إلى الرشد السياسي وصحوة الضمير واالتجاه إلى الحوار الداخلي بدل            سرائيلاألمريكيين واإل 

  ".حماس"االستمرار في رفض الجلوس للحوار مع 
 ١١/٣/٢٠٠٨قدس برس

  
  تؤكد أنها لن تمنح االحتالل الصهيوني تهدئة مجانية" كتائب القسام" .١٦

 من التهدئة واضح ومعلـن      الكتائب إن موقف    كتائب القسام المتحدث الرسمي باسم    " بيدةأبو ع "قال  : غزة
ال يمكن أن نقبل بتهدئة من جانب واحد وتحت جرائم االحـتالل، خاصـة وأن               : "منذ زمن طويل، قائالً   

العدو غير معني بأي تهدئة وقام بإفشال كل جهود التهدئة في السابق، فهو إن حصل علـى تهدئـة فـي             
التهدئة التي يمكن أن نوافق عليها هـي        "وأشار إلى أن     ".ضفة أشعل الوضع في غزة، والعكس بالعكس      ال

التهدئة المؤقتة المشروطة بوقف العدوان الصهيوني على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون ضـمن               
، موضحاً  "إلطالقإجماع وطني ومتبادلة ومتزامنة، أما أن نعطي تهدئة مجانية فنحن ال نقبل بذلك على ا              

  ".كتائب القسام"أن هذا هو موقف القيادة السياسية للحركة التي تلتزم بها 
  ١٠/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ينفي تعرضه ألي محاولة اغتيالتوفيق أبو خوصة .١٧

نفى توفيق ابو خوصة نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تعرضه ألي محاولة اغتيال موضحا أن ما نشر                
باسم إحدى وكاالت األنباء المحلية غير صحيح ويدخل في نطاق التهويل والكـذب واللعـب بأعـصاب                 

يبدو أن ما حدث كـان      : " وقال أبو خوصة فى تصريحات له      .الجمهور الفلسطيني ومناصري حركة فتح    
 انتحاال من بعض المجموعات إلسم إحدى وكاالت األنباء في توزيع الخبر عن طريق رسـائل الهـاتف                

موضحا أن من قام بهذا العمل أراد أن يلعب بالساحة الداخليةالفلسطينية والوصول بها             " النقال الفلسطيني   
  .إلى توترات جديدة نحن في غنى عنها

  ١٠/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  والشعب أثبت العكس.. ضغطت على الشعب الفلسطيني لجعله يستسلم" إسرائيل: "شلح .١٨

كـان الـصهاينة    ": ام لحركة الجهاد اإلسالمي، خالل زيارته إليران      األمين الع اهللا شلح    عبدقال رمضان   
وحماتهم اإلقليميون والدوليون حتى أشهر قليلة يتصورون بأن تشديد الضغط على الـشعب الفلـسطيني               

ومن دواعي اعتزاز الشعب الفلسطيني أنه أثبت من خالل المقاومة والصمود وكـشف             .. سيجعله يستسلم 
وكـان  ". اء وعدم التزامهم بأبسط مبادئ حقوق اإلنسان، أن تصور هؤالء خاطئ          الخطط التوسعية لألعد  

  . شلح قد التقى كل من الرئيس أحمدي نجاد، ووزير خارجيته وقيادات إيرانية أخرى
  ١١/٣/٢٠٠٨السفير 
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   فلسطينياً ينتمون لحماس وفتح والشعبية ٢٠تعتقل " إسرائيل: " الغربيةالضفة .١٩
،  مـن محافظـات الـضفة       فلـسطينياً  ٢٠اعتقلت  قوات االحتالل   أن  حقوقية  أفادت مصادر   : محافظات

  .  ينتمون لحركات فتح وحماس والجبهة الشعبية في مخيم العين بنابلسوأضافت أنهم
 ١١/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  للوقوف عند مسؤولياتها تجاه األقصى والشعب الفلسطيني" القمة اإلسالمية"تدعو " حماس" .٢٠

إن ): "١٠/٣(في تصريحات صحفية االثنـين      " حماس"مي أبو زهري الناطق باسم حركة       قال سا :  غزة
استمرار الحفريات واألنفاق تحت المسجد األقصى هو تصعيد صهيوني خطير يتهدد مـصير المـسجد               

إن المسجد األقصى يتعرض لخطر حقيقي واالحتالل يعلن صراحة عن هذه           : "، وأضاف "األقصى بأكمله 
، معتبـراً   " صورها، في سياق تهيئة مشاعر المسلمين لهذه االنتهاكـات أو االعتـداءات            الحفريات ويعلن 

العودة إلى المفاوضات مع سلطات االحتالل الصهيوني في ظل سياسة التهويد في القدس وغيرهـا مـن                 
جريمة بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف عنهـا سـلطة           "الجرائم الصهيونية في غزة والضفة بأنها       

  .حسب قوله". اهللا، ألن هذه المفاوضات توفر غطاء لالحتالل لالستمرار في جرائمهرام 
وحول القمة اإلسالمية التي ستعقد يومي الخميس والجمعة القادمين في العاصمة السنغالية داكار، قال أبو               

 مـن   إن القمة اإلسالمية يجب أن تقف عند مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلـسطيني              : "زهري
مجازر صهيونية، وأن تدعم مقاومة الشعب الفلسطينية السترداد حقوقه وللدفاع عن كرامة األمة العربية              
واإلسالمية، التي تنتهك في فلسطين وأي مواقف مخالفة لهذا الموقف يعتبر خروج عن نـبض شـارع                 

  ".العربي واإلسالمي
  ١١/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   وحدة استيطانية جديدة في القدس٤٠٠ء ية لبناإسرائيلخطة  .٢١

كشفت إذاعة جـيش    : برهوم جرايسي  - الناصرة نقالً عن مراسلها   ١١/٣/٢٠٠٨ الغد االردنية    نشرت
 بيـت   ٤٠٠ي، أمس عن أن بلدية االحتالل في القدس المحتلة صـادقت علـى بنـاء                سرائيلاالحتالل اإل 

، التي تنوي   "آدم"لمدينة، بشكل يتصل مع مستوطنة      ، شمال ا  "نافيه يعقوب "استيطاني في الحي االستيطاني     
ويذكر ان سلطات االحتالل خططت لبناء       .سلطات االحتالل ضمها هي أيضا لمنطقة نفوذ القدس المحتلة        

، إال أنهـا    "نافيه يعقـوب  " آالف بيت استيطاني في الحي االستيطاني        ١٠منطقة سكنية تستوعب حوالي     
  .لغاؤهاضطرت إلى تجميده، ولكن لم يتم إ

قال ياريف اوبنهـايمر مـدير      :  نقالً عن الوكاالت   -القدس المحتلة    ٢٠٠٨/ ١١/٣الدستور  وجاء في   
انه قرار جديد يشكل فضيحة وهو يهدف الى ربط مستوطنة آدم بالقـدس             "حركة السالم االن للصحفيين     

يطاني الجديد سيمتد   واوضح ان الحي االست    ". وسيلحق المزيد من الضرر في المفاوضات مع الفلسطينيين       
 في حين افادت البلدية ان المنازل ستشيد حـصرا فـي القـدس              ،على مساحة تقضم من الضفة الغربية     

ية ان مـا    سرائيلوذكرت االذاعة العسكرية اإل     ١٩٦٧,بعد احتاللها عام     "إسرائيل"الشرقية التي ضمتها    
 استيطانية جديدة في مستوطنة النبـي   وحدة٣٩٣ية بصدد طرح عطاء لبناء سرائيليسمى ببلدية القدس اإل 

يعقوب بحيث ستربط هذه الوحدات الجديدة مستوطنة اخرى تسمى ادم في القدس المحتلة جزء منها داخل                
  . الحد الفاصل بينها وبين الضفة الغربية والجزء االخر خارجه "إسرائيل"الخط االخضر الذي تعتبره 

  
  اسال اتفاق لوقف اطالق النار مع حم: اولمرت .٢٢

 ىي ايهود اولمرت امس االثنين انه لم يتم التوصل ال         سرائيلاكد رئيس الوزراء اإل   : أشرف الهور    -غزة  
وقـال   . اتفاق من هذا النوع    ىاي اتفاق لوقف اطالق النار مع حماس ونفي وجود مفاوضات للتوصل ال           
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النيك لـيس هنـاك     اولمرت خالل مؤتمر صحافي في القدس بمناسبة زيارة نظيره التشيكي ميريك توبو           
 . وقف الطالق النار مع حماس     ى التوصل ال  ىاتفاق وال مفاوضات، ال مباشرة وال غير مباشرة تهدف ال         

واضاف من جانبنا هناك طلب واضح ولم يتغير واذا ما تمت االستجابة لهذا الطلب لن يكون هنـاك داع                   
القسام عن ضرب سكان سـديروت       "صواريخ"وتابع اذا توقف االرهاب، اذا توقفت        .لوقف اطالق النار  

اي سبب لقتـال المنظمـات       "إسرائيل"وصواريخ غراد عن ضرب مدينة عسقالن عندها لن يكون لدي           
  .االرهابية في غزة

  ١١/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الهجمات "كبح"الحرب ضد حماس مستمرة؛ ومصدر عسكري يؤكد وجود تعليمات بـ:باراك .٢٣

ومثـل  . حتى اآلن ال يوجد أي اتفاق لوقف النار مع حمـاس      "الدفاع  قال وزير   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
. القتال مستمر وسيستمر ولسنا بصدد عملية سريعة خاطفة       "وأضاف أن   ". هذا االتفاق ال يبدو حتى وشيكاً     

وأضـاف فـي    ". سيزيد أحياناً ويخف أحياناً أخرى، وسنتحرك عسكرياً كلما نرى ضرورة لذلك          ) القتال(
فقط عندما يتوقف إطالق القذائف الصاروخية من القطاع وتتوقـف  : " اإلذاعة العامةتصريحات خص بها 

العمليات اإلرهابية ويتقلص بشكل كبير تهريب األسلحة والصواريخ والمتفجرات إلى القطاع، سـندرس             
ال يجب علينا أن نـشكو مـن أن التالميـذ           : "وعن الهدوء الحاصل منذ أيام قال باراك       ".السبيل للتهدئة 

لكـن  ... وسديروت من دون سقوط قذائف القسام     ) عسقالن(يدرسون بانتظام وهدوء في مدارس أشكلون       
ويخطئ من يظن أننا أنهينا     . يجب أن ال يستنتج الناس الكثير من هذا الهدوء السائد على جبهة قطاع غزة             

  ".المهمة في القطاع
تقـضي بامتنـاع    " عد اللعبة الجديدة  قوا"ي قوله ان    إسرائيلعن مسؤول سياسي    " هآرتس"ونقلت صحيفة   

وأضـاف أن   ". القـسام "تمتنع عن إطـالق صـواريخ       " حماس"عن مهاجمة القطاع طالما أن       "إسرائيل"
 شهيداً فلـسطينياً وبعـد      ١٣٠التي أسفرت عن نحو     " الشتاء الساخن "التفاهمات تبلورت في أعقاب عملية      

حماس إنما هناك قواعد غير رسمية تم تحديدها خالل         لكن ال يوجد اتفاق مع      "تبادل رسائل بين الجانبين،     
في حال  : الجديدة تتضمن ثالثة مستويات   " قواعد اللعبة "وقال إن    ".زيارة رايس للمنطقة األسبوع الماضي    

لن تشن هجمات في القطاع، وفي حال إطالق صـواريخ علـى             "إسرائيل"توقف إطالق الصواريخ فإن     
 سيشن غارات جوية، وفي حال إطالق صواريخ على مدينة أشكلون           مدينة سديروت فإن الطيران الحربي    

  ".ي سيرد بتوغالت برية في القطاع على غرار عملية الشتاء الساخنسرائيلفإن الجيش اإل
  ١١/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  لن نسمح لحماس اختيار الوقت الذي تهاجم فيه والوقت الذي تتوقف فيه: لفني .٢٤

ية تسيبي ليفني في كلمة ألقتها أمام عدد من كبار الخبراء فـي             رائيلس قالت وزير الخارجية اإل    -بيت لحم 
إننا لن نسمح لحماس في إختيار الوقت الـذي تهـاجم فيـه             "منطقة الشرق األوسط في واشنطن اإلثنين       

كما شددت ليفني على أنه يتعين التصدي        ".والوقت الذي تتوقف فيه عن شن الهجمات وإعادة حشد قواتها         
ونقلت صحيفة هآرتس عن ليفني قولهـا        .تهريب األسلحة عبر الحدود من سيناء إلى غزة       فورا لعمليات   

إزاءهما األول مضمون إقامة دولتين تتمتعان بالسيادة إنما يعني أن           "إسرائيل"إن هناك مبدأين لن تتهاون      
لسطينية سـتكون   كل دولة يتعين أن توفر لمواطنيها الحلول الوطنية الكاملة مما يعني أيضا أن الدولة الف              

مسؤولة عن توفير الحل لجميع الفلسطينيين على أن يشمل ذلك الالجئين في المخيمات الذي يـستخدمون                
وإحتياجاتهـا   "إسرائيل"ومضت ليفني إلى القول، إن المبدأ الثاني يكمن في ضمان أمن             .كورقة مساومة 

كما شددت ليفني    .يعتبر حقا أساسيا   "إسرائيل"الدفاعية ودعت جميع الحكومات إلى الموافقة على أن أمن          
 إسـرائيل "على أنه يتعين على أي حكومة التصرف طبقا لهذين المبدأين المتعلقين بقضية الالجئين وأمن               
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وذلك طبقا لما شرحه الرئيس جورج بوش في رسالة صدرت في اآلونة األخيرة ووقع عليها الكونغرس                "
  .األميركي

  ١١/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  تجري تدريبات عسكرية بمحاذاة طابا على الحدود مع مصر "إسرائيل" .٢٥

ية أمس تدريبات بالقرب من معبر طابا الحدودي بين مـصر           سرائيلأجرت قوات األمن اإل   : محمد عطية 
، المغلق منذ العملية الفدائية التي شهدتها مدينة إيالت الساحلية في العام الماضي، التي زعمـت                إسرائيلو
أن التمرينـات التـي     " إسرائيلصوت  "وأفادت إذاعة    .أن منفذها تسلل عبر الحدود المصرية      "إسرائيل"

 - من العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف صـباحا        -أجريت عند المعبر، استمرت لمدة ساعة ونصف        
فـي  أغلق خاللها المعبر أمام السيارات والمارة، دون أن توضح طبيعة التمرينات أو الهدف من إجرائها                

  .هذا التوقيت
  ١٠/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

 
  قوات االحتالل ترفض تسليم جثمان منفذ عملية القدس لذويه لدفنها .٢٦

وذكرت ،رفضت قوات االحتالل الليلة قبل الماضية تسليم منفـذ عمليـة القـدس             : وليد عوض  -رام اهللا   
لشهيد أبـو دهـيم لعائلتـه،       ي رفضت تسليم جثمان ا    سرائيلمصادر محلية بالقدس أن شرطة االحتالل اإل      

والتي كان من المقرر تسليمها لهم الليلة قبل الماضية، اال أنها تراجعت بحجة وجود عدد كبير من أقارب                  
ية ان الشرطة رفضت تسليم عائلة المنفذ ألنها لـم تلتـزم            سرائيلوذكرت االذاعة اإل   .الشهيد في المقبرة  

ونقلت االذاعة عن مصادر في الشرطة قولهـا         و . ضيق بتعهدها بدفنه من خالل مراسم تشييع علي نطاق       
ان عشرات االشخاص احتشدوا في محيط منزل القتيل في الموعد الذي تم تحديده لتسليم الجثة بمن فيهم                 
مندوبو وسائل االعالم، ولذلك قرر رجال الشرطة عدم نقل الجثة الي العائلة ولم يحدد بعد موعد جديـد                  

  .لتسليم الجثمان
  ١١/٣/٢٠٠٨ربي القدس الع

  
   الدينية اليهودية ترفض استقبال أولمرتالمدرسة .٢٧

مركز هـراف   "أعلنت المدرسة الدينية اليهودية في القدس الغربية        : عبدالرؤوف أرناؤوط : القدس المحتلة 
وقال . التي وقع فيها الهجوم، رفضها أمس استقبال أولمرت في زيارة عزاء بسبب مواقفه السياسية             " يشيفا

ال يمكننا استقبال رئيس الوزراء الذي ينتهـك روحيـة        "حاييم شتاينر أحد مسؤولي هذه المدرسة       الحاخام  
التوراة تنهانا رسميا عن    "وأضاف أن   ". إسرائيلمن جزء من أرض      "إسرائيل"التوراة ويقبل أن تنسحب     
 ".بحدودها التوراتية إلى غرباء "إسرائيل"تسليم أي جزء من أرض 

 ١١/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  يسرائيل الرفض الدرزي للخدمة في الجيش اإلتزايد .٢٨

قال عضو عربي في الكنيست إن هناك تصاعداً في عدد الشبان العرب الدروز الرافضين للخدمـة فـي                  
سـعيد نفـاع،     وقال عضو الكنيست   .ي، بالرغم من امتناع الجيش عن التصريح بعددهم       سرائيلالجيش اإل 

ت دقيقة عملياً بسبب امتناع سلطات الجيش عن التصريح عن عـدد أو     ال توجد إحصاءا  "إنه  " رويترز"لـ
لكن بناء على المعطيات المتوافرة لـدينا،       : "وأضاف". نسبة رافضي الخدمة وبالذات من العرب الدروز      

فإن عملية رفض الخدمة اإللزامية في تصاعد دائم بالعقد األخير، وشهدت ارتفاعاً كبيـراً، مـا يجعلنـا                  
وتشير اإلحـصاءات إلـى أن عـدد         ". في المئة  ٥٠تقارب  ) الدروز(قرر أن نسبة الشباب     نستطيع أن ن  
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ويمكـن أن يتجنـب     . ١٩٥٦يصل إلى نحو مئة ألف، وفرض التجنيد عليهم عام           "إسرائيل"الدروز في   
 .هؤالء الخدمة بطرق منها التدين أو ادعاء المرض النفسي أو قضاء فترة محددة في السجن
  ١١/٣/٢٠٠٨األخبار 

  
  فاسدان" إسرائيل"المجتمع والمؤسسة في : المدعي العام الجديد .٢٩

الجديد المحامي موشيه الدور إن المجتمع والمؤسسة العامـة         " يسرائيلاإل" قال المدعي العام     : آي.بي.يو
ونقلت وسائل إعالم عبرية عـن       .موبوءتين بالفساد مثل كبار الموظفين ومنتخبي الجمهور      " إسرائيل"في  

لألسف الشديد فـإن  "وله خالل اجتماع تعارف مع لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، أمس،       الدور ق 
مجتمعنا والمؤسسة العامة موبوءتين أيضا بما نصفه على أنه فساد لدى المـوظفين الكبـار ومنتخبـي                 

فـي وضـع    مجتمعا ال يمنح جمهوره الثقة حيال نظافة أداء منتخبيه هو           "وأضاف الدور أن     ".الجمهور
 ".         خطير

  ١١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  تواجه أسوأ أزمة مائية منذ عقد "إسرائيل: "يةإسرائيلصحيفة  .٣٠

تواجه أسوأ أزمة مائية منذ عقد       "إسرائيل" أفادت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم ان          -بيت لحم 
ويتوقع أن تنخفض مـستويات الميـاه        .زليوتعود هذه األزمة الى شحة األمطار وارتفاع االستهالك المن        

الرئيسية الى ما تحت الخط االحمر في فصل الصيف القادم االمر الذي يحمل في طياتـه خطـرا علـى           
وستعقد . كما يتوقع أن تضطر مصلحة المياه الى االعالن عن سلسلة اجراءات لتوفير المياه             .جودة المياه 

  سبل مواجهة هذه األزمةمصلحة المياه جلسة االسبوع القادم لتحديد
  ١١/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  صالح يكشف عن أنفاق جديدة تحت األقصى رائد الشيخ  .٣١

كشفت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، عن معلومات جديدة         :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
 الخطيرة على المسجد، مؤكـدة      ية أسفل المسجد االقصى وفي محيطه وتداعياتها      سرائيلحول الحفريات اإل  

 صحفي عقده الشيخ    عرض خالل مؤتمر  و. هية واالدعاء بان الحفريات خارج    سرائيلكذب التصريحات اإل  
الـدعوة  ، حيث وصف الشيخ صـالح       رائد صالح بمشاركة المطران عطا اهللا حنا شريط فيديو لألنفاق         

ن االقـصى   أوشدد على    .ة المهمالت حمقاء وهستيرية وال تستحق سوى سل      نهاألطرد فلسطينيي القدس ب   
ية المتبعة مع السلطة والـدول العربيـة واإلسـالمية هـي المماطلـة              سرائيلن السياسة اإل  أ و ،في خطر 
 أنهاقال  فقد  عن واقع الحفريات    أما  .  ثم المباغته بفرض حقائق على االرض ال يمكن تغييرها         ،والتسويف

إلسالمية الوقفية، القريبة من الجـدار الغربـي للمـسجد          حد األبنية ا  أوهو  " حمام العين " تجري اآلن في  
حد البيوت  أمبنى، ما أدى إلى إحداث حفرة عميقة على مدخل          الاألقصى، مشيرا إلى حدوث انهيار خلف       

 متر مالصق للجدار الغربي للمـسجد       ٢٠٠كشفت مؤسسة األقصى عن نفق جديد بطول        قد  و .المقدسية
 وتبعه كشف لنفق جديـد فـي        ،نيس اليهودي في منطقة حمام العين     األقصى يربط بين ساحة البراق والك     

 متر يحفر تحت بيوت حي وادي حلوة في قرية سلوان ويـصل             ٦٠٠قرية سلوان جنوب المسجد طوله      
  .الى الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد

  ١١/٣/٢٠٠٨الدستور 
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   تبدأ بتسجيل ما يسمى بأمالك يهودية في القدس"إسرائيل" .٣٢
ية في الشهور األخيرة بتسجيل ما يسمى بأمالك اليهود في الحي اليهـودي فـي               سرائيلحكومة اإل بدأت ال 

يتم فيها من الناحية القضائية الرسمية تثبيت الملكية اليهودية         التي  لمرة األولى   حيث أنها ا  القدس المحتلة،   
تد على مساحة تصل إلـى      أن الحي اليهودي المذكور يم     فيما تجدر االشارة إلى      .على األمالك المذكورة  

فإن " إسرائيلمعهد القدس لدراسات    "وبحسب  إلى ذلك   . من البلدة العتيقة  % ١٥تشكل  وهي   دونما،   ١٣٣
، و ) دونمـات ٢١٠(منها بملكية الوقـف اإلسـالمي   % ٢٤ دونما، ٨٧٠مساحة البلدة العتيقة تصل إلى    

هي أمـالك عربيـة     )  دونما ٢٤٠% (٢٨، و ) دونما ٢٥٠(بملكية مسيحية، كنائس وأديرة مختلفة      % ٢٩
 مدير دائرة الخـرائط التابعـة لجمعيـة         يؤكدوعن هذا الموضوع     %.١٩خاصة، في حين تمتلك الدولة      

الدراسات العربية خليل التفكجي، أن جزءا كبيرا من هذه األمالك ليست يهودية، حيث أن األرض عربية                
ن عملية التسجيل تأتي     موضحا أ  ). عاما ٩٩دة  ضمان لم (في حين أن البناء فوقها يهودي بطريقة التحكير         

بهدف تثبيت أن هذه األمالك هي يهودية، علما أن جزءا كبيرا منها يعتبر أمالك عربية كان يـستخدمها                  
أنه خالل دراسة قام بها مركز الخرائط تبين أن حـارة المغاربـة             قائال،  ويتابع  . ١٩٤٨اليهود قبل العام    

ائط البراق، لم يكن يملك فيها اليهود سوى بيت واحد فقط           حة الساحة أمام     إلقام ٦٧التي تم تدميرها عام     
كما لفت إلى أنه ال تزال هناك محاوالت للتملك من قبل اليهود لـربط               . بيتا تم تدميرها   ١٣٢من مجموع   

بيد أنه ال يملك اليهود في هذه المنطقة سوى عشرة مبـان،            . باب العامود بحائط البراق عن طريق الواد      
وبحسبه فإن بعض هذه المباني هي يهودية، وبعضها تمت السيطرة عليها ألسباب            .  بينها بيت شارون   من

أما ما يسمى بأمالك دولة، فيوضح أنها األمالك التي كانت مسجلة            .أمنية، وأخرى لكونها أمالك غائبين    
  .٦٧باسم الحكومة األردنية والبلدية األردنية، قبل احتالل القدس عام 

  ١١/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  جهاز المخابرات العامة اعتقله مناشدة عباس التدخل إلطالق سراح صحافي .٣٣
وجهت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان رسالة إلى الرئيس عباس دعته خاللها للتدخل من أجـل               : نابلس

اإلفراج عن الصحافي مصعب قتلوني، الذي اعتقل على أيدي جهاز المخابرات العامة أثناء وجوده فـي                
وبين خليل أبـو شـمالة أن قتلـوني        .الكائن في منطقة رفيديا غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية         بيته  

  .يعاني من وضع صحي حرج كونه أجرى عملية جراحية قبل أيام قليلة
  ١١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   تخيم على اعتصام ذويهم بغزةاألسرى ية المتصاعدة بحقسرائيلاالنتهاكات اإل: تحقيق .٣٤

لعل مشهد المواطنة ام فارس بارود التي تجاوزت عقدها السابع وفقدت بصرها منذ             :  نفوذ البكري  -زة  غ
كبر دليل علـى    أ ،سنوات وتصطحب عكازها الخشبي لتشارك في االعتصام االسبوعي ألهالي االسرى         

بقى مقر  يتالل ل عمق المعاناة التي يعيشها االهالي في ظل عدم السماح لهم بزيارة ابنائهم في سجون االح              
 ،رسال المناشدات عبـر وسـائل االعـالم   إاللجنة الدولية للصليب االحمر بغزة العنوان الوحيد لاللتقاء و   

من جانبه قال االسير المحرر      و .حد المفرج عنهم  أوضاع االسرى في حال تواجد      أوربما االطمئنان على    
تزداد سوءاً في ظل تصاعد االنتهاكات      وضاع االسرى   أن  أ ،تم االفراج عنه مؤخرا   الذي  وائل ابو حطب    

ن مصلحة الـسجون    أ خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية واالحتياجات الغذائية مؤكدا          هم،ية بحق سرائيلاإل
 أمـا   .ية استغلت حالة االنقسام واالنشقاق الفلسطيني لشن المزيد من االعتداءات بحق االسـرى            سرائيلاإل

بحملـة االعتقـاالت    فقد نـدد     ،جمعية حسام لألسرى والمحررين   موفق حميد مسؤول العالقات العامة ب     
  . مواطن٦٠٠ه منذ بداية العام الجاري تم اعتقال اكثر من أنلى إ مشيرا ،ية في الضفة وغزةسرائيلاإل

  ١١/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  يالنازحة من مخيم البارد المقيمة في مدارس البداو ت الفلسطينيةعائالالإجالء  بدء عملية  .٣٥

كبر أتمام  إ شمالي لبنان   لالجئين الفلسطينيين   صباح أمس في مخيم البداوي     بدأت: عمر ابراهيم  - البداوي
 بين الجـيش    مخيمالمنذ انتهاء المواجهات العسكرية التي شهدها       لنازحي مخيم نهر البارد،     عملية إجالء   

ن تـستكمل اليـوم     أائلة علـى     ع ١٤٠جالء  إشملت في قسمها االول     حيث  ،  اللبناني وتنظيم فتح االسالم   
 عائلة هي مجمل العائالت المقيمة في مدارس االونروا في البداوي، ليقفل بذلك ملـف               ١٦٠بإجالء نحو   

  وحدة سكنية جاهزة لهذا الغرض في القسم الجديد من مخيم          ٣٠٠ن تم تأمين    أالالجئين في المدارس، بعد     
  .نهر البارد

  ١١/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  غزةمستشفى لألطفال في اً إيطالياً من زيارة  تمنع وزيرإسرائيل .٣٦

منعت سلطات االحتالل أمس وزير التعاون الدولي في الحكومة اإليطالية المستقيلة           :  فتحي صباح  -غزة  
 .ماسومي توسكي من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر ايرز، بحجة عدم وجود تنسيق مسبق للزيـارة                

أنه كان من المفتـرض أن      ،  كومة الفلسطينية المقالة خالد راضي    وقال الناطق باسم وزارة الصحة في الح      
 ألـف   ١٥٠ دعماً قيمته      له  في مدينة غزة، ويقدم   » مستشفى الشهيد محمد الدرة لألطفال    «يزور توسكي   

على أن هناك تنسيقاً    راضي  وشدد  . دعوة وجهها له المستشفى قبل نحو شهر ونصف       ل، وذلك تلبية    يورو
واعتبر أن منـع الزيـارة      . اي قبل نحو أسبوع بموعده    سرائيلتم إبالغ الجانب اإل   أنه قد   زيارة، و لمسبقاً ل 

 والمجتمع الدولي على حقيقة ما يجري في غزة، وآثار العدوان والحصار             الوزير طالعإيهدف إلى عدم    
  .يسرائيلاإل

  ١١/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  انية األردني يؤكد رفض األردن التوسع في النشاطات االستيطالعاهل .٣٧

أكد العاهل األردني عبداهللا الثاني رفض األردن ألي إجراءات وممارسات أحادية الجانب            :  بترا –عمان  
كمـا دان مجـددا، خـالل       . وبخاصة التوسع في النشاطات االستيطانية التي تعيق مساعي تحقيق السالم         

ي الذي استهدف   سرائيلمباحثات أجراها في عمان امس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العدوان اإل           
وأعرب عن قلق األردن تجاه الحصار المفروض على الفلسطينيين في          . المدنيين األبرياء في قطاع غزة    

وقال إن التوصل إلى تـسوية سياسـية عادلـة          . قطاع غزة وانعكاساته الخطيرة على أوضاعهم الحياتية      
مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غـزة هـو         ودائمة للقضية الفلسطينية تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية ال       

  .المفتاح إلحالل السالم واالستقرار وحل جميع النزاعات في المنطقة
  ١١/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   أردنيون يطالبون الحكومة بقطع العالقات مع الكيان الصهيونينواب .٣٨

من عمان واستدعاء " يائيلسراإل"طالبت ثاني أكبر كتلة في البرلمان األردني أمس بطرد السفير : عمان
السفير األردني في تل أبيب، واصفة في بيان ألعضائها السالم مع الصهاينة بأنه كذبةٌ كبرى ولن يحقق 
أهدافه بل سيعطي الصهاينة شرعية لمواصلة جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وكل األراضي العربية 

  .المحتلة
  ١١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ي يحاصر منزل أقارب شهيد عملية القدساألمن األردن .٣٩
منعت قوات األمن األردنية، مساء األحد، وفدا من نواب جبهة العمل اإلسالمي، من : محمد النجار

التعزية في منفذ عملية القدس الشهيد عالء أبو دهيم، وسط تأكيدات باستمرار حصارها لمنزل عمه 
وسياسية مطلعة أن قرار منع إقامة بيت العزاء اتخذ من جهتها، كشفت مصادر نقابية . بالعاصمة عمان

وتقول . من قبل مرجعية أمنية على الرغم من كونه صادرا عن جهة إدارية وهي محافظة العاصمة
وإن قانون االجتماعات " غير قانوني"منظمات حقوقية أردنية إن منع إقامة بيت عزاء للشهيد أبو دهيم 

  .ب اإلذن الرسميالعامة استثنى بيوت العزاء من طل
  ١٠/٣/٢٠٠٨موقع الجمل 

  
  ي لمنازل نواب فلسطينيين سرائيلتدين القصف اإل النيابية فلسطينلجنة  .٤٠

بعث مقرر لجنة فلسطين النيابية النائب محمد عقل برسالة الى رئيس المجلس التشريعي : عمان
لنائب جميلة الشنطي الفلسطيني الدكتور احمد بحر استنكر فيها قصف منزل النائب مريم فرحات وا

وحيا عقل، الصمود البطولي . يسرائيلومكاتب نواب محافظة خان يونس من قبل قوات االحتالل اإل
العضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في وجه الهجمة الصهيونية البربرية على قطاع غزة معتبرا انها 

. اة المجرمين المغتصبين في العالماثبتت ما هو ثابت دوما ان العدو الصهيوني يقف في ارذل قوائم عت
وقدم عقل تعازيه الحارة للنواب الدكتور محمود الزهار والدكتور خليل الحية والدكتور محمد شهاب بما 

  . اكرمهم اهللا من استشهاد ابنائهم دفاعا عن شرف االمة العربية واالسالمية
  ١١/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  ه من يسوق للتوطين و يحضر لهناك: حزب اهللا .٤١

 زيـارات مـسؤولين     عنحسين الحاج حسن،     عن حزب اهللا،     لنائب، ا  عضو كتلة الوفاء للمقاومة    كشف 
يسوق للتـوطين و    "مشيرا إلى وجود من     " تحدثوا خاللها بشكل رسمي عن التوطين      "غربيين لحزب اهللا  

  ".صنـدوقا ماليا للتعويض على الفلسطينيين بعد التوطينيحضر 
  ١١/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إعالن فشل عملية السالم:موسى .٤٢

ية سرائيلأكد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أن السياسة االستيطانية والممارسات اإل: القاهرة
والتصاريح التي تعطى لبناء مستوطنات جديدة، تعني أن عملية السالم تسير نحو الفشل لعدم وجود إرادة 

 ال تريد السالم ألنها تبني مستوطنات في إسرائيل"لسالم، معتبرا أن هذه رسالة قوية بأن ية لإسرائيل
محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي على األرض، وعلينا كعرب أن نتصرف في هذا 

  ". اإلطار
وط إن الوصول إلى قيام دولة فلسطينية فاعلة على خط" في تصريحات للصحفيين أمس، ،وقال موسى

مطالبا بضرورة "  في ظل هذه المستوطنات يجعل هذه الدولة تذهب أدراج الرياح١٩٦٧الرابع من يونيو 
وردا على سؤال حول إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس . دراسة هذا الموضوع بكامله ومتابعته

قامة سالم، ولكننا نجد إن عباس يظهر نية وإرادة فلسطينية في إ"استئناف عملية السالم قريبا، قال موسى 
أننا أصبحنا اآلن قاب قوسين أو أدنى من اإلعالن عن فشل مباحثات "، مؤكدا "ى سلبياسرائيلالرد اإل

وحول شكل التحرك العربي لدعم قضية األسرى الفلسطينيين، قال ". السالم، وفقا للشكل الذي تسير عليه
ية، ألنه في لحظة ما يجب سرائيلالسجون اإلعلى المجتمع الدولي أن يعرف ما الذي يجري في "موسى 

بضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين "، مطالبا "أن نتحدث في هذه األمور بكل صراحة
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 تحت الحماية وال يتعرض لها مجلس األمن وال القوانين الدولية إسرائيلولكن يبدو أن .. تحت االحتالل
  ".يع أن تفعل كل ما يخالف القانون الدولي تستطإسرائيلوالمشكلة اآلن أن 

  ١١/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  ي ينسف جهود السالمسرائيلاستمرار االستيطان اإل:  المصريةالخارجية وزارة .٤٣

ية سرائيلانتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بشدة الخطط اإل : أحمد ربيع–القاهرة 
وقال المتحدث ان . حدة سكنية في مستوطنة جيفات زئيف القريبة من القدس و٧٥٠المعلنة بشأن بناء 

يين لمحاولة سرائيلتلك الخطط تتناقض بشكل صارخ مع الحوار السياسي الدائر بين الفلسطينيين واإل
 على المضي قدما في تنفيذ مثل هذه إسرائيلوذكر المتحدث أن إصرار . التوصل إلى اتفاق بين الجانبين

ت االستيطانية من شأنه أن يطيح تماما باألمل الذي كان معقودا على دعم التفاهمات التي نتجت المخططا
 .عن مؤتمر انابوليس

  ١١/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  تحرك سياسي وإعالمي إلنقاذ المعتقلين الفلسطينيينتدعوإلى العربية الجامعة .٤٤

ربية اجتماعا تشاوريا، أمس، برئاسة األمين عقد المندوبون الدائمون للدول الع : مراد فتحي-القاهرة 
. العام عمرو موسى وبحضور وزير شؤون األسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية أشرف العجرمي

ي وكيفية سرائيلوتركزت المناقشات حول أوضاع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإل
لضوء واالهتمام اإلقليمي والدولي على هذه القضية التي القيام بتحرك سياسي وإعالمي عربي لتسليط ا

وعرضت الجامعة العربية مذكرة تفصيلية حول أوضاع األسرى، وأكد السفير  .تهم كل بيت فلسطيني
محمد صبيح، األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، أن الحركة األسيرة الفلسطينية 

 .ع صفحات الصمود والبطولة ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينيةتشكل بتاريخها واحدة من انص
  ١١/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

     
   ال تتوقع تبلور هدنة قبل قمة دمشقالقاهرة .٤٥

 على التهدئة إسرائيلقال مصدر مصري موثوق به، إن غلعاد رهن موافقة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
 ستقبل التهدئة إذا إسرائيلاألسلحة، كما أشار إلى أن بتوقف إطالق الصواريخ وحفر األنفاق لتهريب "

تنضج األمور وتتبلور عن اتفاق تهدئة "وتوقع أن ال ". ضمنت أنها لن تستخدم في تقوية الفلسطينيين
هناك حاجة إلبقاء حال التوتر على الساحة الفلسطينية لحين االنتهاء "، موضحاً أن "حقيقي قبيل قمة دمشق
ات أي بعد قمة دمشق التي تريد للشأن الفلسطيني أن يكون حاضراً بقوة على جدول من استخدام الشعار

وعن تشغيل معبر رفح، أوضح المصدر ". أعمال القمة وتهميش الموضوع اللبناني قدر المستطاع
". ٢٠٠٥يونيو / لن يتم إال من خالل اتفاق المعابر الذي وقع في حزيران"المصري أن تشغيل المعبر 

. مسألة تشغيل معبر رفح ليست موضوع حماس، فهم ليسوا أصحاب القرار في هذه المسألة "واعتبر أن
شأن يخص "، مشددا على أن هذه المسألة "»ومعبر رفح لن يفتح طالما هناك وجود للحركة عليه

وأكد أن ". األطراف الموقعة على االتفاق فقط ومسألة إقامة المراقبين األوروبيين هي شأن خاص بهم
، موضحاً أن "ر تتمسك باتفاق بروتوكول المعابر كحد أدنى ال يمكن التنازل عنه لتشغيل معبر رفحمص"
  ".يين يعتبرون هذا االتفاق أعلى سقف يمكن أن يقبلوا بهسرائيلاإل"

  ١١/٣/٢٠٠٨الحياة 
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  مصر تعتزم طرح مبادرة شاملة تتضمن التهدئة والحدود والحصار واألسرى: بسيوني محمد .٤٦
مصر تجري اتصاالت مع "االلكتروني إن " معاريف"ي لموقع إسرائيلقال مصدر سياسي : وسىحلمي م

 ال تتحمل اي مسؤولية النتائج التي قد إسرائيل او التنسيق معها، وان إسرائيلحماس من دون موافقة 
  محمد بسيوني اوضح انإسرائيلغير ان سفير مصر السابق في ". تفضي اليها المفاوضات المذكورة

مصر تعتزم طرح مبادرة شاملة تتضمن التهدئة وضبط الحدود بين مصر وغزة ورفع الحصار وكذلك "
 إسرائيلاضاف ان جلعاد اوضح خالل محادثاته في مصر ان ".  وحماسإسرائيلتبادل االسرى بين 

خل على استعداد للتهدئة بشرط ان توقف حماس اطالق الصواريخ وتوقف عملية تهريب االسلحة الى دا"
  ". القطاع وال تستغل فترة التهدئة في اعادة بناء قدرتها التسليحية

  ١١/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  كيان مصطنع آيل للزوال " إسرائيل: " رمضان شلحنجاد لدى استقباله .٤٧

اكد الرئيس االيراني احمدي نجاد، أمس، ان الكيان الصهيوني المصطنع آيل :  ستار ناصر-طهران 
 النساء واالطفال في قطاع غزه ناجم عن عجز هذا الكيان في مواجهة مقاومة للزوال، وأن عمليات قتل

وأضاف نجاد لدى استقباله االمين العام لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين رمضان . الشعب الفلسطيني
 أن المقاومة"عبداهللا شلح، إن النصر النهائي سيكون حليف الشعوب المظلومة بمافيها الشعب الفلسطيني، و

مؤكدا على ضرورة دعم الدول االسالمية ". هي السبيل الوحيد لتحقيق النصر على الصهاينة وأسيادهم
من جانبه اكد . وقال ان ايران حكومة وشعبا ستواصل عملية الدعم للشعب الفلسطيني. للشعب الفلسطيني

ائي على الصهاينة شلح ان الشعب الفلسطيني يرى ان المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق النصر النه
  .الفاسدين

  ١١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  التنديد بالهجوم على المدرسة التلمودية متالزم مع إدانة قتل المدنيين في غزة: أوغلي .٤٨

قال األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي، في مقابلة :  علي بردى–دكار 
عن الطريق المسدود الذي وصلوا إليه بسقوط المبادرات إلصالح ذات البين ، بعد سؤاله "النهار"لصحيفة 

في غزة، وعن تنديد منظمة المؤتمر اإلسالمي " حماس"بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة 
قضية فلسطين هي األساس في العالم اإلسالمي وهي أم "بالهجوم على المدرسة التلمودية في القدس، قال، 

مشاكل فيه، نحن قمنا ونقوم وسنقوم بعمل متعدد األطرف من النواحي السياسية والديبلوماسية ال
 وهناك ،نحن أرسلنا أخيراً أربع شاحنات مليئة باألدوية الى غزة. واإلنسانية وفي كل المنتديات الدولية

  . امدادات أخرى ستصل تباعاً
 وعندما حصلت العملية الفدائية ضد المدرسة التلمودية .إن اإلدانة كعمل مجرد فقد معناه من كثرة اإلدانة

يين، نحن نشاطركم سرائيلفي القدس، اغتمنا الفرصة وقلنا للعالم إنه إذا أردتم التنديد بقتل المدنيين اإل
 إسرائيلالتنديد بأي عمل ارهابي ضد المدنيين، ولكن عليكم أن تنددوا أيضاً بإرهاب الدولة الذي تقوم به 

وجد بياننا للتنديد . ال بد من الكيل بكيل واحد. دنيين واألطفال الرضع والشيوخ والنساء في غزةبقتل الم
نحن ضد أي . بالهجوم على المدرسة التلمودية صدى في الغرب ألننا كلمنا الغرب باللغة التي يفهمها

  ".عنف ضد المدنيين، هذا مبدأ اسالمي عام متفق عليه
 ١١/٣/٢٠٠٨ النهار

  
   إسالميا خالل تظاهرتين للتضامن مع غزة٤٤ توقيف: المغرب .٤٩

 اسالميا خالل ٤٤ ان الشرطة المغربية اوقفت ، ذكرت وكالة المغرب العربي لالنباء:ب.ف.  أ-الرباط 
وقد اعتقل  .بدعوة من جماعة العدل واالحسان) شمال(تظاهرتين نظمتا في نهاية االسبوع في الناضور 
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 غير مرخص لهما امام مسجد لدعم الشعب الفلسطيني، كما قال هؤالء االشخاص خالل تظاهرتين
   .المصدر

  ١١/٣/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  

  يةسرائيلوزراء خارجية الدول اإلسالمية ينددون بالهيمنة اإل .٥٠
استهل وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر اإلسالمي اجتماعهم التمهيدي للقمة اإلسالمية : ةالفرنسي

 .ية على الشعب الفلسطينيسرائيل بالتنديد بسياسة الهيمنة اإل،صمة السنغالية دكارالمقرر عقدها في العا
 ١١/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
    إسرائيل تنتقد مجلس األمن لعجزه عن مساءلة سوريا .٥١

وأشارت ".  ومعاقبتها عن انتهاكاتهاإسرائيلعجزه عن مساءلة "انتقدت سوريا مجلس األمن الدولي بسبب 
 ١٧٠١مين العام لألمم المتحدة بان كي مون السادس، إلى مجلس األمن عن تنفيذ القرار إلى أن تقرير األ

ية للمجال الجوى اللبناني واالنتهاكات الجوية سرائيلسجل عدة انتهاكات من بينها االنتهاكات الجوية اإل
   ٢٠٠٨. فبراير١١ و٧لألراضي اللبنانية ومياه لبنان اإلقليمية يومي 

  ١١/٣/٢٠٠٨السفير    
  
 الوزراء العرب اعتمدوا المبادرة اليمنية لمعالجة االنقسام الفلسطيني: صالح يحيى .٥٢

جمعية كنعان للدفاع عن "أكد العقيد يحيى محمد عبد اهللا صالح، رئيس :  سوسن أبو حسين-القاهرة 
لسطيني يمكن أن المبادرة اليمنية لمعالجة االنقسام الف"، رئيس جهاز األمن المركزي في اليمن، "فلسطين

أن تصل إلى نتائج عملية، خاصة انها تستند الى الجهود التي بذلتها كل من مصر والسعودية في هذا 
 األكبر مساجين على قيادة سجٍن يسيطر عليه السجان إسرائيل"الشأن، لكنه يرى أحداث غزة صراع ."

بوحدة الصف الفلسطيني أوالً ودعا إلى االهتمام . وانتقد الوضع الراهن في عدم تحديد األولويات
وأشار صالح إلى أن وزراء الخارجية العرب اعتمدوا نص المبادرة .  الرافضة للسالمإسرائيللمواجهة 

 . اليمنية لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح
  ١١/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  الكويتية استنكرت الصمت العربي تجاه غزة" المحامين" .٥٣

الصمت العربي والدولي تجاه المجازر وحرب االبادة والتدمير التي "محامين الكويتية استنكرت جمعية ال
التحرك والتضامن مع الشعب الفلسطيني الختراق ذلك "داعية إلى " ي في غزةسرائيليشنها جيش العدو اإل

وطالبت الجمعية في بيان صحافي الحكومات ". الصمت ورفض العدوان العسكري دون اي شروط
 . بقطعها فوراإسرائيلة التي لها عالقات ديبلوماسية مع العربي

  ١١/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 
  
  "غير مناسب"ي سرائيلاستئناف االستيطان اإل: واشنطن .٥٤

امتنعت الواليات المتحدة عـن إدانـة اسـتئناف         :  اسكندر الديك  -عواصم   ١١/٣/٢٠٠٨ الحياة   ذكرت
وقال النـاطق باسـم وزارة      . في هذا الشأن  " قلقها"ن  االستيطان، مشيرة إلى أنها أعربت في الماضي ع       

عمـا إذا  ) كوندوليزا رايـس  (سأسأل وزيرة الخارجية    : "الخارجية األميركية شون ماكورماك للصحافيين    
أعلم أننا سـبق وتطرقنـا إلـى هـذا          : "وأضاف". تطرقت إلى مسألة اعالن استئناف بناء مساكن جديدة       

  ".عن قلقنايين وأعربنا سرائيلالموضوع مع اإل
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اسفت الواليات المتحـدة االثنـين السـتئناف        : ب. ف.  أ - واشنطن ١١/٣/٢٠٠٨ موقع ايالف    وأورد
، "غير المناسبة " بناء وحدات سكنية في احدى مستوطنات الضفة الغربية، واصفة هذه الخطوة ب            إسرائيل

اعـالن الحكومـة    هل ان   " وتساءل في تصريح صحافي      ،كما اعلن المتحدث باسم الخارجية ماكورماك     
  ".كال، انه غير مناسب"وقال . ية الفلسطينية ؟سرائيلالسالم اإل" ية مفيد لعمليةسرائيلاإل

من جهتها، ذكرت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بان تعليق توسيع المستوطنات اليهودية وارد بـين               
صحافيين في هذا الشان لحظة     وقالت رايس ردا على اسئلة ال     . ية في خارطة الطريق   سرائيلااللتزامات اإل 

ان سياسة الواليات المتحدة في هذا الشان معروفـة  "ية تسيبي ليفني في مكتبها سرائيلاستقبالها نظيرتها اإل 
لقد قلنا ان من المهم القيام بكل شيء لترك عملية السالم في انابوليس في افضل االجـواء                 "مضيفة  " جيدا

نرال فرايزر سيلتقي الطرفين هذا االسبوع لتقييم التزامات خارطة         كما تعلمون، ان الج   "، وتابعت   "الممكنة
ية والقيادة الفلـسطينية تعتبـران   سرائيلاننا نعتبر، واعرف ان الحكومة اإل     "وخلصت الى القول     ".الطريق

  ".ايضا، ان احترام االلتزامات الواردة في خارطة الطريق جزء من عملية انابوليس
يين والفلسطينيين الـى    سرائيلي، اإل سرائيلتنع صباحا عن انتقاد االعالن اإل     ودعا ماكورماك الذي كان ام    

  ".عدم االنطالق في انشطة يمكن ان تسيء الى المفاوضات"
  
   االستيطان يثير إدانات دولية توسيع .٥٥

دانت الحكومة األلمانية في شـدة، أمـس، الـسياسة          :  اسكندر الديك  -باريس، واشنطن، عمان    , برلين  
 وطالبتها بوقف كامل للنشاطات االستيطانية في الضفة الغربية والقـدس           إسرائيلة التي تتبعها    االستيطاني

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية مـارتين        . الشرقية، وإزالة المستوطنات غير المشروعة كافة     
بول، ويمثـل خطـراً     مواصلة السياسة االستيطانية في األراضي الفلسطينة المحتلة أمر غير مق         "ياغر إن   

تحرم الدولة الفلسطينية المرتقبة مـن القـدرة        "واعتبر أنها   ". كبيراً على عملية السالم في الشرق األوسط      
  ".على الحياة واالستمرار

تنال من قدرة الدولة الفلـسطينية المقبلـة        "، معتبرة أنها    "لمواصلة االستيطان "وأعربت فرنسا عن إدانتها     
ية إلـى   سـرائيل ندعو السلطات اإل  : "ناطقة باسم الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني     وقالت ال ". على البقاء 

االمتناع عن أي عمل آحادي الجانب يمكن أن يمس بالوضع النهائي لألراضي الفلسطينية ويعيد النظـر                
  ".في عملية السالم

 ١١/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  أوقفوا االستعمار:  الفرنسي لبيريزالرئيس .٥٦

ي شيمون بيريز، الـذي     سرائيل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، أمس، نظيره اإل       حثّ: أ ف ب، أ ب    
، وهو ما رفضه بيريز على      "وقف االستعمار "يقـوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تستغرق خمسة أيام، على          

بـصفتي  : "ونقل المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية عن ساركوزي قوله، إثر لقاء جمـع الرئيـسين             . الفور
غير مطـروح   " إسرائيل"أمن  "، مضيفاً أن    "يمر عبر وقف االستعمار   " إسرائيل"، اقول لكم ان امن      صديق

هي إقامة دولة   " إسرائيل"أفضل ضمانة ألمن    "، ومؤكداً أن    "على البحث، وفرنسا ستكون دائماً إلى جانبها      
  ".  ٢٠٠٨فلسطينية عصرية وديموقراطية وقابلة للحياة قبل نهاية العام 

  ١١/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  وقف خططها االستيطانية" إسرائيل"على : أمين عام األمم المتحدة .٥٧

قالت متحدثة باسم األمين العام لألمم المتحدة بان جي مون، يوم اإلثنين،            :  لويس شاربونو  –األمم المتحدة   
بيـة  على وقف خطط بناء مئات المنازل الجديدة في مستوطنة يهودية في الضفة الغر            " إسرائيل"انه حث   
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الى وقـف التوسـع     " إسرائيل"يدعو االمين العام حكومة     "وقالت المتحدثة ميشيل مونتا في بيان       . المحتلة
االستيطاني ويؤكد من جديد ان وفاء الجانبين بالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق هو اجراء مهم يـدعم                

 بموجب خارطـة    إسرائيلالتزامات  اي توسع استيطاني يتنافى مع      "وقالت مونتا   ." العملية السياسية بينهما  
  ."الطريق ومع القانون الدولي

  ١٠/٣/٢٠٠٨رويترز 
  
   يدعو الستنئاف محادثات السالماألوروبياالتحاد  .٥٨

دعا مسؤولو االتحاد االوروبي ووزراء حكومات دول االتحاد، امس، إلى اسـتنئاف            :  د ب أ   -بروكسل  
. وحماس اتفقتا على هدنة غيـر رسـمية  " إسرائيل"محادثات السالم في الشرق االوسط وسط تقارير بأن         

وفـي  ". الشيء المهم لغزة هو أن يختفى العنف والمضي قدما في عملية السالم           "وذكر خافيير سوالنا أن     
حديثه لدى وصوله إلى العاصمة البلجيكية رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بحقيقة أن هناك               

وقال نظيره في لوكسمبورج جان اسيلبورن إن االتحاد يتعـين أن           . ي في غزة  ثالثة أيام من الهدوء النسب    
ودعت مفوضة الـشؤون   ". حتى يكون هناك احتمال لبدء عملية السالم      "يؤيد بقوة دور الوساطة المصرية      

، امس، العادة فتح معبر رفح وحذرت مـن  "إسرائيل"الخارجية في االتحاد االوروبي بنيتا فيريرو فالدنر   
  ".أو فلسطينيين ال يخدم أي هدف" يينإسرائيل"تل المدنيين االبرياء سواء أكانوا ق"أن 

  ١١/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
 تشيني يزور الشرق األوسط لتقديم ضمانات بشأن السالم : واشنطن .٥٩

أعلن البيت األبيض، أمس، ان نائب الرئيس األميركي ديك تشيني سيتوجه الى            :  طلحة جبريل  -واشنطن  
. والـضفة الغربيـة وتركيـا     " إسرائيل"د المقبل في جولة تشمل السعودية وسلطنة عمان و        المنطقة األح 

وصرح جورج بوش انه يوفد تشيني الى الشرق االوسط ليقدم تطمينات في شأن التزام واشنطن العمـل                 
ـ . والفلسطينيين وليحث الطرفين على احترام تعهداتهما     " يينسرائيلاإل"لتطبيق اتفاق سالم بين      وش، وقال ب

. هدف الزيارة طمأنة محادثي تشيني في شأن تعهد الواليات المتحدة ارساء السالم في الشرق االوسط              "ان  
واضاف ان تـشيني سـيؤكد      ". واننا نتوقع من االطراف المعنيين احترام تعهداتهم طبقا لخريطة الطريق         

هـذه التهديـدات، واننـا      اننا نرى بوضوح التهديدات التي تحدق بالشرق االوسط، وايران احدى           "ايضا  
  ".سنستمر في احترام اتفاقاتنا االمنية وعالقاتنا مع اصدقائنا وحلفائنا

  ١١/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   " إسرائيل" تفتتح مكتباً تجارياً في التركيةقبرص  .٦٠

فـي  ، التي أعلنت استقالالً أحادياً      )التركية(بارز، أمس، أن قبرص الشمالية      " يإسرائيل"أعلن محام   : أ ب 
وأوضح المحامي دوف فايسغالس أن المكتـب       ". إسرائيل"، تعتزم فتح مكتب تجاري لها في        ١٩٨٣العام  

الذي سيفتتح قريبا في تل أبيب، سيضم عدداً قليالً مـن العـاملين، وسـيختص بالمـسائل االقتـصادية                   
مـع  من جهته، أوضح المسؤول القبرصي التركي مصطفى غوجلـو إن الخطـوة تتـزامن               . والتجارية

  .  خطوات مماثلة في إيطاليا وقطر، وأخرى مزمعة خلف البحار خالل أشهر
  ١١/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   المتاحة ضد الفلسطينيينإسرائيلخيارات  .٦١

يون باقتحام قطاع غزة وال الضفة الغربية اقتحاماً كامالً، وفقط يكتفون           سرائيلحتى اآلن لم يقم اإل    : الجمل
ن مع القيام بعمليات عسكرية بين الحين واآلخر، وفي محاولة تفـسير            بتشديد الضغط على هاتين المنطقتي    
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األهداف الحقيقية لهذا الموقف برزت بعض التحليالت التي تحاول تقديم إجابـة عـن حقيقـة وطبيعـة                  
ية الحقيقية غيـر المعلنـة إزاء أراضـي الـضفة والقطـاع وإزاء سـكانها                سرائيلاألهداف والنوايا اإل  

  .الفلسطينيين
  :يةسرائيلات خبرة االعتداءات اإلمعطي* 

ية بين العمليات العسكرية المنخفضة الشدة والمرتفعة الـشدة وتـشير           سرائيلتتراوح خبرة االعتداءات اإل   
ية إلى موجات   سرائيلالوقائع إلى أنه بغض النظر عن القتلى الفلسطينيين فقد أدت االعتداءات العسكرية اإل            

راضي الفلسطينية المحتلة، وحالياً ال توجد مخيمـات الالجئـين          نزوح فلسطيني كبيرة داخل وخارج األ     
الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة لفلسطين مثل سوريا ولبنان واألردن ومصر فحسب، وإنما داخل              

  .األراضي الفلسطينية حيث تنتشر مخيمات لالجئين في كافة المدن الفلسطينية
  :ديمغرافي الفلسطينيي والوجود السرائيلنظرية األمن اإل* 

ي تتعلـق بالعامـل     سـرائيل ية الواردة بأن إحدى حسابات نظريـة األمـن اإل         سرائيلتقول التسريبات اإل  
  .يسرائيلالديمغرافي الفلسطيني لجهة أن تزايد أعدادا الفلسطينيين يشكل خطراً يهدد األمن اإل

يل من الوجود الديمغرافي الفلسطيني الـذي  للتقل" مناسبة"يون حالياً في طريقة   سرائيليفكر خبراء األمن اإل   
يين، وعلى هذه الخلفية هناك العديد من الحلول والبدائل التـي           سرائيلفي نظر اإل  " أكبر مما يجب  "أصبح  

  :ي بعملية المفاضلة والمعايرة بينهاسرائيليقوم خبراء األمن اإل
فقد ارتكب ماتان فيلناي نائب وزير      يين التنصل من ذلك،     سرائيلبرغم محاولة اإل  : خيار القتل الجماعي  • 

" المحرقـة "ي خالل األسابيع الماضية خطًأ فادحاً عندما تملكه الغضب وأفلتت منه كلمـة    سرائيلالدفاع اإل 
  .وهدد متوعداً الفلسطينيين بالمحرقة وعمليات القتل الجماعي القادمة

شنت عمليات عـسكرية منخفـضة       سبق أن    إسرائيليون أن   سرائيلالحظ اإل : خيار العمليات العسكرية  • 
الشدة ضد المجتمعات والمدن الفلسطينية، وترتب عليها حركة نزوح سكان ديمغرافي فلسطيني محـددة،              

م، فقـد ترتـب عليهـا       ١٩٦٧م و ١٩٤٨ية المرتفعة الشدة، مثل حرب      سرائيلأما العمليات العسكرية اإل   
  . إلى خارج األراضي الفلسطينية المحتلةعمليات نزوح سكاني ديمغرافي فلسطيني مرتفعة الشدة وتحديداً

يون أن الضغوط االقتصادية ضد المناطق الفلـسطينية قـد          سرائيلالحظ اإل : خيار الضغوط االقتصادية  • 
أدت إلى تدهور األوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين، ومن الممكن تشديد هذه الضغوط أكثر فأكثر بما               

  .ينيين بحثاً عن الرزق والمعيشة في البلدان العربيةيؤدي إلى عملية تهجير جماعي للفلسط
  : التطهير العرقي أم التهجير الجماعي*

ياً في جميع األحوال هو عدم اإلبقاء على الكتلة الديمغرافية الفلسطينية الموجودة حاليـاً              إسرائيلالمطلوب  
  :في األراضي الفلسطينية لجهة أنها

  . معدالت المواليد في المجتمع الفلسطينيتتميز بالتزايد في حجمها بسبب تزايد• 
  .تتميز بالتماسك االجتماعي الشديد• 
  .تتميز بتزايد المشاعر الدينية واالنتماء القومي العربي• 

ية المطروحة تمثلت في إشعال حرب أهلية فلـسطينية         سرائيلوتشير التحليالت إلى أن إحدى الخيارات اإل      
ة من الضحايا والقتلى من الفلسطينيين، وعلى وجـه الخـصوص            فلسطينية تؤدي إلى سقط أعداد كبير      –

ولكن تبين الحقاً أن مخطط إشعال الحرب األهلية الفلسطينية         .  عاماً ٥٠-١٥الواقعين ضمن الفئة العمرية     
 إلحداث الفتنة بين الفلسطينيين لـم تـؤدي إال          إسرائيلمن الصعب تنفيذه، إضافة إلى أن كل محاوالت         

  .محدودة التي سقط فيها عدد محدود جداً من القتلى والضحايالبعض العمليات ال
  :أبرز التوقعات: ية الجديدةسرائيلالبدائل اإل* 

  :يين ألنه يتطلبسرائيلاللجوء إلى خيار عمليات القتل الجماعي هو أمر صعب بالنسبة لإل
  .إيجاد الذرائع المناسبة• 
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  . ألسلحة الدمار الشمالإسرائيلاستخدام • 
  .ة الرأي العام العالميمواجه• 
  .مواجهة موجة عداء إقليمي شديدة الخطورة• 

كذلك، فإن خيار اللجوء إلى العمليات العسكرية المرتفعة الشدة، وشتى الحروب علـى غـرار حـروب                 
 للمزيد من الضحايا، إضافة إلـى احتمـاالت أن تعجـز            إسرائيل سيترتب عليه خسارة     ١٩٦٧ و ١٩٤٨
تداعيات الحروب، بحيث ترفض األطراف العربية الدخول في أي اتفاق لوقف            في السيطرة على     إسرائيل

 نفسها في غمار حرب المتماثلة علـى غـرار نمـوذج    إسرائيليين بحيث تجد  سرائيلإطالق النار مع اإل   
م وهـو األمـر الـذي ال يرغـب          ٢٠٠٧ية ضد حزب اهللا اللبناني في صيف عـام          سرائيلالحروب اإل 

أما خيار الضغوط االقتصادية والسياسية واألمنية فهو الخيـار         .  فيه مرة أخرى   يون في التورط  سرائيلاإل
  :الذي ينخر فيه حالياً عن طريق

إرهاق الفلسطينيين بالمفاوضات والمباحثات الطويلة غير المجدية التي ال تجلب لهم سـوى اإلحبـاط               • 
  .واالنقسامات

ناطق الفلسطينية مما يجعل السكان الفلـسطينيين       تقويض البنيات التحتية االقتصادية في األراضي والم      • 
  .يواجهون ظروفاً صعبة متدهورة يصعب عليهم المعيشة ضمنها

  .قطع اإلمدادات والخدمات عن هذه المناطق• 
القيام برفع وتائر القمع السياسي واألمني ضد السكان الفلسطينيين بشكل متعمد وبالـذات االغتيـاالت               • 

  .ت المداهمة والتفتيش واالعتقال لفترات طويلة جداً بال محاكمةالمستهدفة المستمرة وحمال
 ستحاول التوصل مع مصر واألردن إلى اتفاقيات تتعلق بعملية إدارة           إسرائيلوتقول التحليالت أيضاً بأن     

المعابر الموجودة بين الضفة الغربية واألردن، وبين مصر وقطاع غزة، بحيث يسمح للفلسطينيين الـذين               
ي مغادرة األراضي الفلسطينية الخروج مرة واحدة وعدم السماح لهم بـالعودة مـرة أخـرى،     يرغبون ف 

وتقول التوقعات بأن اإلدارة األمريكية سوف تستخدم سالح المعونات ضد البلدان العربية إلرغامها على              
فق كذلك، سوف تشمل االتفاقيات إن تمت، الموافقة على الحـد مـن الـسماح بتـد               . الموافقة على ذلك  

يين الحظوا أن عمليـة الحـصار       سرائيلالمساعدات والمعونات العربية إلى األراضي الفلسطينية ألن اإل       
ي ضد قطاع غزة، لم تؤدي في نهاية األمر إلى خلق موجة نزوح             سرائيلالطويلة التي فرضها الجيش اإل    

دات والمعونات عبـر    كبيرة من القطاع إلى البلدان العربية والسبب الرئيسي في ذلك هو وصول المساع            
الجانب المصري إلى داخل قطاع غزة األمر الذي عزز قدرة الفلسطينيين الموجودين في القطاع علـى                 

  .الصمود والمقاومة وعدم النزوح
  ١٠/٣/٢٠٠٨موقع الجمل 

  
   الخروج من غزةطريق .٦٢

  نقوال ناصر
طانية العنصرية في القدس    بقدر ما كان الهجوم المسلح على مدرسة حركة غوش ايمونيم اليهودية االستي           

يوم الخميس الماضي وقبله عملية ديمونا واالجتياح الشعبي لمعبر رفح عناوين لمحاوالت حركة المقاومة              
عملية "للخروج من الحصار الخانق المفروض عليها وعلى قطاع غزة بقدر ما كانت             " حماس"االسالمية  

ي على شمال القطاع عنوانا لمحاوالت الخروج مـن         سرائيلالتي شنتها قوات االحتالل اإل    " الشتاء الساخن 
عملية "التي حاصرت فيه سيطرة حماس على القطاع المشروع السياسي الذي يتبناه شركاء             " مازق غزة "

  .التي انعقد مؤتمر انابوليس قبل اربعة اشهر الستئناف مفاوضاتها" السالم
يونيو الماضي فان   / القطاع في حزيران    الذي اتخذته سيطرة حماس على      " العسكري"وبالرغم من الشكل    

وقد بدات قبل ذلك عندما حققت الحركة االسالمية فوزها الـساحق فـي    " سياسية"االزمة كانت وما تزال     
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 لكن العنوان الرئيسي لمحـاوالت الخـروج مـن          ،٢٠٠٦يناير التشريعية عام    / انتخابات كانون الثاني    
 –ية  سـرائيل اجهضت المراهنة اإل  " حل عسكري " لمحاوالت   المازق السياسي الناجم عنها ما زال عنوانا      

الحـسم  "االميركية عليه كل المبادرات العربية والفلسطينية لحله سياسيا وكانت المراهنة عليه قادت الى              
  .في القطاع" العسكري

تي واعالن سلطة الحكـم الـذا     " كيانا معاديا "ي ان قطاع غزة     سرائيلواعقب ذلك اعالن دولة االحتالل اإل     
وهي " قوة خارجة على القانون   "تقوده  " انقالب عسكري على الشرعية   "الفلسطينية ان القطاع سيطر عليه      

وهي المنظمة التي ولدت من     " منظمة ارهابية "القوة نفسها التي تصنفها دولة االحتالل وراعيها االميركي       
ميركي في انهاء االحـتالل     رحم ارهاب دولة االحتالل ولم تكن موجودة قبله وولدت ومن رحم الفشل اال            

الى قيادة الشعب الفلـسطيني تحـت       " ديموقراطيا"بالمفاوضات السلمية وما كان من المتوقع لها ان تصل          
في المنطقة قبـل ان يتبـدد       " عادل وشامل "االحتالل لو كان الراعي االميركي يستهدف حقا احالل سالم          

  .دة نفسها الى قوة احتالل في المنطقةتماما أي احتمال كهذا بعد ان تحولت الواليات المتح
الحل "على القطاع وتمثل رهانا على      " اعالن حرب "من شركاء انابوليس تمثل     " االعالنات"وما زالت هذه    

الذي ما زال يطغى على الحلول السياسية لمن يريدون الخروج من مـازق غـزة ويـدفعون                 " العسكري
 وهذا طريق مسدود للحل     ،حصار المفروض عليها  حماس دفعا للبحث عن حلول عسكرية للخروج من ال        

وللخروج من المازق المزدوج الذي يحاصر طرفيه في غزة وهو طريق ينذر بالمزيـد مـن التـصعيد                  
 –العسكري والعنف ضد المدنيين وسفك المزيد من دمائهم وال يبشر باي انفراج ال في االزمة الفلسطينية                 

   .الفلسطينية وال في مفاوضات السالم
ي الذي اجهض الحل السياسي الذي تمخض عن اتفاق         سرائيل اإل –حرص تحالف االحتاللين االميركي     وي

مكة على وأد اي توجه نحو أي حل سياسي في مهده كما اتضح من نتائج زيـارة وزيـرة الخارجيـة                      
فلسطيني االميركية لرام اهللا االسبوع الماضي التي وأدت خالل ساعات توجها واعدا كهذا ابداه الرئيس ال              

  .محمود عباس لنزع فتيل الحلول العسكرية
" يصر على ضـرورة   "فعندما صرح عباس بعد اجتماعه مع رايس في رام اهللا يوم الثالثاء الماضي بانه               

خلق البيئة  " من اجل    ،في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء وطالب        " هدنة متبادلة وشاملة  "تحقيق  
 بوقف العدوان على القطاع ورفع الحصر عنه النـه          ،مع حكومة االحتالل  الستئناف المحادثات   " الالزمة

 خلـق   ،"باسرع وقت ممكـن   " بالرغم من حث رايس له على استئناف المفاوضات          ،"خرب المفاوضات "
عباس امال خادعا النه اوال اوحى باستعداد لمقاومة الضغوط االميركية والنه ثانيا تبنى مطلـب اجمـاع                 

ا مشتركا يمكن البناء عليه الستئناف الحوار الوطني والنه ثالثا ابتعد عن جوقة مـن               فلسطيني يعتبر قاسم  
المستمرة في القطاع وعن الطريق المـسدود الـذي         " المحرقة"كبار مساعديه كانت تحمل المسؤولية عن       

  مما خلق ارتياحا وطنيـا سـرعان مـا         ،للمقاومة الوطنية ولحماس تحديدا   " عملية انابوليس "وصلت اليه   
احبطه تراجعه خالل اقل من اربعة وعشرين ساعة ليعود الى نهج طريقه مسدود كمـا اثبتـت النتـائج                   

  .العكسية لهذا النهج
ان العملية المسلحة غربي القدس الخميس الماضي وسابقاتها والحقاتها المتوقعة كانت احدث مظاهر فشل              

الوضع الراهن الذي يمنح دولة االحتالل حرية        النها اثبتت استحالة استمرار      ،هذا النهج ال سببا في فشله     
كاملة في العدوان على الشعب الفلسطيني وقتله وحصاره وتجويعه بينما تحلم في ان تظل هي محـصنه                 

 واثبتت استحالة ان تستهدف بعدوانها جزءا من الوطن والشعب الفلـسطيني            ،ضد أي أي رد فعل مقاوم     
وحدة النضال الوطني من التعبير عن نفسها في كل اجـزاء           وتامل في الوقت نفسه في قدرتها على منع         

 لتثبت هذه العملية في خالصتها استحالة التعايش بين المفاوضات وبين العدوان واستحالة             ،الوطن المحتل 
الفصل بين التفاوض وبين المقاومة واستحالة القسمة الضيزى بين جزء من الشعب الفلسطيني مطلـوب               

  .لوب اقحامه طوعا او كرها في هذه التصفيةتصفيته وبين جزء آخر مط
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ابقاء عينه على ما هو هام      "كما ان الضغوط الهائلة التي مارستها رايس على الرئيس الفلسطيني من اجل             
واغماض عينيه عما يجري في قطاع غزة لكي يتراجع عن اشـتراطه المعلـن للتهدئـة                )" المفاوضات(

 المفاوضات تذكر بالضغوط التي قرنتها وادارتهـا بـالوعود          المتبادلة والشاملة ورفع الحصار لمواصلة    
الزائفة التي جعلت الرئاسة الفلسطينية تتراجع عن شروطها المعلنة للذهاب الى مؤتمر انابوليس قبل اقل               

  .من اربعة شهور
ان تجاوب الرئاسة الفلسطينية مع الضغوط االميركية المرة تلو المـرة ال تفـسير لـه سـوى ان روح                    

 او في احسن الحاالت ان هذه الفريق        ،ومة قد انعدمت لدى الفريق المفاوض حتى في عملية التفاوض         المقا
 ،المفروضة عليـه  " الحلول العسكرية "يجد ان خياراته معدومة ولم يعد امامه أي خيار سوى التقاطع مع             

ا المواطن بـين    مما يفرض على المواطن الفلسطيني مقارنة خطط شركاء عملية انابوليس لكي يعقدها هذ            
نموذج رام اهللا وبين نموذج غزة لكنهم االن يكتشفون من النتائج العكسية لخططهم بانهم يقعون في الفـخ                  

 ويكتشفون انهم بمواصلة هذه الضغوط انما يضعفون شريكهم الفلسطيني ويهـزون            ،الذي نصبوه لغيرهم  
خر في االنقسام الفلسطيني الذين     صورته ويضعضعون مصداقيته بينما تتعزز مصداقية برنامج القطب اال        

  .خططوا لتصفيته
وقد ظهرت مؤخرا اربع مؤشرات تعزز مصداقية نموذج غزة اضعفها اعتراف ركن رئيس في نمـوذج                

ان " بعدم قدرته علـى      ، هو امين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه           ،رام اهللا 
يين سـرائيل ارغموا اإل "عن ان المقاومين في القطاع      "  في الضفة الغربية   يقوله الناس حتى  "ما  " اجادل ضد 

االميركيـة  " فـانيتي فيـر   " ويسبق ذلك في االهمية المؤشر الثاني وهو ما نشرته مجلة            ،"على االنسحاب 
االسبوع الماضي عن توريط واشنطن الطراف قيادية في السلطة الفلسطينية في انقالب علـى الـشراكة                

 كما تجلت في اتفـاق القـاهرة ووثيقـة          ٢٠٠٦يناير  / ي انبثقت عن انتخابات كانون الثاني       الوطنية الت 
االسرى واتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عنه عن طريق انشاء قوة مسلحة تفتعل مواجهـات                

نقسام يونيو الماضي الذي اسس لال    / مع حماس بهدف تصفيتها مما قاد الى االقتتال الوطني في حزيران            
 وهو ما لم يضف جديدا في الواقع الى ما كانت تدركه الفطرة الشعبية السليمة بغض النظر عـن     ،الراهن

 غير ان زيارة رايس االخيرة لرام اهللا كشفت بما ال يدع مجاال الي شك ان                ،صحة او عدم صحة ما نشر     
  .هذه هي فعال السياسة الرسمية لشركاء انابوليس

ستراتيجي الذي اعتمدته عملية انابوليس الستئناف مفاوضات فلسطينية مع دولـة           لقد كان كان االطار اال    
االحتالل وصفة سياسية محكوما عليها بالفشل مسبقا النها اعتمدت تابيد االنقسام الفلسطيني اساسـا لهـا                

ـ                  وطني اثبتت نتائجه العكسية انه طريق من المستحيل ان يقود الى تحقيق السالم وال الى تحقيق السلم ال
  .وهو الشرط المسبق الذي ال غنى عنه سواء للسالم ام للمقاومة

بوش وخصوصا وزيرة خارجيتها المسؤولية االولى الـى        . وتتحمل ادارة الرئيس االميركي جورج دبليو     
جانب دولة االحتالل عن كل الدماء التي تسيل على جانبي الصراع النهـم يـصرون علـى ان وقـف                    

رب فلسطين ليس شرطا الستمرار المفاوضات والنهم يصرون على ادامـة           الهولوكوست اليهودي ضد ع   
  .االنقسام الفلسطيني وتعميقه

القتـال  "اما المؤشر الثالث فكان شهادات ضباط النخبة في جيش االحتالل من الوية جفعاتي وباراك عن                
م االربعـاء   ما قدرته هـآرتس يـو  ، حسب تقديراتهم  ، مقاوم ١٥٠-١٠٠الذي واجه به ما بين      " الضاري

الماضي بكتيبتين من جفعاتي مدعومة بسرايا من باراك الى جانب قوات خاصة وكتيبة مـصفحات مـن                 
لواء شاعار ناهيك عن الدعم الجوي عندما توغلوا حوالي ثالث كيلـومترات فـي منطقتـي الـشجاعية      

 وبـالرغم مـن     ."سودكاال) الضواري الفلسطينية (قاتلوا  "وجباليا لكي يتبجح اولئك الضباط بان جنودهم        
للمقاومـة الفلـسطينية    " الغـزاوي "فداحة الخسائر في االرواح فان الصورة المشرفة الي قدمها النموذج           
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ستدخل التاريخ الوطني منارة لالجيال المقبلة التي ستتذكرها دون ان يعلق في ذاكرتها أي اثـر اللـوان                  
  .العلم الذي قاتلت تحته

 قد ايده المؤشر الرابـع وهـو        ، بالرغم من نفي واشنطن ومحمد دحالن      ،"فانيتي فير "ان ما رواه تحقيق     
. للخبير في الشان الفلسطيني ناثان جيـه      " طريق الخروج من غزة   "الدراسة االكاديمية التحليلية المعنونة     

فبراير /  مدير برنامج الشرق االوسط بجامعة جورج تاون التي نشرها معهد كارنيجي في شباط               ،براون
ير ان ما يميز الدراسة عن التحقيق هو التوصيات التي خلصت اليها والتي تتفق مـع شـبه                   غ ،الماضي

برنامج "اجماع فلسطيني وعربي على المخرج من االزمة الداخلية ومن الطريق المسدود الذي وصل اليه               
ـ                " السالم ة الفلسطيني وفريقه وهو المخرج الذي بدا يجد طريقه للنشر فـي وسـائل االعـالم االميركي
  .ية على نطاق واسعسرائيلواإل

وهـي  " (تحت الوصاية الدولية بحكم االمر الواقع     " بعد ان شخصت وضع الضفة الغربية بانها         ،فالدراسة
 رئيس دائرة المفاوضات في     ،الوصاية التي لم يصدر أي احتجاج عليها من رام اهللا لكن صائب عريقات            

لى الرد على تقرير اعالمي عن احتمال وصـاية          سارع غاضبا يوم الخميس الماضي ا      ،منظمة التحرير 
 وبعـد ان    ،)اردنية ومصرية على الضفة والقطاع قائال ان الشعب الفلسطيني قد شب على أي وصـاية              

 ،في وقت تتطلب فيه الدبلوماسية وجود قيادة كهذه       " ال توجد أي قيادة فلسطينية قابلة للحياة      "استنتجت بانه   
 ،"عائمة"بالرغم من انه يبقيها     " لن يجعلها شرعية  "ولي لحكومة رام اهللا     وبعد ان خلصت الى ان الدعم الد      

في تناقض مباشر مع النـصوص      "وبعد ان الحظت بان ادارة بوش في دعمها للرئيس الفلسطيني كانت            
 اوصت الدراسة بالوحـدة الوطنيـة       ،"الدستورية التي كانت سابقا قد ساعدت في فرض قبولها على سلفه          

  ."كامل وحيد في الخروج من المازق الراهن" اساس الشراكة الفلسطينية على
عودة الـى حكومـة     " و ،"او مثله " والعودة الى اتفاق مكة      ،اتفاق حماس وفتح  " وجوب"وحث براون على    

العودة الى عقد المجلس التشريعي والى      " وجوب" و ، والسماح لحماس بالعودة الى الحكومة     ،"وحدة وطنية 
ذات مؤسسات فاعلة كطريـق نحـو       " سلطة فلسطينية "ار كل ذلك شرطا لوجود       باعتب ،"حكومة دستورية "

ان " وبعد ان اشار بـراون الـى   .للمفاوضات" شرط مسبق"اقليميا وك" المازق الدولي"الخروج ايضا من    
حث علـى ضـرورة اقنـاع       " حماس قد اوضحت بان لها مصلحة قوية جدا في وقف اطالق نار ثنائي            

 واالتفاقيات الموقعـة    إسرائيل الفتا النظر الى ان اشتراط اعتراف حماس ب        ،"نار بوقف اطالق ال   إسرائيل"
  .مع منظمة التحرير ونبذ العنف يمكن ان ينتظر الى ما بعد اقامة دولة فلسطينية

ان ثنائية االستقطاب التي تمزق الصف الفلسطيني بين برنامجين نقيضين كانت نبتا شيطانيا ال يـستطيع                
 وقد اثبتت التطورات منذ حزيـران       .تيعاب فكرة نموه في أي تربة من ارض الوطن        الضمير الوطني اس  

 اولها ان احتماالت النجاح للنـضال الـوطني         ،الماضي بعض المسلمات التي لم يعد من الممكن تجاهلها        
الفلسطيني سواء في شكله المقاوم ام في شكله السياسي ال يمكن ان تتحقق اال على قاعدة وحدة النـضال                   

ذه الوحدة امكن للحوار الوطني ان يتوصل الى صيغة حد ادنى لها في اتفاق القاهرة ووثيقة االسـرى                  وه
  .واتفاق مكة للتوفيق بين البرنامجين المتعارضين

وثانيها ان احتماالت النجاح للنضال الوطني في شكليه ال يمكن ان تتحقـق اال علـى اسـاس الـشراكة                    
  .حد االدنى المذكورةالوطنية التي اسست لها اتفاقات ال

وثالثها ان احتماالت النجاح للنضال الوطني معدومة اذا ارتهن هذا النضال نفسه لشكل واحـد يفرضـه                 
عليه العدو نفسه مقابل وعود زائفة وخادعة وكاذبة لم يتمخض عنها حتى االن سوى اسشراء االستيطان                

 واذا استمر الرهـان     ،ني ونهج اقصاء االخر    واذا استمر االنقسام الوط    ،وتهويد القدس واالنقسام الوطني   
  .على الخارج على حساب الوحدة الوطنية

  ١٠/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
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  مفاجآت أسبوع ساخن .٦٣
  فهمي هويدي

إذ ما أن أسدل الستار على مشهد المحرقة في غزة حتى توالت            . شاء ربك أن ينقلب السحر على الساحر      
  .حت مخططات التآمر على المقاومةالمفاجآت التي ردت الروح للضحايا، وفض

)١(  
المرحلة األولـى مـن حملـة الـشتاء الـساخن التـي شـنها          ) ٣/٣(بعدما انتهت يوم االثنين الماضي      

على غزة، كانت المفاجأة ان التعليقات والتحليالت التي نشرتها الصحف العبرية أعربـت             " يونسرائيلاإل"
دفها في إيقاف إطالق الـصواريخ علـى المـستوطنات          عن الشعور بخيبة األمل ألن العملية لم تحقق ه        

الحدودية، كما أنها لم تنجح في إسقاط النظام القائم في القطاع، بالتالي فإنها كانت حفالً دموياً بأكثر ممـا                   
وكان الدليل الماثل في أذهان الجميع أن إطالق الصواريخ استمر بمعدل تـراوح             . كانت إنجازاً عسكرياً  

أمير تـسوريا    "  يينسرائيلاإل"وهو ما دعا أحد الكتاب      . اً يومياً أثناء الحملة وبعدها     صاروخ ٥٠ و ٤٠بين  
كمـا دخلـت    " "يةسـرائيل اإل"وعلى حد تعبيره فإن القـوات       . إلى القول بأن العملية فشلت بكل المقاييس      

 القيـام   الذي اعتاد علـى   " يسرائيلاإل"أضاف في هذا الصدد قوله إن التجربة أثبتت أن الجيش           ". خرجت
األربعاء (في نفس اليوم    . بضربات سريعة غير مستعد لخوض قتال طويل في المناطق المأهولة بالسكان          

ان المقاومة الفلسطينية عرفت كيف تتعامل مـع الـسالح          " "معاريف"قال بن كاسبيت في صحيفة      ) ٣/ ٥
ل المناورة وإمالء قواعد    من خال " يسرائيلاإل"، ومن ثم أصبحت قادرة على استنزاف الجيش         "يسرائيلاإل"

  .اللعبة عليه
الصحافي كوبي نيفالى تحدث عن فشل الجيش في تحقيق األهداف األربعة التي حددها وزيـر الحـرب                 
إيهود باراك والتي حصرها في إسكات صواريخ القسام، ووقف تهريب السالح عبر محـور فالديلفيـا،                

وقال إن هذه كلها أهداف حيوية،      .  قطاع غزة  وإضعاف حكم حماس وإسقاطه، واستكمال فك االرتباط مع       
وهو يسخر من باراك، قال إن فك االرتباط مع غزة ال           . لكن ثبت أنه ال يمكن تحقيقها على أرض الواقع        

يتم إال بعملية بتر عميق تقطع قطاع غزة من قلب الكرة األرضية، ثم تضعه فـي جزيـرة تعبـر قنـاة               
  .كان بين الهند وتايالندالسويس نحو المحيط الهندي لغرسها في م

نقلت عن البروفيسور مناحيم كالين من جامعة بار ايالن في تل أبيب انتقاده             " يديعوت أحرونوت "صحيفة  
تتصرف كعمالق أعمـى    " إسرائيل"لغياب التفكير االستراتيجي في حملة الجيش على القطاع، وقوله إن           

م توقف إطالق الصواريخ في حين أضعفت       وكانت نتيجة ذلك أنها ل    . يضرب بقوة من دون هدف سياسي     
  .محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بشكل كبير، فضالً عن أنها أثبتت أنها ال تفهم الفلسطينيين

إيمانويل سيفان المهتمة بقضايا االستشراق قالت في حوار بثته القناة العاشرة إن حسم مسالة الـصواريخ                
وهذه الفكرة أيدها رئيس    . لتفاهم المباشر مع حركة حماس إليقافها     عسكرياً غير ممكن، وإنه ال بديل عن ا       

السابق عامي إيلون، ويولي تامير وزيرة التعليم في الحكومة الحالية التي قالت إن الوضع فـي                " الشاباك"
جنوب البالد أصبح ال يطاق نتيجة استمرار إطالق الصواريخ، األمر الذي يبرز أهمية التفاهم والحـوار                

  .ر مع حماس إليقافهاالمباش
)٢(  

 جريحـاً، فقـد     ٣٥٠ شهيداً فلسطينياً، وأصابت أكثر من       ١٢٠ألن حفلة الدم التي تمت في القطاع خلفت         
" إسرائيل"وتلك كانت صدمة ل   .  جريحاً ٣٥و" يينإسرائيل" قتلى   ٨كان الرد في القدس مفاجأة أخرى خلفت        

 التعبير الوحيد عن الثأر الفلسطيني؛ ألنـه فـي          ولم تكن عملية القدس هي    . التي استسلمت لغرور القوة   
ومن أعماق بحر الدم الذي اغرقت فيه غزة خرجت         ) ٣/ ٦الخميس  (صبيحة اليوم الذي تمت فيه العملية       

، أسفر عن قتل جندي وجرح ثالثـة،        "يةإسرائيل"مجموعة من شباب حركة الجهاد لتنصب كميناً لدورية         
  .واستخدامه الصواريخ التي قتلت المجاهدين األربعة" يسرائيلاإل"األمر الذي أدى إلى تدخل الطيران 
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وأن ضـحاياها   " إسرائيل"منها أنها وقعت في قلب      . عملية القدس استأثرت باالهتمام األكبر ألسباب عدة      
 ٢٥(عددهم كبير نسبياً، وألنها األولى من نوعها منذ أربع سنوات، وألن منفذها عالء هاشـم أبـودهيم                  

اع أن يخترق عشرات الحواجز العسكرية بسالحه وذخيرته، وأن يدخل إلـى مقـر المعهـد                استط) عاماً
  .الديني والعسكري مستفيداً من معلوماته التي حصلها منذ عمل سائقاً بها

ما : التي شغلت باإلجابة عن سؤالين هما     " يةسرائيلاإل"العملية احدثت صدمة في الدوائر السياسية واألمنية        
حتى كتابة هذه السطور لم     ). معهد مركاز هراف  (ت وراء الفاعل وكيف وصل إلى هدفه        الجهة التي وقف  

يتم تحديد الجهة التي تبنت العملية، وفي حين تضاربت األنباء حول مسؤولية حركة حماس عنها، فبعـد                 
في وقت الحـق ذكـر موقـع        ). كتائب القسام (إعالن ذلك، نفى الخبر المتحدث باسم جناحها العسكري         

 أن الشبهات تدور حول دور لحزب اهللا اللبنـاني فـي            ٧/٣االنجليزي يوم الجمعة    " عوت أحرونوت يدي"
معتبراً أنه قد يكون حلقـة الوصـل بـين    ) محمد شدا(العملية وأشار تقريرها إلى أحد الفلسطينيين اسمه    

عـه بحـوالي    الحزب وبين منفذ العملية عالء أبودهيم الذي قدرت قيمة السالح والذخيرة التي كانـت م              
  . دوالر وهو مبلغ يتعذر أن يوفره سائق شاب من دخله الخاص٥٥٠٠

التي أجريـت   " يةسرائيلاإل" بث موقع قناة الجزيرة نت تقريراً من غزة حول الدراسات            ٦/٣يوم الخميس   
حول خبرة الفدائيين الفلسطينيين في عملية التمويه والتخفي، التي مكنتهم من الوصـول إلـى أهـدافهم                 

راق سلسلة الحواجز واحتياطات الجيش وأجهزته األمنية، فبطل العملية األخيرة تنكر في زي هيئـة               واخت
وطالب المعهد الديني، ومنفذ عملية فندق بارك في مدينة نتانيا الشهيد عبدالباسط عودة ارتـدى مالبـس          

فـذ عمليـة    والـشهيد سـعيد الحـوتري الـذي ن        . نسائية كاملة، من تلك التي تميز نساء المـستوطنين        
في تل أبيب ارتدى مالبس شباب الفرق الموسيقية، وحمل حزامه الناسف في داخل جيتار              " الدولفيناريوم"

  .وهمي حمله على كتفه
وفي تقرير بثته وكالة األنباء الفرنسية حول الموضوع، ذكرت أن القسم االجتمـاعي التـابع للـشرطة                 

لتنبيههم إلى معالم الفدائي التي يتعين مالحظتها، ومنها        " ينيسرائيلاإل"قام بتوزيع نشرة على     " يةسرائيلاإل"
أنه عادة ما يصبغ شعره باللون األشقر، ويضع حلقاً في أذنه، ويرتدي الزي العسكري، أو القبعة الدينية                 

  . اليهودية وهو ما حدث في حالة هاشم أبو دهيم منفذ عملية القدس األخيرة
رح مختلف األسئلة التي تتعلق بالعمليـات االستـشهادية، لكـنهم ال            يبذلون جهدهم لط  " إسرائيل"إنهم في   

ويكتفون في ذلك بتسويق مقولـة سـاذجة        . لماذا يقدم عليها الفلسطينيون   : يتطرقون إلى سؤال واحد هو    
  "!إرهابيون"وغبية، اختزلت دوافعهم في أنهم 

)٣(  
، طرحت في مستهله الـسؤال   "ةمحاولة لفهم ما جرى في غز     " كتبت مقاالً تحت عنوان      ١٩/٦/٢٠٠٧في  
هل الذي حدث في غزة انقالب أم أنه إجهاض النقالب؟ ومن خالله عرضـت لمجموعـة مـن                  : التالي

الوثائق والشهادات التي دلت على أن الحوادث التي تالحقت في القطاع، خصوصاً ما تعلق منها بإشاعة                
. تدبير والتخطيط السابقين لها كانا واضحين     الفلتان األمني، لم تكن مصادفات أو تفاعالت وقتية، ولكن ال         

وقتذاك، قبل أكثر من ثمانية أشهر، تشكك البعض في معلومات المقـال، استـسهل الـبعض تـصنيفها                  
  ". أيديولوجي"بحسبانها تعبيراً عن موقف 

 تقريراً  نيسان/ األمريكية الشهرية، التي نشرت في عدد إبريل      " فانيتي فير "المفاجأة أطلقتها قبل أيام مجلة      
يتعـذر  " ديفيد روز "إضافياً أجاب بصراحة عن السؤال الذي ألقيته قبل ثمانية أشهر، وألن كاتب التقرير              

اتهامه بالتعاطف االيديولوجي، ناهيك عن أن العكس هو الصحيح، فربما كانـت شـهادته مبـرأة مـن                  
أضواء قوية علـى الجانـب      الشبهات، األمر الذي يدعونا إلى تلخيصها في الظرف الراهن؛ ألنها تسلط            

  . المسكوت عليه في الصراع الدائر على أرض فلسطين
  : كلمة ما يلي٨٠٠٠من أبرز النقاط التي أوردها الكاتب في تقريره المثير الذي جاء في 
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 أنه حصل على وثائق تكشف عن وجود خطة سرية وافق عليها الرئيس بوش، وتولى تنفيذها كل مـن   -
، إلثـارة حـرب أهليـة       "اليوت ابرامز "الخارجية ونائب مستشار األمن القومي      كوندوليزا رايس وزيرة    

فلسطينية، تؤدي إلى إفشال حكومة حركة المقاومة اإلسالمية وإسقاطها، وقد رفـضت وزارة الخارجيـة       
  . األمريكية التعليق على تلك الوثائق

د دحالن الذي تم تزويـد جهـاز         أن الطرف الفلسطيني الذي تم التعويل عليه في تنفيذ الخطة هو محم            -
 الذي  -األمن الوقائي التابع له بأسلحة جديدة بناء على طلب أمريكي، بحيث تتولى عناصر ذلك الجهاز                

 إشاعة الفوضى في القطاع وتفجير الموقف       -طلبت واشنطن من أربع دول عربية تدريبهم لرفع كفاءتهم          
  . الداخلي في مواجهة الحكومة

 قرب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، وأقام عالقـات             أن دحالن عمل عن    -
دافئة مازالت مستمرة إلى اآلن مع مديرها السابق جورج تينيت، الذي عينه كلينتون في منصبه، وظـل                 

 والتقى الرئيس األمريكي في ثالث مناسبات على األقل، وقد امتدحه           ٢٠٠٤،فيه بعد والية بوش حتى عام     
إنه قائد جيد وصارم، وقال مسؤولون أمريكيون سراً أن الرئيس وصف           :  قائالً ٢٠٠٣،وش علناً في عام   ب

  . هذا رجلنا: دحالن قائالً
 أن ديفيد وورمسير الذي كان كبير مستشاري نائب الرئيس ديك تشيني واستقال قبل أشهر اتهـم إدارة                  -

ع فاسد كان قائماً، وهو يؤكد أن حماس لـم          بوش بالمشاركة في حرب قذرة من أجل تقديم انتصار لوض         
لم يكن  "كما يؤكد على أن ما جرى       . تكن لديها نية السيطرة على غزة، حتى اجبرتها قيادة فتح على ذلك           

  ".انقالباً من جانب حماس، وإنما كان انقالباً من حركة فتح تم إجهاضه قبل أن يحدث
عثت بأكثر من رسالة وإنذار للرئيس محمود عبـاس          أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس ب       -

تدعوه صراحة إلى إعطاء مهلة لحكومة حماس لتقبل بمبادئ الرباعية الدولية، وإذا لم توافق على ذلـك                 
وبقيـة  .. خالل المهلة، فيجب أن تعلن حالة الطوارئ، وتشكل حكومة طوارئ تلتزم بموقـف الرباعيـة              

  . القصة معروفة بعد ذلك
)٤(  

 لـم ينتـه،   ١٩٤٨ي تعنيه هذه المفاجآت المتالحقة؟ إجابتي أنها تعني أن الصراع الذى انفجر عام             ما الذ 
مستعدة ألن تذهب إلى أبعد مدى يخطر على البال         " إسرائيل"وال يزال مفتوحاً على كل االحتماالت، وأن        

 الفلسطينية الحديديـة مـا   وفي الوقت ذاته فإنه يعني أيضاً أن اإلرادة       . لكسر إرادة الفلسطينيين وتركيعهم   
، "إسرائيل"زالت عصية على االنكسار، ومصرة على التحدي، كما أنها لن تعدم حيلة في نقل الوجع إلى                 

رغم كل احتياطاتها وتحصيناتها، وهذا اإلرادة أكبر من حماس وفتح، وأكبر من القطاع والضفة، ألنهـا                
أخيراً فإنها تعني أن الواليات     .  عن حقه وحلمه   كامنة في ضمير الشعب الفلسطيني، الذي يرفض التنازل       

المتحدة األمريكية موجودة في قلب الصراع، وضد الحق الفلسطيني، في اصطفاف كامل مـع الموقـف                
، بالتالي فإن كل تدخل لها يظل محكوماً بطبيعة تلك العالقة، وكل مراهنة عليهـا أو حتـى                  "يسرائيلاإل"

  . لق بالسرابإحسان للظن بها هو خداع للنفس وتع
لكن المشكلة أن ذاكرتنا السياسية أصابها الوهن الذي أصاب أصـحاب           . أدري أن هذا الكالم ليس جديداً     

لذلك من المهم أن نستعيده ونذكر به بين الحين واآلخر، عّل الذكرى تنفـع              . قدراتنا السياسية والعسكرية  
  .المؤمنين

  ١١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  "الصفقة الشاملة " إلىالطريقفي  .٦٤
  عريب الرنتاوي

 تتحـرك   ، يقابله تفويض فلسطيني صريح    ،ي مضمر إسرائيل وقبول   ،مسلّحة بضوء أخضر أمريكي خافت    
حصار غزة  : تغطي مجموعة من العناوين   " صفقة شاملة " النجاز   ،الدبلوماسية المصرية بنشاط هذه األيام    

  . إسرائيلس و وتبادل األسرى بين حما، الهدنة والتهدئة،ومعابرها
 ويعود  ،حظوظ أوفر للنجاح  " الصفقة" تتوفر آلخر محاولة مصرية النجاز هذه        ،وبخالف المرات السابقة  
  : ذلك ألسباب عدة منها

 مـشروط   ،أن واشنطن خلصت إلى نتيجة مفادها أن استقرار الضفة بما عليها من سلطة وحكومـة              ) ١(
  . وليس منعزال عنه،باستقرار القطاع أيضا

ن القاهرة أيقنت أن فلتان العدوان والصواريخ وتفاقم الحصار بات أمرا محرجا لمـصر ومهـددا                وأ) ٢(
  .ألمنها الوطني

 أن ال مفاوضات وال سلطة وال معسكر اعتدال من دون تهدئـة             ،ألن رام اهللا تعرف أكثر من غيرها      ) ٣(
 وسـيتهدد   ،حد سـواء   سيطاول الحكومة والمقاطعة على      ، وأن غضب الضفة ان ثار من جديد       ،في غزة 

  .نفوذ فتح وشعبيتها ومستقبلها
ألن حماس رأت أن فتح جميع هذه الملفات والخروج منها بضربة واحدة وفـي لحظـة المواجهـة                  ) ٤(

  . مرهق ومبدد للشعبية والشرعية، أفضل من العودة إلى حصار مضن،إسرائيلواالشتباك مع 
أن تكون تامة   : هدئة ولكن بشرطين أو ثالثة شروط     أما تل أبيب فهي مستعدة للذهاب على طريق الت        ) ٥(

 وأن تتوقـف أعمـال      ، وأن تبقى لها يد طليقة للعمل ضد نشطاء المقاومة         ،وشاملة من الجانب الفلسطيني   
  . تهريب السالح والعتاد من مصر إلى القطاع عبر أنفاق غزة وسراديبها

 لكن هـذه    ،"صفقة شاملة "يرة للوصول إلى     تنطلق المحاولة المصرية األخ    ،من نقطة التقاء المصالح هذه    
  : من بينها، إال أنها تجابه بالكثير من العراقيل والمعوقات،المحاولة على ما لها من فرص ومقومات

 وهي التي لم تستطع أن توقفه عندما كانت تحتل          ، وقف التهريب إلى قطاع غزة     سرائيلمن يضمن إل  ) ١(
  .غزة وتستوطنها

 بشروط حماس ولوائح األسرى المطلوب      إسرائيل وهل تقبل    ،"صفقة شاليط "لى  من يضمن االتفاق ع   ) ٢(
  .االفراج عنهم

 وهل يكفي أن تقول مصر بـأن مطالـب حمـاس            ،من يضمن توافقا فلسطينيا في مسألة معبر رفح       ) ٣(
  . وأية صيغة سيتخذها وجود الحرس الرئاسي الفلسطيني على المعبر،ستبحث بعد فتح المعبر وليس قبله

 ودائمـا   ، الهدنة أو التهدئة باغتيال في القطاع أو تصفية نشطاء في الـضفة            إسرائيلماذا إن خرقت    ) ٤(
 وكيف سترد حماس والفصائل على خرق       ،"قنبلة تتكتك "النتحاري أو   " عملية احباط موضعي  "بحجة أنها   

  .كهذا
ساعدات الدولية إلـى     وماذا بشأن الم   ، كيف وإلى أي حد    ، حصارها عن القطاع   إسرائيلهل سترفع   ) ٥(

  .غير ذلك من أسئلة وتساؤالت
والعدوان البربري على غـزة والعمليـة       " انتفاضة المعابر " فإن الوضع الفلسطيني بعد      ،أيا يكن من أمر   

 -ي والفلـسطيني    سـرائيل  اإل - إذ يبدو أن المشهدين الفلـسطيني        ، لم يعد كان قبلها    ،الصعبة في القدس  
 األمر الذي يستثير حفيظة أطـراف       ، طريق االحتواء ال التصعيد    ،ختلفالفلسطيني سائران على طريق م    

 األمـر الـذي     ، وباألخص اليمين والجنراالت في تل أبيب الذين ال يريدون تهدئة وال أيدي مقيـدة              ،عدة
 محاولـة   ،إن تم الوصول إليهـا    " الصفقة"أو ترجمة هذه    " صفقة شاملة "سيبقي أي محاولة للوصول إلى      

 بل ومحاولة هامة تستحق الـدعم       ، على أنها مع ذلك تبقى محاولة      ،لمخاطر واالحتماالت محفوفة بشتى ا  
 ليس ألنها ستفتح الباب رحبا أمام عملية السالم كمـا يقـال             ،واالسناد من مختلف األطراف ذات الصلة     
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فر فرصة   قد تو  ، وهذا هو األهم   ، بل ألنها  ،ية وأمريكية أساسا  إسرائيل وهذا أمر نستبعده ألسباب      ،ويتردد
  .الستئناف الحوار الوطني وصوال إلى المصالحة والوحدة الوطنية وإعادة بناء البيت الفلسطيني

  ١١/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  :كاريكاتير .٦٥
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