
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   السلطة ليست مطلقة اليد في خيار العودة للحوار الوطني: أبو مرزوق
   خطة التهدئة المصريةىعل" موافقة تماما"القيادة الفلسطينية : ربه عبد

  "حركة فتح"تغييرات قيادية مرتقبة داخل : انبعد اجتماع محمود عباس مع مسؤولي لبن
  ال يمكن منع قصف عسقالن: أولمرت

  "إسرائيل"بيريز يهدي ساركوزي بستان زيتون في 
  ية الحصارغزة تلجأ إلى الحيوانات لتحريك الضمير العالمي نحو إدراك كارث

   الفلسطينيةإسرائيل تقوِّض جهود السلطة: دايتون

ــآرتس ــاقا: ه ــاس"تف "حم
ن يـسلم  من شأنه أ " إسرائيل"و

   عباسإلى المعابر إدارة
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                    ١٠١٦:         العدد                  ١٢/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥ مصممون على بناء دولتنا المستقلة: فياض يلتقي بلير ويؤكد اجتماعه مع باراك الجمعة .٢
 ٦   "لطمة لعملية السالم"استمرار االستيطان : ئة األسبوع المقبلقريع يتوقع اتفاقاً للتهد .٣
 ٦   خطة التهدئة المصريةىعل" موافقة تماما"القيادة الفلسطينية : ربه عبد .٤
 ٦   على القطاعهنية يمر بمرحلة عرفاتية والزهار يسيطر فعلياً: معاريف .٥
 ٧  "غطاء ووسيلة لتنفيس المبادرة العربية" لم يكن سوى "أنابوليس": البرغوثيمصطفى  .٦
 ٧  "إسرائيل" كسر الحصار وقطع العالقات مع ةننتظر من القمة اإلسالمي: عبد الرحمن .٧
 ٧  اإلسرائيلي غير ناضج لعملية السالمو...  ذات بعد استراتيجيعملية القدس: زكي .٨
 ٨  لدينا خطة عمل متكاملة في حال تواصل استهداف مقراتنا: في غزةقائد الشرطة  .٩
 ٨  المانحة مليون دوالر إجمالي ما تلقته السلطة من دعم الدول ٢٤٠: وزير التخطيط .١٠
    

    :المقاومة
 ٨     السلطة ليست مطلقة اليد في خيار العودة للحوار الوطني: أبو مرزوق .١١
 ٩    لطائرات مروحية في أجواء غزة أمر وارد"حماس"إسقاط : سالح الجو الصهيوني .١٢
 ٩   وقف اطالق الصواريخ مقابل عدم اغتيال قادتهاى تنفي موافقتها عل"دالجها" .١٣
 ٩  "إسرائيل"إيران تضغط على الجهاد وحماس لعدم إبرام تهدئة مع ": الجريدة الكويتية" .١٤
١٠   ذلها الوساطة المصرية تب في غزة"إسرائيل" بين حماس ومساع للهدنة": الجارديان" .١٥
١٠  تتبنى إطالق صاروخين من القطاع نحو بلدات إسرائيلية" الشعبية" .١٦
١٠  "حماس"بالمؤبدات على أفراد خلية عسكرية تابعة لـاالحتالل يحكم  .١٧
١١    بجنين"الجهاد" المقربة من  المحلية" القدسإذاعة"االحتالل يغلق  .١٨
١١     غير معنية بإنجاح الجهود الروسية للسالم في الشرق األوسط"إسرائيل": أبو زهري .١٩
١١   مبكرة انتخاباتى عل"حماس" لعقد المؤتمر السادس قبل االتفاق مع "فتح"جهود حثيثة في  .٢٠
١٢   "فتح"أبو شمالة ينفي وجود انشقاق داخل  .٢١
١٢   "حركة فتح"تغييرات قيادية مرتقبة داخل : بعد اجتماع محمود عباس مع مسؤولي لبنان .٢٢
١٢  "اسرائيل" كبرى ومفاجئة في  تتوعد بتنفيذ عملية"كتائب أحرار الجليل" .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  ال يمكن منع قصف عسقالن: أولمرت .٢٤
١٣   متطرفون يهود يخططون لالنتقام ردا على هجوم القدس الغربية: التلفزيون االسرائيلي .٢٥
١٣  س تطلب من اولمرت بناء مستوطنة في ابو ديس حيث يسكن قريعشا .٢٦
١٣  االنتخابات تؤيده األحزاب الكبيرة اقتراح لتغيير قانون: الكنيست .٢٧
١٤  لجنة نيابية اسرائيلية تطالب بتغيير الوضع القائم في القدس .٢٨
١٤   "إسرائيل"بيريز يهدي ساركوزي بستان زيتون في  .٢٩
١٤  تثير مخاوف من تفجيرات محتملة" العال"في طائرة " الموت لليهود" .٣٠
١٤  يهودية في خيمة العزاء لتقديم التعازي لعائلة منفذ عملية القدس .٣١
    
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ١٠١٦:         العدد                  ١٢/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

    :، الشعباألرض
١٥  غزة تلجأ إلى الحيوانات لتحريك الضمير العالمي نحو إدراك كارثية الحصار .٣٢
١٥   في ذكرى تأسيسها تدعو إلنقاذ القدس من األسرلةالجبهة االسالمية المسيحية .٣٣
١٦  ولويات العمل الكنسيأكد أن حماية المقدسات من البطريرك ثيوفيلوس يؤ .٣٤
١٦   بهدف تهجيرهمفلسطينيو القدس يواجهون تضييقا مستمراً .٣٥
١٦  غزةوضغوطا ال تختلف عن التي تمارس في الضفة يواجهون  ٤٨فلسطينيو: تحقيق .٣٦
١٧   جثمان ابنهم من أجل دفنهمنفذ عملية القدسلب الصانع يطالب بتسليم عائلة ط .٣٧
١٧  تظاهرة في الخليل احتجاجا على اغالق جمعيات خيرية .٣٨
١٧   في مركز الجلمة فلسطينيأسيرب نكلونمحققو االحتالل ي .٣٩
١٧   فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية١٧اإلسرائيلي يعتقل  االحتالل .٤٠
١٧   شهيدا خالل العدوان األخير على غزة٤٤عائلة فلسطينية قدمت١٥: إحصائية .٤١
١٨  هالي في صد العدوانالتالحم بين المقاومين واألأهالي غزة يروون وقائع : تحقيق .٤٢
١٨   في غزةعائلي شجارفي وثمانية جرحى قتيالن  .٤٣
   

   :اقتصاد
١٨   العام الماضي الغربية الف اسرة استفادت من برامج االغاثة الزراعية في شمال الضفة١٣ .٤٤
 ١٨  وافق علي فتح فرع له في مدينة راهط في النقببنك فلسطين ي .٤٥
   

   :صحة
 ١٩   فلسطينيين١٠٨وفاة طفلة يرفع عدد ضحايا حصار غزة إلى  .٤٦
   

   : األردن
١٩   الكونفدرالية مع الفلسطينيين غير مطروحة حالياً: األردن .٤٧
١٩ من األردن" إسرائيل" مليون متر مكعب من المياه تسرقها ٥٠٠: نقيب الجيولوجيين السابق .٤٨
   

   :لبنان
١٩  األميركيون يعارضون التوطين: جعجع .٤٩
٢٠  القضاء اللبناني يطلب اإلعدام للعبسي في جريمة عين علق .٥٠
٢٠    " إسرائيل"حزب اهللا استكمل استعداداته لمواجهة مع  .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  جهود التهدئة في مراحلها األولى: مصر .٥٢
٢٠   "اإلسرائيلية"وزراء خارجية الدول اإلسالمية ينددون بالهيمنة  .٥٣
٢١   يندد باالنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى" ملتقى علماء المسلمين" .٥٤
٢١  أفريقيا حاولوا التسلل إلى إسرائيل١٢شاحنة مساعدات إلى غزة واعتقال ١٩إدخال : مصر .٥٥
٢١ توفير الدعم اإلسالمي للشعب الفلسطينيمشروع قرار مصري يطالب ب: مصر .٥٦
٢١  بضائع إسرائيلية لمصر بمليار دوالر .٥٧
٢١   في حوض النيل" اإلسرائيلي"مصر ترصد تزايد النفوذ األمريكي و .٥٨
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٢٢   "اإلسرائيلية"ية في المجازراإلمارات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دول .٥٩
٢٢   يطالب بمواقف عملية لكسر الحصار" لبيك غزة"مهرجان  .٦٠
٢٢ "إسرائيل"حركة شبابية جزائرية تتعاطف مع  .٦١
٢٢   مرضى غزةلمرافقة عينلحشد المتطووإسالم أون الين " األطباء العرب"حملة  .٦٢
٢٢   حملة مغربية لجمع ادوية ومستلزمات طبية لقطاع غزة .٦٣
٢٣  أساتذة وفقهاء يدعون الشعوب اإلسالمية إلى كسر الحصار اإلسرائيلي عن غزة .٦٤
   

   :دولي
٢٣   الفلسطينية تقوِّض جهود السلطةإسرائيل: دايتون .٦٥
٢٣  والفلسطينيين باللجوء للتعذيب" اسرائيل"واشنطن تتهم  .٦٦
٢٤  بناء مستوطنات" إسرائيل"رايس آسفة لقرار  .٦٧
٢٤   امل مع حماسالخارجية األميركية تستبعد تماما امكانية التع .٦٨
٢٤  أوباما يعتزم القيام بدور فعال في الشرق االوسط .٦٩
٢٤   نواب في البرلمان األوروبي ينددون بالممارسات اإلسرائيلية في غزة .٧٠
٢٥ التحدث مع حماسكوشنير يدعو اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى  .٧١
٢٥   الفروف يزور المنطقة لالعداد لمؤتمر سالم في موسكو .٧٢
٢٥    يحث على االستثمار في األراضي الفلسطينيةمبعوث الرباعية .٧٣
٢٦   حماس منظمة ارهابية:المرشح الجمهوري جون ماكين .٧٤
٢٦   مليون يورو لصرف أجور الموظفين في غزة٣٦: سفير المفوضية األوروبية .٧٥

   
    :حوارات ومقاالت

٢٦  ياسر الزعاترة... التهدئة الموعودة وأسئلتها الشائكة .٧٦
٢٧  خالد وليد محمود... ضوعيةنظرة مو... العمليات الفدائية .٧٧
٢٩  أحمد نوفل. د... معركة اليقين .٧٨
٣١  يوئيل ماركوس... إلى طاولة المفاوضات" حماس"على واشنطن أن تضم  .٧٩
٣٢  رندة تقي الدين... ساركوزي وإسرائيل .٨٠
٣٣  رضوان زيادة... االنتخابات األميركية ومواقف المرشحين من قضايا المنطقة .٨١
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  عباسإلى المعابر إدارةن يسلم من شأنه أ" إسرائيل"و" حماس"تفاق ا: هآرتس .١

، اليوم، ان مسودة اتفاق تم صـياغتها        "هآرتس"نشرت صحيفة    ١٢/٣/٢٠٠٨ القدس الفلسطينية    ذكرت
تتضمن في طياتها توكيل مهمة السيطرة علـى المعـابر الـى الجنـود              " حماس"بين إسرائيل ومصر و   

وتبعاً لهذه  . الفلسطينين التابعين للرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك نقالً عن مصادر فلسطينية مطلعة           
قتراح المصري الذي يقضي بتوكيل مهمة السيطرة علـى         وافقتا على اال  " حماس"المصادر فإن إسرائيل و   

الذي يعد ممر للشاحنات    " كريم شالوم "و" صوفا"و" رنيكا: "المعابر الى السلطة الفلسطينية، بما فيها معبر      
. الذي يعتبـر معبـر لألفـراد والبـضائع        " ايرز"المحملة بالبضائع بين إسرائيل وغزة إضافة الى معبر         
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ان الجنود الفلسطينين التابعين للسلطة الفلسطينية سـتوكل لهـم ايـضاً مهمـة             واضافت المصادر نفسها    
" حماس"الذي يربط بين سيناء وقطاع غزة، ومن المقرر ان تتمركز افراد من             "رفح  "السيطرة على معبر    

ي  باتفاق المعابر الذ   ويعتبر هذا االتفاق شبيه   . لى غزة بالقرب من المعبر للتحكم بحركة الفلسطينين من وا       
 بين اميركا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي تضمن فحواه تـولى الـسلطة        ٢٠٠٥توصل اليه في عام     

  . الفلسطينة بإدراة عباس مسؤولية المعابر
حسب الصحيفة سيعود مراقبون اوروبيون الى معبر رفح وفقا         أنه و  ١٢/٣/٢٠٠٨ وكالة سما    وأضافت

   ".٢٠٠٥التفاق المعابر من عام 
ئيلية قالت من جهتها أنه بالرغم من نفي كبار المسؤولين اإلسرائيليين، إال أنـه تـم فعـال                  مصادر إسرا 

التوصل إلى اتفاق مبدئي للتهدئة حسب مبادرة مصرية وبضغط قطري وفلـسطيني، وأن هـذا االتفـاق       
  .ساري المفعول منذ نهاية األسبوع الماضي، ويشمل تعهدا مصريا لحماس بفتح معبر رفح

ادر أن الموافقة اإلسرائيلية على المبادرة المصرية كانت شفهية وعلى لسان رئيس الطـاقم              وأكدت المص 
السياسي في وزارة الحرب عاموس غلعاد، الذي زار مصر والتقى مع وزير المخابرات عمر سـليمان                

ريخ إن إسرائيل تحتفظ بحق الرد على الـصوا       "يوم أول من أمس، األحد، وأن غلعاد أتبع موافقته بالقول           
  ."وتهريب السالح

احتفاظ " يعتمد على الجملة األخيرة لغلعاد أي        -ويؤكد المصدر أن النفي اإلسرائيلي الرسمي لوجود اتفاق       
وحسب المصدر، فإن مقابل التعهد المصري لحماس بفتح معبر رفـح دون تـدخل               ."إسرائيل بحق الرد  

الذي شرعت مصر فـي بنائـه األسـبوع         إسرائيلي طالبت القاهرة حماس بتسهيل بناء الجدار الحدودي         
  . وطلبت منها تعهدا بعدم حفر أتفاق إلدخال السالح إلى قطاع غزة.  كم١٣الماضي على طول 

وينقل المصدر اإلسرائيلي عن مسؤولين عسكريين قولهم إن هذا االتفاق إشكالي من ناحية أمنية، إذ أنـه                 
 الرد على عمليات تهريب السالح طالمـا أن         ويتساءل المسؤولون كيف يمكن   . يحقق كافة مطالب حماس   

  . األجهزة األمنية ال تعرف عنها إال بعد وصولها إلى قطاع غزة وتخزينها وبتفاصيل غير دقيقة
ويضيف المسؤولون أن موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح والتنازل عن أي دور في المعبر يتيح حرية                 

ويخلص المسؤولون إلى    .لفلسطينية إلى إيران ولبنان وسوريا    التنقل لنشطاء األذرعة العسكرية للفصائل ا     
القول إن بقبول الحكومة لهذا االتفاق المبدئي فإنها كسرت بيدها الحصار المفروض على قطـاع غـزة،                 

  .وانتهت الجولة العسكرية الحالية بفوز كبير لحماس التي حققت عمليا معظم أهدافها
  
 مصممون على بناء دولتنا المستقلة: باراك الجمعةفياض يلتقي بلير ويؤكد اجتماعه مع  .٢

التقـى رئـيس الـوزراء      :  محمد إبـراهيم   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٢/٣/٢٠٠٨البيان  نشرت  
الفلسطيني سالم فياض، ورئيس طاقم المفاوضات أحمد قريع، بالمبعوث الخاص للجنة الرباعيـة تـوني               

 مع بلير، عن أنه سيلتقي وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهـود           وأعلن فياض في مؤتمر صحافي مشترك     . بلير
وأكـد فيـاض انـه       .براك الجمعة المقبل، في القدس بحضور المراقب األميركي الجنرال وليم فريـزر           

سيطالب الجانب اإلسرائيلي في هذا االجتماع بتطبيق التزاماته بموجب المرحلة األولـى مـن خريطـة                
طان بما فيه النمو الطبيعي في المستوطنات وإزالة البؤر االسـتيطانية           الطريق، التي تتضمن وقف االستي    

 .وإعادة فتح معابر القدس
أكد سالم فياض تصميم القيادة الفلـسطينية        :١٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في   كتب حسام عز الدين   و

 غيـر   أخرىخطة بديلة    انه ال توجد     إلىعلى المضي قدماً نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً          
 لإلجـراءات  هوجدد فيـاض رفـض     .بناء الدولة الفلسطينية رغم المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني        

  .اإلسرائيلية، خاصة فيما يتعلق ببناء المستوطنات
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وكان رئيس الوزراء التقى بلير في مكتبه، حيث تم بحث الوضع الراهن، والتحضيرات التي تقـوم بهـا                  
  .اداً لمؤتمر فلسطين لالستثمار في بيت لحمالحكومة استعد

 
  " لطمة لعملية السالم"استمرار االستيطان : قريع يتوقع اتفاقاً للتهدئة األسبوع المقبل .٣

 قال رئيس الوفـد الفلـسطيني       : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٢/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 االتـصاالت مـع     إن،  ]قب لقائه توني بلير   ع[ اهللا   مس في مؤتمر صحافي في رام     أحمد قريع   أالمفاوض  

الجانب اإلسرائيلي لم تنقطع، لكن انطالقة جدية للعملية التفاوضية ما زالت مرهونة بوقـف االسـتيطان                
 ٧٥٠ لبنـاء    األخيرةوقال في رده على سؤال عن القرارات اإلسرائيلية         . ووقف االعتداءات اإلسرائيلية  
 عليـه إسـرائيل اسـم      أطلقـت والشروع في تسجيل مـا      " غفعات زئيف "وحدة استيطانية في مستوطنة     

 اإلسـرائيلية تقـوض الجهـود       اإلجـراءات  "إنفي البلدة القديمة من مدينة القدس،       " الممتلكات اليهودية "
 أنإسرائيل تفتح ملف االستيطان بدال من       : "وأضاف". الفلسطينية والعربية والدولية الرامية لتحقيق السالم     

  ". المفاوضاتتفتح ملف
في المحادثات الجارية في مصر، مـشيرا       " حماس" اتفاق للتهدئة بين إسرائيل و     إلىوتوقع قريع التوصل    

 المفاوضـات الجاريـة   إنوقال .  المقبلاألسبوع مالمح هذا االتفاق بدأت تتبلور وقد يعلن رسميا        أن إلى
  .ان الطواقم التفاوضية لم تستكمل بعد تقدم يذكر، وأيبين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لم تحقق 

إن الوصـول للتهدئـة ووقـف       "حمد قريع،   أقال  : رام اهللا  من ١٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  
إن الحكومة اإلسـرائيلية تـصر      " خالل لقائه بلير     قالو". االنتهاكات قد يؤديان إلى استئناف المفاوضات     

رسات واالنتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، األمر الذي       على إحباط عملية السالم من خالل القيام بالمما       
  "....يؤدي إلى إحباط المواطن

حذر أحمد قريـع، مـن خطـورة الممارسـات          : رام اهللا من   ١٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   وجاء في   
اإلسرائيلية بكافة أشكالها، بخاصة في مدينة القدس، من حفريات تحت األقصى وعملية تـسجيل بعـض                

إن فتح هذه الملفات في الوقت الحاضر، بدالً مـن فـتح            : رات في البلدة القديمة لصالح اليهود، وقال      العقا
وشـدد علـى أن      .ملف المفاوضات، هو رسالة سيئة من الجانب اإلسرائيلي ورفض لعملية المفاوضات          

ليـة المبذولـة    التحدي اإلسرائيلي المستمر في بناء المستوطنات هو لطمة لعملية السالم والجهـود الدو            "
  ".إلنجاحها

  
   خطة التهدئة المصريةىعل" موافقة تماما"القيادة الفلسطينية : ربه عبد .٤

ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر أن           أكد ياسر عبد  ): أ.ب.د( ، ماهر إسماعيل  -رام اهللا   
إلي األراضي الفلـسطينية وفـتح       خطة أعدتها القاهرة إلعادة الهدوء       ىالقيادة الفلسطينية موافقة تماما عل    

وقال في مؤتمر صحفي مساء أمس األول، إنـه تـم التـشاور بـين القيـادتين                  .المعابر ورفع الحصار  
الفلسطينية والمصرية، حول هذه الخطة، الفتا إلي أن الجهود تنصب حاليـا علـي الجهـد المـصري                  

  .، حسب تعبيره"دث حديث علي وضع أي عراقيل فإن لكل حا"إسرائيل"حال عملت "إلنجاحها، و
  ١١/٣/٢٠٠٨صحيفة المصري 

  
   على القطاعهنية يمر بمرحلة عرفاتية والزهار يسيطر فعلياً: معاريف .٥

 أن  أمـس العبريـة   " معاريف"ذكرت صحيفة   .): أ.ب.د(نقالً عن وكالة     ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور  نشرت  
تدال ويؤيد هدنة طويلة األمد مـع       يمر بعملية اع  " إسرائيل ترى أن رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية       

ن محافل في إسرائيل تعتقد أن حكومة حماس في غزة هي المعسكر األقل تطرفاً بين               إ"وقالت   ".إسرائيل
 ".هنية يمر بعملية تحول عرفاتية ويؤيد هدنة طويلـة األمـد  "قائلة إن " مراكز القوة المختلفة في الحركة، 
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 رغم كونه رئيس الوزراء ويتناسب موقفه        الحركة ليس كبيراً   وأكدت الصحيفة أن تأثير هنية على سلوك      
وتابعت الصحيفة   .مع موقف حماس في الضفة الغربية التي ال تعتبر رائدة بين مراكز القوة في الحركات              

 ولكنهم يحذرون مـن أن      األخيرفي إسرائيل يقدرون بأن حماس معنية جداً بالتهدئة في أعقاب االشتعال            "
  ".راض استعادة القوة للجولة المقبلةهذه استراحة ألغ

 األوسـاط  إنصـحيفة معـاريف     قالـت    :بيت لحـم  من   ١١/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وأضافت  
 والـذي يـسيطر   ، داخل الحركـة  مركزاًأقوىاإلسرائيلية تعتقد بان مجلس الشورى داخل حماس يشكل     

 مهم وقوي يتمثل في القيادة      آخرقوى   مركز   إلى إضافة ،عليها أشخاص مثل محمود الزهار وسعيد صيام      
العسكرية للحركة والتي تعمل بشكل مستقل ضمن روح سياسة مجلس الشورى وهي على سبيل المثـال                

 جدار الحدود بين قطاع غزة ومصر رغم        إسقاطمن قاد االنقالب العسكري في غزة وهي من اتخذ قرار           
  . العملية تمت بتوجيه من مجلس الشورىأن

 اإلسرائيلية جازمة بان قيادة حماس الخارج بزعامة خالد مشعل ال تقود الحركـة فعليـا                اطاألوسوتعتقد  
  .األحداث عن دائرة واإلبعاد اإلهمال تعاني من األحيانوفي بعض 

 رفع الحصار   إلى وإنما مواجهة عسكرية مع إسرائيل      إلى حماس ال تتطلع     أنوساط اإلسرائيلية   وترى األ 
 .أنابوليس مسيرة شالإف إلى إضافة يءقبل كل ش

  
  "غطاء ووسيلة لتنفيس المبادرة العربية" لم يكن سوى "أنابوليس": البرغوثيمصطفى  .٦

مصطفى البرغوثي، وزير إعالم الحكومـة الفلـسطينية المقالـة، إن           .قال د :  تركي الصهيل  - الرياض
وتهمـيش الرباعيـة    غطاء ووسيلة لتنفيس المبادرة العربية وتعطيلهـا،        "مؤتمر أنابوليس لم يكن سوى      

، وهو ما يصب نهاية في مشروع إسرائيل االستيطاني التوسعي والذي يهدف إلى عـزل قطـاع                 "الدولية
ودلل البرغوثي على هذا األمر، بكشفه عن ارتفاع الهجمات اإلسرائيلية علـى             .غزة عن الضفة الغربية   

 ١١ائة، وارتفاع وتيـرة التوسـع        في الم  ٣٠٠األراضي الفلسطينية، في مرحلة ما بعد أنابوليس، بواقع         
، في ندوة أقيمت بالعاصـمة الـسعودية        البرغوثيورد   .٢٠٠٤ضعفا، عما كانت عليه النسبة في العام        
هـذا االعتقـاد    "ئيل بجانب طرف فلسطيني ضد اآلخر، بقولـه         امساء أمس، على من يزعم وقوف إسر      

واستخف البرغوثي بمـا اسـماه       ".حسبخاطئ، فإسرائيل تريد استغالل االنقسام الفلسطيني لصالحها و       
  . سجينا فلسطينيا٧٤٠بعد مؤتمر أنابوليس، بإفراجها عن " بادرة حسن النوايا اإلسرائيلية"

 ١٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل" كسر الحصار وقطع العالقات مع ةننتظر من القمة اإلسالمي: عبد الرحمن .٧

 أن أملـه ن المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني عـن        عرب أحمد عبد الرحم   أ:  غزة -عبد القادر فارس  
 ،يتخذ مؤتمر القمة اإلسالمي في العاصمة السنغالية قرارات صارمة ضد إسرائيل وممارساتها العدوانية            

وشدد على أهمية اتخاذ قرار بكـسر      . وتعدياتها على المقدسات اإلسالمية    ،وعرقلتها الدائمة لعملية السالم   
ودعا الدول العربية واإلسالمية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد          .  واالستيطان الحصار ووقف العدوان  

االحتالل، ليس أقلها عزل إسرائيل عن المنطقة بأسرها من خالل قطع العالقـات الـسياسية والتجاريـة                
  .معها

  ١٢/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  
  ماإلسرائيلي غير ناضج لعملية السالو... عملية القدس ذات بعد استراتيجي: زكي .٨

، على المرجعيات الدينيـة     أمسجال ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في لبنان عباس زكي صباح            
عن زكي وسئل . الشيخ محمد رشيد قباني، الشيخ عبد األمير قبالن، والشيخ نعيم حسن          :  الثالث اإلسالمية
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شعب الفلسطيني على ذلك ومـا      ما هو رد ال   .  وليد جنبالط عملية القدس هي اعتداء       اللبناني اعتبار النائب 
 عملية القدس هي ذات بعد استراتيجي، وان يتم حـدث اسـتراتيجي             أن في اعتقادي    أنا: "هو ردكم؟ قال  

لمدرسة تخرج كوادر االيدولوجيا المتطرفة، وبالتالي هذه عملية ذات نوعية عالية وذات بعد استراتيجي              
اإلسـرائيلي  "ن  أواعتبر  ".  سياق الرد االستراتيجي   وليست عملية عادية، وهي ليست اعتداء إنما تأتي في        

 وجود الكوارث في المنطقة سـببه إسـرائيل         أن يعرف العالم    أنيجب  : وقال". غير ناضج لعملية السالم   
  ". التي ال تقبل الحلول

  ١٢/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  لدينا خطة عمل متكاملة في حال تواصل استهداف مقراتنا: في غزةقائد الشرطة  .٩

دت الشرطة الفلسطينية أن لديها خطة متكاملة في كل أرجاء قطاع غزة للتعامـل مـع الوضـع               أك :غزة
 شـهيدا فـي     ٣٠الراهن في القطاع في حال استمر العدوان واستهداف رجال الشرطة الذين سقط منهم              

فـي  وقال اللواء توفيق جبر قائد الشرطة الفلـسطينية    .العدوان األخير على القطاع مطلع الشهر الجاري      
إنه على الرغم من أن كافة مقار الشرطة الفلسطينية خاليه إال من بعض الحراسـات ألنهـا         : "قطاع غزة 

مهدده بالقصف بعد أن كان لها نصيب األسد من عمليات القصف علي غزة في األيـام الماضـية إال أن                    
أن "وذكر   ".يعيهذه المؤسسة الشرطية تتمكن من إدارة أمورها بشكل جيد وتسير وضع الناس بشكل طب             

 يونيو الماضي؛   / شهيد بعد عملية الحسم العسكري، في حزيران       ١٠٠الشرطة الفلسطينية قدمت أكثر من      
  ".  منهم سقطوا خالل المحرقة الصهيونية على غزه٣٠

  ١٢/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
   مليون دوالر إجمالي ما تلقته السلطة من دعم الدول المانحة٢٤٠:  التخطيطوزير .١٠

 التي تم تقديمها لخزينة     األموالسمير عبد اهللا أن حجم      .د] في حكومة فياض  [أكد وزير التخطيط  : رام اهللا 
 اإلمارات مليون دوالر، من بينها الدعم الذي تلقته الخزينة مؤخراً من دولة             ٢٤٠الدولة لغاية اآلن بلغت     

 المعونـات   إلـى  إضافة  مليون دوالر،  ٣١ مليون دوالر، ومن العربية السعودية بقيمة        ٥٠العربية بقيمة   
وكان عبد اهللا يتحدث خالل االجتماع الذي عقد أمس مع ممثل            . السابقة األشهرالتي تلقتها الخزينة حالل     
  .الرباعية الدولية توني بلير

  ١٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
     السلطة ليست مطلقة اليد في خيار العودة للحوار الوطني: أبو مرزوق .١١

ـ       موسى أب  نفى: دمشق  األنباء التي تحدثت عن التوصل      "حماس"و مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي ل
إلى تهدئة بينهم وبين إسرائيل، واعتبر اإلشاعات المتزايدة حول التهدئة جزءا من حملة إعالمية تستهدف               

ق كافة  التهدئة في حد ذاتها، وأشار إلى أن قرار التهدئة ليس مرهونا بحماس، وإنما هو قرار منوط باتفا                
ـ        .فصائل المقاومة  النقاب عن أن جهودا    " قدس برس "وكشف أبو مرزوق النقاب في تصريحات خاصة ل

مصرية الزالت تبذل في إطار محاولة التوصل إلى تهدئة متبادلة دون أن يتم التوصل حتى اآلن إلى أي                  
ـ " حمـاس "ونفى أبو مرزوق أن يكون قد حصل أي تغير في موقف حركة  .اتفاق نهائي  .ن التهدئـة م

وإسـرائيل  " حمـاس "واعتبر أبو مرزوق أن حديث الرئيس محمود عباس عن وجود صفقة سياسية بين              
  .جزءا من حملة سياسية دعائية

بها بأنـه   " حماس"ووصف أبو مرزوق استمرار الحديث من جانب عباس على الوثيقة السويسرية واتهام             
أشار أبو مرزوق إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية        و. ، وطالب بالتوقف عنها   "انتهازية سياسية رخيصة  "

الـسبب األول الـذي     : "ليست مطلقة اليد لها حرية اتخاذ القرار، وأرجع ذلك إلى عاملين أساسيين، وقال            
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يحكم خيارات السلطة هو التمويل المالي الذي يستخدم كأداة ضغط، والعامل الثـاني سياسـي ويتعلـق                 
يعني إقفال  " حماس"اوضات، وهو إسرائيل الذي يعتبر أن إقامة حوار مع          بالطرف اآلخر الشريك في المف    

  .، كما قال"باب المفاوضات السياسية
قد وثـق االرتبـاط بـين       " حماس"ولفت أبو مرزوق االنتباه إلى أن فشل المواجهة العسكرية في إسقاط            

  .والشعب الفلسطيني وجعلهما أكثر التصاقا" حماس"
 ١٢/٣/٢٠٠٨قدس برس

  
   لطائرات مروحية في أجواء غزة أمر وارد "حماس"إسقاط :  الجو الصهيونيسالح .١٢

ذكر ضابط كبير في سالح الجو الصهيوني بأن احتمال إسقاط مروحيات في أجواء قطاع غـزة أصـبح                  
خـالل  "عن الضابط قوله إنـه      " نيوز"ونقل موقع   . سيناريوهاً حقيقياًً يحسب له حساب، وليس أمراً خيالياً       

حدود بين رفح ومصر أدخلت المنظمات الفلسطينية وخاصة حماس صواريخ مضادة للطائرات،            اقتحام ال 
  . ٧واآلن يوجد في حوزتها صواريخ مضادة للطائرات قديمة تحمل على الكتف من نوع أي أس 

  ١٢/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ل قادتها وقف اطالق الصواريخ مقابل عدم اغتياى تنفي موافقتها عل"الجهاد" .١٣

 خالد البطش القيادي فـي       أن :غزةعن أشرف الهور مراسلها من       ١٢/٣/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
 في تصريح صحافي ان حركته تؤكد ان دماء قادة الحركة ليست أعز عليها من دماء أصغر                 ، قال الحركة

 تقديم المـسائل  واعتبر البطش في رده على تصريحات الرئيس عباس ان .مجاهد أو مرابط في سبيل اهللا     
وأكد  .وتقزيمها بهذا الشكل ال يخدم فكرة التهدئة التي طولبنا بها من قبل العالم ولم نطلبها أو نسعى اليها                 

حرص حركته على الوحدة الوطنية، وقال نجدد دعوتنا للرئيس أبو مازن للشروع بالحوار والمـصالحة               
  .يلحق بها ضرراً استراتيجياً الوطنية النهاء االنقسام الداخلي الذي يعصف بقضيتنا و

نافذ عزام  " الجهاد اإلسالمي "القيادي في حركة     أن   :رام اهللا  من ١٢/٣/٢٠٠٨ االتحاد اإلماراتية    وكتبت
أكد أن أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على العدوان اإلسرائيلي، وأنه ال تعرف األسـباب الحقيقيـة                 

أن الهدوء الذي يشهده قطاع غزة، ليست له أي عالقة بالحديث           وأضاف   .وراء توقف العدوان اإلسرائيلي   
كانت دائما ردا علـى اسـتمرار العـدوان         "الجاري عن التهدئة، موضحا أن أعمال المقاومة الفلسطينية         

اإلسرائيلي، وفي األيام الماضية أوقفت إسرائيل بشكل جدي أعمالها العدوانية على قطاع غزة، وهذا هو               
  .ود على جبهة قطاع غزة، وليس بسبب وجود تهدئة غير معلنة كما يزعم البعضسبب الهدوء الموج

وكشف عزام النقاب أن النية تتجه لدى القيادة المصرية، لتوجيه دعوات للفصائل، للمشاركة في اجتمـاع                
سيعقد في القاهرة، خالل األسابيع القليلة المقبلة، لمناقشة جملة من القـضايا، وعلـى رأسـها الوضـع                  

  .اخلي، وموضوع الحصار والمعابر وموضوع التهدئةالد
  
  "إسرائيل"إيران تضغط على الجهاد وحماس لعدم إبرام تهدئة مع ": الجريدة الكويتية" .١٤

 أمس من مصادر فلسطينية موثوق بها، أن الـرئيس اإليرانـي            "الجريدة"علمت  :  أماني سعيد  -رام اهللا   
هاد رمضان شلّح خالل لقائهمـا أمـس األول فـي           محمود أحمدي نجاد، طلب من أمين عام حركة الج        
وأشارت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتهـا،         .طهران، عدم الدخول في تهدئة جديدة مع إسرائيل       

إلى أن نجاد طلب من شلّح تصعيد المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، واستمرار القصف بالصواريخ، معلالً               
وأوضحت المـصادر أن   ."غلبة فيها من نصيب المقاومة الفلسطينية  ستكون ال "ذلك بأن هذه الجولة العنيفة      

وبينت المـصادر    .طلبت من شلّح أيضاً استئناف العمليات االستشهادية داخل األراضي اإلسرائيلية          ايران
 لدفعها إلى عدم القبول بإبرام تهدئة جديـدة مـع إسـرائيل،             "حماس"أن إيران تضغط أيضاً على حركة       
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ورفضت المصادر الفلسطينية الحديث عن      .د العمليات العسكرية ضد الجيش اإلسرائيلي     وتطالبها بتصعي 
 تسعيان بقوة إلى ابرام     "حماس" و "الجهاد" من الطلب اإليراني، وأشارت إلى أن        "الجهاد اإلسالمي "موقف  

  .تهدئة لمنع تدهور إضافي في الوضع الفلسطيني
  ١٢/٣/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
   تبذلها الوساطة المصرية  في غزة"إسرائيل" بين حماس وساع للهدنةم": الجارديان" .١٥

وذكر . اكدت صحيفة الجارديان ان مصر تسعى لترتيب هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة              
تقرير أيان بالك وتوني اولوغلين من القدس ان مدير المخابرات العامة المصرية التقى مـؤخرا بـشكل                 

وأضافت الجارديان نقال عـن مـصادر       . سرائيليين وقيادات حماس لترتيب الهدنة    منفصل مع مسؤولين إ   
دبلوماسية أن الجانب اإلسرائيلي اشترط ان تكون هناك أوال فترة اختبار للتهدئة مدتها شهر يـتم بعـدها                  

وأشارت الصحيفة إلى ان تحركات عمر سليمان بدأت بعد الهجوم العسكري األخير            . قبول اقتراح الهدنة  
و ترى الجارديان أن الوساطة المصرية تسمح إلسرائيل وحماس بنفي إجراء اتصاالت            . لى قطاع غزة  ع

  . رسميا
كما نقلت الصحيفة تصريحات للقيادي في حماس أحمد يوسف اكد فيها أن مصر بدات جهدها المكثـف                 

ضي في محاولة لتبديد بعد زيارة ديفيد ويلش مساعد وزيرة الخارجية األمريكية على القاهرة األسبوع الما           
وقال يوسف أن ويلش أكد خالل محادثاته ان واشـنطن سـتوافق            . القلق المصري تجاه الدور األمريكي    

  ". تبذل مصر جهدا كبيرإلقناع الجميع ألن امريكا ورائها" على أي هدنة ومن هنا 
  ١٢/٣/٢٠٠٨بي بي سي 

  
  ئيليةتتبنى إطالق صاروخين من القطاع نحو بلدات إسرا" الشعبية" .١٦

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتها عن مهاجمة موقـع           : ب.ف.، أ "األيام "-غزة، القدس   
شـمال  " زيكيم"ناحل عوز العسكري بقذائف الهاون وإطالق صاروخين من نوع صمود مطور على بلدة              

ل بحـق أبنـاء     وأكدت الكتائب في بيان لها أن عملية القصف تأتي رداً على جرائم االحتال             .قطاع غزة 
الشعب الفلسطيني وتأكيداً على استمرار المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها، كما أكدت أن المقاومة مستمرة              

  .ولن تتوقف إال بزوال االحتالل، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً
ة ان حماس تسيطر على قطـاع غـز  "واعلن مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء ايهود اولمرت     

هذا مثال آخـر علـى      "واضاف   ".وتتحمل بالتالي مسؤولية الصواريخ التي تطلق من غزة على اسرائيل         
  ".وليست لدينا اي اوهام بشأن اجندتهم الحقيقية. التزام حركة حماس بالعنف واالرهاب

  ١٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  "حماس"بالمؤبدات على أفراد خلية عسكرية تابعة لـ يحكم االحتالل .١٧

 ٨يوم الثالثاء، بسجن المواطنين شكيب عليان العويوي بـ         قضت محكمة عوفر العسكرية مساء      : الخليل
 مؤبـدات، ولـؤي     ٥ مؤبدات، ومحمد اسحق على الجوالني بــ         ٨مؤبدات وموسى ابراهيم وزوز بـ      

ـ   ثـون   بتهمة تشكيل خلية عسكرية تابعة لحماس، واعطى القاضي مهلة ثال          ، مؤبدات ٣ شاهر العويوي ب
برت هذه الخلية من أخطر الخاليا العسكرية الموجودة فـي          واعتُ .يوماً لتقديم المتهمين استنأفاً ضد القرار     

ومن ابرز العمليات التي نفذتها      .باسم حماس التي نفذتها   منطقة الخليل، ألنها لم تقم بتبنّي أي من األعمال          
  سم عملية عتصيون حيث قام افراد الخلية بـاطالق         هذه الخلية كانت العملية التي اصطلح عليها االعالم ا        
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النار االوتوماتيكية باتجاه ركاب محطة يقف فيها جنود ومستوطنين فقتل خمسة مستوطنين واصيب ستة              
  .اخرون

  ١١/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   بجنين "الجهاد" المقربة من  المحلية"إذاعة القدس" يغلق االحتالل .١٨

إذاعة صوت القدس في مدينة جنين شمال       " اإلسرائيلي"اغلقت سلطات االحتالل     :ردة أمين أبو و   -نابلس  
وذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن قـوات االحـتالل          . الضفة الغربية بعد مصادرة محتويات المقر     

اقتحمت البناية التي تضم اإلذاعة المقربة من حركة الجهاد وصادرت أجهزة البث والحواسيب الخاصـة               
وأكد الشهود أن قوات االحتالل أغلقت الباب الرئيسي لإلذاعة بمادة اللحـام، بعـد أن قامـت                 . عةباإلذا

  . بعمليات تخريب داخلها وفي الشقق المجاورة
  .واستنكرت حركة الجهاد اإلسالمي إغالق اإلذاعة، معتبرة أنها إجراءات إلسكات صوت الحقيقة

  ١٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
     غير معنية بإنجاح الجهود الروسية للسالم في الشرق األوسط"رائيلإس":  زهريأبو .١٩

سامي أبو زهري في تصريحات خاصـة       " حماس"أعرب المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة
نحن معنيون بدور روسيا فـي      "بالدور الروسي في المنطقة، وقال      " حماس"عن ترحيب   " قدس برس "لـ  

ور مهم سيؤدي إلى خلق توازن في مواجهة التفرد األمريكـي بـشؤون الـشرق               المنطقة، ونعتقد بأنه د   
في ظل نتائج مـؤتمر أنـابوليس فـي         "لكنه شكك في جدية إسرائيل إلنجاح هذا الجهد، وقال          ". األوسط

نوفمبر الماضي، ال أعتقد أن إسرائيل معنية بإنجاح أي جهد روسي للسالم في المنطقـة،               / تشرين الثاني 
 ظل عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وعمليات االستيطان المستمرة وتهويدها للقدس،            ال سيما في  

، كمـا   "وبالتالي لن يكون مؤتمر موسكو المتوقع للسالم في الشرق األوسط بأفضل من مؤتمر أنـابوليس              
  .قال

 ١٢/٣/٢٠٠٨قدس برس
  
   انتخابات مبكرةى عل"حماس" لعقد المؤتمر السادس قبل االتفاق مع "فتح" حثيثة في جهود .٢٠

تبذل االطر القيادية في حركة فتح هذه االيام جهودا كبيـرة لالنتهـاء مـن                : من وليد عوض   -رام اهللا   
الخطوات التمهيدية والتحضيرية لعقد المؤتمر العام السادس للحركة النتخاب لجنـة مركزيـة ومجلـس               

رئاسية وتشريعية مبكرة للخروجة من     ثوري جديدين قبل االتفاق مع حركة حماس على اجراء انتخابات           
وعلمـت القـدس     .االزمة الداخلية، وفق ما اكدت مصادر مطلعة في الحركة لـ القدس العربي امـس             

العربي من مصادر مطلعة في حركة فتح امس أن اللجنة التي عقدت اجتماعات لها االسبوع الماضي في                 
   .١٩٨٩م عمان فشلت في تحديد موعد لعقد المؤتمر المعطل منذ عا

وعلى خلفية   .وعلمت القدس العربي بأن هناك اجتماعا اخر نهاية الشهر الجاري للجنة التحضيرية بعمان            
الصراعات داخل الحركة قال قدورة فارس في تصريحات صحافية ان فتح أكبر من اللجنـة المركزيـة                 

حالن، وبعض التراشـق    وأكبر من دحالن، وان هناك من يحاول أن يختزل الحركة باللجنة المركزية ود            
  .الكالمي الذي يحدث بين الحين واالخر

  ١٢/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
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   "فتح" ينفي وجود انشقاق داخل شمالةأبو  .٢١
نفي النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلـة فـتح ومـسؤول               :أشرف الهور  -غزة  

 حركته، منتقداً في الوقت ذاته ما اسـماها         الحركة في قطاع غزة، أمس الثالثاء وجود أي انشقاقات داخل         
وقال  .سياسة التسويف التي تنتهجها قيادة الحركة العليا في موضوع اجراء االنتخابات المركزية للحركة            

أبو شمالة في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه في تعقيبه على األنباء التي تحـدثت عـن                   
د تؤدي الى انشقاقات ان االحداث االخيرة التي عصفت بحركة فتح           نشوب خالفات حادة بين قيادات فتح ق      

 معتبراً أن ما يحدث هو تفاعـل ونتـاج   ،لم تترك مجاال أمام أي انشقاقات داخلها  ) يقصد سيطرة حماس  (
ولم ينف أبو شمالة وجود خالفات بين قيادات الحركة، لكنـه رأى أن              .طبيعي ألي عملية انتخابية جارية    

  .أمر طبيعي هذه الخالفات 
  ١٢/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  " حركة فتح"تغييرات قيادية مرتقبة داخل :  محمود عباس مع مسؤولي لبناناجتماعبعد  .٢٢

يسود االعتقاد في االوساط الفلسطينية، ليس فقط في مخيم عين الحلوة، بل علـى              : محمد صالح  - صيدا
 قيادة ساحة لبنان، مقبلة خالل االيام القليلـة         -" حركة فتح "صعيد الوجود الفلسطيني في لبنان برمته، ان        

ويتردد في مخيم عـين      .المقبلة على نقاشات وعلى جلسات حوارية، ان على الصعيد الفتحاوي الداخلي          
نفسها لجهـة التجاذبـات     " فتح"الحلوة ان سبب هذه التغييرات الجذرية فرضته االوضاع الداخلية لحركة           

في لبنان وتحصين ساحة الحركة والمخيمـات، انطالقـا         " الجسم الفتحاوي "الداخلية، وانها تهدف الى شد      
مما حصل في مخيم نهر البارد، وانه في ضوء ما كان ينقل الى قيادة السلطة الفلسطينية داخل فلـسطين                   

حركـة  "المحتلة، طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماعا عاجال مع قيادة ساحة لبنان فـي       
  ". فتح
م ان االجتماع حصل فعال في العاصمة االردنية عمان، ومن بين المشاركين فيه العميد سلطان ابـو                 وعل

العينين وفتحي ابو العردات وخالد عارف وآخرون، وان االجتماع استمر لعدة ايام انتهى بوضع هيكليـة                
ارة الفلسطينية فـي    والسف" فتح"في لبنان، من اهم بنودها فصل كل ما هو متعلق بين            " فتح"جديدة لحركة   

بيروت، وتشكيل طاقم دبلوماسي خاص في عمل السفارة فقط، واعتبار عباس زكي اضافة الـى كونـه                 
  . وفصائل المنظمة في لبنان" فتح"ممثل السفارة الفلسطينية مرجعا لـ

لعليا ووفق ما يتردد من مصادر غير مؤكدة، فإن العميد سلطان ابو العينين اصبح رئيس اللجنة السياسية ا               
وليس منظمة التحرير، وان منير المقدح      " الفتحاوي"في لبنان ومسؤولها ويعتبر على رأس الهرم        " فتح"لـ

جرى تعينيه قائدا للكفاح المسلح وللميليشيا في لبنان، وخالد عارف اصبح مـسؤل العالقـات الـسياسية                 
 لبنان، وان فتحي ابـو      في بيروت، وان ابو علي طانيوس اصبح المسؤول العسكري في         " فتح"ومسؤول  

كما يتردد وفق الترتيبات الجديدة ان وليـد ورد اصـبح           . العردات اعيد الى االتحادات الشعبية والتعبئة     
، اضـافة الـى تقـسيمات       "فـتح "في منطقة صيدا، انما هذا االمر لم يعلن رسميا من قبل            " فتح"مسؤول  

  . للبنانية يتم تداولها في مخيم عين الحلوةجغرافية جديدة للحركة على صعيد انتشارها في المحافظات ا
  ١٢/٣/٢٠٠٨السفير 

 
   "اسرائيل" تتوعد بتنفيذ عملية كبرى ومفاجئة في " أحرار الجليلكتائب" .٢٣

ـ        :رام اهللا  والتي ال يمكـن    " المفاجئة"و" الكبرى" توعدت كتائب احرار الجليل إسرائيل بعمليٍة وصفتها بـ
واعتبرت المجموعة في بيان لهـا       .صور شكلها في القريب العاجل    للعقل اإلسرائيلي أن يتصورها او يت     

   ".أن هذه العملية ستكون مهداة إلى أرواح شهداء غزة والضفة الغربية"اليوم 
 ١٢/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
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   منع قصف عسقالنيمكنال : أولمرت .٢٤

أمس، إنه ال توجد    قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت       :  برهوم جرايسي ) وكاالت (-الناصرة
أن انخفاض إطـالق القـذائف      "، وأضاف   "غراد"وسائل بيد جيشه، لمنع قصف مدينة عسقالن بصواريخ         

وقال رئـيس    "..الفلسطينية باتجاه مواقع إسرائيلية نابع من الضربات اإلسرائيلية التي وجهت لقطاع غزة           
إن الفلسطينيين ال يطلقون النار لـيس        "الحكومة اإلسرائيلية أمس خالل جولة قام بها إلى مدينة عسقالن،         

من منطلق محبتهم إلسرائيل، وليس ألن لديهم قدرة السيطرة على مطلقي القذائف، بل ألننا حين نوجـه                 
لهم الضربات فإن هذا يؤلمهم، وهذا ما يجعلهم يعيدون حساباتهم، ولكن هذا ال يعني أنهم لـن يـستأنفوا                   

   ".إطالق القذائف
أنه ال توجد رغبة شديدة لضرب مواطني قطاع غزة، بل إننا نفعل هـذا بـسبب                "ل  وزعم أولمرت بالقو  

  ".الواقع الذي يقول إنه ال مفر أمامنا إال توجيه ضربات من أجل وقف إطالق القذائف
  ١٢/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  متطرفون يهود يخططون لالنتقام ردا على هجوم القدس الغربية:  االسرائيليالتلفزيون .٢٥

اعلنت القناة العامة في التلفزيون االسرائيلي الثالثاء ان قوميين متطرفين يهودا يخططون            :  المحتلة القدس
وقال التلفزيون ان مـشاورات      .لالنتقام من الهجوم على مدرسة دينية يهودية الخميس في القدس الغربية          

 .انيـة طـالب   لهذا الغرض جرت منذ السبت في مدرسة مركز هاراف حيث قتل مهاجم فلـسطيني ثم              
واضاف المصدر ان احد اهداف مخطط االنتقام شخصية عربية على صلة بالحرم القدسي الـذي يـضم                 

  .مسجد عمر والمسجد االقصى في القدس الشرقية المحتلة
  ١٢/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

 
   تطلب من اولمرت بناء مستوطنة في ابو ديس حيث يسكن قريعسشا .٢٦

ب شاس المتدين اليهودي من اولمرت السماح ببنـاء حـي            طلب رئيس كتلة حز    - خاص معا    -القدس  
 ٣٠٠حيث من المقرر ان يـشمل الحـي         " طالئع صهيون   " استيطاني في بلدة ابو ديس تحت اسم حي         

الموجة االخيرة من االستيطان اليهودي في القدس تبشر        " واعتبر قادة كتلة شاس ان       .وحدة سكنية جديدة    
وتـدفع  " طيبة" اعتبروها بادرة    ،قرب التلة الفرنسية بالقدس الشرقية    " وت  حديقة ايال " ومنها حي   " بالخير  

علما ان لجنة البناء والتخطيط في الكنيست قد صادقت على مشروع هذا الحي حين كـان                 .على التفاؤل 
  .اولمرت رئيسا لبلدية القدس ولكن جرى تجميدها خشية ردود الفعل السياسية

  ١١/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  االنتخابات تؤيده األحزاب الكبيرة اقتراح لتغيير قانون: الكنيست .٢٧

قدم عضو الكنيست ووزير الداخلية اإلسرائيلي السابق أوفير بينس اقتـراح           : "المستقبل "-القدس المحتلة   
وبموجب االقتراح،  . قانون لتغيير طريقة االنتخابات في إسرائيل إلى طريقة نصف نسبية ونصف منطقية           

حسب الطريقة النسبية القائمة اليوم، فيما يتم انتخـاب األعـضاء           )  عضو ٦٠(تخاب نصف النواب    يتم ان 
 في المئة مـن عـدد       ٢وينص االقتراح على جعل نسبة الحسم        .الستين اآلخرين وفق الطريقة المنطقية    

عليه األصوات على مستوى الدولة، اضافة الى دخول مندوب واحد على األقل الى الكنيست، اذا حصلت                
   .اي قائمة في منطقة

  ١٢/٣/٢٠٠٨المستقبل 
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   نيابية اسرائيلية تطالب بتغيير الوضع القائم في القدسلجنة .٢٨
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية امس ان لجنة الدستور والقانون والقضاء فـي الكنيـست             :  د ب أ   -تل أبيب   

اعة أن مشروع القانون الـذي      وأوضحت اإلذ . اإلسرائيلي تناقش حاليا مشروع قانون أساس مدينة القدس       
تقدم به رئيس كتلة الليكود البرلمانية جدعون ساعر ينص على اشتراط تغيير الوضع القائم فـي مدينـة                  

وأشارت إلى استعراض البروفيسور روت      . نائبا على اقل تقدير    ٨٠القدس بالحصول على موافقة أغلبية      
 ،اللجنة النواحي القانونية لمكانة مدينـة القـدس       البيدوت الخبيرة في شؤون القضاء الدولي أمام أعضاء         

  ".إن أي دولة لم تعترف رسميا بسيادة إسرائيل على الشطر الغربي للعاصمة حتى اآلن"قائلة 
  ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  "إسرائيل" يهدي ساركوزي بستان زيتون في بيريز .٢٩

ال ساركوزي في اليوم األول مـن  شمعون بيريز االثنين الرئيس الفرنسي نيكو  " اإلسرائيلي"اهدى الرئيس   
 على ما أعلـن     ٤٨،، المحتلة عام  "تل أبيب " قدم مربع قرب     ٣٦٠٠زيارته لفرنسا بستان زيتون مساحته      

وتم غرس أشجار الزيتون هذه في حرم مدرسة        . المتحدث باسم قصر االليزيه دافيد مارتينون للصحافيين      
رتينون ان ساركوزي أهدى ضيفه محفـورة أصـلية       وفي المقابل، أوضح ما   . الزراعية" ميكفيه يسرائيل "
للفنان غايار تصور الكاتب الفرنسي فرنسوا رينيه دو شاتوبريان إضافة إلى األجزاء الثالثـة              ) غرافور(

 .للكاتب نفسه" يوميات من القدس"ونسخة عن " رحلة من باريس إلى القدس"من كتابه 
  ١٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تثير مخاوف من تفجيرات محتملة" العال" طائرة في"  لليهودالموت" .٣٠

المـوت  "تحقِّق الجهات األمنية اإلسرائيلية في كيفية نجاح مجهول بكتابة عبـارة            :  فراس خطيب  - حيفا
، بعد هبوطها فـي   "العال"بالعربية، في مقصورة األمتعة لطائرة تابعة لشركة الطيران اإلسرائيلية          " لليهود

وقد أدى األمر إلى تفتيش مشدد داخل الطائرة، وتخوفات من          . بيحة يوم أول من أمس    ميالنو اإليطالية ص  
إنّه أثناء توجه المسافرين من الطـائرة       " يديعوت"وقالت صحيفة    .وضع مجهولين عبواٍت ناسفة مستقبالً    

 ورجحت  ".المعادية لليهود "إلى مطار ميالنو، اخترق شخص مقصورة األمتعة وكتب عدداً من العبارات            
إلى أن تشغيل عمـال     " يديعوت"ولفتت   .أن تكون هذه العبارات قد كتبت أثناء إفراغ الطائرة من األمتعة          

  ". يقلق اإلسرائيليين"مسلمين في المطارات األوروبية المختلفة 
  ١٢/٣/٢٠٠٨األخبار 

  
   في خيمة العزاء لتقديم التعازي لعائلة منفذ عملية القدسيهودية .٣١

الى خيمة العزاء المقامة في     " الثالثاء  "  وصلت الناشطة اليسارية اليهودية طالي فحيمة اليوم         -بيت لحم   
وقالت فحيمـة لـدى      .جبل المكبر وقدمت التعازي الى عائلة الفلسطيني الذي نفذ عملية القدس االخيرة             

 .الذي نقـل النبـأ     " هأرتس"حسب موقع   " انني انتمي الى مكان القيم واالنسانية       " وصولها خيمة العزاء    
كنت عند العائلة وال شك لدي بان اجهـزة االمـن           " وقالت تالي فحيمة في مقابلة مع االذاعه االسرائيلية         

االسرائيلية تتسبب بمقتل المدنيين مثل طلبة المدرسة الدينية بسبب سياسة االحتالل المستمرة منـذ عـدة                
تلى اليهود ولكن اخشى ان يقتلونني اذا وصـلت         سنوات، وانا مستعدة وبكل سرور ان ازور عائالت الق        

سلموا العائلة  "وطالبت فحيمه بتسليم جثة منفذ العملية قائلة         ".هناك انني انتمي الى مكان القيم واالنسانية        
ال تخـشى فحيمـه ردة فعـل         ".الجثة حتى يدفنوها ان االمر هنا ال يتعلق بدعم العملية او عدم دعمها              

  ".رعا بشريا اتهموني ايضا بالخيانةعندما وقفت د" ى زيارتها لخيمة العزاء وقالت الشارع االسرائيلي عل
  ١١/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
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   الحيوانات لتحريك الضمير العالمي نحو إدراك كارثية الحصارإلىغزة تلجأ  .٣٢

 ،اع غـزة  الحيوانات األليفة في قط   أن   :غزة مراسلها من     فتحي صباح   عن ١٢/٣/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
.  احتجت أمس على الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني         ،في حادثة هي األولى من نوعها     و

 خروفاً وعشرة جمال ومثلها من األحصنة وعدد من الحمير أمام مقر الممثـل              ٥٠تجمع أكثر من    حيث  
العتصام الصامت، إال   حظي ا قد  و .الخاص لنشاطات األمم المتحدة واألمين العام في مدينة غزة احتجاجاً         

من أصوات بعض الحيوانات، بتغطية إعالمية غير مسبوقة أيضاً، جاءت بمستوى غرابة هـذه الفعاليـة                
سعى المـصورون والـصحافيون    و.التي نظمها ناشطون فلسطينيون من جمعية صناع الحياة في القطاع        

ن يفهـم   أعلى العـالم    "عليها  الى التقاط صور للحيوانات وهي تحمل على ظهورها الفتات ورقية كُتب            
 سامي عكيلة نص رسالة موجهة الى األمين العـام لألمـم            المنظمةجمعية  التال الناشط في    قد  و ."رسالتنا

اليوم نخاطبكم ومن   "قال  حيث  بكلمات قاسية فيها مفارقة     ،  المتحدة، طالب فيها بالعمل على رفع الحصار      
نقـذوا قطـاع غـزة وطبقـوا        أن  أالبشر لألسف الشديد،    خلفنا الحيوانات التي تهتمون ألمرها أكثر من        

  ."الشرعية الدولية التي وضعتموها أنتم بأنفسكم ووقعنا عليها
الفعالية هذه  ن   أكد أ  عكيلةأن  : غزة مراسلها من     سمير حمتو  عن ١٢/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأضافت  

ساني المزري في قطاع غزة الـذي       نابعة من االنفجار الداخلي في اإلنسان الفلسطيني بسبب الوضع اإلن         
  .يتزامن ليس فحسب مع صمت العالم بل انحيازه للباطل على الحق

 ما أشار إليه سامي :غزة مراسلها من  رائد الفي نقال عن١٢/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية وجاء في
م والجوع ونقص  فيما أطفال غزة يعانون من فقر الد،ن الحيوانات في العالم تعاني من التخمةأ من عكيلة

 عن دور مؤسسات حقوق اإلنسان في العالم في هذا السياقوتساءل . الحليب وينام كثير منهم بال عشاء
في حال لم تجد المسيرات البشرية في تحريك العالم للدفاع عن "إزاء ما يجري في غزة، مشيراً إلى أنه 

  ."يت للحيوانات لعلها تحرك العالمالشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه وشيوخه، فإن الكلمة اآلن بق
ن إلى بـان كـي      يالمعتصمأن رسالة   : ألفت حداد  نقال عن مراسلته     ١١/٣/٢٠٠٨ ٤٨ عرب وذكر موقع 

 مريض فلسطيني يمنعون من السفر كي يرفـع الحـصار عـن      ١٢٠٠ينتظر موت   ، سألته إن كان     مون
 يعـانون مـن     ممنه% ٦٦ و ،قر تحت خط الف   همقطاع  المن مواطني   % ٨٥أن   وقد جاء فيها أيضا      .غزة

 ٣٠٠٠ وتعطـل    ، مصنع عن العمل بشكل كامل بسبب عدم توفر المواد الخام          ٣٩٠٠البطالة، فيما توقف    
 .صياد عن أعمالهم بسبب ممارسات الزوارق الحربية اإلسرائيلية ضدهم في عرض البحر

النقاب عـن   كشف  ة  سامي عكيل إلى أن   : غزة من   ١٢/٣/٢٠٠٨ الغد االردنية     مراسل حامد جاد وأشار  
فـي   ، اللجوء إلى لغة اإلشارة للفت أنظار العالم الى معاناة الشعب الفلسطيني           جمعية صناع الحياة  اعتزام  

 .ستجابة للرسالة التي حملتها الماشية واإلبلالحال عدم ا
 
   في ذكرى تأسيسها تدعو إلنقاذ القدس من األسرلةالجبهة االسالمية المسيحية .٣٣

 دعت الجبهة االسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسـات مـؤتمري القمـة    :ديل لمى قن-رام اهللا  
جـراءات  إمتين التخاذ   مكانات األ إالعربية، ومنظمة المؤتمر االسالمي عشية انعقادهما الوشيك الستخدام         

 حتفالهاخالل ا واتهمت   .عالن عنه رسمياً  سرلة الذي استكمل بانتظار اإل    نقاذ القدس من خطر األ    عملية إل 
بمرور عام على تأسيسها اليونسكو بالتقاعس عن القيام بمسؤولياتها تجاه المدينة المقدسـة علـى خلفيـة       

نددت بقوة بقـرار     كما   .التلكؤ في تنفيذ قراراتها التي اعتبرت القدس ارثا انسانيا وحضاريا ينبغي صونه           
الـشيخ تيـسير    وصـف   من جهته    و .عادة تسجيل ممتلكات استولت عليها في القدس      إسلطات االحتالل   

مة بأن المتطرفين يقتحمون االقصى بمعـدل        األ مذكراً،  وضاع في القدس بالكارثية والمأساوية    التميمي األ 
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ضعاف ردة فعلها   مة إل في سياق فرض السيادة على المسجد وتدنيس حرمته وتعويد األ         ،   مرة شهريا  ٩٠
  .ن االرض بعقيدة نصف سكازاء ما يجري في مدينة ترتبط روحياًإ

  ١٢/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  ولويات العمل الكنسي أالبطريرك ثيوفيلوس يؤكد أن حماية المقدسات من  .٣٤
راضي المقدسة واالردن ثيوفيلوس الثالث، في اجتمـاع ضـم رؤسـاء            كد بطريرك القدس واأل    أ :عمان

ولويـات العمـل    أهـم   أن حماية المقدسات ودعم جهود السالم مـن         أالكنائس المسيحية مع توني بلير، ب     
 اصيال من مدينة القدس التي ينبض قلبها بكنيـسة          ن الكنائس كانت دائما وستظل جزءاً     أ كما أكد    .الكنسي

  .القيامة والمسجد االقصى وباقي االماكن المقدسة
  ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   بهدف تهجيرهمفلسطينيو القدس يواجهون تضييقا مستمراً .٣٥

ن الخطر الديمغرافي يتهـدد     أ ،ل الناشط بقضايا القدس ناجح بكيرات     قا: عاطف دغلس  - الضفة الغربية 
ذكـر أن   و.  إلى أن عدد العرب يقل تدريجيا وبشكل مخطط له بالقدس          ، مشيراً ٦٧الفلسطينيين منذ العام    

 كان هناك أكثر من أربعمائة ألف عربي في القدس ولكنهم اآلن ال يتعدون مائتي ألـف،                 ١٩٦٧العام  في  
 ألـف   ١٦ ألف طلب لم شمل للعائالت من أصـل          ١٤ أسقطت هويات ألفين ورفضت      "ئيلإسرا"أن  كما  
مـر ثـالث    ي أصدرت إسرائيل قوانين تقضي بأن كل شـخص          ١٩٩١إلى أنه في العام      كما لفت    .طلب

 أكثر من سـبعة آالف هويـة        ت فقد حيثيفقد حق إقامته،     أنه مقيم داخل المدينة، فإنه       سنوات ولم يثبت  
من % ٢٤ من أجل أال تزيد نسبة العرب في القدس عن            تسعى دوماً  "إسرائيل"وأكد أن   . رارنتيجة لهذا الق  

، كما   ألف دونم من أراضي المقدسيين     ٣١ ما يزيد عن     ١٩٦٧تصادر منذ   ها  ن، مبينا أ  نسبة جميع السكان  
ثيـرة  تـضع عراقيـل ك    فإنها   وإذا سمحت بذلك     ،هدمت آالف المنازل، وال تسمح بالبناء للمقدسيين      أنها  

  .باستصدار رخص للبناء
  ١١/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  غزة وضغوطا ال تختلف عن التي تمارس في الضفة يواجهون  ٤٨فلسطينيو: تحقيق .٣٦

ـ   :رام اهللا   ضغوطا هائلة ال تختلف عن تلك التي تمارس على إخوانهم في الـضفة    ٤٨يواجه فلسطينيو ال
لتحركات العربيـة الجماهيريـة فـي الـداخل،         وتتعرض ا . قل دموية أالغربية وقطاع غزة، وإن كانت      

لمضايقات مباشرة كالتهديد بالسجن للقائمين عليها أو المشاركين فيها، أو إعاقة حصولهم على حقـوقهم               
ن جهاز الشاباك   أكدت مصادر مختلفة من الفلسطينيين في الداخل،        قد أ  و .تهديدات لهم المدنية، او بتوجيه    

قوات الشرطة وحرس الحدود، فيه توصيات وتقديرات بمستوى التحـرك           يسلم إلى     تقريراً يصدر يومياً 
من و. نتشار االمني لقمع أي تظاهرة محتملة     وعليه يتم تقرير نوعية وكثافة اإل     ،  ٤٨ المتوقع من فلسطينيي  

لشرطة اإلسرائيلية النـار علـى المـواطنين        ، أن إطالق ا   م الفحم أالصحافي وديع عووادة من     جهته بين   
تفه األسباب بسبب الحقد العنصري، ولتهديد وتخويف المواطنين لثنيهم عـن القيـام بـأي               العرب يتم أل  

التحركات الجماهيريـة   يشير إلى أن    زاهر بولس من مدينة الناصرة      إال أن    .تحركات مناهضة لالحتالل  
هنـاك  لم تهدأ، لكنها تبقى متواضعة مقارنة بما يمكـن للفلـسطينيين            غزة منذ العدوان    المناصرة لقطاع   

ن تراجع التحرك الشعبي في الداخل يأتي في سياق انحدار عام في مستوى التحـرك             أ هو يعتبر و. تقديمه
 فـي   مل ال يزال قائمـاً    ن األ أ يؤكدلكنه  .  الحاصل حالياً  لالنقسامالفلسطيني في كافة أماكن تواجده نظرا       

تدادا من الناصرة مرورا برام     جمع الشمل الفلسطيني لرفع معنويات الجماهير إلقامة تحركات ضخمة ام         
 فقـد   زحالقـة جمال   أما النائب في الكنيست   . اهللا وغزة وصوال إلى الشتات، ضد االحتالل في كل لحظة         
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هناك جو مشحون في أوساط عـرب       أن   اًفيضم.  أن التهديدات للفلسطينيين ال تؤثر على تحركاتهم       رأى
اشر بالقتل من قبل المتطرفين اليهود، ومـن قبـل           نتيجة جرائم االحتالل، يقابله تطرف وتهديد مب       الداخل

  .العديد من اإلسرائيليين
  ١٢/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   جثمان ابنهم من أجل دفنهمنفذ عملية القدسطلب الصانع يطالب بتسليم عائلة  .٣٧

طلب الصانع، وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي والمفتش العام لشرطة         كنيست  طالب النائب في ال    :الناصرة
وبحـسب مـصادر     .الل، بتسليم جثمان الشهيد عالء أبو دهيم لعائلته في جبل المكبر من أجل دفنه             االحت

جثـة، بعـدم    المقربة من عائلة الشهيد، فإن الشرطة اإلسرائيلية اشترطت على عائلة أبو دهيم تـسليمها               
سم دفـن كبيـرة     عائلة تصر على إجراء مرا    الإشهار مراسم الدفن واقتصارها على األقرباء فقط، إال أن          
  . وواسعة تليق بشهيد نفذ عملية القدس من منطلقات عقائدية

 ١١/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
  تظاهرة في الخليل احتجاجا على اغالق جمعيات خيرية  .٣٨

 ،مـس أ ،تظاهر آالف الفلسطينيين وطلبة أيتام في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربيـة           :  د ب أ   -الخليل  
قد و .حتالل للمباني والمؤسسات الخيرية والمدارس التي تقدم لهم العون         على مصادرة جيش اال    اًًاحتجاج

 كما طالبوا الجهات المعنية الفلـسطينية والدوليـة   ،دعا المتظاهرون إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار  
  .التدخل إللغائه

  ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور 
  

   في مركز الجلمة  فلسطينيأسيرب نكلونمحققو االحتالل ي .٣٩
من مدينـة قلقيليـة فـي الـضفة         اً  ن اسير ، أ أفاد محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى        :نابلس

 ١٦الشبح لفترات طويلة بلغـت      من خالل    ،الغربية، تعرض داخل مركز تحقيق الجلمة للتعذيب والتنكيل       
لى إصابته   والمنع من النوم أياما عديدة وتسليط جهاز تبريد على جسده األمر الذي أدى إ              ،ساعة متواصلة 

  .باالرتعاش الشديد والتقيؤ وصعوبة التنفس
  ١٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية١٧اإلسرائيلي يعتقل  االحتالل .٤٠

اعتقلت قوات االحتالل، فجر الثالثاء، سبعة عشر مواطنا فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة              : رام اهللا 
ادعت المصادر اإلسرائيلية أن بندقتين وأمشاطا للذخيرة ضبطت فـي           كما   .حجة أنهم مطلوبين  الغربية، ب 

  .يلمنزل أحد المعتقلين بمدينة الخل
  ١١/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
   شهيدا خالل العدوان األخير على غزة٤٤عائلة فلسطينية قدمت١٥: إحصائية .٤١

 العدوان األخير الذي استهدف قطاع غزة       عائلة فلسطينية قدمت خالل   ١٥أفادت إحصائية حديثة أن     : غزة
ـ  ،حسب اإلحصائية الخاصة بوكالة قدس بـرس      بو إلى ذلك    . شهيدا، بينهم عائالت كاملة    ٤٤ ن عـدد   إ ف

 شباط الماضي قد وصل حتـى ظهـر         ٢٧الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان عليه في          
  .شهيدا ١٢٥ إلى ،١١/٣الثالثاء 

  ١٢/٣/٢٠٠٨ قدس برس
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  التالحم بين المقاومين واألهالي في صد العدوانأهالي غزة يروون وقائع : تحقيق .٤٢

 التـي   ،جسدت معركة األيام األربعة شرقي بلدة جباليا الواقعة شمالي قطاع غـزة           : أحمد فياض  -غزة  
 .صورا للصمود والترابط الفلسطيني في وجه آلة الفتك اإلسـرائيلي         " الشتاء الحار "شهدت ساحتها عملية    

 والبلدات المجاورة، كيف نجح سكان األحياء التي سيطرت عليها قـوات            هاما زال يتردد بين سكان    حيث  
 ومساعدتهم ومساندتهم، رغم ما أصابهم مـن مجـازر          ،االحتالل في احتضان رجال المقاومة في بيوتهم      

لعبـوا دورا  " د ربـه عزبة عب"أن مواطني منطقة ، ويؤكد أحد القادة الميدانيين لكتائب القسام    .واعتداءات
 .كبيراً في إنجاح العديد من العمليات العسكرية لرجال المقاومة التي كانت تـستهدف جنـود االحـتالل                

أن العديد من المقاومين تمكنوا من قتل جنود إسرائيليين بفعل إبالغ المـواطنين عـن أمـاكن                 موضحا  
 الـذين   ،د واستراحة لرجال المقاومـة     الفتاً إلى أن بيوت المواطنين كانت بمثابة محطات رص         ،تواجدهم

ذكر أحد المقاومين الذين شاركوا في المعركة، أنهم تفـاجؤوا           في حين    .تمكنوا من خاللها تحقيق أهدافهم    
بمدى وقوف وحرص المواطنين على إيوائهم ومساندتهم، على الرغم من إدراكهم للنتائج الوخيمة التـي               

أثر السحر في رفع معنويـات  حيث كان لذلك . حياتهم للخطرسيترتب عليها قيامهم بهذا العمل وتعريض   
المقاومين، الفتاً إلى أن إصرار المواطنين القوي والعنيد على التصدي للعـدوان بـصدورهم العاريـة،                

  .أكسب المقاومين مزيداً من الثبات والتصدي بكل قوة للقوات المتوغلة
  ٨/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   في غزة عائلي شجارفي وثمانية جرحى قتيالن  .٤٣

ح، أمس، في حي الشجاعية شرق مدينة غـزة، فـي           وقتل فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون بجر      :غزة
 مدير عام اإلسـعاف والطـوارئ معاويـة         قد وصف و .شجار عائلي استخدمت خالله األسلحة الرشاشة     

  .حسنين الحالة الصحية الثنين من المصابين بأنها خطرة
  ١٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   العام الماضي الغربية الف اسرة استفادت من برامج االغاثة الزراعية في شمال الضفة١٣ .٤٤

، أمس، تقريرها السنوي     الغربية  أصدرت اإلغاثة الزراعية لمحافظات شمال الضفة      : مهند جدوع  -جنين  
وقلقيليـة،   في محافظات نابلس، وجنين، وطـولكرم،       ٢٠٠٧حول أهم االنجازات التي نفذتها خالل العام        

 بلدة وقرية استفادت من البرامج والمشاريع التـي نفـذتها           ٨٥ن  أ سامر األحمد    هاوقال مدير  .وطوباس
 أسرة، مؤكدا أن كافة هذه البـرامج والمـشاريع          ١٣٢٩٤اإلغاثة، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين       

 ٢٦٠٧ن اإلغاثـة وزعـت   أوضح أو .نفذت في جميع المحافظات بناء على االحتياجات الحقيقية للسكان        
 كمـا  . دينار من خالل جمعيات التوفير والتـسليف    ٢٤٧٧١٠٠قروض تنموية، بمبلغ إجمالي وصل الى       

  يوم عمل، وتنفيذ   ٤٠٨٣٦بواقع    عامال ٣٣٧٠برامج من تشغيل    المشاريع و التمكن من خالل    الأشار الى   
يع، اشتملت علـى زيـادة      ن المشار  كما أ  . متطوعا ٣٧٥ يوم عمل تطوعي من خالل مشاركة        ٢٣٠١١

 زيادة القدرة التخزينيـة لميـاه األمطـار بواقـع           إضافة إلى  دونم،   ١٨٠٠ ـالرقعة الزراعية المروية ب   
  . سنويا٣ م٣٣٩٤٠

  ١٢/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   يوافق علي فتح فرع له في مدينة راهط في النقبفلسطينبنك  .٤٥
 اسـكانه مـن    في محاولة إلفراغها  النقب  ا منطقة   رغم الحملة التي تواجهه   :   زهير اندراوس   -الناصرة  
  ألـف مـواطن    ٥٢في مدينة راهط، التي يبلغ عدد سكانها         رئيس البلدية     طالل القريناوي  أعلن ،العرب
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 ادارة بنك فلسطين في الضفة الغربية المحتلـة،         ىالتوجه ال  وقرر االحتالل االسرائيلي،     لمخططات هتحدي
العربية في النقب، ليكون بذلك أول فرع للبنك داخل ما يـسمي بـالخط              طالبا فتح فرع جديد في المدينة       

بنك في رام اهللا هاشم الشوا، عن استعداده لتلبية طلـب الفلـسطينيين             المدير فرع   وقد أعرب   . األخضر
  .هناك

  ١٢/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   فلسطينيين١٠٨وفاة طفلة يرفع عدد ضحايا حصار غزة إلى  .٤٦

 سنوات من مدينة خـان يـونس        ٤طفلة فلسطينية تبلغ من العمر      ن  أفلسطينية  قالت مصادر طبية    : غزة
بعد عرقلة سلطات االحتالل إجراءات سفرها إلى المستـشفيات         ،  جنوب قطاع غزة توفيت مساء الثالثاء     

  . ضحية١٠٨فع بذلك عدد وفيات الحصار إلى ت لير،اإلسرائيلية لتلقي العالج الالزم لها
  ١١/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
  الكونفدرالية مع الفلسطينيين غير مطروحة حالياً : ردناأل .٤٧

نفى وزير خارجية األردن صالح البشير ما تردد من أنباء حول إمكانية إقامة كونفدرالية بين : عمان
األردن وفلسطين، وقال ان الحديث عن الكونفدرالية والعالقة األردنية الفلسطينية غير مطروح ضمن 

وشدد البشير في اجتماع مغلق مع لجنة الشؤون الدولية في مجلس األعيان، . اليةالمسارات التفاوضية الح
أمس، على أن العالقات بين الشعبين تاريخية، واألردن معني بشكل رئيسي بقيام الدولة الفلسطينية القابلة 

  .ضللحياة ودعم المفاوض الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف الى جانب حق الالجئين في العودة والتعوي
  ١٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 من األردن" إسرائيل" مليون متر مكعب من المياه تسرقها ٥٠٠:  السابقالجيولوجييننقيب  .٤٨

عقَّب نقيب الجيولوجيين األردنيين السابق جورج حدادين، في لقاء للسبيل، على الرقم : عبدالرحمن نجم
وهي األردن وسوريا (دول المشاطئة للحوض والذي قسم المياه بين ال" مشروع جونستن"المذكور في 

، واعتبر المشروع أن مجموع المياه الموجودة في حوض أعالي نهر األردن يبلغ ")إسرائيل"ولبنان و
أنا أشك في صحة هذا الرقم، بمعنى أن الكمية الحقيقية للمياه الموجودة : " مليار متر مكعب، فقال١,٢٥٠

لم يضع الرقم الحقيقي " مشروع جونستن"قم المعلن، وأعتقد بأن في حوض نهر األردن أكبر من هذا الر
وشدد حدادين على ". إسرائيل"ألنه يريد إعطاء حصص معينة للدول العربية، ليكون الباقي من حصة 

وبحسب حدادين فإن هناك . بشمولها بالتقسيم، معلالً ذلك بأن هذه مياه عربية صرفة" إسرائيل"عدم أحقية 
م ولغاية اليوم، بما فيها ١٩٦٤سنوياً منذ عام " إسرائيل"مكعب من المياه، تستولي عليها  مليون متر ٥٠٠

ويرى حدادين ضرورة وجود ضغط شعبي للمطالبة بأثمان . المياه الجوفية في منطقة الغمر والباقورة
 ".إسرائيل"ومن الذين دعموا " إسرائيل"المياه المسروقة من قبل 

  ١١/٣/٢٠٠٨السبيل األردنية 
  
  األميركيون يعارضون التوطين: جعجع .٤٩

ـ     سمير جعجع، بعد سلسلة لقاءات أجراها في مجلس األمن         " القوات اللبنانية "أعلن رئيس الهيئة التنفيذية ل
القومي في البيت األبيض وفي الكونغرس، أن المسؤولين األميركيين يعارضون توطين الفلسطينيين فـي              

وازناته الدقيقة، عدا عن أنهم يعتقدون أن الفلسطينيين لهم الحق بـأن     يعرفون وضع لبنان وت   "لبنان، ألنهم   
  . داعيا الى التوقف عن استغالل هذا الملف داخليا". يعودوا إلى بالدهم عندما يصبح هناك دولة فلسطينية

  ١٢/٣/٢٠٠٨السفير 
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  القضاء اللبناني يطلب اإلعدام للعبسي في جريمة عين علق .٥٠

، أمس، المحقق العدلي القاضي رشيد مزهر قراره االتهامي فـي قـضية             أصدر:  يوسف دياب  -بيروت  
 ١٣فـي   ) المـتن الـشمالي   (االعتداء على امن الدولة المتمثلة بتفجير حافلتي ركاب في قرية عين علق             

األردني شاكر  " فتح اإلسالم "وقد طلب القاضي مزهر عقوبة اإلعدام لرئيس تنظيم         . ٢٠٠٦شباط  / فبراير
  . الموقوفين مع الملف على المجلس العدلي لمحاكمتهم سنداً لمواد االتهاموأحال. العبسي

  ١٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
    " إسرائيل"حزب اهللا استكمل استعداداته لمواجهة مع  .٥١

اإللكتروني تقريرا عسكريا يؤكد أن حـزب       " يديعوت أحرونوت " نشر موقع :  عباس إسماعيل  -بيروت  
وأوضح التقرير أن الحزب اتخذ قرارا بتنفيذ عمليـة         ". إسرائيل"انية لمواجهة   اهللا أكمل االستعدادات الميد   

وقالت . أمنية أو عسكرية ردا على اغتيال قائده العسكري عماد مغنية وأن ذلك سيتم في الوقت المناسب               
محافل أمنية إسرائيلية أن االستعدادات التي يقوم بها حزب اهللا، تعـزز تقـديرات االسـتخبارات بـأن                  

وربما يكون ذلك أحد األسباب     . مواجهة في الشمال أقرب من مواجهة واسعة في قطاع غزة في الجنوب           ال
وجـاء أن الجـيش     .ال يسارع إلى فتح جبهة واسعة فـي قطـاع غـزة           " اإلسرائيلي"التي تجعل الجيش    

يـة علـى    يستعد لمثل هذه اإلمكانية بشكل يختلف عن االستعدادات التي سبقت الحرب الثان           " اإلسرائيلي"
لبنان، عالوة على التدريبات الكثيرة للجيش النظامي ولجيش االحتياط، وكلها تتنـاول الخطـط الفعالـة                

  .للمواجهات
  ١٢/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   التهدئة في مراحلها األولىجهود: مصر .٥٢

نفت مصادر مصرية مطلعة عقد مفاوضات سرية بين حركة حماس :  جيهان الحسيني-القاهرة 
: من أجل التوصل إلى تهدئة، واستبعدت التوصل قريباً إلى اتفاق في هذا الصدد، وقالت" يلإسرائ"و
المصريون حالياً ما زالوا في المراحل األولى يستكشفون مواقف الطرفين، فإذا كانت لديهما رغبة، "

ير كافية ، موضحة أن هناك موافقة مبدئية لدى الجانبين، لكنها في الوقت ذاته غ"فسيتحرك المصريون
واضافت أن إسرائيل تطالب بوقف إطالق الصواريخ وتهريب األسلحة وحفر األنفاق، في . للتعويل عليها

حين يتمسك كل من حماس والجهاد اإلسالمي بتهدئة شاملة متزامنة، مشيرة إلى أن هناك توافقاً مبدئياً 
  .على التهدئة بين الجانبين، لكن األمور لم تتبلور بعد

ادر إن معبر كرم أبو سالم يعمل منذ أسبوع بفضل الضغط المصري على إسرائيل من أجل وقالت المص
ونفت وجود عالقة بين استئناف  .إدخال المساعدات والمنح اإلنسانية والمواد الغذائية واألدوية

المفاوضات والتوصل إلى تهدئة، لكنها أوضحت أن التهدئة ستوفر مناخاً لعقد مفاوضات مستمرة تحقق 
  .قدماً حقيقياً وملموساًت

  ١٢/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  " اإلسرائيلية" خارجية الدول اإلسالمية ينددون بالهيمنة وزراء .٥٣

على " اإلسرائيلية"ندد وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر االسالمي االثنين في داكار بسياسة الهيمنة 
يدوم يومين تمهيدا الجتماع القمة الشعب الفلسطيني وذلك خالل افتتاح االجتماع الوزراي المقرر ان 

  .االسالمية
  ١٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  يندد باالنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى "  علماء المسلمينملتقى" .٥٤

أعرب الملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين في رابطة العالم اإلسالمي عن القلق : مكة المكرمة
لتهويد القدس واستهداف المسجد األقصى، وقال الملتقى، في بيان أصدره الشديد من خطط إسرائيل 

تلقى نداء استغاثة من علماء فلسطين عما يتهدد مصير القدس والمسجد األقصى بعد ظهور "أمس، انه 
مذكرة إسرائيلية تتحدث عن خطة مفصلة خطرة تهدف إلى تهويد مدينة القدس والسيطرة على المسجد 

 من خالل مشاريع سيستغرق تنفيذها ست سنوات مقبلة، إذ بلغت موازنات تنفيذ هذه األقصى واحتالله
المشاريع نصف بليون دوالر، وتم تحديد الجهات المانحة والداعمة لهذه الموازنة، وهذا يعني أنها جاهزة 

يحمل وأوضح أن المذكرة تهدف إلى العمل على إزالة طريق باب المغاربة وإقامة جسر بديل ". للتنفيذ
مواصفات خاصة تمكّن اآلليات اإلسرائيلية من المرور عليه واقتحام المسجد األقصى في أي وقت، وفتح 

، وتحويله إلى كنيس، وإقامة أكبر كنيس في العالم مكان جزء )باب خارجي يوصل إلى مصلى البراق
ي لتمكين اليهود من دخول من الجهة الغربية للمسجد، وفتح الباب الثالثي الواقع في حائط األقصى الجنوب

  .المصلى المرواني وتحويله إلى كنيس
  ١٢/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  أفريقيا حاولوا التسلل إلى إسرائيل١٢ شاحنة مساعدات إلى غزة واعتقال ١٩إدخال : مصر .٥٥

نجحت المساعي المصرية في إدخال مساعدات غذائية وطبية، أمس وأول من :  يسري محمد-رفح 
الفلسطيني عن طريق معبر كرم أبو سالم على الحدود المصرية اإلسرائيلية، فيما أمس، إلى قطاع غزة 

اعتقلت أجهزة األمن المصرية، ليل االثنين، أفريقيا من إريتريا وإثيوبيا خالل محاولتهم التسلل إلى 
  .إسرائيل عبر إحدى النقاط الحدودية بين مصر وإسرائيل

  ١٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 ر مصري يطالب بتوفير الدعم اإلسالمي للشعب الفلسطينيمشروع قرا: مصر .٥٦

يرأس وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وفد بالده في القمة االسالمية :  ربيع شاهين-القاهرة 
، وأشارت مساعدة وزير الخارجية السفيرة نائلة جبر، الى مشروع  غدا الخميس،التي تنطلق فعالياتها

قة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني قرار مصري يتعلق بالمحر
ويطالب المجتمع الدولي خاصة مجلس األمن والرباعية تحمل مسؤولياتهما حيال وضع حد لهذه الجرائم، 

 .كما يطالب بتوفير كل أشكال الدعم االسالمي لمساعدة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته
  ١٢/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
   إسرائيلية لمصر بمليار دوالربضائع .٥٧

مصر غازها الطبيعي للعدو الصهيوني تشتمل على بند  كشف نواب بمجلس الشعب أن اتفاقية تصدير
  .يقضي بقيام مصر بتصدير مشتقات بترولية بمليار دوالر على ان تأخذ مقابلها بضائع صهيونية

  ١١/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  في حوض النيل " اإلسرائيلي"ريكي و ترصد تزايد النفوذ األممصر .٥٨

محمود أبو زيد أن القاهرة ترصد تزايد النفوذ . أكد وزير الري والموارد المائية المصري د: القاهرة
في منطقة حوض النيل من خالل السعي إلى السيطرة على اقتصاديات دول " اإلسرائيلي"األمريكي و
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 إلى وجود مراقبة مستمرة لهذا التدخل الذي لم يؤثر الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة، مشيراً
  .حتى اآلن في منابع النيل

  ١٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  " اإلسرائيلية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في المجازراإلمارات .٥٩

رة انطلقت أمس، جلسات المؤتمر الثالث عشر لالتحاد البرلماني العربي والدو:  نبيل عويدات-أربيل 
 دولة عربية بينها ١٩الخمسين للمجلس، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بمشاركة 

وكانت الكلمة األولى، لدولة اإلمارات، الذي طالب، بضرورة . اإلمارات، وسط اجراءات أمنية مشددة
  . فلسطينيضد أبناء الشعب ال" اإلسرائيلية"الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في المجازر 

  ١٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يطالب بمواقف عملية لكسر الحصار " لبيك غزة "مهرجان .٦٠

، الذي نظمته جهات قطرية تحت "لبيك غزة"طالب مشاركون في مهرجان :  محمد المصري–الدوحة 
وا ودع. رعاية هيئة األعمال الخيرية، بدعم صمود األشقاء المحاصرين في فلسطين ماديا ومعنويا

لمواقف شعبية ورسمية عملية تساعد على رفع الحصار اإلسرائيلي على مليون ونصف مليون فلسطيني 
  .مهددين بالجوع والعطش والمرض في قطاع غزة

  ١٢/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
 

 "إسرائيل" شبابية جزائرية تتعاطف مع حركة .٦١
لسياسية ومنظمات المجتمع في الوقت الذي تواصل فيه مختلف األحزاب ا: عبد الرحمن أبو رومي

اإلسرائيلية في قطاع غزة، أصدر تنظيم " المحرقة"المدني بالجزائر تضامنها مع الشعب الفلسطيني جراء 
طالبي، علماني ليبرالي التوجه ينتمي أعضاؤه القالئل لشرائح مجتمعية مختلفة، أطلق على نفسه اسم 

رب فيه عن دهشته من مظاهر الفرح التي عبر عنها بيانا صحفيا أع" حركة الشباب والطلبة الجزائريين"
  . سكان غزة عقب العملية الفدائية األخيرة بالقدس المحتلة

  ١١/٣/٢٠٠٨إسالم أون الين 
  
  مرضى غزةلمرافقة لحشد المتطوعينوإسالم أون الين " األطباء العرب "حملة .٦٢

حملة لحشد المتطوعين "  أون الين نتإسالم"أطلق اتحاد األطباء العرب بالتعاون مع شبكة  :آيات الحبال
لمرافقة المرضى الفلسطينيين من غزة في مصر، نظرا لعدم تواجد مرافقين من عائالتهم، بسبب التشديد 

  .األمني المصري الذي يسمح للجرحى بالدخول دون مرافق
ن، ونظمته لجنة وجاء اإلعالن عن هذه الحملة خالل اللقاء الذي عقد في مقر االتحاد بالقاهرة، اإلثني

 .اإلغاثة والطوارئ باالتحاد
  ١٠/٣/٢٠٠٨إسالم أون الين 

  
  حملة مغربية لجمع ادوية ومستلزمات طبية لقطاع غزة  .٦٣

انطلقت في المغرب، امس، حملة وطنية لجمع المساعدات الضرورية لصالح :  د ب أ-الرباط 
 لبنان والعراق بهدف جمع األدوية الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بمبادرة من اللجنة الصحية لدعم

محمد األغطف غوتي، . وقال د". إلغاثة الشعب الفلسطيني"والمعدات والمستلزمات الطبية الضرورية 
منسق اللجنة صاحبة المبادرة في لقاء إعالمي عقد ظهر امس في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
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مرفقة "صحة في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة بالرباط، أن اللجنة تلقت رسالة من وزارة ال
  ".بالئحة لألدوية والمستلزمات التي تحتاجها المنطقة بشكل عاجل

  ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   وفقهاء يدعون الشعوب اإلسالمية إلى كسر الحصار اإلسرائيلي عن غزةأساتذة .٦٤

 كسر الحصار عن اهل غزة وتزويدهم دعا اساتذة وفقهاء الشريعة الشعوب اإلسالمية إلى العمل على
بالمال والمواد الغذائية واالدوية الطبية والضغط على حكوماتهم لتيسير دخول هذه المساعدات، محذرين 

التخاذل عن واجب النصرة يجعلهم يتحملون المسؤولية كاملة امام اهللا "الحكومات العربية  االسالمية بان 
 ".في هذا الخذالن

  ١٢/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 
  
   الفلسطينية تقوِّض جهود السلطةإسرائيل: دايتون .٦٥

المبعوث األميركـي   " غضب"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أمس، النقاب عن        :  أماني سعيد  -رام اهللا   
كيت دايتون من اإلجراءات اإلسرائيلية على األرض في الضفة الغربية، وهو ما يضعف عمليات السلطة               

وأشارت المصادر إلى أن دايتون وجه انتقادات شديدة خالل لقائه           .نية المسلحة لمواجهة الفصائل الفلسطي  
مسؤولين فلسطينيين وعددا من المسؤولين األوروبيين أخيراً، وكان أعنفها عندما التقى مسؤولين أمنيـين              
فلسطينيين في مدينة نابلس، والذين اشتكوا له من محاولة اسرائيل تقويض جهـودهم لمحاربـة حركـة                 

وأوضحت المصادر أن دايتون سيقدم رؤيته للواقع األمني الفلسطيني إلى الـرئيس األميركـي               ".حماس"
كيف يمكن للسلطة الفلسطينية ان تنجح وتـسيطر علـى          : وتساءل دايتون أمام المسؤولين    .جورج بوش 

لـت هـذه   التي تسيطر عليها اسرائيل، وقد تحو   " ج"و" ب"مناطق هي اصال ال تسيطر عليها مثل مناطق         
حين نطرح هـذه االسـئلة علـى        "وقال المسؤول األميركي     المناطق الى مالذ للخارجين على القانون؟     

  ".اسرائيل ومؤسساتها االمنية والعسكرية ال نحصل على اجابات وتكون بال جدوى
  ١٢/٣/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  والفلسطينيين باللجوء للتعذيب" اسرائيل" تتهم واشنطن .٦٦

وكذلك الفلسطينيين باللجوء الى التعذيب ولكـن       " اسرائيل"تهمت الواليات المتحدة، الثالثاء،     ا: ب. ف. أ
وفـي  .  من دون ان تضع مع ذلك االراضي الفلطسينية بين اسوأ الذين ينتهكون حقوق االنسان في العالم    

نطن الى انـه    تقريرها السنوي حول حقوق االنسان الذي نشرته وزارة الخارجية االميركية، اشارت واش           
عمدت الى اللجـوء    " االسرائيلية"وكذلك فلسطينية فان السلطات     " اسرائيلية"حسب منظمات غير حكومية     "

  . ٢٠٠٧في العام " المفرط للقوة وارتكبت تجاوزات بحق مدنيين ومعتقلين وعذبت سجناء فلسطينيين
التعذيب واالعتقال التعسفي وتمديـده     "كما غمز التقرير من قناة السلطة الفلسطينية، متهما اياها بممارسة           

في ظل ظروف اعتقال سيئة وعدم اتخاذها االجراءات الكافية لمنع المجموعات االرهابية مـن ارتكـاب               
/ وبالنسبة لحركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة فـي حزيـران           ". اعتداءات وكذلك غياب الشفافية   

ـ     ٢٠٠٧يونيو   ". وء الى اعدامات بدون محاكمة وممارسة التعذيب      اللج"، اتهمتها وزارة الخارجية ايضا ب
 في اعمال عنـف بـين فـصائل         ١٨١ فلسطينيا بينهم    ١٩٣يونيو، قتل   / في حزيران "وجاء في التقرير    

وال يغطي التقرير اعمال العنف االخيرة بـين االسـرائيليين          ". منهم قتلوا في غزة   % ٨٥متخاصمة وان   
  .قتيال في غزة ١٢٠والفلسطينيين التي اوقعت اكثر من 

  ١١/٣/٢٠٠٨موقع ايالف 
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  بناء مستوطنات" إسرائيل" آسفة لقرار رايس .٦٧
في بادرة نادرة الحدوث ادلت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجيـة االميركيـة            :  طلحة جبريل  -واشنطن  

بتصريح مقتضب للمراسلين، قبل ان تبدأ اجتماعها اول من امس مع تسيبي ليفنـي وزيـرة الخارجيـة                  
التي تزور واشنطن حالياً، وعبرت رايس عن أسف إدارة الرئيس االميركي جورج بـوش              " ائيليةاالسر"

وقالت رايس إن هذه    . بناء مستوطنات ومنازل جديدة في مدينة القدس      " االسرائيلية"على مبادرة الحكومة    
فـي مقـر   " ليةاالسرائي"ودعت رايس، التي استقبلت نظيرتها . الخطوة لن تساعد في تقدم عمليات السالم      

الخارجية االميركية، الطرفين الى احترام التزاماتهما في اطار خارطـة الطريـق، مؤكـدة ان سياسـة                 
من الـضروري ان    "الواليات المتحدة تجاه بناء مستوطنات في مناطق متنازع عليها امر واضح، وقالت             

  ."تبقى االجواء ايجابية
  ١٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ستبعد تماما امكانية التعامل مع حماس  األميركية تالخارجية .٦٨

استبعدت وزارة الخارجية األميركية تماما إمكانية التعامل مع حركـة حمـاس            :  محمد سعيد  -واشنطن  
مؤكدة عدم وجود أي نوع مـن       " منظمة إرهابية "ونفت ما يشاع عن ارسال الرسائل لها، ووصفتها بأنها          

ون ماكورمك أنه وإن كانت الواليات المتحدة تعتبر توقـف          وقال المتحدث باسم الوزارة ش    . التعامل معها 
إطالق الصواريخ بمثابة لفتة إيجابية إال أن هذا هو الوضع الطبيعي حيـث اليتعـين أن يكـون هنـاك                    

وادعى أن حماس تحاول أن تخرج العملية السياسية عن مسارها وأنهـا ال             . صواريخ تطلق من األساس   
  . القرارات الضرورية للوفاء بشروط المجتمع الدولي تمتلك الشجاعة الكافية التخاذ 

  ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   يعتزم القيام بدور فعال في الشرق االوسطأوباما .٦٩

يقول مستشارون للسناتور الديمقراطي باراك أوباما إنه سيشارك بشكل فعـال           :  كارين بوهان  -جرينفيل  
نتخب رئيسا للواليات المتحدة لكـن دون ممارسـة         في عملية السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين اذا ا       

وقال مستشار مقرب   . أكبر مما قد يمارسه منافسوه على الوصول للبيت االبيض        " اسرائيل"ضغوط على   
ملتزم بشكل  ) أوباما(الحقيقة هي أن    "من أوباما طلب عدم نشر اسمه النه ليس مخوال للحديث في المسألة             

على تحقيق حل الـدولتين     " االسرائيليين" في خدمة السعي لمساعدة      صريح وقاطع بوضع سلطته الرئاسية    
وسعيا الظهار ضلوع أوباما    ." هذا ال يعني الضغط وانما يعني االلتزام الثابت       "وأضاف  ." مع الفلسطينيين 

في القضية أصدرت حملته االنتخابية بيانا يوم الثالثاء يلخص محادثة هاتفية أجراها في وقت سابق مـع                 
في الدفاع عن نفسها ودعمـه      " اسرائيل" لخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني أكد خاللها دعمه لحق       وزيرة ا 

  .لمحادثات السالم
  ١١/٣/٢٠٠٨رويترز 

  
  في البرلمان األوروبي ينددون بالممارسات اإلسرائيلية في غزة نواب .٧٠

وذكر رئـيس   .  قطاع غزة  ندد نواب في البرلمان األوروبي باألعمال اإلسرائيلية الفظيعة في        :  بروكسل
الكتلة الليبرالية في البرلمان األوروبي النائب غراهام واتسون، في جلسة للبرلمـان األوروبـي حـول                
األوضاع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، الليلة الماضية، أن األوضاع اإلنسانية في غزة تعـد مأسـاوية               

 ١,٥محاصـرة ونحـو     " البريطاني واتسون إن غزة      وقال النائب ". ال يمكن ألي إدانة أن تجد حالً لها       "و
مليون إنسان مقطوعين عن إمدادات الكهرباء والماء والصرف الصحي وهو أمر يعد األسوء منذ عـام                

 ألف فلسطيني في السجون اإلسرائيلية، منتقداً السياسة األوروبية التـي           ١١، وإن هناك أكثر من      "١٩٦٧
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وقـال  ". تى في االستثمارات بالبنى التحتية في األراضي الفلـسطينية        أنها تتبع السياسة األمريكية ح    "بين  
إن إسرائيل يجب أن تعلم أنه إذا لـم توقـف بنـاء             "رئيس مجموعة الخضر في البرلمان دانييل بينديت        
، مشدداً على ضرورة توصيل االتحـاد األوروبـي         "المستوطنات وتوسعتها فإنها ستفقد الدعم األوروبي     

، وأن سياسة االستيطان اإلسرائيلية تعد خطيـرة علـى          "أن ذلك لن يسمح به    "ل مفادها   رسالة إلى إسرائي  
  .دولة إسرائيل نفسها

  ١١/٣/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  
   يدعو اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى التحدث مع حماسكوشنير .٧١

الثالثاء، عن تأييده الن تتحدث     اعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، مساء        :  وكاالت –باريس  
وقال ردا علـى    . مع حركة حماس االسالمية التي تسيطر على قطاع غزة        " اسرائيل"السلطة الفلطسينية و  

" هيرالـد تريبيـون   "سؤال بهذا الخصوص خالل منتدى نظمته االكاديمية الدبلوماسية الدولية وصـحيفة            
االمر ال يعود الى الفرنسيين للتحـدث       "واضاف  . سمع حما " اعتقد انه في وقت ما يجب التحدث      "الدولية  

االمـر يعـود للفلـسطينيين اوالً       . مع حماس حتى وان كنا بالواقع قادرين على اجراء هذه االتـصاالت           
  ".ثانيا" اسرائيليين"وللـ

  ١٢/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   يزور المنطقة لالعداد لمؤتمر سالم في موسكو الفروف .٧٢

 الخارجية الروسية، امس، ان وزيرها سيرغي الفروف سيزور سوريا          أعلنت وزارة :  ا ف ب   -موسكو  
 اذار الحالي لالعداد لمؤتمر سالم للشرق       ٢١ وحتى   ١٩واالراضي الفلسطينية في الفترة من      " اسرائيل"و

وسيبحث الفروف كذلك سبل انهاء االزمة االنسانية في قطاع غزة وامكانيـة            . االوسط يعقد في موسكو   
وجاء في البيـان انـه فـي        . محادثات السالم في الشرق االوسط، حسب بيان الوزارة       اشراك سوريا في    

فان العديد من شركائنا اكدوا اهتمامهم بعقـد لقـاء          "اعقاب اعمال العنف التي شهدها قطاع غزة مؤخرا         
المساعدة فـي وقـف بدايـة       "واضافت ان االجتماع يهدف الى      ". دولي بشان الشرق االوسط في موسكو     

بعد استئنافها في مـؤتمر انـابوليس       " عملية السالم ومنح االطراف فرصة دفع المفاوضات بينهم       انهيار  
  . قرب واشنطن

  ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   يحث على االستثمار في األراضي الفلسطينية  الرباعيةمبعوث .٧٣

ق أن ممثل اللجنة الرباعية الدوليـة الـى الـشر         :  ا ف ب   -رام اهللا   من   ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور  قالت  
االوسط توني بلير حث المستثمرين في العالم اجمع الى المشاركة في مـؤتمر حـول االسـتثمار فـي                   

وقال بلير، فـي مـؤتمر      . االراضي الفلسطينية، متوقع عقده في ايار في بيت لحم جنوب الضفة الغربية           
ان هـذا   صحفي مشترك في رام اهللا مع رئيس وزراء حكومة تسيير االعمال الفلسطينية سالم فيـاض،                

يقدم لنا فرصة مهمة لنظهر ان باالمكان القيام باالعمال في هذا الجزء من فلسطين على الرغم                "المؤتمر  
  ". من كل المشاكل الحاصلة

أن بلير وعد بمواصلة جهـوده فـي متابعـة          :  وفا -البيرة   ١٢/٣/٢٠٠٨ القدس الفلسطينية    وذكرت
انه بأن االمور ستتغير نحو االفضل، واعدا بتقديم كـل          المشاريع بما يسمى التأثير السريع، معربا عن ايم       

مساعدة ممكنة من جانبه، لدفع عملية تنفيذ خطة االصالح والتنمية وازالة العقبات والقيود التـي تحـول                 
دون االنطالق في تنفيذها بصورة سريعة، وأنه سيواصل العمل الحثيث لتسريع تطبيق خطة االصـالح               
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أنه سيواصل العمل الزالة كل العقبات التي تحول دون تنفيذ جميع مـشاريع             والتنمية بأفضل ما يكون، و    
 .الخطة

  
   حماس منظمة ارهابية: الجمهوري جون ماكينالمرشح .٧٤

يعتزم المرشح الجمهوري جون ماكين زيارة اسرائيل االسبوع المقبل لمناقـشة           :  رويترز –سانت لويس   
بـالقطع  "وقال للصحفيين في فونيكس     . انتخب رئيسا الشرق االوسط الذي قال انه سيركز جهده عليه اذا          

وهناك . السيما بالنظر الى مقدار التوترات والتراشق بالنيران عبر حدود اسرائيل الذي يستهدف االبرياء            
هناك قـضايا كبيـرة     . حماس وهي منظمة ارهابية تحكم االن غزة، واضطرابات كبيرة في جنوب لبنان           

بذله الرئيس جـورج بـوش ووزيـرة        " جهدا قويا جدا  " انه يشعر بان     وقال ماكين ." جدا يجب معالجتها  
بيئـة صـعبة    "خارجيته كوندوليزا رايس لحث خطى مساعي السالم في الشرق االوسط على الرغم من              

  .هناك" للغاية
  ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   مليون يورو لصرف أجور الموظفين في غزة٣٦:  المفوضية األوروبيةسفير .٧٥

قال الدكتور كالوس إيبرمان، سفير المفوضـية األوروبيـة بالقـاهرة، إن الجانـب              : كتبت إيناس نور  
األوروبي هو أكبر جهة تقدم مساعدات لسكان قطاع غزة في إطار ما اتفق عليه فـي مـؤتمر بـاريس                    

، وأوضح أن الجزء األول من هذه المساعدات لسكان        ٢٠٠٨ مليون يورو مساعدات لعام      ٤٤٠وتخصيص
 مليون يورو مما يـساعد فـي        ٣٦ ألف موظف ويبلغ حجمها    ٧٤ لدفع أجور ومعاشات     غزة قد تم إقراره   

  .تخفيف معاناة سكان القطاع
  ١٢/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
   وأسئلتها الشائكةالموعودةالتهدئة  .٧٦

  ياسر الزعاترة
رية بدعم  كثيرة هي األسئلة التي تطرح في سياق الحديث عن التهدئة التي تشتغل عليها الدبلوماسية المص              

 تلك المتعلقة   ، لعل أهمها بعد سؤال الدوافع     ، وبموافقة أمريكية أوروبية أيضاً    ،معلن من الرئيس الفلسطيني   
  . بالتفاصيل والتداعيات والمستقبل

 فإن ما ينبغي التأكيد عليه ابتداء هو        ،بعيداً عن التفاؤل المجاني بوقوع تغير في مواقف األطراف المعنية         
علـى  ) المـصري تحديـداً   ( إلى جانب العربي     ،األمريكي) الرسمي(سرائيلي الفلسطيني   أن اإلصرار اإل  

 وما  ، ومنع تصدرها المشهد السياسي الفلسطيني ما زال قائماً ولم يتغير          ،شطب تجربة حماس في القطاع    
ع  ال سيما عالج المعضلة الناتجة عن وجودها على رأس السلطة في قطـا       ،تغير فقط هو تكتيكات العالج    

  . غزة
 وتطـور   ، وفي ظل أسئلة االجتياح العسكري اإلسرائيلي وتعقيداته ومحاذيره        ،في ضوء انتفاضة المعبر   

 وقبل ذلك فشل المراهنة على انهيار الوضع فـي القطـاع بـسبب              ،المقاومة الالفت في الضفة الغربية    
بطرق جديدة لمعالجـة     في ضوء ذلك كله صار لزاماً على األطراف المعنية أن تفكر             ،الحصار المتدرج 
  .  ويبدو أن موال التهدئة هو إيذان بإطالق رحلة عالج الجديدة،الوضع في القطاع

 مثل الحيلولة دون تحويـل      ، وربما لمفاوضات التهدئة أهداف سريعة وآنية      ،ال ينفي ذلك أن تكون للتهدئة     
الساعي إلى إفشالها بسبب    " عتدالمحور اال " بما يحرج    ،القمة العربية إلى لقاء لمناقشة العدوان اإلسرائيلي      

  .دمشق في الملف اللبناني" تعنت"
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أما االحتمال الثاني فيتمثل في تكريس التهدئة الشاملة من أجل فتح الباب أمام الشروع في تنفيذ خريطـة                  
لم  إذا   ، إذا لم يكن باإلمكان التوصل إلى صفقة شاملة ال تبدو مستبعدة           ،الطريق وصوالً إلى الدولة المؤقتة    

 ربما أثناء زيـارة بـوش       ،تكن جاهزة وينتظر كل من أولمرت وعباس الفرصة المناسبة لإلعالن عنها          
  . خالل أيار القادم

 ومـا إذا كانـت الموافقـة    ،هنا تثور أسئلة كثيرة تتعلق ابتداء بسؤال المصالحة الداخلية بين الفلسطينيين      
ثابة إعالن برفع الفيتو عن مبدأ الحوار مـع حركـة   األمريكية اإلسرائيلية على التفاوض بشأن التهدئة بم     

 ثم ماذا سيترتب على ذلك الحوار فيما يخص القطاع وعموم الحالة الفلسطينية؟ هل يمكن لحماس                ،حماس
تحت وطأة الحصار والحرص على فكّه من حول قطاع غـزة أن تخـضع لـبعض شـروط الـرئيس                    

 مقابل العودة إلى شكل من أشكال الشراكة القديمة         ،يليين مانحة إياه بطاقة التفاوض مع اإلسرائ      ،الفلسطيني
  القائمة على وجود في الحكومة وليس في السلطة؟، 

 إذ  ،من الالفت في هذا السياق أن تصريحات الرئيس األخيرة حيال حماس كانت عدائية ومتجنية فـي آن                
 بينمـا يـدفع البـاقون       ،هداء مع أن أغلب السابقين منهم ذهبوا ش       ،حشرت التهدئة في حماية قادة الحركة     

   فيما يعرف الجميع حال اآلخرين،، ،أبناءهم كل يوم
 ليس لجهة االغتياالت واالجتياحات في      ،األهم من ذلك يتمثل في مدى التزام الطرف اإلسرائيلي بالتهدئة         

عادة النظر   أما الذي ال يقل أهمية فيتمثل في وقف االستيطان وإ          ، بل فيما يتعلق بالضفة أيضاً     ،القطاع فقط 
في موضوع الجدار الذي غاب عن أجندة القيادة الفلسطينية رغم عبثه الكارثي بجغرافيا الضفة الغربيـة                

 ومن ضمن ذلك عملية التبـادل       ، إلى جانب ملف األسرى    ، فضالً عن الحواجز العسكرية    ،وحياة سكانها 
  . مع الجندي اإلسرائيلي

إحصاء : ولت الفصائل الفلسطينية إثرها إلى هيئات لإلحصاء      والتي تح ) ٢٠٠٥(نتذكر هنا التهدئة السابقة     
 ما يعني   ، بينما تخصصت السلطة في التنديد بتلك االنتهاكات       ،االنتهاكات اإلسرائيلية على مختلف الصعد    

  . عبثية تكرار التجربة بذات الطريقة
 بل االنقـسام    ،ضفة الغربية مصيبة الساحة الفلسطينية ال تتمثل فقط في االنقسام الواقع بين قطاع غزة وال            

 بـل وحتـى     ، وبالطبع في ظل رفض قيادة الـسلطة للمقاومـة المـسلحة           ،األهم حول الموقف السياسي   
 وهـو خيـار     ، مع اإلصرار على المفاوضات والكرم الدولي      ،االنتفاضة الشعبية كسبيل لتحصيل الحقوق    

فرصـته  ) المقاومة الـسلمية والـشعبية    ( بينما لم يمنح الخيار الثاني       ،جرب زمناً طويالً من دون نتيجة     
  . الحقيقية

 فليس  ، بينما تدعمه األوضاع الدولية والعربية     ،وألن ميزان القوى داخل فتح قد حسم لصالح الخيار األول         
 أو في انتظار    ، ولو على سبيل المناورة في انتظار أوضاع أفضل        ،أمام قوى المقاومة سوى التعاطي معه     

  .غطرسة إسرائيلية مرجحة
  ١٢/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  نظرة موضوعية...  الفدائيةالعمليات .٧٧

  خالد وليد محمود
شكلت المقاومة الفلسطينية المسلحة عنصراً مهماً وأساسياً في إدارة الصراع مع إسرائيل، لتغـدو هـذه                

ن العمليات رقماً صعباً في معادلة األمن القومي اإلسرائيلي؛ نتيجة إدخالها عناصر جديدة عليها؛ ذلـك أ               
تلك العمليات بينت عدم فاعلية المعالجات العسكرية لها، و برهنت على عدم جـدوى الحـل العـسكري                  

  ).إسرائيل(اإلسرائيلي لحفظ أمن دولة 
وقد شكلت األساليب الجديدة التي أدخلتها فصائل المقاومة الفلـسطينية فـي إسـتراتيجية قتالهـا ضـد                  

وغدت تجربة المقاومة الفلـسطينية ودورهـا فـي         . رائيلية، هاجساً لدى المؤسسة األمنية اإلس     )إسرائيل(
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، واإلنجازات التي حققتهـا، ظـاهرة تحظـى باهتمـام خبـراء األمـن               )إسرائيل(معادلة الصراع مع    
، وذلك علـى    ٢٠٠٠ سبتمبر، أيلول    ٢٨واالستراتيجيين هناك، خاصة إبان اندالع انتفاضة األقصى في         

بزيارة حرم المـسجد األقـصى، وتحولـت        ) أريئيل شارون (سابق  إثر قيام رئيس الوزراء اإلسرائيلي ال     
االنتفاضة إلى مواجهات مسلحة بين عناصر المقاومة الفلسطينية ورجال الشرطة من جهة، وبين القوات              
اإلسرائيلية من جهة أخرى، ووجد حينها اإلسرائيليون أنفسهم أمام وضع جديد، يختلف كليـاً عـن ذاك                 

، والتي شكلت الحجـارة الـسالح       )١٩٩٣-١٩٨٧(نتفاضة الفلسطينية األولى    الوضع الذي ساد إبان اال    
األساسي للفلسطينيين، في حين كانت األسلحة النارية قليلة ومحدودة االنتشار فـي صـفوف المقاومـة                
الفلسطينية، بينما جاءت المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية في انتفاضة األقـصى             

مختلف من حيث األسلوب، وكان واضحاً منذ انفجار انتفاضة األقصى، أنها ليست انتفاضة مدنيـة               بشكل  
 شعبية تقليدية على غرار االنتفاضة األولى، فقد كانت االنتفاضة منذ بدايتها ذات طابع مسلح، وطغـى                 -

لمـستعمرات  شكل المقاومة المسلحة مع الوقت على مجمل تفاعالتها، إذ بـدأ الفلـسطينيون مهاجمـة ا               
، واستطاعوا اقتحام مواقع حـصينة، أو       "نوعية"اإلسرائيلية ومواقع الجيش اإلسرائيلي، مسجلين عمليات       
  .مستعمرات محمية جداً، وتكبد اإلسرائيليون خسائر كبيرة

وتبعاً ألحد التحليالت السياسية، فقد  كانت المشكلة أن هذا التحول لم يكن خياراً اسـتراتيجياً مدروسـاً                  
تفقاً عليه، كما لم يكن خياراً سهالً بالنظر لتكلفته المرتفعة بالنسبة للفلسطينيين، بل شكل مفاجأة لبعض                وم

األطراف الفلسطينية ذاتها، والتي كانت حساباتها قد استقرت على أنه تم التخلي تماماً عن وسائل الكفـاح     
بأشكال أقل حـدة مـن المقاومـة،        المسلح كوسيلة لتحقيق األهداف، لصالح طريق المفاوضات المدعوم         

فقد تبلورت عدة عوامل دفعت في هذا االتجاه من جانب الفلسطينيين، أهمها مـا              . السيما المقاومة المدنية  
اتضح من أن نتائج العملية السلمية لم تصل إلى المستوى الذي كان الفلسطينيون يطمحون إليه، في ظـل                  

أن مستوى من المقاومـة     ) فتح(ر تيار داخل تنظيم حركة      ، لذا تصو  )إسرائيل(مشاكل التطبيق من جانب     
 بقـوة، خاصـة تلـك    ١٩٦٧العنيفة المحكومة يمكن أن يطرح مسألة االنسحاب اإلسرائيلي إلى حـدود       

  :العمليات الموجهة ضد المستوطنين، لكن ثمة اعتبارات أخرى دفعت أيضا في هذا االتجاه، منها
وإطالق الرصاص، كانت   ) األحزمة الناسفة /القنابل البشرية (فدائية  أن عسكرة االنتفاضة، عبر العمليات ال     

تمثل السالح الوحيد المؤثر المتاح للفلسطينيين في ظل اختالل موازين القوى مع القـوات اإلسـرائيلية،                
، واألسلحة الحديثة الموجهة والـصواريخ فائقـة الدقـة، ودبابـات            ١٦ –التي استخدمت مقاتالت إف     

  .العديد من الحاالتفي ) الميركافا(
أن معظم األجنحة العسكرية الفلسطينية قد تعاملت معها على أنها رد حتمي على الـسياسة اإلسـرائيلية،                 
واستهداف المدنيين من جانب القوات اإلسرائيلية، وكذلك كرد انتقامي إزاء االغتيال اإلسرائيلي المتكرر             

  .والمنهجي لقيادات تلك التنظيمات
ألرض لم يكن يتيح للفلسطينيين استخداماً فعاالً لوسائل االنتفاضة األولـى، فـي ظـل               إن الواقع على ا   

 على عمليـات اقتحـام المـستوطنين والقـوات          -فيما بعد -انسحاب القوات اإلسرائيلية من المدن، ورداً     
  .اإلسرائيلية لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني

ئيلي الذي أخذت مروحياته، ودباباته، وطائراته من        من أجل الرد على الهجوم اإلسرا      ،حاول الفلسطينيون 
 والمروحيات من نوع أباتشي، وزوارقه البحرية، تقصف المدن والقرى ومراكـز األمـن              ١٦-نوع إف 

التي استخدمها حزب اهللا في الجنـوب       ) الكاتيوشا(الفلسطينية؛ أن يدخلوا معادلة شبيهة بمعادلة صواريخ        
داخل العمق اإلسـرائيلي،    * ، كما قاموا بعمليات تفجيرية    )القسام(اسم  اللبناني، فصنعوا صواريخ عرفت ب    

  .موقعين خسائر كبيرة 
لعل من أبرز األسباب التي أكسبتها الوضع الحالي، يكمن في استخدام المقاومة الفلسطينية أساليب جديدة               

ي للخطر، ويأتي   في الصراع لم تكن معهودة من قبل، وقد عرضت تلك األساليب نظرية األمن اإلسرائيل             
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على رأس قائمة تلك األساليب العمليات الفدائية داخل العمق اإلسرائيلي، من خالل تفجير الجسد، وجاءت               
هذه العمليات للرد على السياسة األمنية اإلسرائيلية بقتل المدنيين الفلسطينيين واغتيال قادة تلك التنظيمات              

  .التي راحت تتبنى تلك العمليات
، أمـام لجنـة الخارجيـة     "إيلي أميتاي "ئيس قسم العمليات بالجيش اإلسرائيلي، الجنرال       وبحسب شهادة ر  

واألمن التابعة للكنيست اعتبر تلك العمليات أكثر وسيلة تودي بحياة اإلسرائيليين من حيث العدد مقارنـة                
تـشكل  ) فجيريةالت(بعمليات المقاومة الفلسطينية األخرى، وحسب اإلحصاءات اإلسرائيلية، فإن العمليات          

 قتيالً إسرائيلياً سقطوا منذ بداية االنتفاضة الفلسطينية،        ٦٣٠من مجمل العمليات الفدائية، ومن أصل       % ٦
من الجرحى اإلسرائيليين أصيبوا في تلك      % ٨٤قتلوا من جراء تلك العمليات، كما أن        %) ٧٥ (٤٥٥فإن  

 عامين أن مدينة القدس المحتلة تأتي فـي         وأظهر تقرير أصدره جهاز الشاباك اإلسرائيلي قبل       .العمليات
 فلسطينيا أحزمة ناسفة على أجسادهم، وقتلوا أكثر مـن  ٣٠المقام األول في عمليات المقاومة، حيث فجر        

واعتبرت مدينة تل أبيب الهدف الثاني حيث وقعت فيها عشر عمليات فدائية أدت إلـى               .  إسرائيليين ٢١٠
في المقام الثالث، حيث شهدت تنفيذ خمس عمليات فدائية أدت إلـى            ثم مدينة حيفا    .  إسرائيلياً ٩٠مصرع  

  .   إسرائيليا٤٥ً إسرائيلياً، تلتها مدينة نتانيا التي قتل فيها ٧٠مقتل 
 ألف فدائي فلسطيني شاركوا في عمليات المقاومة الساخنة         ١٨من مجموع   % ٩٠وأفادت اإلحصاءات أن    

  . عاما٣٥ و١٦، كانوا من جيل الشباب ما بين )بشكل عام(
خالصة القول؛ أنه ومهما يكن الجدل الدائر حول فاعلية العمليات التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في               
صراعها مع اآللة العسكرية اإلسرائيلية، وعلى الرغم من االنتقادات والتنديدات التي توجه لتلك العمليات              

نية التعاطف الدولي معها، وتـدفع جـيش االحـتالل          بأشكالها المتنوعة، على أنها تُخسر القضية الفلسطي      
اإلسرائيلي إلى توسيع عدوانه على الشعب الفلسطيني والتنكيل به؛ إال أنه وبنظرة موضوعية يمكن القول               
إن تلك العمليات استطاعت  أن تؤثر على الرأي العام اإلسرائيلي، وأن تهدد األمن الداخلي، وتخلق فـي                  

بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بحيث امتلك الـشعب        " النسبي"ن الفاعلية   الوقت نفسه حالة من تواز    
علـى  ) إسـرائيل (الفلسطيني، وللمرة األولى، القدرة على التأثير في العمق اإلسرائيلي بما يوازي قدرة             

 للحيلولة دون وقوع هـذه    ) إسرائيل(التأثير في الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أن معظم خطط ومشاريع           
" القنابل البشرية الموقوتـة   "العمليات،إضافة إلى فشل أجهزة المؤسسة األمنية اإلسرائيلية في ضبط عبور           

  .قبل أن تنفجر داخل العمق اإلسرائيلي، رغم وجود جدار الفصل، ومئات الحواجز اإلسرائيلية
  ١٢/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  معركة اليقين .٧٨

  أحمد نوفل. د
 تحقيق جملة أهداف من حملتهم على غزة، أحاول تلخيصها فـي النقـاط              هدف المجرمون الصهاينة إلى   

  :التالية
  .القتل للقتل واإلبادة المنظمة الممنهجة المبرمجة لهذا الشعب: أول هذه األهداف
  .أال يقر ألصحاب األرض قرار وأن يصبح عيشهم عليها مستحيالً: وثاني األهداف
لديهم ويرووا ظمأهم للدم وكم من جندي كتب على سـترته أو    أن يشبعوا نزعة العدوان     : وثالث األهداف 

   .Born to kill" مولود لكي أقتُل"خوذته 
  .أن يعمقوا في العالم تفوق العنصر اليهودي وتميزه: ورابع األهداف
  .قتل روح المقاومة والصمود والثبات وهدم المعنويات وهزيمة اإلرادة: وخامس األهداف
يق أوسلو ولعل الحرب تحدث بطلب منهم لكي يعودوا إلى غزة مـن جديـد    نصرة فر : وسادس األهداف 

  .على ظهر دبابة إسرائيلية
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  .فرض أمر واقع بقانون القوة وشرعة الغاب: وسابع األهداف
  .أن ينسونا القضية األصلية فننشغل في تبعاتها عن أصلياتها وجوهرياتها: وثامن األهداف
ألمريكا ربيبتها أنها على قدر المسؤولية وأنها نجحت فـي سـحق            " إسرائيل"أن تثبت   : وتاسع األهداف 

  .العرب أفضل مما صنعت أمريكا بهيلمانها في العراق
أن يمر تحت غطاء من النيران مخطط شيطاني رهيب ال ندري ما هـو وقـد يكـون              : وعاشر األهداف 

  .صنيعاً شريراً يبيتونه لألقصى مثالً
في المنطقة تهيئة لحرب شاملة كبيرة قادمة تباشيرها تلـوح فـي            توفير األجواء   : والهدف الحادي عشر  

  .األفق
تعميق أن األرض المحتلة ملك له وليست محتلة بداللة الثمن الباهظ الـذي يدفعـه               : والهدف الثاني عشر  

أصحاب األرض للتعرض لغاصب األرض فيتعمق بعنف رد الفعل الشعور بأن العـدو هـو صـاحب                 
  .األرض

إبقاء الشعب اإلسرائيلي في حالة تأهب وتوتر واستـشعار وجـود العـدو وعـدم               : الهدف الثالث عشر  
  .االسترخاء

  .تعميق الشرخ الفلسطيني وحالة االصطفاف: والهدف الرابع عشر
  .تعميق ثقة الشعب اإلسرائيلي بقواته وتحسين معنويات الجندي اإلسرائيلي: والهدف الخامس عشر

 المثبطين ممن يتصنعون العقالنية منطقاً وراء انهـزامهم الفكـري           وال أريد أن أدخل في متاهة مناقشة      
تهربـاً مـن وصـف      (والنفسي، وال أقول العمالة كمن يدعي أن قصف الصواريخ أو العمليات الفدائية             

سـدها اهللا فـي     (سيستدعي انتقاماً إسرائيليا، ويعرقل عملية السالم، ويوقف قنوات التفاوض          ) استشهادية
أال فليعلم هؤالء أننا نعيش في عالم ال يحتـرم فيـه إال             .  ويمنع التعاطف العالمي معنا    )وجوه المفاوضين 

ولذلك أنصح من بقناة األقصى أال يذيعوا البكائيات وال ينشروا صور           . القوي، أما الضعفاء فال بواكي لهم     
مريكي كيـف كـان     أال يذكر هؤالء الكتاب أفالم الغرب األ      . المولولين، ولكن لينشروا صور القوة والرد     

  الجمهور يصفق عندما يبيد األمريكان الهنود الحمر؟
يا هؤالء، أنـتم    . لقد أبادوا شعباً، واستنزفوا أموال العالم، وغيروا الثقافة في الدنيا من خالل مناظر القوة             

  تعيشون في عالم ال تعلمون ما مقاييسه وال معاييره؟
يـا أيهـا    ..). رد اهللا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيـراً        و: (وأما أهل غزة فقد دحر اهللا عنهم العدوان       

وإذا كانت العمليـات    . إن الهزيمة أن ينال العدو من روحك، وليست الهزيمة أن يقتل العدو منك            .. الناس
  عبثية فما نسمي المفاوضات، يا أخ عباس؟

ب في العسكرية فالح    وهل تظن أنت وأضرابك أن الطاوالت تعيد الحقوق؟ كان غيرك أشطر، وهل الخاي            
  .في التفاوض والشؤون التفاوضية؟ ال يا عم

ونفضوا عنهم التراب والغبـار، واحتفلـوا       .. كم كان أهل غزة عظماء عندما خرجوا من تحت األنقاض         
إن اليهود يمكن أن يرجعوا في أية لحظة،        : وقد يقول متفلسف متحذلق   . بنصر دحر العدو، وقهره معنوياً    

األمة بإمكاناتها البسيطة وإرادتها العظيمة لهم بالمرصاد، أيها المتباكون على غزة،           صحيح، وليرجعوا، و  
  .غزة بخير، وفروا بكائياتكم ومراثيكم، وادخروها لمناسبات أخرى

أما البطل الذي نفذ عمليته الرائعة في قلب معاقل التعصب والتعفن والتطرف ال حرمنا اهللا من أمثاله لكل                  
هللا إن عدوكم ال يخاطب إال بهذه اللغة فال يخدعنكم الملبسون الزور ثـوب المنطـق،                ووا. مناسبة مماثلة 

  .والملبسون العمالة ثوب العقلنة والفكر واالستنارة
إن المحزن المفزع أن يتحول من يتوهم أنهم كانوا روافع نهوض ومقاومة، أن يتحولوا إلى أبواق للعدو                 

  .م واالستسالمالصهيوني ومدافعين عنه، ومروجين لالنهزا
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لكن الذي يعزينا أن هؤالء لم يكونوا يوماً، مناضلين حقيقيين، فهم في منطقة شاهد الزور طيلة الوقـت،                  
وتقبل اهللا شهداءنا وال عزاء فـي متـصنعي         . وال ناضل يوماً  " شاهد ما شفش حاجة   "أو منطق ومنطقة    
  .الثورة والنضال

  ١١/٣/٢٠٠٨السبيل األردنية 
  
  إلى طاولة المفاوضات" حماس"م على واشنطن أن تض .٧٩

  يوئيل ماركوس
رغم تقييمات الوضع الملتوية التي صدرت عن الجهات االستخبارية في جلسة الحكومة، االحد الماضي،              
تدرك اغلبية الجمهور، باستثناء بنيامين نتنياهو، أن الدخول الى غزة هو أكثر تعقيداً بمئات المرات مـن                 

ركـزوا  " االرهـاب "لو ان قادة    . حدى المناطق االكثر اكتظاظاً في العالم     غزة هي ا  . حرب لبنان الثانية  
  .طاقاتهم على التنمية لتحولت غزة الى هونغ كونغ الشرق االوسط اقتصادياً وسياحياً

المدينة األكثر اكتظاظاً الى درعها الواقي، الدراكها ان اسـرائيل سـتتجنب   " حماس"بدالً من ذلك حولت     
لوجود عدد كبير من االطفال في كـل        " مصادر النيران "يم رامون باطالق النار على      اللجوء القتراح حاي  

كوندوليزا رايس ووزراء خارجية الرباعية الدولية الذين تبادل ايهود بـاراك           . مكان يختبئ فيه المنفذون   
جيـة  أشدهم حدة كان وزيـر الخار     . الموقعية المحدودة " الشتاء الساخن "الحديث معهم شجبوا حتى عملية      

  .الفرنسي الذي قال ان اسرائيل قد تصرفت بوحشية
عضو الكنيست، يوفال شتاينتس رئيس لجنة الخارجية واالمن سابقاً، يقول ان ما ال تفعله اسرائيل اليـوم                 

نحن نسمح اليران بأن تقـيم قاعـدة الطـالق          . "هو انتحار ) الدخول الى غزة وابقاؤها تحت سيطرتها     (
  ".ان سلمنا بهذا الوضع فإن وجودنا سيصبح في خطر.. قلب البالدالصواريخ بعيدة المدى في 

خالفاً لهذه النبوءات السوداوية هناك اعتراف عام في اوساط قسم كبير من الجمهور بأن ثمن االجتيـاح                 
والبقاء الطويل في غزة لضمان فعالية العملية سيكلف اسرائيل ثمناً باهظاً وضحايا كثيرين فـي الجبهـة                 

هذا من دون التطرق المكانية الشروع في جبهة ثانية في الشمال بمـوازاة العمليـة               . الخارجيةالداخلية و 
مع مثل هذه التوقعات التشاؤمية يكون باراك محقاً عندما يدعو للصبر واالكتفاء بعمليات منفردة،              . الكبيرة

  .وفي المقابل العمل على زيادة حصانة ومناعة الجبهة الداخلية
قد عززت قوتها بدرجـة ال      " حماس"مسة الستئناف مفاوضات انابوليس تدرك حقيقة أن        إدارة بوش المتح  

من الصعب تصديق ذلـك، إال انهـا        . توصف خالل االشهر الثالثة الماضية منذ ان عقدت قمة انابوليس         
 ألف عنصر من    ١٥الثالثة آالف نجحوا في تصفية ودحر       " الجهاد"و" حماس"جنود  : حقيقة قائمة وراسخة  

مكانة رئيس الـسلطة    . الكلمة االولى في غزة   " حماس"، وإثر ذلك اصبحت لـ      "فتح"ة االمن وقيادة    اجهز
من هنا حتى ان تمكنت االدارة االميركيـة مـن اسـتئناف            . ابو مازن أصبحت اكثر ضعفا من ذي قبل       

  .٢٠٠٨المباحثات فلم يعد ابو مازن ورفاقه يمثلون الواقع الفلسطيني في ربيع 
 ذلك هو ان االدارة االميركية ملزمة بالمبادرة والموافقة على التغييـر المطلـوب فـي                االستخالص من 

للوفد والسماح للجانب االسرائيلي بذلك بـأن       " حماس"ضم ممثل عن قيادة     : تركيبة الوفد الفلسطيني وهو   
  .يجري المفاوضات مع واقع الكيان الفلسطيني الحالي

االمر الواضح هـو أن هـذه       . نا يكمن محك ادارة بوش    في ذلك؟ هل ستوافق؟ ه    " حماس"وهل سترغب   
االدارة تملك القوة والوسائل، من دون المساعدة المالية بمئات ماليين الدوالرات من أميركـا والرباعيـة         

يتحـدث  ) ومن مثلنا يعرف ذلك   (الدولية، ال تملك القيادة الفسطينية القدرة على أداء دورها هناك لحظات            
نحن لسنا بحاجة لالعتراف بوجود إسرائيل كشرط للتفاوض معهم في اطار           . سة أيضا فيها المال في السيا   

وفد فلسطيني، مجرد انضمامهم للمباحثات يحملهم مسؤولية وشراكة لنجاح المفاوضات وهو على االقـل              



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                    ١٠١٦:         العدد                  ١٢/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

 ومثلما قال الدكتور هنري كيسنجر في عبارته التي ال تنسى         . يعبر عن االستعداد المشروط لالعتراق فينا     
  ".السالم يصنع مع االعداء فقط: "

في المباحثات لن تضمن السرائيل مفاوضات سهلة إال أنها ستعطي االمل لمليون            " حماس"مشاركة ممثل   
استئناف المباحثات مع تركيبة تمثل كـل       . ونصف مواطن غزاوي يعيشون على الخبز والماء المضخوخ       

لة وعلى رأسها مصر واالردن التي توجـد لـدينا          الشعب الفلسطيني ستعزز موقف الدول العربية المعتد      
هنـاك  . اتفاقيات سالم معها والتي تخشى من تحول غزة والضفة الى قاعدة ايرانيـة تهـدد اسـتقرارها        

ربما كانت هذه مناورة وربما     . ووقف اطالق نار تكتيكي   " التهدئة"معنية بـ   " حماس"تلميحات يومية بأن    
، إال  )ج(التي تستطيع الوصول الى رمات افيـف        " فجر"واريخ  هي مجرد سعي لكسب الوقت للتزود بص      

في السياسة  . أن مجرد مشاركتها في المفاوضات مع اسرائيل ستعتبر سببا الضفاء االعتدال على مواقفها            
  .أيضا يحدث ان الشهية تأتي مع االكل

خمس سنوات فـي    بقيت امام بوش ورايس اللذين يتخبطان منذ        . إدارة بوش موجودة في سباق مع الزمن      
 وليس ثالث   -دولتان  : هذا االنجاز موجود هنا   . العراق فرصة أخيرة لجلب انجاز واحد حتى آخر السنة        

  . للشعبين مع وفد يمثل كل الشعب الفلسطيني في المفاوضات رغم أنوفنا-دول 
  "هآرتس"عن 

  ١٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   وإسرائيلساركوزي .٨٠
  رندة تقي الدين

الفرنسي نيكوال ساركوزي نظيره االسرائيلي شمعون بيريز بأول زيارة دولة يقـوم بهـا              خص الرئيس   
فأعالم اسرائيل ترفرف في سماء باريس الممطرة الى جانب         . رئيس دولة اجنبية لفرنسا، منذ بداية عهده      

 العلم الفرنسي، مرفقة بكل مظاهر زيارة الدولة، من انتشار خيالة الحـرس الجمهـوري الـى الـسجاد                 
  ".رجل السالم شمعون بيريز"األحمر، احتفاء بـ 

فأي سالم تحدث عنه الناطق باسم الرئاسة الفرنسية؟ هل هو استمرار االستيطان االسـرائيلي ومعاقبـة                
الشعب الفلسطيني باإلغالق والحواجز والحرمان من االيرادات والمساعدات التي ترسل اليه؟ أم هو سالم              

الفلسطيني؟ أم سالم تغيير معالم القدس، المدينة المقدسة للديانات األربع؟ أو           الحائط األمني المذل للشعب     
سالم الحرب االسرائيلية على لبنان التي دمرت مطاره وطرقاته وجسوره، ومنازل المدنيين من الجنوب              

  الى الضاحية الجنوبية، علماً أن بيريز كان ايد هذه الحرب؟
قوة الـصداقة بـين البلـدين       "الكبير لفرنسا، وأراد ان يظهر      فساركوزي استقبل ضيفه بحفاوة الصديق      

  ".وماضيها
وكثيراً ما ردد ساركوزي ذلك في كل تصريحاته ومقابالته، مذكراً بأن كونه الصديق الكبير السرائيل ال                

فهو سجل موقفه عندما طالب اسـرائيل بوقـف االسـتيطان،           . يمنعه من قول األمور بصراحة لصديقه     
  .وكأن اسرائيل تصغي الى نداءاته... فلسطينية قبل نهاية السنة الحاليةوبانشاء دولة 

بل على العكس، ازدادت سياسة اسرائيل منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق اسحق رابين إسـاءة حيـال                 
فـدعاة الدولـة    . في االنتخابـات  " حماس"الشعب الفلسطيني ومعاناته، ما أدى إلى بروز التطرف وفوز          

من ياسر عرفات إلى محمود عباس، فقدوا ثقة شعب جعلته معاناته المستمرة يلقي بنفسه إلى               الفلسطينية،  
  .جانب المتطرفين، ألنه لم يعد لديه ما يخسره

صحيح أن ساركوزي يقول لإلسرائيليين إنه مع الحق ومع وقف االستيطان واالغالق وازالة الحـواجز،               
  .المقبل) يونيو(ان وهو سيردد ذلك خالل زيارته إلسرائيل في حزير
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وواقع الحال أن ساركوزي رئيس صريح وديناميكي ويريد تحريك األمور اينما كان، لكنه أكثر إلمامـاً                
بالسياسة المحلية منه بالديبلوماسية والعالقات الدولية التي يتوالها فريق عمل بارع في قـصر الرئاسـة                

وسـاركوزي يثـق بفريـق عملـه        .  ليفيـت  بإشراف المستشار الديبلوماسي للرئيس السفير جان دافيد      
  .الديبلوماسي، ولكن عندما يكون الموضوع مرتبطاً بإسرائيل فهو يهتم شخصياً بهذا الملف

فوالده كان مجرياً وعاش بعيداً     . ومن يطلع على طفولة ساركوزي يدرك أسباب تعاطفه مع الدولة العبرية          
، ابنة طبيب من عائلة عريقة اسمه بنديكت مالح،         "دادو"عن ابنائه الثالثة الذين تربوا مع والدتهم اندري         

وهو يهودي األصل اعتنق الكاثوليكية ليتزوج من جدة ساركوزي اديل بوفييه التي انتمـت الـى عائلـة               
ونشأ ساركوزي إلى جانب والدته في منزل جده، ولم يكن يدرك أنه يهودي إال              . محافظة من مدينة ليون   

  .خفاء معاناة اليهود عن أحفادهبعد وفاة الجد، الذي أراد ا
وبوفاة الجد، اطلع ساركوزي على تاريخ أسرته ومعاناتها، في ظل اضطهاد االلمان لليهـود، مـا ولـد                  

إال أنه رئيس لفرنسا، وهو مدرك أن فرنسا        . الكثير من التعاطف لديه مع القضية اليهودية والدولة العبرية        
نذ عهد الرئيس الراحل الجنرال شـارل ديغـول حتـى اآلن            ليست الواليات المتحدة وتاريخها القريب م     

  .يحملها على أن تكون أكثر توازناً بالنسبة إلى سياسة الدولة العبرية
فما يردده ساركوزي للقادة اإلسرائيليين ليست له أي جدوى، وهو اآلن يقدم على مكافأتهم قبل أن يحصل                 

  .منهم على أي هدية بالنسبة إلى ما طلبه
دولة تظهر مدى صداقة فرنسا ساركوزي تجاه إسرائيل، لكنها تظهر أيضاً أن دعوات الـرئيس               وزيارة ال 

الفرنسي مجرد تسجيل مواقف تدعي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في حين تقوم كل مظـاهر الحفـاوة                 
  .لقيادة إسرائيلية مستمرة في معاقبتها للشعب الفلسطيني

  ١٢/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   ومواقف المرشحين من قضايا المنطقةكيةاألميراالنتخابات  .٨١

  رضوان زيادة
يعكس الخالف بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي حول الحرب في العراق، خالفاً أوسـع وأعمـق               
حول السياسة الخارجية لإلدارة األميركية المقبلة، فبالنسبة الى الحزب الديموقراطي، وسواء أكان باراك             

المرشح الرسمي للحزب، فإن الموقف من حرب العراق يبـدو واحـداً، مـع              أوباما أو هيالري كلينتون     
اختالفات طفيفة، فكلينتون تعهدت سحب القوات األميركية خالل ستين يوماً، أما أوباما فأشـار الـى أن                 
توقيت سحب القوات يعتمد على القادة الميدانيين، لكن القرار السياسي والعسكري بسحبهم ال بد أن يكون                

  .ذقد اتخ
أما ماكين وهو المرشح الرسمي للحزب الجمهوري، فإنه أشار الى أنه يرغب بإبقاء القوات األميركية في                

في استخدام لتعبير   " المسلمين الفاشيين "أو  " اإلسالميين المتطرفين "العراق لمدة مئة عام، وأن الحرب مع        
  .بوش نفسه، قاعدتها الرئيسية وأرضها هما العراق

ف عميقاً للغاية لجهة رؤيتيين متضادتين لما ستكون عليه حال القـوات األميركيـة فـي                إذاً، يبدو الخال  
والحال أن التصور المستقبلي للسياسة الخارجية أو الخالف عليها ال يعود إلى الموقف من حرب               . العراق

  :العراق فحسب، بل يمتد الى رؤيٍة أوسع تتمحور حول نقاٍط ثالث
  . كيفية إدارة حرب العراق-
 تحسين سمعة الواليات المتحدة في العالم بعد ما لحقها من أذى في غوانتانامو وأبو غريب ورحـالت                  -

  .الطائرات السرية
  . عالقة الواليات المتحدة بالدول االخرى والمنظمات الدولية وتحديداً األمم المتحدة-
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يدية حـول الـسياسة الخارجيـة       هذه المواقف الثالثة تلخص الحوار الدائر اليوم خالل االنتخابات التمه         
وعملياً فإن الموقف من هذه القضايا هو ما سيشكل تحديداً السياسة الخارجية لإلدارة المقبلـة               . األميركية

فيما يتعلق بالشرق األوسط، مع اختالفات بسيطة وشخصية لن تخرج عن اإلطار العام بقدر ما تعود إلى                 
  .مام الخاصالخبرة الشخصية والتجربة الفردية في االهت

فإذا ابتدأنا بالحزب الديموقراطي فإن رؤيته تتمحور حول ضرورة إعادة تأهيل دور الواليـات المتحـدة                
التعاوني في العالم، ووقف سياسة القطب الواحد أو الهيمنة الفردية، إذ على رغم أن الواليـات المتحـدة                  

دياً، إال أنها ال تـستطيع أن تقـود العـالم        تشكل القوة العظمى األولى في العالم سياسياً وعسكرياً واقتصا        
. بمفردها وبمعزل عن التفاهم مع األقطاب الدوليين الرئيسيين، سيما حلفاءها فـي االتحـاد األوروبـي               

وانطالقاً من هذا التصور ال بد من البحث مع الحلفاء عن السياسة األمثل لكيفيـة إدارة الحـرب علـى                    
لك المستنقع الذي اسـتنزف مـن الميزانيـة األميركيـة باليـين             العراق والطريقة المثلى للخروج من ذ     

الدوالرات وأضر بسمعة الواليات المتحدة خارجياً، وأحدث شرخاً وانقساماً عميقـين داخـل المجتمـع               
األميركي وادى الى فقدان الثقة بين الشعب األميركي وحكومته، خاصة عندما قررت الحكومة خـوض               

بل وليكتشف زيف االدعاءات التي قدمت له فيما يتعلق بأسلحة الـدمار            الحرب من دون أسباب حقيقية،      
الشامل في العراق، وهو ما منع القوات األميركية من تركيز جهدها في أفغانستان ومنح فرصاً لتنظـيم                 

  .للتوسع في أفغانستان على حساب التركيز على تغيير نظام صدام حسين في العراق" القاعدة"
بد من العمل جدياً على تحسين سمعة وصورة الواليات المتحدة في الخارج بعد أن              وعلى ضوء ذلك، فال     

تأذت كثيراً وتضررت وتصاعدت موجات العداء للواليات المتحدة في أنحاء مختلفة من العالم، وهذا لـن      
ضاً من  يأتي إال من التعامل بشكل مختلف مع دول العالم وخاصة الحلفاء التقليديين للواليات المتحدة، وأي              

  .بذل جهود جبارة لتحسين صورة الواليات المتحدة في العالم اإلسالمي تحديداً
لقد دعا باراك أوباما على سبيل المثال إلى قمة تجمعه مع قادة العالم اإلسالمي للبحث في التصور األمثل                  

التـي تحكـم   لتحسين صورة الواليات المتحدة داخل المجتمعات المسلمة ولمعرفة مشاعر القلق العميـق            
مواقفهم تجاه الواليات المتحدة، وأكثر من ذلك فقد ذكر في مناظرته األخيرة مع منافسته هيالري كلينتون                
التي جمعت بينهما في والية تكساس عند سؤاله عن طريقة تعامله مع خليفة فيديل كاسترو، وهل سيكون                 

أال يكون مشروطاً، لكي ال نعطي انطباعاً       اللقاء معه مشروطاً كما أرادت كلينتون، فأجاب أن اللقاء يجب           
بأن رئيس الواليات المتحدة هو فوق اآلخرين، بل إنه مستعد للعمل والتعاون معهم في ملفات تهـم كـال                   

  .الطرفين من بينها بالتأكيد ملف حقوق اإلنسان
ت المتحـدة   أما موقف الحزب الجمهوري الذي يمثله جون ماكين فإنه يبدو مهتماً بتحسين صورة الواليا             

عبر العالم، إذ قال أنه ال بد من إغالق معتقل غوانتانامو فوراً، لكنه ال يبدو مختلفـاً عـن إدارة بـوش                      
الحالية في تصوره إلدارة حرب العراق وتعامله مع الحلفاء والدول األخـرى، وربمـا تلعـب خلفيتـه                  

العالم عبر المنظار العسكري، فهـو      العسكرية دوراً كبيراً في رسم تصوره لمستقبل الواليات المتحدة في           
  ".ال توجد مشكلة ال تستطيع القوات المسلحة األميركية حلها"القائل 

كيف سينعكس كل ذلك على السياسة القادمة لكال الحزبين فيما يتعلق بقضايا الشرق األوسط؟ ال بد مـن                  
  .ميركية المقبلة في الشرق األوسطالقول أنه من المبكر جداً التكهن بالفائز أوالً، ثم التكهن بالسياسة األ

لكن يمكن القول أن خطوطاً عامة ترسم موقف كال الحزبين، وتتحدد بشكل رئيسي بعد اختيـار طـاقم                  
اإلدارة القادمة وشخص وزير أو وزيرة الخارجية القادمة، وعلى أفكاره وتـصوراته وخبراتـه التـي                

  .يحملها
 اإلسرائيلي سيكون أكبر بكثيـر      -راطيين بالصراع العربي    ويمكن القول على العموم، أن اهتمام الديموق      

من اهتمام الجمهوريين، فكما أشرنا فإن خبرة ماكين العسكرية وعدم اطالعه أو إلمامه بتفاصـيل هـذا                 
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الصراع سيفرضان عليه إدارةً عن بعد، كما يقولون، لهذا الملف وهو ما سـيجعله عرضـة ألولويـات                  
  .ر تنبع من صميم اهتمام ماكين بقضايا األمن والقضايا العسكريةأخرى بعضها سيكون طارئاً وآخ

أما بالنسبة للحزب الديموقراطي فإننا سنتوقع انغماساً أكبر من أجل حل هذا الصراع، وتفترض الخبـرة                
أن تكون كلينتون األكثر اهتماماً بهذا الموضوع اعتماداً على خبرة زوجها واهتمامها الشخـصي، لكـن                

، وباالطالع على قائمة مستشاريه للشرق األوسط مثل دنيس روس وروبرت مالي، يؤشـر              باراك اوباما 
 اإلسرائيلي على أجندة سياسته الخارجية، وإن كنت أتوقع أن اهتمامه           -الى وضع قضية الصراع العربي      

  .األفريقي سيكون كبيراً استناداً إلى خبرته وتجربته الشخصية
طية في الشرق االوسط فإنها ستمنى بهزيمة ساحقة، فماكين لم يعلق أبداً            أما بالنسبة لقضية نشر الديموقرا    

على هذا الموضوع ويبدو أن اهتمامه أكبر بالمسائل األمنية ما يمنعه من تقديم تصور واضح فـي هـذا                   
اإلطار، وفي محاولة للتمايز عن بوش فإنه سيتحلل تماماً من هذا اإلرث كما يشير الكثير من القـراءات                  

  .ليالتوالتح
أما أوباما وكلينتون فهما من أكثر الهازئين بسياسة بوش الخاصة بنشر الديموقراطية في الشرق األوسط،               
وقد أشار مستشاروهما أكثر من مرة الى أن هذا ليس وظيفة الواليات المتحدة وال مسؤوليتها، وتكـشف                 

وسط أن اهتمامهما الرئيسي منصب     قائمة الخبراء الذين يستعين بهما كال المرشحين في قضايا الشرق األ          
  . اإلسرائيلي أكثر من اهتمامه بدعم الديموقراطية أو نشرها في الشرق األوسط-على الصراع العربي 

مهما يكن، فإن األيام القادمة والمخاض الديموقراطي العسير الذي تمر به الواليات المتحدة اليوم سـوف                
  .لية لكال الحزبين، وتحديداً لسياستهما الشرق اوسطيةتوضح أكثر فأكثر السياسة الخارجية المستقب
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