
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تتوعدان بالرد" الجهاد"و" حماس"و..  مقاومين بالضفة بينهم شحادة أقدم مطارد٥استشهاد 
  لمالية ا أبو عمارمعلومات مثيرة أظهرتها الدراسات األولية ألسرار"... السرية" "فتح"أموال 

  ويستبعد اتفاق سالم وشيكاً مع السلطة" حماس"باراك ينفي وجود تهدئة مع 
   امرأة منذ بداية العام الجاري١٨ طفال و٥٠ بينهم فلسطينيا ٢٧٤استشهاد : تقرير

   الى اشراك حماس في المفاوضاتوزير الخارجية االيطالي يدعو

 تكـون   أنالتهدئة يجـب    : هنية
متبادلة ومتزامنة وضمن برنامج    

  متكامل يشمل رفع الحصار
  

 ٤ص ... 

 ١٣/٣/٢٠٠٨١٠١٧الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٠١٧:         العدد                  ١٣/٣/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

    :السلطة
 ٥  ُهربت من البحر" غراد"صواريخ و..  األجواء الحالية هي بمثابة تهدئة غير معلنة:يوسف .٢
 ٦   تطور ملحوظ وتغير إيجابي أوروبي تجاه الحكومة في غزة: يوسف .٣
 ٦   ورفع الحصارجل فتح المعابرأقدمنا تنازالت من : حكومة هنية .٤
 ٦  االتصاالت بشأن فتح المعابر قطعت شوطاً كبيراً: حكومة فياض .٥
 ٦  إلى ليفني على قرار إقامة وحدات استيطانية جديدةفي رسالة قريع يحتج  .٦
 ٧  ول لنصرة القضية العادلة للشعب الفلسطينيؤالدويك يطالب بتحرك عربي ودولي مس .٧
 ٧  نواب حماس األسرى يطالبون جميع المسلمين بالدفاع عن األقصى .٨
 ٧   خمسة مقاومين في الضفة"إسرائيل"ل الرئاسة الفلسطينية تدين بشدة اغتيا .٩
 ٨  الضفةحكومة هنية تدين جريمة اغتيال المقاومين في  .١٠
 ٨  تقّوض جهود الحكومة عمليات االجتياح واالغتيال: حكومة فياض .١١
 ٨   إدخال دفاتر خاصة بجوازات السفرإسرائيلستنكر منع داخلية الحكومة المقالة ت .١٢
 ٨   عمرو سفيراًىمصر وافقت عل..  الفلسطينيتنقالت في السلك الدبلوماسي: القدس العربي .١٣
 ٩  السلطة الفلسطينية تدرس استيراد النفط من العراق .١٤
 ٩  يةسرائيلبعثة فلسطين في األمم المتحدة تطالب بوقف األنشطة االستيطانية اإل .١٥
١٠  على درجة ثقة ضعيفةالسلطة من مؤسسات % ٥٢: رئيس ديوان الرقابة .١٦
١٠  تقوم بتسليمه دخل رام اهللا وياًإسرائيلالشرطة الفلسطينية تعتقل  .١٧
    

    :المقاومة
١٠ تتوعدان بالرد" الجهاد"و" حماس"و..  مقاومين بالضفة بينهم شحادة أقدم مطارد٥استشهاد  .١٨
١٢  ية المال أبو عمارمعلومات مثيرة أظهرتها الدراسات األولية ألسرار"... السرية" "فتح"أموال  .١٩
١٣ "حماس" و"إسرائيل" بين ة األمدمصر تعمل على تهدئة طويل: إسرائيليمصدر عسكري  .٢٠
١٣  ق تهدئةاال تريد توقيع أي اتف" إسرائيل"و... عباس وافق على المبادرة اليمنية: عزام األحمد .٢١
١٤   استهدفت قتل حاخام متطّرف" عملّية القدس": مصادر فلسطينية .٢٢
١٤  تنفي صحة صورة منفذ عملية القدس واعتبرتها مفبركة" القسام" .٢٣
١٤    تقرر قواعد اللعبة وهذا أمر مخجل"حماس": وزراء إسرائيليون يعترفون .٢٤
١٥   األمريكي ليس تفاوضياً- اإلسرائيلي -اللقاء الفلسطيني : الزعارير .٢٥
١٥  في الضفة" حماس"األجهزة األمنية الفلسطينية تعتقل اثنين من أنصار  .٢٦
١٥  د قبل نهاية العام الجاري حدود الدولة من جانب واحبإعالن يطالب "حزب الشعب" .٢٧
١٥ في لبنان" فتح" يؤكد حصول ترتيبات جديدة داخل هرم القيادة السياسية والعسكرية لـالمقدح .٢٨
١٦   يعرض أثاث مكتبه للبيع تضامناً مع الطلبة والمحتاجين"فتح"نائب من  .٢٩
    

    :يرائيلساإلالكيان 
١٦  ويستبعد اتفاق سالم وشيكاً مع السلطة" حماس"باراك ينفي وجود تهدئة مع  .٣٠
١٦   تنتقد خطة المستوطناتليفني .٣١
١٧   الدول العربية تخاف من طهران وحماس أكثر منا،: بيريز .٣٢
١٧  ديختر يطلب من الشرطة هدم منزل منفذ عملية القدس .٣٣
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١٧   تقاطع الجزيرة بسبب تغطيتها لمجزرة غزةإسرائيل .٣٤
١٨   ال حوار مع حماس ويجب تصفيتها عسكريا: افرايم سنيه .٣٥
١٨  الفلسطينيون مطالبون بموقف حازم من االستيطان: الطيبي لـ االتحاد .٣٦
١٨  "طائرات استطالع متطّورة"ي لصنع إسرائيل-تعاون فرنسي .٣٧
    

    :األرض، الشعب
١٨  آخرين المسؤولية عن حياة رائد صالح و"إسرائيل"الحركة االسالمية تحّمل  .٣٨
١٩  أطفال غزة يشكلون محكمة صورية ويدينون باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب .٣٩
١٩  هناك سعي لنقل جرحى فلسطينيين للعالج في المستشفيات التركية: لجنة مواجهة الحصار .٤٠
١٩  ة الدولية لفك الحصار عن غزة تناشد التدخل إلنقاذ مئات المرضىالحملة الفلسطيني .٤١
٢٠   امرأة منذ بداية العام الجاري١٨ طفال و٥٠ بينهم فلسطينيا ٢٧٤استشهاد : تقرير .٤٢
٢٠  د جراحهمالجرحى عموماً والمعتقلون منهم خصوصاً بحاجة الى من يضم: فروانة .٤٣
٢٠   مأوى سكنيا في األغوار وقلقيلية١١االحتالل يهدم  .٤٤
٢١  هم في السجونت يمنع أهالي األسرى من زياريإسرائيل  بسحب قانونةطالبم .٤٥
٢١  ية في الوقت الحاضرإسرائيل - في المئة يؤيدون تهدئة فلسطينية ٧٣: استطالع .٤٦
   

   :اقتصاد
٢١  وصلت الى ثالثة ماليين دوالر منشآت الصناعيةلل االحتالل يتسبب بخسائر: بو سمهدانةأ .٤٧
 ٢١  حتاللعوائق اال رهن باالستقرار السياسي وإزالة  الفلسطينينمو االقتصاد :اقتصادي خبير .٤٨
   

   :صحة
 ٢٢  منظمة فرنسية تنفذ مسحاً طبياً في نابلس حول الصحة والغذاء والفقر .٤٩
   

   : األردن
٢٢  جودة يؤكد على دور األردن في دعم الفلسطينيين .٥٠
٢٢   "إسرائيل"بسبب مواقف الحكومة من " ردنيالنواب األ"مشادات كالمية في  .٥١
   

   :لبنان
٢٣  ال حل في الشرق األوسط إال بالدولة الفلسطينية: جعجع لألميركيين .٥٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  من القومياألمن منطلق  في غزة بحث التهدئة: مصري مسؤول .٥٣
٢٣ الجامعة العربية استنكرت على لسان امينها المساعد الموقف الدولي من محرقة غزة .٥٤
٢٤   إستغلت الخالف الفلسطيني لفرض الحصار على غزةإسرائيل: حسن جمام .٥٥
٢٤   "يينسرائيلاإل"الحرب سياسيون وحقوقيون يطالبون بمحاكمة مجرمي  .٥٦
٢٤   "إسرائيل"اليسار الموريتاني يندد بالتواطؤ الدولي مع جرائم  .٥٧
٢٤   ماليين دوالر ألهالي غزة٩رئيس اإلمارات يقدم  .٥٨
٢٥   في باريس" ائيلإسر"الجزائر تلغي مشاركتها في معرض تكريم  .٥٩
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٢٥  مخطط صهيوني لتأجيج مشكلة إقليم دارفور .٦٠
   

   :دولي
٢٥   االستيطان ضربة للتسوية: موسكو .٦١
٢٥   وزير الخارجية االيطالي يدعو الى اشراك حماس في المفاوضات .٦٢
٢٦   ال تساعد في إيجاد أساس للسالمإسرائيل: األمم المتحدة .٦٣
٢٦  عباس أكثر الناس ضلوعاً في المحادثات السلمية و لذلك حماس حاولت اغتياله: رايس .٦٤
٢٦  .س وقف فوري لبناء مستوطنات القدإسرائيلاليابان تطالب  .٦٥
٢٦  يهود يضغطون على واشنطن لمقاطعة مؤتمر ضد العنصرية .٦٦
٢٧  االعالن عن اطالق برنامج مساعدات البنك الدولي للشعب الفلسطيني .٦٧

   
    :مختارات

٢٧  ٢٠٠٧ بليون دوالر قيمة صادرات دبي في ٥٤ .٦٨
 ٢٧  وراء الفضيحة الجنسية لحاكم والية نيويورك.. يإسرائيل .٦٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  منير شفيق... من نتائج العدوان على غزة .٧٠
٢٩  حسن نافعة... صراع فتح وحماس من منظور تفاوضي .٧١
٣٢  عدنان سليم أبو هليل... !والمعركة ليست عسكرية فقط.. حق المقاومة خط أحمر .٧٢
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
   تكون متبادلة ومتزامنة وضمن برنامج متكامل يشمل رفع الحصارأنالتهدئة يجب : هنية .١

 ربط رئـيس حكومـة الوحـدة        : فتحي صباح  ،غزة لها في نقالً عن مراس   ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ضمن برنـامج   " بأن تكون هذه التهدئة      إسرائيل هنية إبرام أي اتفاق للتهدئة مع        إسماعيلالوطنية المقالة   

فلسطيني متكامل يشمل رفع الحصار، وإعادة صوغ الواقع الفلسطيني على أسس تقـوم علـى حمايـة                 
 إن،  أمـس قال في كملة ألقاها في الجامعة اإلسالمية في مدينـة غـزة             و ".الثوابت والحقوق الفلسطينية  

، "متبادلة ومتزامنة وشاملة  " تكون   أنالتي يجب   " مفاوضات تجري مع الفصائل كافة للتوافق على التهدئة       "
   ".يسرائيلالكرة في الملعب اإل "أنمعتبرا 

" حمـاس " حركـة    إنتي قال فيها     يسميه باالسم وال   أنواستهجن هنية تصريحات الرئيس عباس من دون        
إساءة النتصار  " لحماية قادتها من االغتيال، واصفاً هذه التصريحات بأنها          إسرائيل التهدئة مع    إلىتسعى  

ي فـي   سرائيلالتصعيد العسكري اإل  "ن  أواعتبر هنية    ".يسرائيلالمقاومة الذي تحقق في وجه العدوان اإل      
ا كسر الصمود الفلسطيني عبر ارتكاب المجـازر وخلـق          قطاع غزة فشل في تحقيق أهدافه، وفي مقدمه       

 ولـيس قـوى المقاومـة    إسـرائيل " الصدمة أصابت إنوقال ". حال من الصدمة لدى الشعب الفلسطيني  
هناك استراتيجيات ألعداء الشعب الفلسطيني في المنطقة باتت تنهار، وفي مقدمها           : "وأضاف". الفلسطينية

حـرب األيـام    "ي خالل   سرائيل التصعيد العسكري اإل   أنورأى   ".يميستراتيجية الحصار والضغط اإلقل   إ
جاء بـضوء أخـضر أميركـي       "على شمال القطاع نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري          " الستة
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الحـرب   "أنواعتبـر   ".  إسقاط تجربة الممانعة الجديدة في الساحة الفلسطينية       إلىوتواطؤ إقليمي يهدف    
 ردة فعل، بل بمنطلق سياسي ناجم عن نتائج لقاء أنـابوليس إلسـقاط الحكومـة                ية لم تكن أبداً   سرائيلاإل

  ".الفلسطينية في قطاع غزة
هـو اجتثـاث للمقاومـة      " ما يجري هنـاك      إن االعتقاالت في الضفة الغربية، قال هنية        إلىوفي إشارة   

، "يران القـوات الخاصـة   االغتيال بن أو االعتقال   أوتسليم السالح،   : الفلسطينية عبر فرض ثالثة خيارات    
  . في ذلكإسرائيلمتهماً السلطة الفلسطينية بالتواطؤ مع 

بالحوار غير المشروط لمناقشة قضايا     "، جدد هنية تمسك الحكومة وحركته       "فتح"وعن الحوار مع حركة     
". الخالف، وتعزيز الوحدة الداخلية، ومجابهة التحديات التي تستوجب توحد الطاقات الفلـسطينية كافـة             

قناعات أوروبية جديدة بضرورة إجراء حوار مع حماس، وبأن ال حل في المنطقة مـن               " تولد   إلىولفت  
  ".دون الحركة، ومن دون استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وثوابته كافة

تقديم دعم عربي جاد ومسؤول لدعم الشعب الفلـسطيني، وإعـادة بنـاء              "إلىودعا هنية في ختام كلمته      
دور ليبيا فـي مجلـس األمـن        "وثمن  ". يسرائيلطيني المدمر بفعل العدوان والحصار اإل     االقتصاد الفلس 

  ".المعارض إلدانة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بعد إدانة عملية القدس االستشهادية
إسـماعيل    إلـى أن    ضياء الكحلوت  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٣/٣/٢٠٠٨العرب القطرية   وأشارت  
النـصر اإللهـي    :  إلى أربعة عوامـل    ]ي في غزة  سرائيلاإل[جع الصمود الفلسطيني أمام العدوان    هنية أر 

والصمود الفلسطيني والتضامن العربي واإلسالمي إلى جانب التوحد في مواجهة العدوان، مشدداً في هذا              
  .السياق على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني وأن قطاع غزة لن ينسلخ عن الضفة الغربية

 التأكيـد   هنيةجدد  : أسامة راضي ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١٣/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   جاء في   و
لن تسقط القالع ولن تخترق الحصون،      "على ثبات الحكومة على مواقفها الوطنية، مكرراً جملته الشهيرة          

الـشعب  ولن تنتزع منا المواقف، وحتى هذه اللحظة ثبت اهللا القائمين علـى هـذا المـشروع وتمـسك                   
  ".الفلسطيني بكل آباء وبطولة بثوابته

  
  ُهربت من البحر" غراد"صواريخ و..  األجواء الحالية هي بمثابة تهدئة غير معلنة:يوسف .٢

اعتبر مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة احمد يوسف أن األجواء الحالية والهادئة نسبياً في              : غزة
ير معلنة، عازياً ذلك إلى توافق أميركي على ضـرورة التهدئـة،            الساحة الفلسطينية هي بمثابة تهدئة غ     

ـ  .  وجود تفاهمات ضمنية في هذا الشأن      إلىومشيرا   أن المـصريين طلبـوا مـن       " الحيـاة "وكشف لـ
الفلسطينيين في اجتماعهم األسبوع الماضي في العريش أن يمر هذا األسبوع بال مشاكل، متوقعـاً لقـاء                 

 أن حكومته أبلغت المصريين     إنقال   و .ية عن التهدئة  سرائيلقل األفكار اإل  قريبا مع مسؤولين مصريين لن    
 أنقطاع، والثـاني    ال تكون شاملة ومتبادلة وتشمل الضفة و      أن األولساسين لالتفاق على التهدئة،     ألديها  

 معـابر القطـاع،     إدارةورجح االتفاق مع الرئاسة الفلسطينية على       .  فتح معابر قطاع غزة    إعادةتتضمن  
  ".حماس"و" فتح" اللحمة بين الضفة والقطاع، وبين حركتي إلعادةعتبرا مثل هذه التفاهمات بداية م

 عبرهـا، قـال     األسلحةعن حفر األنفاق وتهريب     " حماس"ي بأن تكف    سرائيلوفي ما يتعلق بالمطلب اإل    
ستعمل حالياً في   ، موضحاً أن األنفاق ت    " األنفاق موجودة منذ االحتالل وال يوجد تهريب أسلحة        إن"يوسف  

ـ . التجارة ونقل السلع والمواد الصحية والطبية      صـواريخ غـراد التـي قـصفت        "أن  " الحياة"وكشف ل
هربت من البحر وليس من خالل األنفاق، والمصريون يعلمون بذلك، أمـا            ) عسقالن(سديروت واشكلون   

  ".صواريخ القسام فهي محلية الصنع
  ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٠١٧:         العدد                  ١٣/٣/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

   وتغير إيجابي أوروبي تجاه الحكومة في غزةتطور ملحوظ: يوسف .٣
أحمد يوسف، وجـود تطـور ملحـوظ        .أكد المستشار السياسي لوزارة الخارجية د      : رنا الشرافي  - غزة

وتغير إيجابي أوروبي تجاه الحكومة الفلسطينية في غزة، مرجحاً أن تثمر القمة اإلسالمية التي تعقد اليوم                
فلسطينية وتدعو إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتـسهيل          في داكار، قرارات تنصف القضية ال     

وأشار إلى وجود أرضية إيجابية للتهدئة مع االحـتالل          .كافة أشكال الدعم والصمود له في غزة والضفة       
من خالل المساعي المصرية، مبيناً أن فتح معبر رفح سيتم وفق آليات جديدة تحدثت عنها مصر مع وفد                  

ـ   .  القاهرة مؤخراً  حماس الذي ذهب إلى    هناك أرضـية ايجابيـة للتهدئـة       ":" فلسطين"وقال في تصريح ل
ي والجميـع أن حمـاس رقـم        سرائيلوربما أدركت أطراف كثيرة على الساحة الدولية وداخل الكيان اإل         

هذه التهدئة  :" ي حريص على هذه التهدئة أكثر من الفلسطيني، وقال        سرائيلوأكد أن الطرف اإل    ..".صعب
  ".صيرة وليست طويلة، ألنه لن نسمح بأن يبقى االحتالل قائماً وأن نعطيه تهدئة مجانيةفترة ق

  ١٣/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   ورفع الحصارجل فتح المعابرأقدمنا تنازالت من :  هنيةحكومة .٤

 أن هنية   إسماعيل قال عالء األعرج المستشار االقتصادي لرئيس الحكومة المقالة          : محمد يونس  -رام اهللا   
 فـتح  وإعـادة  اتفاق لرفع الحصار عن قطاع غزة  إلىمهمة من اجل التوصل     " تنازالت"حكومتهم قدمت   

ـ و. المعابر ضمن صفقة شاملة للتهدئة      موظفين سابقين لهـذه     إدارةن حكومته وافقت على     إ" الحياة"قال ل
ة للمعابر، والتنـسيق     السابق إدارتهم أثناء" موظفين متورطين في حاالت فساد    "المعابر، مشترطة استبعاد    

 اتفاق تهدئة في المفاوضـات واالتـصاالت        إلىوأعرب عن تفاؤله بقرب التوصل       .مع الحكومة المقالة  
 بالتوصـل   األطرافتوجد مصلحة لجميع    : " فتح معابر قطاع غزة، وقال     إعادةالجارية في القاهرة تشمل     

 والـدول العربيـة     األميركيـة  إلدارةوا والسلطة وحمـاس     إسرائيل:  فتح المعابر  إعادة تهدئة تشمل    إلى
  ".المجاورة

  ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  االتصاالت بشأن فتح المعابر قطعت شوطاً كبيراً:  فياضحكومة .٥

 كمال حسونة إن السلطة الوطنيـة تبـذل         ]في حكومة فياض  [قال وزير االقتصاد الوطني    :كتب حامد جاد  
 أن االتصاالت مع مصر لفتح معبر رفح، ومـع           فتح المعابر في قطاع غزة، مؤكداً      إلعادةجهوداً مكثفة   

 "األيـام "في حديث مع    وأعرب حسونة    ".قطعت شوطاً كبيراً  " "كارني" فتح معبر المنطار     إلعادة إسرائيل
عن تفاؤله من مجمل الجهود الجارية حالياً، سواء المتعلقة منها بالتهدئة أو تذليل العقبات التي تعتـرض                 

ي لمتطلبات رفع الحصار    سرائيلطاع، مشدداً على ضرورة استجابة الجانب اإل      عملية إعادة فتح معابر الق    
  .المفروض على القطاع، وكذلك إزالة العراقيل التي تعترض أداء معابر الضفة الغربية

  ١٣/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   يحتج في رسالة إلى ليفني على قرار إقامة وحدات استيطانية جديدةقريع .٦

 مفاوضات الحل النهـائي،     إلىابلغ احمد قريع، رئيس الوفد الفلسطيني       : ؤوف أرناؤوط  عبد الر  -القدس  
 السلطة الفلسطينية من قرار الحكومة      أملية ليفني صدمة وخيبة     سرائيلوزيرة الخارجية اإل  الى  في رسالة   

ستيطاني  واستمرار التوسع اال   "جفعات زئيف " وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة       ٧٥٠ إقامةية  سرائيلاإل
 عناصر راديكالية معينة فـي      إلرضاء الفلسطينية معتبرا أن هذه القرارات تأتي        األراضيي في   سرائيلاإل

 التراجـع  إلىية سرائيلودعا في الرسالة الحكومة اإل     .ية على حساب الحقوق الفلسطينية    سرائيلالحكومة اإل 
هذا ضروري  : "في المستقبل، وقال   خطوات وقرارات مشابهة     أيفورا عن هذه القرارات واالمتناع عن       
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 رغبتنـا المـشتركة بالـسالم       إعطاء يبقى حل الدولتين خيارا قابال للبقاء ومن اجل          أنمن اجل ضمان    
  ".الفرصة للنجاح

 ١٣/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ول لنصرة القضية العادلة للشعب الفلسطينيؤ يطالب بتحرك عربي ودولي مسالدويك .٧

دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف لدى االحتالل الصهيوني، نداء          عزيز  . وجه د  :الخليل
باسمه وباسم جميع النواب األسرى إلى جامعة الدول العربية، ومنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي، واتحـاد                 
البرلمانات الدولية، بأن يكونوا على قدر المسؤولية التي أوكلوا لها وأن يتحركوا ألجـل قـضايا األمـة                  

، علـى   )١٢/٣(نـسخة منـه األربعـاء       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وشدد في نداءه الذي تلقى       .عادلةال
ضرورة حماية غزة من الحصار والعدوان الهمجي واالستفراد بها، والوقوف إلى جانب نواب الـشعب               

  ".أين أنتم من قضية النواب األسرى، وماذا فعلتم ألجلهم؟: الفلسطيني، مخاطباً إياهم
ا طالب الدويك القيادة الفلسطينية في رام اهللا وغزة النتهاز الفرصة المعروضة واسـتثمار األجـواء                كم

الحالية، إلعادة اللحمة الوطنية وعدم تفويت فرصة استئناف الحوار، والدفع باتجاه تهدئة شاملة ومتزامنة              
 علـى ثوابتـه الـشرعية       ومتبادلة مع العدو الصهيوني، األمر الذي يصب في مصلحة شعبنا والمحافظة          

  .والوطنية
  ١٣/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   األسرى يطالبون جميع المسلمين بالدفاع عن األقصىحماسنواب  .٨

، ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي، األسـرى فـي           "التغير واإلصالح " ندد نواب كتلة     :طولكرم
وقال النـواب فـي      .د المسجد األقصى المبارك   سجون االحتالل، بالمخططات الصهيونية المتواصلة ض     

رسالة عاجلة لهم من سجن مجدو أن هذه العمليات المتواصلة من حفريات وأنفاق تحت المسجد األقصى                
وطالب  ".إنما تستهدف إتمام مشروع التهويد الذي تسعى الحكومة الصهيونية لتحقيقه على أرض الواقع            "

خذ مواقف جادة لحماية المسجد األقصى ومدينة القدس من استمرار          النواب األسرى القمة اإلسالمية إلى أ     
عمليات التهويد المقصودة والممنهجة، والتي تتم بشكل علني دون أن يحـرك ذلـك المواقـف العربيـة                  

للذود والدفاع عن مـسرى     "كما ناشد النواب األسرى جميع المسلمين في كل مكان           .واإلسالمية الرسمية 
 عليه وسلم، وجعل قضية األقصى نصب أعينهم داعين إلـى التحـرك الـشعبي               الحبيب محمد صلى اهللا   

 ".نصرة لهذه القضية المقدسة والعادلة
  ١٢/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   خمسة مقاومين في الضفة"إسرائيل" تدين بشدة اغتيال الفلسطينيةالرئاسة  .٩

 في بيان شديد اللهجـة جريمـة االغتيـال          ]ألربعاءأمس ا [دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم    أ :رام اهللا 
ووصف بيان   .ية المسؤولية عن التداعيات المترتبة عليها     سرائيللخمسة مقاومين اليوم، محملة الحكومة اإل     

 الجريمة تكشف القناع الزائف عـن       إن" وقال البيان  .ما حدث مع المقاومين بالجريمة الوحشية     "للرئاسة  
عن السالم زوراً وبهتاناً وترتكب يومياً جرائم القتل واإلعـدام بحـق أبنائنـا               التي تتحدث    إسرائيلوجه  
 بحرصها على تحقيق السالم     إسرائيلرغم كل االدعاءات الزائفة من قبل حكومة        " ضاف البيان أو ".وأهلنا

 فإنها في الواقع وحقيقة األمر تواصل االستيطان في القدس الشريف وباقي المناطق في الـضفة               واألمن،
دون توقف ضاربة عرض الحائط بكل تعهداتها الزائفة في أنابوليس وفي المحافل الدولية، إضـافة إلـى                 

  ".المحرقة الوحشية التي ارتكبتها ضد أبنائنا ونسائنا وأطفالنا في قطاع غزة
  ١٣/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
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  الضفة تدين جريمة اغتيال المقاومين في هنيةحكومة  .١٠

 واستنكارها للجريمة البشعة التـي      إدانتهالحكومة الفلسطينية المقالة عن     عبرت ا : رب والوكاالت ٤٨عـ
، في الضفة الغربية والتي أدت إلى استشهاد خمـسة مـواطنين            )١٢/٣(ارتكبت صباح ومساء األربعاء   

  وسـالحاً   ومنهجـاً  ية هو المقاومـة فكـراً     سرائيلفلسطينيين، معتبرة أن المستهدف من هذه الهجمات اإل       
 المجال أمام التـسويات الهزيلـة   وإتاحةالضفة والقطاع لضرب برنامج الصمود والتصدي  وممارسة في   

هذه الجريمة الجديدة التي تأتي في وقت ساد فيه         "وأكدت الحكومة أن     .والمفاوضات العبثية مع االحتالل   
ـ            إنماالهدوء الضفة والقطاع     ساءل  هي رسالة واضحة لمن يراهن على العدو، ومن يعطيه المبررات ونت

أين صواريخ المقاومة المنطلقة من الضفة التي يحملها بعض العابثين مسؤولية الدماء التي سـالت فـي                 
وحملت الحكومة المقالة االحتالل المسؤولية الكاملة عن        "..غزة ويعطون االحتالل المبررات لعدوانه؟؟؟    

 .ارد في الضفةكافة التداعيات المترتبة على هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم ب
  ١٢/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  تقّوض جهود الحكومة عمليات االجتياح واالغتيال: فياضحكومة  .١١

سالم فياض مساء أمـس اجتيـاح قـوات االحـتالل           . د ]الفلسطيني [ أدان رئيس الوزراء   : وفا –رام اهللا   
 االجتيـاح   واعتبر فياض في بيان صحفي عمليـات       .ي لمدينة بيت لحم واغتيال أربعة مواطنين      سرائيلاإل

ية للمواطنين في الضفة استمرارا لنهج تقويض الجهود التي تقوم بها الحكومة مشيرا             سرائيلواالغتيال اإل 
 هذه الممارسات ال تساهم على اإلطالق في توفير المناخ الضروري إلنجاح الجهود المبذولة إزاء               أن إلى

 .معملية السال
 ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   إدخال دفاتر خاصة بجوازات السفرإسرائيللمقالة تستنكر منع داخلية الحكومة ا .١٢

 إدخال كمية من الدفاتر     إسرائيل استنكرت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة منع         : مراسل القدس  -غزة  
 عجز عـن تجديـد      إلى لقطاع منذ فترة من الزمن، ما أدى         إلىالخاصة بجوازات السفر والتي لم ترسل       

اطنين الراغبين في السفر، بخاصة المرضى والجرحى الذين يتم التنسيق لهـم حاليـا              جوازات سفر المو  
 أن هذه الدفعة القادمة من جوازات       إلىوأشارت الوزارة في بيان لها       .للعالج في جمهورية مصر العربية    

ودعت الوزارة المقالة كافـة المؤسـسات       . السفر هي خاصة بالمرضى والجرحى ذوي الحاالت الصعبة       
 . للسماح بدخول هذه الجوازاتإسرائيل للضغط على اإلنساندولية وحقوق ال

  ١٢/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  ً عمرو سفيراىمصر وافقت عل..  الفلسطينيتنقالت في السلك الدبلوماسي: القدس العربي .١٣

ينـات فـي     سلسلة جديدة من التنقالت والتعي     إعدادانتهت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية من        :عمان
 مجمل صالحيات العمـل     ى السفراء والسلك الدبلوماسي في الخارج بعد سيطرة الوزارة تماما عل          أركان

  . بهاوإداريا الدائرة السياسية ماليا وإلحاقالدبلوماسي 
وفي السياق اعتمدت الوزارة قبل يومين الوثائق المتعلقة بتعيين نبيل عمرو سفيرا لفلسطين في القـاهرة                

  . تنسيبه لهذا الموقعى علأشهر الدبلوماسية وبعد مرور ثالثة رافلألعخالفا 
ـ    يكون السفير لـدي     أن هناك توجه في وزارة الخارجية الفلسطينية        أن "القدس العربي "وذكرت مصادر ل

 الـسفير فـي     أنرغم  . مصر من الضفة الغربية وليس من قطاع غزة الذي كان تاريخيا مرتبطا بمصر            
  .قطاعال فترة الرئيس الراحل ياسر عرفات من مصر بالسابق كان خالل
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ـ     وأوضحت  تحركـت المجموعـة     أن بأن تعيين عمرو جاء بعـد        "القدس العربي " مصادر في رام اهللا ل
 وتوزيـع   األوراق ترتيب   إعادة الترتيبات التي تستهدف     إطارالمؤثرة مصريا في حركة فتح لصالحه في        

 سلسلة التعيينات الجديدة    إقرار السبب في    أيضاسادس، وهو    المؤتمر الحركي ال   أبواب ى عل أوالمهام قبل   
 أبـو  سفارة فلسطين في موزمبيق، وتعيين الدبلوماسي عدنان         إغالقوالقرارات الدبلوماسية التي تضمنت     

  . المقر في الوزارةإلى أعيدالهيجا سفيرا في انغوال بدال من السفير السابق ماجد الوادي الذي 
رياض المالكي نقل الدبلوماسي الفلسطيني المخضرم عفيف صـافية         .لخارجية د كما قرر وزير الشؤون ا    

 رفـضت   أن موسكو، وكذلك تجديد والية السفير الفلسطيني الحالي في طهـران بعـد              إلىمن واشنطن   
  . العال بدال منهأبو ترشيح السفير في الخارجية حسين األخيرة

، فيما تـم تعيـين      األقل ىن سفيرا ودبلوماسيا عل    علي التقاعد لعشري   وإحاالتوشملت القرارات تنقالت    
 حجلـة   أبو احمد الديك سفيرا في اليمن وتثبيت مدير عام الدائرة السياسية في تونس عبد اللطيف                النائب

  . الدائرة تابعة للوزارةأصبحتوكيال للوزارة بعد ان 
  ١٣/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  اقالسلطة الفلسطينية تدرس استيراد النفط من العر .١٤

 السلطة الفلسطينية تدرس حالياً خيار استيراد النفط        أنمن مصادر فلسطينية موثوقة     " الحياة" علمت   :غزة
وناقشت القيادة الفلسطينية هـذا الخيـار أثنـاء          .من العراق في ظل أزمة في الوقود يشهدها قطاع غزة         

اع غزة مهدد بقطع الوقـود       قط أناجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حيث شكا صائب عريقات من           
عنه مجدداً في حال لم يف االتحاد األوروبي بالتزاماته المالية وشراء الوقود الصناعي لمحطـة توليـد                 

  .الكهرباء الوحيدة في القطاع
لماذا ال نستورد النفط من     : "ورد عضو اللجنة التنفيذية وزير المال السابق محمد زهدي النشاشيبي بالقول          

جواباً عن مسألة اسـتيراد     "وهنا طلب الرئيس عباس     ". سؤولين العراقيين مستعدون لذلك    الم إنالعراق؟  
، وكلف عريقات بحث القضية وتقـديم المعلومـات عنهـا للجنـة             " غيره من الدول   أوالنفط من العراق    

  .التنفيذية
  ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  يةسرائيل فلسطين في األمم المتحدة تطالب بوقف األنشطة االستيطانية اإلبعثة .١٥

 وجهت فداء عبد الهادي ناصر، القائمة باألعمال باإلنابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لـدى               :نيويورك
، رسائل متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحـدة         ]أول من أمس الثالثاء   [األمم المتحدة في نيويورك، اليوم    

لى رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ذكرت       وإ) االتحاد الروسي (وإلى رئيس مجلس األمن لهذا الشهر     
، تواصل بناء وتوسيع المستوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القـدس             إسرائيلفيها أن   

ـ            الشرقية وما   الرابعـة وفـي مخالفـة       ڤحولها في انتهاك خطير للقانون الدولي وال سيما اتفاقيـة جني
 ناصر على أنه يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس          دتوشد .طريقاللتزاماتها بموجب خارطة ال   

 مجددا ويرغمها على وقف كافة األنشطة االستيطانية غير القانونية وأن توفي            إسرائيلاألمن، أن يطالب    
بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تلغى قراراتها األخيرة وأعمال االستيطان غير القانونية التي تـم               

ها، وأن تتخذ تدابير الثقة الالزمة لتظهر جديتها واستعدادها للتعاطي مع هذه المسألة الهامـة               اإلعالن عن 
  .في إطار مفاوضات الوضع النهائي

 ١١/٣/٢٠٠٨ وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
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  على درجة ثقة ضعيفةالسلطة من مؤسسات % ٥٢: رئيس ديوان الرقابة .١٦
محمود أبـو   . طالب د  واإلدارية، لديوان الرقابة المالية     ٢٠٠٦وي   في ضوء نتائج التقرير السن     :بيت لحم 

 علميـة   أسس هيكلة مؤسسات السلطة الفلسطينية على       بإعادة واإلداريةالرب رئيس ديوان الرقابة المالية      
وأظهر التقرير الذي سلمت نسخ عنه للرئيس        .وعملية حديثة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب       

من المؤسسات التي   % ٥٢ أنعام المجلس التشريعي ورؤساء الكتل البرلمانية في رام اهللا          عباس والمين   
حـصلت علـى    % ٣١ مقابل   ، للرقابة حصلت على درجة ثقة ضعيف في نظام الرقابة الداخلي          أخضعت
 أما المؤسسات التي حصلت على تقدير ثقة ممتاز فقد بلغت           ،على درجة تقدير جيد جداً    % ١١ و ،متوسط

  .فقط% ٦
 غياب دور المجلس التـشريعي الجهـة التـي مـن     أن إلى" معا"وأشار أبو الرب في لقاء خاص بوكالة     

 أكثـر  قرارات ملزمة يلقي عبئا      إلى تتابع توصيات الديوان ووضعها حيز التنفيذ وتحويلها         أنالمفترض  
 .لس التـشريعي  على الرئيس المطالب بمتابعة توصيات التقرير والعمل على تنفيذها في ظل تعطل المج            

 ، الصحافة لتساعد الديوان في محاولة تطبيـق التوصـيات         إلى الديوان بصدد التوجه     أنوأكد أبو الرب    
  .ولتكون بديال مؤقتا للمجلس التشريعي

 ]الختامية[ ونشر الحسابات الختماية   إعدادعدم  :  التي سجلها التقرير   واإلداريةومن ابرز المخالفات المالية     
وان الرقابـة بتقريـر حـول       ي وعدم تزويد د   ،٢٠٠٦ الموازنة العامة لعام     إقرارعدم   و ،للسلطة الوطنية 

 وضعف التزام اغلب الوزارات بتزويـد وزارة الماليـة          ،الحسابات الموحدة التمهيدية للمعامالت العامة    
ت تمـت   وكذلك فان معظم التعيينات والترقيا     . الشهرية والمواقف المالية   اإلنفاقودوائر الموازنة بتقارير    

وفيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة فقد كان تقييمها ضعيفاً ولم تحـصل سـوى علـى               .  القانون ألحكامخالفا  
بسبب انعدام الهيكل التنظيمي والتوصيف الدقيق للوظائف وتطوير الموارد البشرية وعدم وجـود              %٢٢

  .وحدة رقابة داخلية سليمة
 أوضـاع  ترتيب   إعادة الذي يتطلب    األمرراكمة  إن القضاء ضعيف جدا والقضايا مت     : "وحول القضاء قال  

  ".القضاء
 الرب بعدم   أبو لرئيس المجلس التشريعي التي وصف فيها        األولحمد بحر النائب    أ.ورداً على اتهامات د   

 يرد على محتوى التقرير السنوي وان ال يـرد          أن على بحر    أتمنىكنت  : " قال ، الحقائق وإخفاءالشرعية  
  ".على الشكليات

  ١٢/٣/٢٠٠٨اً اإلخبارية وكالة مع
  
   دخل رام اهللا وتقوم بتسليمهياًإسرائيل الفلسطينية تعتقل الشرطة .١٧

بعد أن دخل إلى مدينة رام اهللا، وتجمهر الناس حوله، أطلقت قوات األمن الفلسطينية النار في الهواء من                  
عـن ضـابط    " وتيديعوت أحرون "ونقلت   .ي وصل ساحة المنارة في مركز رام اهللا       إسرائيلأجل تخليص   

ي لم يصب بأذى، وأنه تم نقله إلى مركز الشرطة الفلسطينية فـي المدينـة،               سرائيلفلسطيني قوله إن اإل   
ية لم  سرائيلفإن المصادر اإل  " يديعوت أحرونوت "وبحسب   .ي بالحادث سرائيلوجرى إبالغ مقر التنسيق اإل    

  .تؤكد صحة النبأ
  ١٢/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  تتوعدان بالرد" الجهاد"و" حماس"و.. ينهم شحادة أقدم مطارد مقاومين بالضفة ب٥استشهاد  .١٨

قوات االحتالل ارتكبت مجزرة    أن  : بيت لحم  عن أسامة العيسة من    ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة   ذكرت  
  .جديدة، مساء امس، باغتيالها اربعة من النشطاء، خالل وجودهم في سيارتهم قرب مقر المقاطعة المهدم
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يين فاجأوا النشطاء واعدموهم بـاطالق  سرائيلمراسلنا، ان فرقة من المستعربين اإلوقالت مصادر محلية ل  
محمد شحادة المطارد لسلطات االحتالل منـذ عـدة    : النار المتواصل عليهم، ما ادى الى استشهادهم وهم       

سنوات، والصحافي عيسى مرزوق عضو مجلس بلدية بيت لحم، وعماد الكامل، وثالثتهم مـن حركـة                
  .السالمي، باالضافة الى احمد البلبول وهو من حركة فتحالجهاد ا

اقدم مطلوب فلـسطيني لـسلطات االحـتالل، فهـو          ) أبو شحادة (ويعتبر شحادة الذي يطلق عليه محبوه       
 عاما، ونجا خالل السنوات الماضية من عدة محاوالت اغتيـال،           ١٤مطلوب لهذه السلطات منذ اكثر من       

باء، وانكشفت مجموعات من المستعربين، اكثر من مرة، خالل عمليـات           ويعتبر أمثولة في أساليب االخت    
  .اقتحام استهدفت اغتياله، وفي االسبوع الماضي، هدمت سلطات االحتالل منزله

ويتمتع شحادة بشعبية جارفة، وسط المواطنين، وكان ترشح، وهو مطارد فـي االنتخابـات التـشريعية                
  .ف صعبة وحصل على اكثر من عشرة االف صوتاالخيرة، وقاد حملته االنتخابية في ظرو

وخالل االشهر الماضية تمكنت سلطات االحتالل من اعتقال عدد من المقربين لـه، ابـرزهم عـاطف                 
  .الكامل، ومحمد عابدة

 التحق أبو شحادة    ١٩٨٠وانخرط شحادة مبكرا في المقاومة الفلسطينية، مستخدما أدوات بدائية، وفي عام            
ية، بالـسجن   إسرائيلم اعتقل بعد تنفيذه عملية فدائية، وحكمت عليه محكمة عسكرية           بحركة فتح، وبعد عا   

، في صفقة تبادل إطالق األسرى الشهيرة بين الجبهة         ١٩٨٥ عاما، ولكن أطلق سراحه في عام        ٢٥لمدة  
  .إسرائيلو" القيادة العامة"الشعبية 

  . ولكنه تميز بتفكيره المستقلوانتمى أبو شحادة لحركة الجهاد اإلسالمي، واصبح أحد رموزها،
 إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني، وخالل مسيرته،         ١٩٩٢واعتقل شحادة اكثر من مرة، وأبعد عام        

تمكن أبو شحادة من أن يشكل قدوة لمجموعات شبابية، ومنذ أعوام يعيش مطاردا، وبعد انطالقة انتفاضة                
  .األقصى، اخذ يعيش تحت األرض

وقال فهمي الزعارير المتحـدث باسـم حركـة فـتح، إن االحـتالل               شهداء االربعة ونعت حركة فتح ال   
ي يواصل تدمير كل جهد ممكن لتهيئة اي أجواء للتهدئة، وإن عملية االغتيال الجبانة واالعـدام                سرائيلاإل

 دولـة   إسرائيلي تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن         سرائيلعلى دفعات من جانب المستعربين ثم الجيش اإل       
  . عدوان واحتالل عنصري، ترفض منح الفلسطينيين حق الحياة الطبيعية

استشهد، أمس، صالح عمر كركـور  : من جنين ١٣/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية وكتب محمد بالص في    
في شمال الضفة الغربية، خالل اشـتباك مـسلح مـع قـوات االحـتالل               " سرايا القدس "، قائد   "عاما٢٧"
  . في قرية صيدا شمال مدينة طولكرمنزالً لجأ إليه الشهيد التي حاصرت مي،سرائيلاإل

، "حماس"قال فوزي برهوم، المتحدث باسم      : غزة من   ١٣/٣/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف
إن هذه المجزرة بحق إخواننا من سـرايا        : "نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "في بيان صحفي تلقى     

ى، تفضح حقيقة هذا التواطؤ من قبل الرئيس عبـاس وفريـق رام اهللا مـع                القدس وكتائب شهداء األقص   
ي بعد توقيعهم على بيع رأس المقاومة في أنابوليس وباريس من أجل حماية مصالحهم              سرائيلاالحتالل اإل 

واعتبر أن هذه الجريمة البشعة      ".الشخصية والطغمة الفاسدة من فريق رام اهللا وحكومة فياض الالشرعية         
تأتي كمقدمة للقاء الثالثي الخطير يوم الخميس بين الوفـد األمنـي األمريكـي              "رتكبت في الضفة    التي ا 

والصهيوني ووفد السلطة الفلسطينية نتيجة لهذا التنسيق األمني مع أجهزة عباس وفيـاض لتـدلل علـى                 
أمن االحـتالل   ي بما يهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية وحماية         سرائيلدورهم وإخالصهم لالحتالل اإل   

  ".يسرائيلاإل
، فـي بيـان،     أعلنت سرايا القدس   :من غزة  ١٣/٣/٢٠٠٨ شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية      ونشر موقع 

كرٍد أولـي   , "ناحال عوز "و" زيكيم"و" سديروت" صاروخاً وقذيفة هاون باتجاه      ٢٥مسؤوليتها عن إطالق    
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لتي كان آخرها اغتيال أربعٍة من مجاهدي       على جرائم االحتالل ومجازره بحق شعبنا األعزل ومقاومته وا        
  .مشددةً على أنه ال مجال للتهدئة في ظل العدوان, السرايا وكتائب األقصى في بيت لحم

قال داود شـهاب المتحـدث       :غزةعن أشرف الهور مراسلها من       ١٣/٣/٢٠٠٨ القدس العربي    وكتبت
 تصل اليه المقاومة على جريمة االغتيال       فصائل المقاومة الحق بالرد في اي مكان      إن ل باسم حركة الجهاد    

  .واضاف ان ما قام به العدو ينسف اي حديث عن التهدئة .وكل الخيارات مفتوحة
ية قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس ال خيار امام قـوي المقاومـة اال                سرائيلوعقب العملية اإل  

  .ومة الرد بكل االشكال الممكنةوهذه الجريمة تفرض على المقا..العمل على حماية ابناء شعبنا
واضاف ابو زهري ان اغتيال الكوادر االربعة جريمة وتصعيد خطيـر واسـتمرار السـتباحة الـضفة                 

حماس تؤكد ان اي تهدئة يجـب ان تكـون         . الغربية، مشددا انه ال معنى الي تهدئة في ظل هذه الجرائم          
  .شاملة للضفة الغربية وقطاع غزة

  
   المالية أبو عمارمعلومات مثيرة أظهرتها الدراسات األولية ألسرار.. ".السرية" "فتح"أموال  .١٩

حصلت شخصيات قيادية في حركة فتح علـي ضـوء اخـضر مـن الـرئيس                :  بسام البدارين  -عمان  
الفلسطيني محمود عباس يسمح عمليا بفتح الملف المسكوت عنه حتي االن علـي المـستوي الحركـي                 

ح في عدة دول والتي تعتبر حصيلتها من االسرار المعقدة التي دفنت            والمتعلق بامالك وعقارات حركة فت    
  .مع الرئيس الراحل ياسر عرفات

وجاء الضوء االخضر في ضوء اصرار نخبة واسعة من قيادات الحركة علي معالجة ازمتهـا الداخليـة                 
 ١٥لمعلق منـذ    واالختالالت التنظيمية الخطيرة التي تواجهها عشية التحضير للمؤتمر الحركي السادس ا          

  ).يونيو(المقبل او مطلع حزيران ) مايو(عاما والذي سيعقد في عمان او القاهرة نهاية ايار 
لم من اوساط الحركة في مصر وسورية بأن الفرصة متاحة اآلن للبحث التفصيلي في هذا الموضوع                وع

االساسيين من الحركة علي    الشائك والمعلق والذي يعتبر من الخطوط الحمراء حيث يهتم ثالثة من القادة             
االقل في هذا الملف وهم عباس زكي واللواء نصر يوسف وصخر بسيسو وغيرهم من اعضاء المجلـس   
الثوري للحركة، ويساند هؤالء بقوة قياديون آخرون يدفعون باتجاه تمكين ابناء حركة فـتح مـن بحـث                  

 ماهر غنيم المصر علي عقد مـؤتمر        قضاياهم االساسية في مؤتمرهم المقبل مثل القيادي في الحركة ابو         
  .حقيقي وبشكل مسؤول يلبي طموحات ابناء الحركة ويشكل مالذا انقاذيا في ازمتها

ويساند هذه الجهود ايضا الرئيس محمود عباس شخصيا الذي وعد بدعم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في                
  .لحركيمصير ممتلكات وعقارات واموال الحركة علي هامش التحضيرات للمؤتمر ا

وفي ضوء هذه التطورات علي هذا الموضوع تحديدا باشر نشطاء الحركة من المهتمين بحصر قـائمتين                
يعتقد انهما ستطرحان بقوة خالل المؤتمر الحركي تضم االولي اسـماء الشخـصيات مـن الحركـة او                  

بـع هـذه   المنظمة او من خارجهما الذين سجلت عقارات واموال ومؤسسات الحركة بأسمائهم بهـدف تت             
كما تضم القائمة الثانية حصرا مفـصال للملكيـات واالمـالك والعقـارات              .الملكيات وتحديد مصيرها  

والشركات والمزارع يعتقد ان قادة الحــركة الكــبار اعـدوا بيانـات بالمـضامين موجـودة اآلن                
  .علــي طاولة الرئيس محمود عباس بهدف المتابعة

آلن بعض ابناء حركة فتح المخلصين وتحديـدا المبتعـدين عـن            وتتضمن الملكيات التي رصدها حتي ا     
االضواء وسياسات التمحور رغبة في تحديد مصير المزارع التابعة لمؤسسة صامد سابقا والتي يفترض              
انها موجودة في سورية ولبنان واليمن والصومال واوغنــدا وتنزانيـا والـسودان والعـراق وغينيـا                

  .كونكري
متداولة حتي االن سعيا لتحديد وتتبع ملكيات الحركة في عدد من البواخر ومصير             وتتضمن المعلومات ال  

شركة شحن بحري تجارية تعود ملكيتها للحركة، وكذلك مصير شركة متخصصة بصيد اللؤلؤ والمرجان              
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اضافة الي حصص حركية في رأسمال شركة اردنية فلسطينية لتجارة الخضار والفاكهة مع تحديد مصير               
عددة في سورية ولبنان من بينها مدينة تعليمية متكاملة في سورية بالقرب من حلـب قوامهـا                 عقارات مت 
 دونم، وهي مدينة يشرف عليها احد ابناء الحركة وهو احسان صالحة الذي دعمه الرئيس               ٧٠٠اكثر من   

 محمود عباس في منع صفقة لبيع منشآت المدينة قبل عدة اشهر علي اساس انها مسجلة بأسـماء اسـر                  
  .شهداء فلسطين

وتتضمن الملكيات التي يبحث ابناء الحركة عن مصيرها مزرعتين علي االقل في تونس ورأسمال شركة               
  .اقيمت في جزيرة قمران اليمنية لتربية الغزالن

ويبحث ابناء الحركة ايضا عن اوراق تسجيل منازل بأسماء بعض اعضاء الحركة، ومصير قطعة ارض               
للحركة بالقرب من مكتب منظمة التحرير في بيروت، وقطعة ارض اخـري            مسجلة باسم صديق لبناني     

فيها مزرعة معروفة قرب احدي ضواحي دمشق، اضافة الي قطعة ارض في قريـة صـنين اللبنانيـة                  
  .بالقرب من الحدود مع سورية

ويفترض ان تناقش لجنة التقصي التي سيشكلها الرئيس عباس، كما وعد، مسار مبلغ نقدي كبير وضـع                 
باسم صندوق المقاتل الفلسطيني في بنك معروف في احدي دول الخليج، وهو مبلغ ال احد يعرف مصيره                 

 .حتي اآلن
  ١٣/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 "حماس" و"إسرائيل" بين ة األمدمصر تعمل على تهدئة طويل: يإسرائيلمصدر عسكري  .٢٠

 المفاوضات التي تقودها مصر ، أمس، أنإسرائيلأكد مصدر عسكري كبير في : نظير مجلي: تل أبيب
 من جهة ثانية، ال تقتصر على إسرائيلبين حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية من جهة و

. وقف إطالق النار للفترة المقبلة وال حتى على صفقة تبادل األسرى، إنما ترمي الى هدنة طويلة األمد
مني بدور حماس كشريك في ادارة معبر رفح ي ضإسرائيلوان من ضمن بنود هذه الهدنة سيكون تسليم 

 بأن إسرائيللكن المصدر العسكري المذكور قال ان هناك قناعة في  .بين قطاع غزة وسيناء ومصر
 وبأن هناك أوامر صريحة للجيش بأال يهاجم أية مواقع في إسرائيلحماس معنية جدا باتفاق تهدئة مع 

  . قطاع غزة، إال إذا تجدد اطالق الصواريخ
ية ان حماس شددت من مواقفها في المفاوضات حول صفقة إسرائيلن جهة ثانية ذكرت مصادر سياسية م

ي بخصوص مراحل تطبيق سرائيلتبادل األسرى وتراجعت عن موافقتها السابقة على االقتراح اإل
كن ول .ووفقا لهذه المصادر فإن حماس وافقت في الماضي على تنفيذ الصفقة على ثالث مراحل. الصفقة

، ألنها ٤٥٠ أسيرا بدال من ٧٥٠حماس تراجعت وتطالب حاليا بأن تنفذ الصفقة دفعة واحدة بحيث تشمل 
  .يةسرائيلال تثق بالنوايا اإل

 ١٣/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ق تهدئةاال تريد توقيع أي اتف" إسرائيل"و... عباس وافق على المبادرة اليمنية: عزام األحمد .٢١

في المجلس التـشريعي الفلـسطيني عـزام        " فتح" رئيس كتلة حركة     ذكر: سمارة عبد الكريم    -رام اهللا   
ـ    ه  في جميع المحافل قبول    ، منذ اليوم األول،    أعلن محمود عباس الرئيس  أن  ".الجريدة"األحمد، في حديث ل

ير  وبنودها المتوافقة مع قرارات الجامعة العربية والمجلس المركزي لمنظمة التحر          بالمبادرة اليمنية التام  
الفلسطينية الذي يضم الفصائل المنضوية في اطار المنظمة واالتحادات الشعبية والنقابات والشخـصيات             

نحن نتطلع الى نجاح هذه المبادرة، حيث سنغادر الى صنعاء االسبوع المقبل،            أضاف األحمد   و. المستقلة
  .ع اتفاقات هدنة ترفض توقيإسرائيل إلى ان ، ولفت في وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية

  ١٣/٣/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
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   استهدفت قتل حاخام متطّرف" عملّية القدس": مصادر فلسطينية .٢٢

 عمليـة القـدس الغربيـة     من مصادر فلسطينية أن تخطيط منفّذ       " األخبار"علمت  :  أحمد شاكر  -رام اهللا   
سة، وهو الهدف الذي بحث عنه      استهدف بالدرجة األولى قتل أحد الحاخامات اليهود المتطرفين في المدر         

 .عالء أبو دهيم لكنه لم يفلح في إيجاده، ما دفعه إلى دخول إحدى القاعات وقتل وجرح من وجـد فيهـا                    
أن الجهة التي تقف وراء العملية كانت ستعلن عن إنجاز قتـل الحاخـام، لكـن                "وأشارت المصادر إلى    

ثأر كبير مع   "ورجحت أن يكون للجهة     ". ن قتله تراجعها عن اإلعالن جاء نتيجة عدم تمكن االستشهادي م        
  ".إسرائيل

ية طلبت من نظيرتها الفلسطينية تسليمها مقاومين اثنين من حركـة           سرائيل الحكومة اإل  وأضافت المصارد 
بتهمة المـساعدة فـي عمليـة القـدس         " فتح"التابعة لحركة   " كتائب شهداء األقصى  "و" الجهاد اإلسالمي "

در، التي فضلت عدم كشف هويتها، إلى أن المقاومين اللذين لم يذكر اسـماهما،              وأشارت المصا  .الغربية
 بتسهيل حصول منفّذ العملية، عالء أبو دهيم، على السالح الذي استخدمه في             إسرائيلمتهمان من جانب    

   .ولم تذكر المصادر رد فعل حكومة سالم فياض على هذا الطلب ".مركز هراف"الهجوم على مدرسة 
  ١٣/٣/٢٠٠٨ر األخبا

  
  تنفي صحة صورة منفذ عملية القدس واعتبرتها مفبركة" القسام" .٢٣

صحة الصورة العسكرية الفوتوغرافية التي قامت بعض المواقع االلكترونيـة          " القسام"نفت كتائب   : غزة  
بنشرها على أساس أنها صورة خاصة للشهيد عالء أبو دهيم، منفذ عملية القدس، مؤكدة أنهـا صـورة                  

وقالت في بيان صحافي لها أن نشر الصورة المفبركة واالدعاء بارتباط حركة حمـاس               .ومفبركةمركّبة  
فـي  " حمـاس "ية لالستهداف المباشر للقيادة السياسية لحركة       إسرائيلبالعملية، هو محاولة    ) في الخارج (

حتالل المعلن من   التعامل مع مثل هذه األخبار هو تساوق مع موقف اال         "واكد البيان إن    . الداخل والخارج 
هذه العملية، كما أن تخطيط وتنفيذ العمليات الجهادية هو من اختصاص الجناح العسكري وليس القيـادة                

ية تروج لهذه المعلومات وتستغل بعض وسـائل        إسرائيلوأكدت الكتائب أن هناك جهات أمنية        ".السياسية
أن : "وقالـت . الشرك بقـصد أو دون قـصد      اإلعالم والوكاالت اإلخبارية المعروفة التي قد تقع في هذا          

كتائب القسام ستعلن عن موقفها بوضوح في الوقت والمكان الذي تحدده هي وليس الذي يحدده االحتالل                
 ".عبر أساليبه الملتفّة

 ١٢/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
   تقرر قواعد اللعبة وهذا أمر مخجل "حماس": يون يعترفونإسرائيلوزراء  .٢٤

حمل وزراء في حكومة اولمرت بشدة على تصرف الحكومة في التعامل مع             : اندراوس زهير -الناصرة  
، فان ثالثة وزراء على األقل من المجلـس         )معاريف(حركة حماس، ووفق المحلل السياسي في صحيفة        

الوزاري األمني والسياسي المصغر، يؤكدون أن الدولة العبرية تقوم بـاجراء مفاوضـات مـع حركـة                 
فات الحكومة في هذا السياق تتعارض جوهريا مع القرارات التـي اتخـذها المجلـس               حماس، وأن تصر  

الوزاري المصغر األسبوع الماضي، والذي أمر الجيش من خاللها باعداد خطة كاملة ومتكاملـة لوقـف        
وقـال أحـد     .نهائي لظاهرة اطالق صواريخ القسام من المقاومة الفلسطينية باتجاه جنوب الدولة العبرية           

ية أمس ان حركة حماس هي التي تـضع         سرائيلراء، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، للصحيفة اإل        الوز
  . تقوم باللعب وفق هذه القواعد، على حد وصفهإسرائيلقواعد اللعبة و
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 التهدئـة، وهـذا     ى ان حركة حماس هي التي تقرر متي يحدث التصعيد، ومتي نصل ال            آخروقال وزير   
ا بتصرفنا هذا، نمنح حركة حماس الفرصة الذهبية لمواصلة تسلحها وزيـادة            األمر مخجل للغاية، اذ أنن    

  . ترسانتها العسكرية
  ١٣/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   األمريكي ليس تفاوضياً-ي سرائيل اإل-اللقاء الفلسطيني : الزعارير .٢٥

ـ     " فتح"أعرب المتحدث باسم    : رام اهللا  ترحيبه ، عن   "قدس برس "فهمي الزعارير، في تصريحات خاصة ل
على صـعيد    .والحوار معها " حماس"ية بعدم تجاهل    سرائيلبدعوة فرنسا للسلطة الفلسطينية والحكومة اإل     

يين بحـضور   سـرائيل بين الفلـسطينيين واإل   ) ١٣/٣(آخر؛ أكد الزعارير أن اللقاء المرتقب يوم الخميس         
 تفاوضياً، وإنما هو لقـاء ثالثـي        هذا اللقاء ليس لقاء   "المنسق األمني األمريكي ليس لقاء تفاوضيا، وقال        

ية، وعدم  سرائيلسوف يعرض فيه الوفد الفلسطيني الرؤية الفلسطينية من حيث تأكيده على االنتهاكات اإل            
وفيما يتعلق بالتهدئة؛ أكد الزعارير أن رؤيـة رئاسـة           .تنفيذها لاللتزامات الموجودة في خارطة الطريق     

  .، للتهدئة هي أن تكون شاملة ومتزامنة ومتبادلة"فتح"حركة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر عليها 
١٢/٣/٢٠٠٨قدس برس  

  
  في الضفة" حماس"األجهزة األمنية الفلسطينية تعتقل اثنين من أنصار  .٢٦

أن األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة اعتقلـت اثنـين مـن            ، في بيان،    ذكرت حركة حماس  : رام اهللا 
مسلسل "وأكد البيان، استمرار ما سماه       ).١١/٣(فة المختلفة يوم الثالثاء   أنصار الحركة في محافظات الض    

  .التابعة للسلطة الفلسطينية" التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المختطفون في سجون األجهزة األمنية
١٢/٣/٢٠٠٨قدس برس  

 
   حدود الدولة من جانب واحد قبل نهاية العام الجاريبإعالن يطالب "حزب الشعب" .٢٧

 دعا االمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي الى اعـالن حـدود             : لمى قنديل وهبة ابو شرخ     - البيرة
الرابع من حزيران حدودا للدولة الفلسطينية من جانب واحد قبل نهاية العام الجاري ،متعهدا بأن يعمـل                 

وفـي الـشأن     .الحزب مع سائر القوى الستصدار االعالن كي يعلنها المجلس الوطني في دورته المقبلة            
 وقـف المفاوضـات وربـط        عباس السياسي جدد الصالحي موقف الحزب الداعم والمؤيد لقرار الرئيس        

  . العدوان واالستيطانإسرائيلاستئنافها بوقف 
  ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   في لبنان" فتح" يؤكد حصول ترتيبات جديدة داخل هرم القيادة السياسية والعسكرية لـالمقدح .٢٨

 حـصول ترتيبـات     ،من مقره في مخيم عين الحلوة      القيادي فتح،    العميد منير المقدح  أكد  :  محمد صالح 
على مستوى ساحة لبنان، الفتا الى      " فتح"جديدة داخل هرم القيادة السياسية والتنظيمية والعسكرية لحركة         
ـ       ٢٤انه من المفروض ان تظهر التشكيلة الجديدة بشكل رسمي خالل            ا يـتم    ساعة وليس اكثـر، وان م

تداوله ليس رسميا بعد، مؤكدا ان السفير عباس زكي هو المفوض العام في السفارة في بيروت وبمثابـة                  
قائد عام بصالحيات واسعة على فتح وعلى منظمة التحرير، وان السفارة هي مرجع الشعب الفلـسطيني                

دح كلـف بمنـصب قائـد       بكل تنظيماته وفصائله كافة، بما فيها قوى التحالف وغيرها، وانه هو اي المق            
الكفاح المسلح على مستوى لبنان، وان اللواء سلطان ابو العينين اصبح امين سر حركة فتح على مستوى                 

منظمـة  "و" فـتح "وبـين   " العـسكر "و" التنظيم"لبنان، كاشفا ان الترتيبات تشدد على الفصل الكامل بين          
يا، بل اندمجت اما بعسكر فتح او في الكفاح         ، وانه لم يعد هناك ميلشيا لدى فتح وعناصر الميلش         "التحرير
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واكد المقدح ان ال صحة على االطالق للشائعات التي ربطت بين اعادة ترتيـب وضـع فـتح                   . المسلح
  . والوضع االمني في مخيم عين الحلوة هذه االيام

  ١٣/٣/٢٠٠٨السفير     
  
  جين يعرض أثاث مكتبه للبيع تضامناً مع الطلبة والمحتا"فتح"نائب من  .٢٩

قال النائب أشرف جمعة من مدينة رفح لـ القدس العربي ان ما دفعه لبيع أثـاث                 :أشرف الهور  -غزة  
مكتبه في مزاد علني، هو شعوره بـ الواقع الصعب والمرير الذي يعيشه الطلبة والمحتاجون في القطاع                

 البحـر المظلـم      أن تكون خطوته الغريبة صرخة في هذا       ىوتمن .ي خانق إسرائيلالذي يتعرض لحصار    
 عن بدء الحملـة الـشعبية       جمعة كذلك وأعلن   .متالطم األمواج ، يقصد حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي       

الكبرى لدعم الفئات المحرومة، مشيراً الى أن الحملة تهدف في مرحلتها األولى الى توفير الدعم المـالي                 
 كتلة فتح البرلمانية ولجان العشائر والشخصيات       للطلبة الفقراء، الفتاً الى أن خطوته هذه تالقي دعما من         

 .االعتبارية والمؤسسات المحلية
  ١٣/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ويستبعد اتفاق سالم وشيكاً مع السلطة" حماس" تهدئة مع وجود ينفي باراك .٣٠

لـسطينية  ي ايهود باراك إنجاز اتفاق سالم مع السلطة الف        سرائيلاستبعد وزير الدفاع اإل   :  الحياة -الناصرة
 لم تبـد اسـتعداداً      إسرائيلال يعني أبداً أن     "في المستقبل القريب، وقال إن عدم التوصل إلى اتفاق كهذا           

وأضاف أنه  ". للذهاب إلى اتفاق، إنما ألنه في الطرف الفلسطيني ال يوجد استعداد التخاذ قرارات صعبة             
وعـن   ".وال الرغبة في محاربة اإلرهاب    "ليس لدى الفلسطينيين القدرة على بسط السلطة والنظام واألمن          

، قال باراك الذي كان يقوم بجولة مع قائد الجيش الجنرال غابي            "حماس"احتماالت التوصل إلى اتفاق مع      
لسنا هنا بصدد ترتيب اتفاق، بل نواصل نشاطنا بهدف تحقيق وقف إطـالق             ": "كتيبة غزة "أشكنازي في   

حتـى  "وأكد أن الجيش سيواصل عملياتـه       ". إسرائيللى جنوب   قذائف القسام من القطاع وإعادة األمن إ      
قبل " أكبر من الذي عرفناه حتى اآلن"، من دون استبعاد أن يحصل تصعيد آخر         "يتوقف اإلطالق وسنوقفه  
ورداً على إرجاء العملية البرية الواسـعة، قـال بـاراك إن وقـف سـقوط                 .التوصل إلى تهدئة حقيقية   
لكن يجب علينا التصرف بذكاء وبالـشكل       " لن يتحقق بين ليلة وضحاها       إسرائيلالصواريخ على جنوب    

يين على األقـل وجهـوا      إسرائيلأن ثالثة وزراء    " معاريف"أفادت صحيفة    و ".الصحيح بحثاً عن النتيجة   
، ونقلـت عـنهم اسـتهجانهم       "حماس"انتقادات الى اولمرت ووزير دفاعه في كل ما يتعلق بالتهدئة مع            

  .ق تهدئة في اليوم الذي أقرت الحكومة األمنية المصغرة تصعيد العمليات العسكريةالتفاوض على اتفا
الدولة مدمنة على الهدوء ومستعدة ألن تـضحي بأمنهـا القـومي            "وقال أحد الوزراء الثالثة ساخراً إن       
هذا األمر حدث مع حزب اهللا طوال سنوات، لكن األمر          : "وأضاف". لتحصل على بضعة أيام من الهدوء     

  ".لمثير بل المخيف هو أننا لم نتعلم الدرسا
  ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
   تنتقد خطة المستوطناتليفني .٣١

ية تسيبي ليفني يوم االربعاء خطة توسيع مستوطنة        سرائيل انتقدت وزيرة الخارجية اإل    : رويترز -كامبردج
الى اتفـاق   يهودية في أرض محتلة بوصفها غير مفيدة لكنها شددت على انها لن تضر بفرص التوصل                

 في هـذه  إسرائيلوفي محاولة واضحة لتخفيف الضغط عن  .سالم نهائي في المفاوضات مع الفلسطينيين  
ليس "المسألة التي تنذر بافساد مباحثات السالم الهشة قالت ليفني للطلبة في جامعة هارفارد في كامبردج                



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٠١٧:         العدد                  ١٣/٣/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

صفت ليفني خطط البناء المزمعة بأنها      وو ."ية توسيع المستوطنات هذه االيام    سرائيلمن سياسة الحكومة اإل   
  ."لقد قررنا إيقاف أنشطة االستيطان. ال أظن انه مفيد"وقالت ليفني  ".أمرا خطيرا"و ليس " بناء خاص"

بموجب اتفاق للسالم قائم على حـل       " تفكيك المستوطنات  "إسرائيلواضافت قولها انه سوف يتعين على       
ه قبل ان    الذي قال الرئيس االمريكي بوش انه يأمل التوصل الي         يسرائيلالدولتين للصراع الفلسطيني واإل   

 .٢٠٠٩يترك منصبه في عام 
  ١٣/٣/٢٠٠٨رويترز 

  
  الدول العربية تخاف من طهران وحماس أكثر منا: بيريز .٣٢

ي شيمون بيريز أمس إن إيران تريد السيطرة على سوريا كجزء           سرائيل قال الرئيس اإل   :  وكاالت –ليون  
حمـاس   هما حـزب اهللا     " فرعين"وأوضح بيريز إن إليران     .على الشرق األوسط  " منةللهي"من مخططها   

النزعة االسـتعمارية ذات    "وأشار إلى أن إيران تستغل       ".اآلن تريد طهران فرض سيطرتها على سوريا      "
لبسط نفوذها في أنحاء المنطقة كافة ، وهو ما يثيرعلى حد قوله مخاوف الدول العربيـة                " الصبغة الدينية 

وقـال الـرئيس    ". تلك الدول تخاف ، أكثر منا ، من إيـران وحمـاس           :"ومضى بيريز قائال   .المجاورة
ي إن إيران تغتنم العائدات التي تحصل عليها بفضل ثروتها النفطية الهائلـة لتمويـل خططهـا                 سرائيلاإل

  ". اإلرهاب"الجيوبوليتيكية وكذلك تمويل 
  ١٣/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  هدم منزل منفذ عملية القدس يطلب من الشرطة ديختر .٣٣

بالعمل على هدم منزل عائلة منفذ عملية القدس         ديختر، تعليماته إلى الشرطة،    أصدر وزير األمن الداخلي   
وفي أعقاب صدور القرار توجهت الشرطة إلى وزارة األمن من أجل فحـص إمكانيـة      .في جبل المكبر  

 .إمكانية إغالق المنزلالهدم، من الناحية القانونية، وبشكل مواز تقوم بفحص 
  ١٢/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
    تقاطع الجزيرة بسبب تغطيتها لمجزرة غزةإسرائيل .٣٤

ية امس مقاطعـة محطـة   سرائيلقررت الحكومة اإل : وزهير اندراوس،رام اهللا ـ الناصرة وليد عوض 
ـ               ر مـن   الجزيرة الفضائية تحت ذريعة تغطيتها المنحازة للمجزرة التي ارتكبها جيش االحتالل قبـل اكث

  . فلسطينيا١٢٠اسبوع واستشهد خاللها اكثر من 
ية ارسلت رسالة بهذا المعني الي      سرائيلية الرسمية امس ان وزارة الخارجية اإل      سرائيلوذكرت االذاعة اإل  
ية توقفت عن اجراء مقابالت مع مراسـلي        إسرائيلوحسب االذاعة فان جهات رسمية       .ادارة قناة الجزيرة  

ي النقاب عن خطة    سرائيلوكشفت اذاعة الجيش اإل    .سليها الي الدوائر الحكومية   الجزيرة وحظر دخول مرا   
 مؤازرتها االخبارية لـ االسالم     ىية لشن حملة مقاطعة ضد قناة الجزيرة بدعو       سرائيلتعدها الخارجية اإل  

كة ية القناة بالتعاون مع حر    سرائيلواتهمت الخارجية اإل   . رأسه حركة حماس     ىالسياسي في المنطقة وعل   
حماس في إنتاج الصور المرعبة من غزة، بما في ذلك صور أشـالء األطفـال الفلـسطينيين، الـذين                   

  .  ان تقارير القناة لم تعد محتملةىاستشهدوا في العمليات العسكرية اإلجرامية في قطاع غزة، ولفتت ال
ل ان تقارير الجزيرة    نائب وزير الخارجية مجلي وهبة والذي انيطت به مهمة تطبيق المقاطعة للموقع قا            

 الدولة العبرية، ودولتي غير مستعدة لمنح مساعدات لمحطة تلفزة معادية،           ىتتضمن تحريضا محموما عل   
  . حد تعبيرهى الدولة اليهودية ، على ما دامت الجزيرة تحرض علىوالمقاطعة ستبق

  . ليفنيىة الالكنيست محمد بركة برسالة شديدة اللهجعضو ي بعث سرائيل القرار اإلىوردا عل
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كما استجوب النائب احمد الطيبي مجلي وهبي حول القرار وتساءل هل المشكلة هي فـي نـشر صـور     
  الجنازات وصور األطفال الشهداء أم في عملية قتل األطفال والمدنيين؟

ي بمقاطعة قناة الجزيرة أمس األربعاء، مؤكـدا ان         سرائيلجمال زحالقة، علي القرار اإل    . وعقب النائب د  
  . وسائل اإلعالم ومحاولة خطيرة إلرهابهاىدف القرار هو للضغط عله

  ١٣/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ال حوار مع حماس ويجب تصفيتها عسكريا:  سنيهافرايم .٣٥

بتـصفية حركـة    " افرايم سـنية  "ي السابق   سرائيلطالب عضو الكنيست وزير الحرب اإل     : القدس المحتلة 
وقال سنيه في تـصريحات       .إسرائيل الوجودي على دولة     حماس عسكريا في قطاع غزة نظرا لخطرها      

ال مكان للتفاوض مع حركة حماس فهي تشكل كيانا         "ي صباح اليوم ان     سرائيلادلى بها الذاعة الجيش اإل    
 وان من يتحدثون عن امكانية الحل السياسي معها واهمـون وال يتـصورون              إسرائيلخطرا على وجود    

 ال يمكن لها ان تتعايش مع كيان ايراني على بعد ثالثة كيلومترات             يلإسرائ" واضاف ان    ".خطرها مطلقا 
 كيلومترات من عسقالن والحل الوحيد هو عملية عسكرية كبرى يـتم مـن خاللهـا                ١٠من اشدروت و  

ال تهدئة مع حماس وان     " واكد ان    ".استئصال حماس في قطاع غزة تماما والبدء بعهد جديد في المنطقة          
جيشه سينفذ خالل االيام القادمة عمليات في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة وال يمكن ان يسمح لحماس                 

  ". إسرائيلبالتسلح وتشكيل خطر دائم على دولة 
  ١٣/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  الفلسطينيون مطالبون بموقف حازم من االستيطان:  لـ االتحادالطيبي .٣٦

دعا العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي السلطة الفلسطينية إلى اإلعالن            :عبدالرحيم حسين  -اهللارام  
إن " االتحاد"وقال الطبيب لـ    . عن موقف حازم من االستيطان اليهودي في األراضي الفلسطينية المحتلة         

 في الضفة الغربية أو      تفرغ المفاوضات من محتواها عبر استمرارها في بناء المستوطنات سواء          إسرائيل
وشكك الطيبي في إمكانية نجاح اجتماع اللجنة الثالثية اليوم، والذي يضم عاموس جلعاد              .القدس المحتلة 

  .سالم فياض والجنرال األميركي وليام فرايزرو
  ١٣/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

      
  طائرات استطالع متطّورة"ي لصنع إسرائيل -تعاون فرنسي .٣٧

ي شمعون بيريز ورئيس الوزراء الفرنـسي       سرائيلي أمس، أن الرئيس اإل    سرائيللجيش اإل ذكرت إذاعة ا  
فرانسوا فيون اتفقا خالل اجتماعهما في باريس أول من أمس، على تعاون دولتيهما في صنع طـائرات                  

 ئيلإسرا"ونقلت اإلذاعة عن مصادر مقربة من بيريز قولها إن           .استطالع صغيرة متطورة من دون طيار     
تُعتبر في أوروبا أنّها دولة سباقة في مجال الفضاء، ولذلك فإن بإمكانها مساعدة األوروبيين على مالءمة                

 ".طائرات االستطالع الصغيرة التي بحوزتهم الحتياجات عسكرية في المستقبل
  ١٣/٣/٢٠٠٨األخبار 

  
  رين المسؤولية عن حياة رائد صالح وآخ"إسرائيل" االسالمية تحّمل الحركة .٣٨

الحركة اإلسالمية داخل الخـط     أن  : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن ١٣/٣/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
ية المسؤولية عن احتمال محاولة تعرض الشيخ رائـد صـالح أو أي             سرائيلاألخضر حملت السلطات اإل   

لمتطـرف، ومـن    ي المتشدد ا  سرائيلشخصية عربية أخرى إلى محاولة اغتيال يقدم عليها أتباع اليمين اإل          
في في القدس   جاء هذا التحذير غداة ما نشر عن اجتماع عقد           وقد   .محاولة االعتداء على المسجد األقصى    
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في التخطيط الغتيـال شخـصية      يين، تم التباحث خالله     إسرائيل ثمانية طالب فيه   الذي قتل     الديني المعهد
  .الهجوم على المعهدي على سرائيلعربية مقربة من األقصى، في حال لم يرد الجيش اإل

أجواء مشحونة بالترقب   أن  :  وفا نقال عن وكالة  القدس المحتلة    من   ١٣/٣/٢٠٠٨ الحياة الجديدة    وذكرت
نوايا يهودية مبيتة ضد ما سموه هدفاً فلسطينياً بعد انتهاء مدة           ، بسبب   والحذر الشديدين تسود مدينة القدس    

 تيسير التميمي من وجود مخطط لشن وتنفيذ هجمـات          حذر الشيخ قد  و .الحداد اليهودية على قتلى المعهد    
ارهابية على المواطنين والشخصيات الوطنية الفلسطينية واالماكن الدينية المقدسة وبـاألخص المـسجد             

 تتنافى مع جميع الشرائع اإللهية والقوانين والمعاهدات الدولية وحقوق           بالقتل أكد أن الفتاوى   كما   .االقصى
  .سية عنصرية حاقدة تكره السالم والتعايش مع اآلخر وتفصح عن نف،اإلنسان
رئيس بلديـة أم    أن  :  والقدس أم الفحم  من   حسن مواسي  عن مراسلها    ١٣/٣/٢٠٠٨ المستقبل   وأضافت

، قـررت تكثيـف الحراسـة    ٤٨الفحم الشيخ هاشم عبد الرحمن أكد أن الحركة اإلسالمية في أراضـي         
دخلت مجموعة مكونـة     إلى ذلك فقد     . الشيخ رائد صالح   ووسائل الحماية على قيادات الحركة، خصوصاً     

 أشخاص من المتدينين اليهود، مدينة أم الفحم وجالت في منطقة مسجد أبو عبيدة، وحاولت التهجم                ١٠من  
  .على المصلين وشتمهم

  
   يشكلون محكمة صورية ويدينون باراك بتهمة ارتكاب جرائم حربغزةأطفال  .٣٩

شكل هيئتها القـضائية    وصورية نظمها البرلمان الفلسطيني الصغير      أصدرت محكمة   :  حامد جاد  - غزة
أطفال فلسطينيون من مخيم رفح جنوب قطاع غزة حكما بإدانة باراك واعتباره مجرم حرب تسبب بقتل                

 كمـا أن المحكمـة    . قطاع غزة وتدمير مئات المنازل وتشريد سكانها      و  الغربية أطفال وذويهم في الضفة   
ربية والمنظمات الدولية لمحاكمته والعمل على توفير الحماية لألطفـال، وتحويـل       دعت جامعة الدول الع   

  .أوراق هذه القضية إلى محكمة الهي الدولية ومنع باراك من تنفيذ مخططاته في قطاع غزة
 ١٣/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  هناك سعي لنقل جرحى فلسطينيين للعالج في المستشفيات التركية: لجنة مواجهة الحصار .٤٠

 شخصية ١٥أشار الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة رامي عبده إلى أن نحو  :إيمان يس
  من نواب الحزب الحاكم توجهوا إلى مصر لالطِّالع على حالة الجرحى الفلسطينيين٣تركية من بينهم 

أن ولفت إلى . ركية عدد كبير من الجرحى للعالج في المستشفيات التنقلمن قطاع غزة، بجانب السعي ل
  . تلبيةً للنداء الموجه من طرف الجمعية التركية للتضامن مع فلسطينتكانالزيارة 

  ١٢/٣/٢٠٠٨إخوان أون الين 
  

   الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة تناشد التدخل إلنقاذ مئات المرضى الحملة .٤١
زة، أصحاب الضمائر الحية في العـالم       ناشدت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غ        : غزة

ي سـرائيل للتدخل إلنقاذ مئات المرضى الفلسطينيين الذين يتهددهم خطر المـوت بـسبب الحـصار اإل              
مستشفيات قطـاع   "وقال رئيس الحملة الدكتور إياد السراج، أن         . أشهر على قطاع غزة    ٩المفروض منذ   

هزة والمعدات الالزمة إلجراء العمليات الجراحيـة،       غزة تعاني نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية واألج       
  مريض فلسطيني توفـوا    ١٠٨ فيما يشار إلى أن      ".وتفتقر لمولدات الطاقة واألجهزة التنفسية الضرورية     

وفق المصادر الطبية الفلسطينية في قطاع غزة، جراء عدم تلقيهم العالج بالخارج بسبب منع الـسلطات                
  . مريض فلسطيني جراء الحصار١٢٠٠خطر الموت يتهدد قرابة كما أن ، ية سفرهم من القطاعسرائيلاإل

  ١٣/٣/٢٠٠٨قدس برس 
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   امرأة منذ بداية العام الجاري ١٨ طفال و٥٠ بينهم فلسطينيا ٢٧٤استشهاد : تقرير .٤٢
 ٢٧٤ في منظمة التحريـر الفلـسطينية أن         دائرة العالقات القومية والدولية   صدر عن    ذكر تقرير : البيرة

حيـث   في قطاع غزة،     تهمغالبيكان   إمرأة منذ بداية العام الحالي،       ١٨ طفال و  ٥٠ بينهم   وااستشهدمواطنا  
أن عدد المصابين برصـاص      في حين    .يإسرائيلقضوا في عمليات اغتيال وقصف صاروخي ومدفعي        

 تسبب االحتالل لهم بإعاقات دائمة جميعهم في قطـاع غـزة            ٣٥ مصابا بينهم    ٩٧٩االحتالل وصل إلى    
بسبب عـدم سـماح   توفوا  مواطنا من المرضى ٣٢ أن   تقريربين ال  كما   .ل المحرقة التي نفذها هناك    خال

 معظمهم مـن    ، حيث كان   للعالج نتيجة للحصار المفروض     غزة سلطات االحتالل نقلهم إلى خارج قطاع     
ورهم إلى   مر ةعاقإاألطفال، فيما استشهد خمسة مواطنين على حواجز االحتالل في الضفة الغربية، بعد             

ونوهت الدائرة إلى أن قوات االحتالل شنت منذ بداية العام حمالت اعتقال كبيرة وبـشكل                .المستشفيات
 إلـى   . مواطنا بينهم عشرات األطفال، فيما استشهد أسير نتيجة اإلهمال الطبي          ١٥٠٠يومي طالت نحو    

لقدس من خالل توسـيع دائـرة   ن سلطات االحتالل ماضية في سياسة تهويد مدينة اذلك فقد أكد التقرير أ   
 دونما من أراضي العيسوية وعناتـا،       ١٥٠٠صادرت  ، حيث   االستيطان ومصادرة األراضي والعقارات   
 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات ابو غنيم وبسجات         ١١٠٠في حين طرحت عطاءات لبناء أكثر من        

الظاهريـة ودورا وعـرب      دونما من أراضـي بلـدتي        ١٦٧٦ مصادرةأشار التقرير إلى     كما   .زئيف
 دونمـا أخـرى إلـى       ١٥٠٠ إضافة إلى    الفصل العنصري،  الرماضين جنوب الخليل، لصالح بناء جدار     

سياسـة هـدم     أما على صـعيد      .الشرق من القدس لصالح شارع الطوق االستيطاني الذي يحيط المدينة         
 منزال بالجرافـات او     ٤٣هدم  ت  شهدهذه الفترة   فقد تبين أن    ،   التي يواصلها االحتالل   المنازل الفلسطينية 

 معظمها في جباليا، وقسم آخر في مدينة القدس بحجة عدم الترخيص، كمـا دمـر جـيش                  ،بالصواريخ
  . منزال آخر في غزة٤٠االحتالل مسجدا، فيما أصاب الضرر نحو 

  ١٢/٣/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  

  جة الى من يضمد جراحهمالجرحى عموماً والمعتقلون منهم خصوصاً بحا: فروانة .٤٣
يـوم، منظمـة التحريـر     ال ناشد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى عبد الناصـر فروانـة،             :رام اهللا 

الفلسطينية وسلطتها الوطنية رئاسة وحكومة، وكافة المؤسسات المعنية بالجرحى واألسـرى والـصحة             
ة الفائقة، ورعاية شـؤونهم وتـوفير       وحقوق اإلنسان الى ايالء كافة الجرحى في الوطن والشتات األهمي         

احتياجاتهم األساسية وضمان حياة كريمة لهم، والعمل الحثيث وبكل جدية من أجل تقديم العالج الـالزم                
للجرحى المعتقلين منهم، واجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لذلك والعمل من أجل اطالق               

واعتبر أن يوم الثالث عشر من آذار الذي يصادف فيـه            .يدةسراحهم من أجل وضع حد لمعاناتهم المتزا      
الذكرى األربعين ليوم الجريح الفلسطيني، هو يوم لتكريم هؤالء الجرحى، ووفـاءاً لهـم ولتـضحياتهم                

  .وتقديراً لمعاناتهم المتواصلة
  ١٣/٣/٢٠٠٨موقع فلسطين خلف القضبان 

  
   مأوى سكنيا في األغوار وقلقيلية١١ يهدم االحتالل .٤٤

شنت قوات االحتالل المتذرعة بعدم الترخيص، حملة شرسة لهدم المنازل في محـافظتي             : رامي دعيبس 
 مسكنا، وعددا من المنشآت الزراعية دون أن تترك ألصـحابها           ١١باشرت بهدم   ، حيث   األغوار وقلقيلية 

 ٤٠مت أكثر من  أن سلطات االحتالل كانت قد هد      فيما تجدر االشارة إلى      .فرصة كافية إلخالء محتوياتها   
  منشأة سكنية وعشرات المنشآت الزراعية وآبار المياه ومنشآت تجارية منذ بداية السنة الحاليـة وحتـى                
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 منشأة سكنية في أنحاء متفرقـة       ٥٠هدم أكثر من    باآلن، باإلضافة إلى توزيع إخطارات عسكرية تقتضي        
  .من الضفة الغربية، بذريعة عدم الترخيص

  ١٢/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  هم في السجونت يمنع أهالي األسرى من زياريإسرائيل  بسحب قانونةبطالم .٤٥

ية، برسالة تطلب سحب اقتراح قانون،      سرائيلتوجه مركز عدالة للمستشار القانوني للحكومة اإل      : شفاعمرو
قـد  و. يةسرائيلصادق عليه الكنيست، يمنع عائالت األسرى الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في السجون اإل       

 واللجنة العامة   ، وجمعية أطباء لحقوق اإلنسان    ،ذا التوجه باسم الجمعية من أجل األسرى الفلسطينيين       تم ه 
  .ومركز مسلك للدفاع عن حرية التنقل، ضد التعذيب

  ١٢/٣/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  

  ية في الوقت الحاضرإسرائيل - في المئة يؤيدون تهدئة فلسطينية ٧٣: استطالع .٤٦
 ٢٢  ما بـين   جراه المركز الفلسطيني الستطالع الرأي أجري خالل الفترة       أيبين استطالع   : ت ساحور بي

فيمـا  .  في الوقت الحاضر   إسرائيلمن الفلسطينيين يؤيدون تهدئة مع      % ٧٣ن  ، أ ٢٠٠٨ آذار   ٦ - شباط
ن العمليات االستشهادية داخـل الخـط االخـضر تـضر           أمن الذين استطلعت اراؤهم     % ٤٩رأى نحو   

اجراء إنتخابات تـشريعية فلـسطينية      % ٥٤,٧حوالي  يد  من جهة أخرى أ   و. بالمصلحة الفلسطينية العامة  
وبالنسبة ألداء الرئيس عباس فقد نال رضـا        . رأوا عكس ذلك  % ٤١,٢، مقابل   جديدة في الوقت الحاضر   

الختيار إجراء إنتخابات   % ٥٤,٥وفي هذا السياق أيد     . عبروا عن عدم رضاهم   % ٤١,٢، مقابل   %٥٦,٧
أما علـى صـعيد المرشـح       %. ٤١,٣، فيما عارض ذلك     لسلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر    لرئيس  

% ١٢,٤، و محمـود عبـاس   ل% ٢٣,١، مقابـل    %٢٤,٣  مروان البرغـوثي   ، فقد نال  للرئاسةاألفضل  
 خالد مـشعل  ، فيما نال    %٥,٢  محمد دحالن  ، ونال %٩,٥ مصطفى البرغوثي ، بينما نال    سماعيل هنية إل

حول دعـوة   و ومن جهة أخرى  . سالم فياض  %٣,٢، بينما فضل    محمود الزهار  %٣,٣، وفضل   %٣,٦
  .%٣٤، في حين عارضها %٥٥,٤، فقد أيدها عباس البتعاد حماس عن موضوع المعابر

  ١٢/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  وصلت الى ثالثة ماليين دوالر منشآت الصناعيةلل  يتسبب بخسائراالحتالل: بو سمهدانةأ .٤٧

ن قوات االحتالل ال تزال تواصـل       أكد عبد اهللا ابو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى         أ: محافظة الوسطى 
استهدافها للمنشآت والورش الصناعية بهدف النيل من االقتصاد الفلسطيني المتردي اصـالً فـي قطـاع             

االقـصى بلغـت    محافظة خالل انتفاضة    الن عدد المصانع والورش التي تم تدميرها في         موضحا أ . غزة
لـى  إ من هذه الورش، مشيراً ١٩ فيما لحقت اضرار بـ   ،كثر من ثالثين ورشة ومصنعاً دمرت بالكامل      أ
  . ماليين دوالرةن خسائر فادحة لحقت بقطاع الصناعة قدرت بقيمة ثالثأ

  ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   لالحتلة عوائق اال رهن باالستقرار السياسي وإزا الفلسطينينمو االقتصاد : اقتصاديخبير .٤٨
أكد نافذ ابوبكر أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، أن بناء االقتـصاد             :  رجاء أبو وردة   -نابلس  

دعا قد  و. هي أمام نمو  سرائيلالفلسطيني يتطلب االستقرار السياسي وإزالة العوائق التي يمثلها االحتالل اإل         
ة المعالم وحقيقيـة وفاعلـة تـضمن ربـط االقتـصاد            إلى بلورة استراتيجيات وسياسات وآليات واضح     

الفلسطيني بعمقه العربي، حيث أن ذلك منوط بمدى تأثير وضغط ونفوذ الدول العربية علـى المجتمـع                 
ن تمويل مشاريع اقتصادية سيؤثر فـي بنـاء القاعـدة اإلنتاجيـة             أ  موضحا .الدولي والقوى الفاعلة فيه   
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شدد على دعم القطاعين الـصحي      قد  و. يعمل على خلق فرص عمل    لالقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية و    
والتعليمي كما ونوعا، مشيرا إلى أهمية هذين القطاعين في التنمية البشرية واالقتـصادية، كمـا طالـب                 

بالنـسبة   أمـا    .بتوفير الدعم المباشر للقطاع الخاص الصغير ومتوسط الحجم، للحد من تدهور أوضاعه           
أوضح أن معدالت التضخم ارتفعت إلى      ف الذي تعاني منه األراضي الفلسطينية،       للتضخم وارتفاع األسعار  

أرقام غير مسبوقة وخاصة مع بداية العام الماضي، وبلغ أشده مع وصول أسعار النفط إلى أكثـر مـن                   
 دوالرات للبرميل، وانخفاض أسعار تبادل الدوالر األمريكي بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع أسعار              ١٠٥
أدى إلى انخفـاض    حسب تقرير منظمة الفاو، األمر الذي        % ٤٠ الغذائية في العالم إلى أكثر من        المواد

  %.٢٠ إلى أكثر من  عند المواطن الفلسطينيالقدرة الشرائية
 ١٢/٣/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

  
   فرنسية تنفذ مسحاً طبياً في نابلس حول الصحة والغذاء والفقر منظمة .٤٩

 منظمة هيلب دوكتورز الفرنسية، في البلدة القديمة في مدينة نابلس حـول             هنفذتر مسح طبي    أظه: نابلس
 شيقل لعائالت يزيد عـدد      ٦٠٠أن متوسط الدخل الشهري لمعظم المراجعين بلغ        ،  الصحة والفقر والغذاء  

ص، من هذه العائالت تتناول وجبتين في اليوم تتكون من الحم         % ٧٠أفرادها على خمسة أشخاص، وأن      
منها تستطيع شـراء البـيض، واألرز،       % ٣٠والفول واللبنة، والعدس، والزعتر، والفالفل، في حين أن         

كمـا   . وزيت الزيتون، والجبنة، والحليب، والخبز، والبندورة، باإلضافة إلى تناول الدجاج مرة أسبوعيا           
اء الفواكه في بعـض     فقط تستطيع شر  % ٤من تلك العائالت ال تستطيع شراء اللحوم، و       % ١٠٠ أن   تبين

من العائالت تجد صعوبة في شراء كميات كافية من الخبـز، وبعـضها ال              % ٦٤أن   في حين    .األحيان
نتائج إلى وجود عالقة طبية مباشرة بين سوء الوضع الصحي          الخلصت  قد  و .يستطيع شراءه بشكل يومي   

  .لألطفال وسوء التغذية
  ١٢/٣/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

  
  ة يؤكد على دور األردن في دعم الفلسطينيينجود .٥٠

أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال ناصر جوده، في جلسة مجلس :  راكان السعايدة-عمان 
النواب أمس، على دور األردن في دعم األشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في المحافل الدولية كافة وإعادة 

. ضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابهم الوطنيالعملية السلمية الى مسارها بشكل يف
 .ية األخيرة في قطاع غزة واستشهاد العشراتسرائيلوأشار جوده الى مواقف األردن المنددة بالعمليات اإل

  ١٣/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  "إسرائيل"بسبب مواقف الحكومة من " النواب األردني" كالمية في مشادات .٥١

، أمس، وزير شؤون االتصال باالنابة الدكتور ممدوح العبادي م رئيس البرلمان األردنياته: عمان
في مخاطبة النواب، بإشارته إلى انه تفاجأ من عدم " عدم الحصافة السياسية"واإلعالم ناصر جودة بـ

د سماعهم يشيدون بمواقف األردن من القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة، مقابل تركيز شدي
كنا : "وشكلت مالحظات جودة صدمة للنواب الذين ذهلهم قوله. على نقد إدانة األردن لعملية القدس

نتمنى ان نسمع تذكيراً من النواب بالمواقف األردنية ومبادرات العاهل األردني في دعم أبناء ) الحكومة(
 وعالج الجرحى في فلسطين، وكنا نتمنى التذكير بالمساعدات التي قدمها لغزة والضفة الغربية

وتجاوز رئيس المجلس عن مقترح نيابي بالتصويت على مشروع قرار بطرد ". المستشفيات األردنية
. من عمان واستدعاء السفير األردني من الكيان، احتجاجا على ممارسات االحتالل" يسرائيلاإل"السفير 

دان فيها عملية القدس واعتبرها ودان النواب اإلسالميون بشدة تصريحات الناطق باسم الحكومة التي 
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وطالب اإلسالميون الحكومة باعتذار علني لمنع عدد من النواب . تصريحات تساوي بين الجالد والضحية
  .من تقديم العزاء لذوي شهيد عملية القدس

  ١٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ال حل في الشرق األوسط إال بالدولة الفلسطينية:  لألميركيينجعجع .٥٢

فان سمير جعجع حمل معه في زيارتـه        " القوات اللبنانية "بحسب مصدر مواكب في     : عطا اهللا حداد  دنيز  
تنفيـذ القـرارات الدوليـة    : ثمانية ملفات تضمنت دراسات متكاملة وموضوعاتها "،الى الواليات المتحدة 

ورية، العالقـات   ية والس سرائيلالمتعلقة بلبنان، التوطين، حل قضية مزارع شبعا، االسرى في السجون اإل          
اللبنانية السورية، ترسيم الحدود، ومشاكل الشرق االوسط وجوهرها القضية الفلسطينية وانعكاساتها على            

  ". لبنان
بل لينقـل   . لم يذهب جعجع الى الواليات المتحدة ليسمع االميركيين ما يريدون سماعه          :"ويقول المصدر   

زعيم "قائم؟ وهل   " قواتي"هم  " القضية الفلسطينية "وهل". ةالقوات اللبناني "لهم حقيقة الوضع من وجهة نظر       
المسيحية الوحيد في الشرق الذي حارب الفلسطينيين لسنوات يتحول اليوم الى مطالـب بدولـة               " المليشيا

  فلسطينية؟ 
هذا مصدر استغراب كبير من جهتنا حين نرى زعيم حزب مسيحي حارب الفلسطينيين             "يجيب المصدر   

ية ال مجال لمعالجتها اآلن، يطالب بقيام دولة فلسطينية صاحبة قرارها الحر في حـين               من منطلقات وطن  
  ". ان سوريا وايران تصادران هذا القرار وتضربان السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة 

لقد كان جعجـع شـديد      . نعم القضية الفلسطينية هم قواتي بسبب تداعياتها على الوضع اللبناني         "يضيف  
 في لقاءاته مع كل المسؤولين االميركيين حين قال لهـم ان ال حـل لمـشاكل الـشرق وكـل                     الصراحة

وقد كرر هذا الكالم علنـا مطالبـا باقامـة          . االصوليات المتصاعدة اال باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة      
  ". دولتين على ارض فلسطين السيما الدولة الفلسطينية القابلة للحياة

  ١٣/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  من القومياألمن منطلق  في غزة بحث التهدئة: مصري مسؤول .٥٣

قال مسؤول مصري ردا على سؤال حول وجود ضوء أخضر :  شادي محمد- محمود جمعة -القاهرة 
مصر "، قال المسؤول المصري إن إسرائيلمن الواليات المتحدة لقيام مصر بدور الوساطة بين حماس و

ها القومي تجاه إخواننا الفلسطينيين، وكذلك يأتي تحركها من عندما تتحرك فهي باألساس تقوم بدور
  ".منطلق أمنها القومي باعتبار أن قطاع غزة واستقراره يصب في استقرار مصر

  ١٣/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  العربية تستنكر الموقف الدولي من محرقة غزةالجامعة .٥٤

ن العام المساعد لشؤون فلسطين أكد السفير محمد صبيح األمي:  وفا- محمود خلوف -القاهرة 
واألراضي العربية المحتلة فى جامعة الدول العربية، امس، أن القضية الفلسطينية ستكون على سلم 
أولويات أعمال القمة العربية المرتقبة في دمشق، مشيرا، من جانب آخر، الى ان القمة ستبحث عن بدائل 

  ". بأي ثمن" المبادرة"ال يمكن ان نعرضها "ي لها، قائال يلسرائمحتملة للمبادرة العربية في ظل التنكر اإل
ية فى قطاع غزة، مضيفا أن الرد الدولى على تصريحات نائب وزير سرائيلومشيرا الى المحرقة اإل

 على ممارسة إسرائيلى ميتان فيلنائى كان دون المستوى المطلوب األمر الذي شجع سرائيلالجيش اإل
ون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية انتهاكاتها الخطيرة للقان

وعبر السفير صبيح عن دعم جامعة الدول العربية لمبادرة السلطة الوطنية إلدارة الجانب . المدنيين
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 بشأن معبر رفح، داعيا الى فك ٢٠٠٥الفلسطينى من معابر قطاع غزة بموجب اإلتفاقية الموقعة عام 
  .ى الجائر على قطاع غزةسرائيلر اإلالحصا

  ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   إستغلت الخالف الفلسطيني لفرض الحصار على غزةإسرائيل: حسن جمام .٥٥

قال األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حسن جمام في  : محمد عبد الجواد-القاهرة 
دواني للكيان الصهيوني ال يزال يمثل التحدي األول الذي إن الوجود االحتاللي واالستيطاني والع: "مصر

تواجهه األمة العربية في وجودها ومصالحها ومستقبلها، وانتقد بشدة اندالع االقتتال الفلسطيني، مشيرا 
 الفلسطيني لفرض الحصار ، وتشديد الضغط على - استغلت حالة الخالف الفلسطيني إسرائيلإلى أن 

ي األسمى، وهو إنهاء سرائيلهم وتأجيج الخالفات بينهم للوصول إلى الهدف اإلالفلسطينيين واستنزاف
  .المقاومة وفرض اإلمالءات السياسية المجحفة عليهم

  ١٣/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 
  
  " يينسرائيلاإل" وحقوقيون يطالبون بمحاكمة مجرمي الحرب سياسيون .٥٦

لتوثيق " تحالف حقوقي"صر اعتزامهم تشكيل أعلن سياسيون وحقوقيون في م:  غريب الدماطي-القاهرة 
جرائم الحرب واإلبادة الجماعية التي ارتكبها جيش االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين وتقديمها للمحاكم 

  . الجنائية الدولية، لمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم
  ١٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  " إسرائيل"ي مع جرائم  الموريتاني يندد بالتواطؤ الدولاليسار .٥٧

الموريتاني بالمواقف السلبية للمجتمع الدولي وخاصة ) اليسار" (اتحاد قوى التقدم"ندد حزب : نواكشوط
وقال الحزب، في أول بيان عقب دورته العادية . الدول العظمى تجاه العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة

في غزة ال يمكن أن يوصف بأقل من مجزرة إن ما يجري "التي اختتمت أعمالها األسبوع الماضي، 
خبيثة وإبادة بشرية هائلة تجري تحت نظر وسمع العالم، ويتواطأ فيها على األقل بصمته الذي هو تشجيع 

  ".على القتل والحصار والتجويع
وجرحت المئات من الفلسطينيين في أيام معدودة من بين " إسرائيل"لقد قتلت "وأضاف الحزب في بيانه 

في عملية أرغى العالم " يينإسرائيل"ال والنساء والعجزة ولم يحرك العالم ساكنا، وعندما قتل عدة األطف
وأزبد واجتمع مجلس األمن خالل ساعات بأمر من الواليات المتحدة األمريكية، فأي منطق هذا وأية 

  ".عدالة؟
  ١٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لي غزة ماليين دوالر ألها٩ اإلمارات يقدم رئيس .٥٨

 ماليين دوالر ٩قدم رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تبرعا قدره :  الوطن– القاهرة
لصالح المنظمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة كمساعدة عاجلة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة 

 أن المبلغ سيقسم بالتساوي ما بين ،وأوضح بيان صادر عن سفارة اإلمارات بالقاهرة .لتخفيف معاناتهم
 .ئي، و برنامج األمم المتحدة اإلنما"اليونيسيف"، ومنظمة "األونروا"وكالة 

 ١٣/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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  في باريس " إسرائيل" تلغي مشاركتها في معرض تكريم الجزائر .٥٩
 إلغاء مشاركة االتحاد في أعلن رئيس اتحاد الناشرين الجزائريين محمد الطاهر قرفي، أمس،: آي.بي.يو

 عاماً على ٦٠ لمناسبة مرور "إسرائيل"معرض باريس الدولي للكتاب بسبب عزم منظميه االحتفاء ب
وقال قرفي، في تصريح صحافي، ان الناشرين الجزائريين يرفضون المشاركة في المعرض . إنشائها

  .ناً مع الشعب الفلسطينيكضيف شرف، مشيراً الى أن الموقف جاء تضام" إسرائيل"بسبب دعوة 
  ١٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
   صهيوني لتأجيج مشكلة إقليم دارفورمخطط .٦٠

كشف الوزير المفوض والسفير السوداني المناوب بالقاهرة إدريس سليمان :  محمد جمال عرفة-القاهرة 
مشددا على أن خطوة لتأجيج مشكلة إقليم دارفور، " اللوبي الصهيوني العالمي"عن تفاصيل مخطط يديره 

، بفتح مكتب لها مؤخرا في تل أبيب "عبد الواحد نور"حركة تحرير السودان المتمردة بدارفور، جناح 
وكشف السفير إدريس  .تأتي في إطار الحملة الصهيونية الرامية لتأجيج األزمة ونشر الفوضى باإلقليم

فور بأيدي حركات التمرد، وهو ما ية في دارإسرائيلسليمان عن أن حكومة الخرطوم ضبطت أسلحة 
، أكد السفير السوداني أن إسرائيلوحول عدد الالجئين السودانيين ب". يؤكد التورط الصهيوني هناك"

 إلى مصر، موضحا أن أبناء دارفور ال يشكلون ٤٨ منهم إسرائيل فردا أعادت ٣٥٠عددهم ال يتعدى 
ان الصهيوني سعت إلى تضخيم هذا العدد في دولة الكي"من هؤالء الالجئين غير أن % ١٠سوى نحو 

 ".محاولة لتبييض وجهها المسود أمام العالم والظهور كدولة تستضيف الجئين
  ١١/٣/٢٠٠٨إسالم أون الين 

  
  االستيطان ضربة للتسوية : موسكو .٦١

االستيطان في الضفة الغربية معتبرة ان ذلك يوجـه         " إسرائيل"عبرت روسيا، أمس، عن أسفها الستئناف       
وقال الناطق باسـم الخارجيـة الروسـية        . والفلسطينيين" يينسرائيلاإل"لمفاوضات التسوية بين    " ضربة"

مثل هذا النـوع مـن األعمـال يوجـه ضـربة            "ميخائيل كامينين، كما نقلت عنه وكالة انترفاكس، ان         
  ".للمفاوضات وللثقة بين الطرفين

  ١٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  لي يدعو الى اشراك حماس في المفاوضات  الخارجية االيطاوزير .٦٢

" إسـرائيل "دعا وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما، في مقابلة تلفزيونية االربعاء،           :  وكاالت –روما  
وقال داليمـا،   . والسلطة الفلسطينية الى الحوار مع حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة            

حماس تسيطر على جزء كبير مـن االراضـي         "االخبارية، ان   " ٢٤سكاي تي جي    "في حديث الى شبكة     
واذا كنا نريد الوصول الى السالم، ال بد من ادخال الذين يمثلون شريحة كبيرة من الـشعب                 . الفلسطينية

مع مـن   "، مضيفا   "دعونا ال ننسى ان حماس فازت في االنتخابات       "واضاف  ". الفلسطيني في المفاوضات  
فـي  " يسـرائيل اإل"ورد السفير   ". ال ينفع التفاوض مع االصدقاء    . م؟ مع االعداء  يتم التفاوض حول السال   

هؤالء الذين يـدعون    "االيطالية ان   " انسا"روما جدعون مئير سريعا على حديث داليما، فقال لوكالة انباء           
وعدد اكاليـل   " إسرائيل"الى فتح مفاوضات مع حماس، يدعون في الواقع الى التفاوض حول حجم نعش              

  ".لزهر التي ستوضع على النعشا
  ١٣/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
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   ال تساعد في إيجاد أساس للسالمإسرائيل: األمم المتحدة .٦٣
قال كبير مسؤولي الشؤون االنسانية في األمم المتحدة، يوم االربعاء، ان           :  لويس شاربونو  -األمم المتحدة   

زة ال يساعد في إيجاد األساس الالزم للسالم        في معاملة الفلسطينيين في غ    " إسرائيل"األسلوب الذي تتبعه    
وقال جون هولمز مساعد األمين العام لألمـم المتحـدة للـشؤون            . وقد يلحق ضررا دائما باقتصاد غزة     

هذا ال يبدو على اإلطالق أساسا يمكن للمرء ان يبني عليه تسوية سلمية النها فـي                "االنسانية، في مقابلة،    
وقـال  ." ى الحوار السياسي والثقة واألمل ال على اليأس والكراهية واإلذالل         نهاية األمر ال بد ان تبنى عل      

تظن ان اغالق حدود غزة سيجعل الناس هناك تثور على حركة المقاومة            " إسرائيل"هولمز انه اذا كانت     
فكرة انه بطريقة مـا     "وقال  . االسالمية حماس فانه ال توجد عالمات على انها كانت فعالة في تحقيق ذلك            

ن ذلك سيؤلب شعب غزة على حماس أو على االقل يحفزهم للثورة على حماس والتخلص مـنهم هـي                   ا
ذلك لن يوقف الصواريخ ولن يؤتي اآلثار المرغوب فيها         "وقال هولمز ان    ." فكرة فيما أظن ال أساس لها     
  ."اذا كان ذلك حقا هو المقصود

  ١٣/٣/٢٠٠٨رويترز 
  
  حادثات السلمية و لذلك حماس حاولت اغتيالهعباس أكثر الناس ضلوعاً في الم: رايس .٦٤

وظف الكثير من وقته    "اكدت كوندوليزا رايس، ان الرئيس جورج بوش        :  حسين عبد الحسين   –واشنطن  
وقالـت رايـس ان     ". قبل نهايـة هـذا العـام      ) يةإسرائيل-فلسطينية(لمحاولة الوصول الى اتفاقية سالم      

هم المضي قدما في محادثات السالم رغم وجود بعض النـاس           يدركون ان علي  "يين  سرائيلالفلسطينيين واإل 
كذلك دافعت رايس عن عباس لدى سؤال احد        ". الذين يستعملون العنف، مثل حماس، لعرقلة هذه الجهود       

ان الكفاح المسلح   "االردنية، قال فيها    " الدستور"اعضاء الكونغرس عن مقابلة لرئيس السلطة في صحيفة         
الرئيس عباس هو من اكثر الناس ضلوعا في المحادثـات          "واكدت ان   ". ي نتائج متعذر اآلن ولن يأتي بأ    

 .لهذا السبب" حماس حاولت اغتياله"و" السلمية
  ١٣/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 

  
  . وقف فوري لبناء مستوطنات القدسإسرائيلاليابان تطالب  .٦٥

 وحدة سكنية فـي مـستوطنة       ٧٥٠وقف عملية استئناف بناء     " إسرائيل"طالبت الحكومة اليابانية    : طوكيو
تـؤثر  " يةسرائيلاإل"الواقعة في ضواحي القدس المحتلة واعتبرت أن هذه الممارسات          ) غيف في زاييف    (

وجاء، في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجيـة        . سلباً على عملية السالم الحالية وتسبب صعوبات لها       
فـي بنـاء    " يةسـرائيل اإل"الممارسـات الفرديـة     "ه  اليابانيه، أن الحكومة اليابانية تشعر بالقلق جراء هذ       

مستوطنات مثيرة للجدل ستؤدي النهيار الزخم الحالي تجاه السالم ولن تعطي أي مساهمة بناءة لعمليـة                
 ". بناء الثقة بين األطراف المعنيين

  ١٣/٣/٢٠٠٨ بترا - وكالة األنباء األردنية
  
  ية يضغطون على واشنطن لمقاطعة مؤتمر ضد العنصريهود .٦٦

تتعرض اإلدارة األميركية لضغوط كثيفة من بعض األوسـاط اليهوديـة           : وكالة أنباء أميركا إن أرابيك    
لمقاطعة مؤتمر لألمم المتحدة عن العنصرية، وذلك بسبب مخاوف يهود أميركيين من أن يتحـول إلـى                 

ن وزيرة الخارجية   وطالب السناتور األميركي اليهودي نورمان كولما      . وممارساتها "إسرائيل"حدث ينتقد   
ومن  .كوندوليزا رايس في جلسة استماع أخيرة في الكونغرس، بمقاطعة المؤتمر المزمع عقده العام القادم             

بين األصوات األخرى الداعية للمقاطعة األميركية الناشطة والكاتبة الصهيونية كلوديا راست التي طالبت             
 في  ،وقد أثارت أسماء الدول التي تعد للمؤتمر       .تمرواشنطن أن تكون قدوة للدول األوروبية، وتقاطع المؤ       
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 بالواليات المتحدة، كندا قالت إن المؤتمر محاولة لنزع         "إسرائيل" حفيظة أصدقاء    ،اجتماع تمهيدي بجنيف  
وتشمل القائمة دوال ال يوافق عليهـا أصـدقاء        . ويقلل من معاناة اليهود التاريخية     "إسرائيل"الشرعية عن   

وسيشرف على اإلعداد للمـؤتمر مجلـس حقـوق         . يا وكوبا وإيران وباكستان وروسيا     هي ليب  "إسرائيل"
 ونشطاء يهود في أميركا أنه معاد لهم بسبب تنديداته          "إسرائيل"اإلنسان التابع لألمم المتحدة، والذي ترى       

  .بممارسات تل أبيب بالشرق األوسط
 ١٣/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  لبنك الدولي للشعب الفلسطيني عن اطالق برنامج مساعدات ااالعالن .٦٧

أعلن البنك الدولي، أمس، ان صندوقاً اسسه لحشد الدعم الدولي للـسلطة الفلـسطينية     : كتب جعفر صدقة  
وقال نائب رئـيس بعثـة البنـك فـي          . سيبدأ بدعم الخزينة العامة للسلطة اعتباراً من شهر نيسان القادم         

 كانون االول   ١٧عد مؤتمر المانحين في باريس في       فلسطين فارس حداد ان صندوق االمانة الذي انشئ ب        
 مليـون دوالر مـن   ١٠٠الماضي ويديره البنك لتقديم العون المباشر للسلطة الفلسطينية، تلقى حتى اآلن          

 مليون دوالر اخرى من مـوارده الخاصـة         ٤٠وقال حداد ان البنك الدولي يخطط لتخصيص        . المانحين
  .للصندوق للعام القادم

  ١٣/٣/٢٠٠٨سطينية األيام الفل
   ٢٠٠٧ قيمة صادرات دبي في دوالر بليون ٥٤ .٦٨

قدرت إحصاءات رسمية صدرت أمس، القيمة اإلجمالية للبـضائع المـصدرة أو            :  عبدالفتاح فايد  -دبي  
 بليون دوالر، مقارنـة  ٥٤,٣نحو أي  بليون درهم    ١٦٥,٤المعاد تصديرها من دبي العام الماضي، بنحو        

المدير العـام لغرفـة      إلى ذلك كشف     .٢٠٠٦ بليون دوالر في     ٣٢,٢نحو  أي  هم   بليون در  ١١٧,٨بنحو  
تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم عن زيادة ملحوظة في عدد أعضاء غرفة دبي من الـشركات بنـسبة                  

 عـضواً   ٨٧١١١ عضواً، في مقابل     ١٠٧٥٦٣ في المئة، ليصل مع نهاية العام الماضي إلى نحو           ٢٣,٤
  .٢٠٠٦في 

  ١٣/٣/٢٠٠٨الحياة 
  

  وراء الفضيحة الجنسية لحاكم والية نيويورك.. يإسرائيل .٦٩
كشفت أوراق التحقيق في فضيحة الدعارة المتورط فيها الحـاكم الـديمقراطي            :  محمد سعيد  -واشنطن  

" االمبـرور كلـوب   "رئيس نادي الدعارة المعروف باسم       لوالية نيويورك إليوت سبيتزر أن مارك برينر      
ي الجنسية وقد تم اعتقاله بدون كفالة إلى جانب ثـالث           إسرائيلى مومساته، هو    الذي استخدم سبيتزر إحد   

سبيتزر كـان   فيما تجدر اإلشارة إلى أن      . نساء اخريات الخميس الماضي بتهمة إدارة شبكة دعارة دولية        
يتولى منصب المدعي العام في نيويورك قبل فوزه بحاكمية الوالية، وقد سبق له خالل عملـه الـسابق                  

ألعمـال فـي وول سـتريت      اقيق في قضايا فساد ودعارة استهدف فيها عدد من كبار رجال المال و            التح
  . من بينها التحقيق حول منظمتين يهوديتين على األقل،بنيويورك

  ١٣/٣/٢٠٠٨الدستور 
 
  من نتائج العدوان على غزة .٧٠

  منير شفيق
ل، وقـد اسـتخدم القـصف       عدوان عسكري صهيوني شن على قطاع غزة هو األشد منذ سنتين في األق            

الجوي بالفانتوم واألباتشي األميركيتين، كما مدفعية الدبابات وإطالق الصواريخ، وقام بأكثر من محاولـة      
، وهو اسـتخدام    "محرقة غزة "ولم يتردد في اإلعالن عن ما أسماه        . للسيطرة من خالل الدبابات ومشاتها    
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حكـراً لمـا    " المحرقـة "الحرص على بقاء مصطلح     يحدث للمرة األولى في تاريخ الدولة العبرية بسبب         
طبعا هذا يدل على فقدان األعصاب والتخبط حتى في اختيار الكلمات، أمـا             ". الهولوكوست"عرف باسم   

  .السبب فالتلهف إلخافة الفلسطينيين بأي ثمن
ـ "و" جرائم حـرب  "أسفر الهجوم العدواني اإلجرامي الذي وصفه مجلس الجامعة العربية بارتكاب            رائم ج

  ").المفرط للقوة"وهو ما كان قد وصفه وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط باالستخدام " (إبادة
، )غالبيتهم من األطفال والنساء والمـدنيين     (أسفر عن أكثر من مئة وعشرة شهداء، وعن مئات الجرحى           

  .فضال عن هدم أو تخريب عشرات البنايات وإلقاء سكانها في الشارع
مقابل ووجه هذا العدوان بصمود شعبي ال يلين، وبمقاومة ناجحة لمحاوالت التقدم بالـدبابات              ولكن في ال  

والمشاة، ووردت أخبار عن أن الفرصة كادت تتوافر ألسر جنود، أو االحتفاظ بجثث لوال الطيران الذي                
ن هنالـك   راح يحصد المنطقة حصدا، مما حال دون حدوث انتصار مدو في مواجهة التقدم البري، لو كا               

  .أسير واحد حتى ال ينكر أحد ما حدث من مقاومة
بالصمود الشعبي الرائع وبالمقاومة الميدانية الباسـلة، كمـا         " محرقتهم"هنا اختلطت ضحايا الفلسطينيين و    

بالغضب الشعبي العارم عربياً وإسالمياً ورأياً عاماً عالمياً، وكان هذا الغضب يتصاعد فـي الـشوارع                
  .ه مع تصاعد العدوان والصمود والمقاومةوالتعبير عن نفس

هذه المعادلة أحرجت بعض الدول العربية التي تعاملت مع العدوان باللغة الدبلوماسية ولهذا وجد وزراء               
خارجيتها أنفسهم مضطرين في اجتماع مجلس الجامعة بالموافقة على اتهام العدوان الصهيوني بارتكـاب     

  ".حرب إبادة"أو " مجازر حرب"
 المعادلة وضعت الموقف األميركي واألوروبي في الزاوية وهو يحاول أن يغطي العدوان رغم أن               وهذه

الدولـة  "األوروبيين في الغالب يرونه خطأ سياسيا وال جدوى منه، ولكن عند الموقف يخـافون علـى                 
ر ما يقوم بـه     إذا ما عبروا عن حقيقة مواقفهم أو إذا لم يحاولوا تغطية عدوانها من خالل اعتبا              " العبرية

في مواجهة الصواريخ التي تنطلـق باتجـاه سـيدروس          " حق الدفاع عن النفس   "ي بأنه   سرائيلالجيش اإل 
" االستخدام المفرط للقوة"وعسقالن، وهو تسويغ أسوأ من اإلقرار بالذنب عند المقارنة، ولهذا اختير تعبير            

يعني ان الرد مسوغ ولكن ليس إلى هـذا      ، والذي   )ولألسف انجر له أبوالغيط من دون أن يفكر فيه جيدا         (
  .الحد الزائد

الذي يسميه  " مجلس األمن "على أن اإلحراج األشد للموقفين األوروبي واألميركي جاء من خالل فضيحة            
، وذلك حين تقاعس مع العدوان على غزة عـن          "المجتمع الدولي "أو بـ   " الشرعية الدولية "البعض زوراً   

  ). طفال٣٣ًبينهم (دانة قتل مئات المدنيين عقد اجتماع فوري وأحجم عن ا
ولكن عقد بعد ساعات إلدانة عملية المدرسة الدينية التي تخرج مرشدي المـستوطنات المدانـة دوليـا                 

  .باعتبارها مقامة على أرض محتلة
طبعا ال أحد يأخذ على مجلس األمن حقه في االنعقاد في الحالة الثانية ولكن كيف يمكن تسويغ الموقـف                   

ول؟ أو كيف يكون منظر مجلس األمن حين ال يحترم نفسه بسبب هذه االزدواجية الفاضحة ومن ثـم                  األ
  .إساءته لميثاق هيئة األمم أو ما يمثل إلى جانب الجمعية العامة

ولكن الطامة الكبرى أتت من موقف حكومة سالم فياض التي هي حكومة محمود عباس في اآلن نفـسه،      
يتها رياض المالكي أن المسؤولية األولى في هـذا العـدوان تعـود علـى               وذلك حين أعلن وزير خارج    

الصواريخ وحماس وكان قد فعل الشيء نفسه حين اشتد الخناق على غزة وغرقت في الظالم وحرمـت                 
  .من الوقود والغذاء والدواء، ما يدل على انه تعبير عن خط الحكومة

والضحايا الفلسطينية والصمود البطولي فرضت علـى  فالمعادلة التي نشأت عن اختالط العدوان بالجرائم     
، وسكت رياض المالكي كمن على رأسه الطيـر، واضـطر           )اللفظي طبعا (حكومة سالم فياض التراجع     

الرئيس محمود عباس تعليق المفاوضات إلى أن يتوقف العدوان، علما أن كونو ليزا رايس أعلنت بعـد                 
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ال "يقول سالم فياض ووزير خارجيته بتصريح محمود عباس         لقائه أن المفاوضات ستستمر، واألهم ماذا       
ي على غزة حيث يقتل المواطنون األبرياء وبينهم أعداد كبيرة          سرائيليمكن كتابة ذريعة تبرير العدوان اإل     

  ".من النساء واألطفال
أثنـاء  وبكلمة، إن ما حدث من تغيير في المواقف الدولية والعربية والفلسطينية بعد فشل العدوان وفـي                 

ية قد ولى وان لم يرتـدع       سرائيلسقوط الشهداء واجتراح بطوالت في المقاومة، يؤكد أن زمن العربدة اإل          
التفكير الصهيوني بتكرار العدوان مرة بعد مرة، فالعربدة ال قيمة لها إن لم تحقـق األهـداف والنتـائج                   

واالنـسحاب وتفكيـك    ) ٢٠٠٠(المرجوة، ولهذا يمكن القول ومنذ نتائج المقاومة فـي جنـوبي لبنـان              
 وتجربة خنق غـزة بالحـصار، أو        ٢٠٠٦تموز  / ومنذ تجربة حرب يوليو   . المستوطنات من قطاع غزة   

العدوان األخير، ومنذ ما حققته وتحققه المقاومة في العراق وأفغانستان والصومال لم يعد فـي مقـدور                 
سكري، وإن بقي بمقدورهما تكراره كما      أميركا أو الكيان الصهيوني النجاح في تحقيق أهداف العدوان الع         

تكرار الفشل واإلخفاقات، ومن ثم إحراج وإضعاف كل من يصمت أو يحيد نفسه أو يتواطأ من أن يدفع                  
  .الثمن الذي يتناسب طرديا مع حجم موقفه كما أن يكون مستعداً ليلحس ما قاله أمس

  ١٢/٣/٢٠٠٨صحيفة الوقت البحرينية 
 
   تفاوضيصراع فتح وحماس من منظور .٧١

  حسن نافعة
حاولت أن أشرح فكرة أساسـية      " حوار عن بعد مع الرئيس أبو مازن      "في مقال الثالثاء الماضي بعنوان      

وهي أن قيادات فتح فشلت في توظيف فوز حماس لتحسين الموقف التفاوضي للسلطة ، وأن انتقاد بعض                 
بشكل كامل وجهـة نظـري      " تورالدس"ولكي يتبين قارئ    . تصرفات فتح ال يعني انحيازا لموقف حماس      

حول هذه المسألة ، والتي أعتقد أن لها أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات ، أستأذنه في أن أعيد عليـه                     
نشر مقال كنت قد كتبته منذ أكثر من عام ، أي بعد أشهر قليلة من فوز حماس ، ونشرته عدة صـحف                      

فس السياسي بين فتح وحماس أو حتـى الـصراع          التنا: وفيما يلي نص المقال   . ومواقع الكترونية عربية  
على السلطة بينهما ، إن كانت هناك حقا سلطة قابلة للتنافس والصراع عليها ، أمر طبيعـي ومـشروع                   

فلكل من هذين الفصيلين الفلسطينيين الكبيرين رؤيته السياسية وتجربته ومـشروعه المختلـف             . ومتوقع
 التي يراها مناسبة شريطة أن يقبل بحكم الشعب الفلسطيني له           الذي يحق لكل منهما الترويج له بالطريقة      

لكن حين يتحول التنافس بينهما إلى صـراع صـفري ،           . أو عليه وأن يلتزم بحكمه هذا التزاما صارما       
بالنظر إلى مكاسب الطرف اآلخر باعتبارها خسارة صافية له ، وحين يتصاعد الصراع إلى صدام مسلح                

فهذا هو الجنون بعينـه     . آلخر ويلقي بالمسئولية عليه ، فال بد أن نشعر بالقلق         يستبيح فيه كل طرف دم ا     
لن يفضي إال إلى شيء واحد وهو هالكهما معا وضياع قضية شعب صبر طويال ويدعي كـل منهمـا                   

من حقنا جميعا أن نشير باصبع االتهام إلـى هـذا الطـرف أو ذاك ، شـريطة تـوخي                    . شرف تمثيله 
فليس من االنصاف في شيء إظهار فتح وكأنها مجرد جماعة أدمنت الـسلطة             . الموضوعية في أحكامنا  

صحيح أن الفساد طال بالفعـل فتحـاويين        . حتى استهلكتها وأفسدتها وحولتها إلى أداة طيعة في يد العدو         
كثيرين ، وصحيح أيضا أن نفرا من هؤالء أدمن السلطة إلى درجة االعتقاد بأن ال أحد غيره مؤهـل أو                    

ممارستها ، إال أن قواعد اإلنصاف تقضي في الوقت نفسه االعتراف بأن فتح كانت األسبق فـي                 جدير ب 
وتكفي نظرة عـابرة علـى      . ممارسة الكفاح المسلح وبأن قواعدها وبعض كوادرها ما تزال على العهد          
 هذه الحقيقة   ية كي تبرز  سرائيلقائمة شهداء السنوات األخيرة والمعتقلين القابعين حتى اآلن في السجون اإل          

وليس من االنصاف أيضا إظهار حماس وكأنها مجرد حلقـة فـي            . ناصعة على نحو ال يرقى إليه الشك      
تنظيم عالمي تحركه دوافع دينية عقائدية بأكثر مما تحركه مشاعر وطنية أو حسابات عقلية ، أو جـزء                  

ي وسعها سوى أن تتحـول      من مشروع عالمي ال تملك أدوات توجيهه أو السيطرة عليه وبالتالي فليس ف            
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صحيح أن حماس تنتمي إلى تيار إسالمي أوسع قد يكون          . إلى أداة في يد من يملكون السيطرة والتوجيه       
له مشروعه الخاص على الصعيد العالمي ، لكن ذلك ال ينفي خصوصية التنظيم كفصيل أفـرزه واقـع                  

وصحيح ايضا  . رر الوطني الفلسطينية  ي وحوله إلى رافد أساسي من روافد حركة التح        سرائيلاالحتالل اإل 
أن تجربة حماس في ممارسة السلطة والعالقات الدولية بمعناها الواسع تبدو محـدودة إذا مـا قورنـت                  
بتجربة فتح وبعض الفصائل الفلسطينية األخرى ، غير أن االنصاف يقتضي أن نسلم لها بدرجة عاليـة                 

ة ، وبالذات منذ انفرادها بتشكيل الحكومة الفلسطينية        من النضج عكسه خطابها السياسي في اآلونة األخير       
وألن فتح وحماس يشكالن الثقل الرئيسي لحركة التحرر الوطني فـي بلـد             . الحالية في مارس الماضي   

محتل ما يزال طريقه نحو االستقالل طويال ومحفوف بالمخاطر على نحو غيـر مـسبوق فـي تـاريخ                   
راع بينهما إلى درجة االقتتـال فـي هـذه المرحلـة البالغـة      حركات التحرر الوطني ، فإن اندالع الص  

الحساسية يبدو أمرا عبثيا من شأنه أن يثير غضب واشمئزاز وحنق الكثيرين ممـن ال يعنـيهم سـوى                   
. انتصار قضية عادلة وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولتـه المـستقلة               

الكبيرين في سياقها الصحيح علينا أن ندرك حقيقة أساسية وهـي أن            ولوضع العالقة بين هذين الفصيلين      
 أو بالمبادرة العربية هو مجرد ذريعة إلخفاء الفشل في بناء           إسرائيلموقف حماس من قضية االعتراف ب     

موقف تفاوضي أكثر قدرة على استخالص الحقوق الفلسطينية وبالتالي ليس هو الـسبب الحقيقـي وراء                
 في هذه األيام تشير جميعها إلى       إسرائيلومن الواضح أن اإلشارات الصادرة عن       . هماالصراع الدائر بين  

أن هذه الدولة ليس لديها ما تقدمه كأساس لتسوية مقبولة ، سواء من حمـاس أو مـن فـتح ، وأن لهـا                        
مصلحة أكيدة في تعميق الصراع بين الفصيلين الكبيرين وتحميلهما معا مسئولية فشل مـشروع الدولـة                

فلسطينية بعد تصفية المقاومة تصفية تامة، وأحيل من ال يريد االقتناع بهذه الحقيقة إلـى مقـال كتبـه                   ال
الدكتور موشى شارون ، أستاذ التاريخ اإلسالمي بالجامعة العبرية ومستشار مناحم بيجين السابق للشئون              

فـاوض فـي البـازار      الت" أكتوبر تحت عنـوان      ١٠العربية ، ونشرته صحيفة الجيروزاليم بوست يوم        
negotiating in the bazaar ."     يقول البروفيسور شارون إن الشرق األوسـط بـازار تحتـرم فيـه

ي ال يـساومان علـى      سرائيل، ويعتقد أن الطرفين العربي واإل     " حين تفرض وليس حين توقع    "االتفاقيات  
لقبول بها كدولة يهودية في      مخلصة ، في رأيه ، عن سالم مبني على ا          إسرائيلفبينما تبحث   . نفس السلعة 

مكانها والتخلص  ) عربية(تدمير هذه الدولة وإقامة دولة فلسطينة       "المنطقة ال هم للعرب والمسلمين سوى       
كما يعتقد أن العرب يتصورون ، عند ممارستهم لدبلوماسية البازار ، أنهم يملكـون سـلعة                ". من اليهود 

 ، وأن الطرف الذي يفصح عن نوايـاه أوال يـصبج            السالم ومن ثم يحاولون رفع سعرها إلى أقصى حد        
 بتبني استراتجية تفاوضـية     إسرائيللذلك ينصح البروفيسور شارون حكومة      . معرضا لخسارة كل شيء   

عدم المبادرة بتقديم أي مقترحات وترك الخصم يطرح ما عنـده           : القاعدة األولى : تقوم على عشر قواعد   
الخصم ال يستجيب لمتطلبات الحد األدني حتى لـو تطلـب األمـر             اإليحاء بأن ما يطرحه     : الثانية. أوال

: الثالثة". فالزبون المناكف هو الذي يحصل دوما على أفضل سعر        "االنسحاب من المفاوضات مائة مرة ،       
ألن "عدم التعجل في طرح مقترحات مضادة وترك الخصم يعدل من مقترحاته تحت الضغط العـصبي ،            

تجهيز خطط تفصيلية تحدد فيها الخطوط الحمراء بدقـة         : الرابعة". جلة الندامة في التأني السالمة وفي الع    
تجنب السير في اتجـاه الخـصم لمقابلتـه عنـد           : الخامسة. والتعامل مع ما يطرحه الخصم قياسا عليها      
  .منتصف الطريق واالستعداد للرد على تعنته

تذة لسان يمتلكون فنون التالعب بالكلمات      الخالقة ، ألن العرب أسا    " الصياغات واألفكار "تجنب  : السادسة
إغراق الخصم بالتفاصـيل كـي ال يمـنح         : السابعة. ، وعدم نسيان أن لغة السوق هي الدوالر والسنت        

ألن "تجنب المواقف العاطفيـة     : الثامنة. الفرصة للتهرب من أو تأجيل قضايا أساسية بدعوى أنها ثانوية         
عدم االستـسالم للمقـوالت     : التاسعة. مشاعر أو السياسة المتبعة   القبالت واألحضان ال تعبر عن حقيقة ال      
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وغيرها من المأثورات الذائعة حتى ال يـستغل الخـصم أي           " الشرف العربي "النمطية الموروثة من قبيل     
  .ضعف أو ميل لألنثروبولوجيا لمصلحته

 يمكـن اسـتخدامه     اإليمان بأن الربح هو الغاية ، وأن كل مكسب يحصل عليه المفاوض اآلن            : العاشرة
  ".الجوالت القادمة"كذخيرة في 

ويختتم البروفيسور مقاله مؤكدا على أن هذا الجزء من العالم لم يتعود على النتائج السريعة ألنه يـؤمن                  
وتعود أهمية مقال البروفيسور شارون ، في تقديري ، إلى أنه يعكـس حقيقـة               ". في العجلة الندامة  "بأن  

 يتجه نحو التشدد وينطلق في رؤيته لمستقبل التسوية من قناعـة تامـة            سرائيلإمزاج عام سائد حاليا في      
وإذا صح هـذا  . بأن العرب هم المسئولون عن فشل العملية السياسية وأنهم غير راغبين في السالم أصال   

االستنتاج ، وأظن أنه صحيح ، فعلى الفلسطينيين والعرب أن يتوقعوا أنهم سـيواجهون علـى طاولـة                  
يا إسـرائيل  ستقبل الذهاب إليها ، موقفا تفاوضـيا         إسرائيلت في المرحلة القادمة ، بافتراض أن        المفاوضا

أكثر تشددا وصالبة من كل ماعرفناه منها حتى اآلن ، كما سيجدون أنفسهم إن آجال أو عاجال أمام حائط                   
اما أن التحركات   وأظن أنه أصبح من الواضح تم     . مسدود إن هم ذهبوا للتفاوض بدون استراتيجية موحدة       

األمريكية التي تجري منذ فشل العدوان على لبنان ، والتي تحاول تسويق فكرة استعدادها للمشاركة فـي                 
إحياء عملية السالم مع قوى االعتدال وبعد عزل قوى التطرف في المنطقة ، هي جزء من اسـتراتيجية                  

 إلـى   إسـرائيل حويل الصراع مـع     ية تستهدف إضعاف الموقف التفاوضي العربي بت      إسرائيل -أمريكية  
من السهل علـى أي باحـث أمـين         .  إسالمي - عربي وعربي    - فلسطيني وعربي    -صراع فلسطيني   

ومدقق في حقيقة المواقف العربية من عملية التسوية أن يكتشف أن الخالف بين أطرافها يـدور حـول                  
فالكل ، بما فيهم حماس ،      .  ومتطرفين الوسائل وليس األهداف ، وأنه ال مكان بالتالي للتمييز بين معتدلين          

 وإقامة دولـة فلـسطينية كاملـة الـسيادة          ٦٧ إلى حدود    إسرائيلجاهز لتسوية سلمية أساسها انسحاب      
 ، وهي عناصـر     ١٩٤٩ لعام   ١٩٤عاصمتها القدس الشرقية وتسوية مشكلة الالجئين على اساس القرار          

ل إن حماس ترفض االعترف صـراحة بمبـادرة         قد يقول قائ  . وردت جميعها في مباردة بيروت العربية     
لكن أحدا لـم يـسأل      . بيروت العربية وباالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية ، وهذا صحيح          

ية لها مصلحة   إسرائيلنفسه عن السبب الحقيقي لهذا الرفض ويقفز إلى استنتاجات تصب في خدمة دعاية              
إلقاء اليهود في   " و إسرائيليقه كدليل على رغبة دفينة لتدمير       في استخدام موقف حماس كذريعة وفي تسو      

 ما تزال حتى اآلن ترفض المبادرة العربية رفضا قاطعـا           إسرائيلوينسى هؤالء أو يتناسون أن      ". البحر
 من الواضح أن أطرافا رسمية عربية عديدة لم تـدرك           ٦٧,كما ترفض أي حديث عن العودة إلى حدود         

علما له قواعده وأصوله المستقرة ، وأن بناء موقف تفاوضـي قـوي وصـحيح       بعد أن التفاوض اصبح     
 وجود تنوع في االراء واالجتهادات قابل للتوظيف من خـالل عمليـة             - ١: يتطلب ضمن أشياء أخرى   

  .متقنة لتوزيع األدوار بين معتدلين ومتشددين
ء والبدء بطرح أكثر المواقف      إخفاء المواقف التفاوضية الحقيقية وعدم الكشف عن خطوطها الحمرا         - ٢

تشددا لتعظيم هامش المناورة الذي يسمح للمفاوض بإظهار ما يكفي من المرونة للتكيف مـع تطـورات                 
  .العملية التفاوضية

 امتناع صانع القرار عن التدخل في تفاصيل العملية التفاوضية أو التأثير على مسيرتها تجنبا لتقديم                - ٣
  . غير مالئمة قد تشكل عبئا على المفاوض الحقيقيتنازالت مجانية في توقيتات

 الحرص على إشراك كافة المؤسسات المعنية واستخدام الرأي العام عند الضرورة للتـأثير علـى                - ٤
في ضوء هذه القواعد المستقرة ألصول علم التفاوض ، يـصعب  . المفاوضات بما يخدم المواقف الوطنية   
دام وتوظيف حكومة حماس في بناء موقف تفاوضي يخدم األهداف          فهم عجز القيادة الفلسطينية عن استخ     

فمن الناحية القانونية البحتة تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة المسئولة عن            . الوطنية الفلسطينية 
.  وال عالقة للفصائل الفلسطينية بهذا التفاوض حتى ولو كانت مشاركة في الحكومة            إسرائيلالتفاوض مع   



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                     ١٠١٧:         العدد                  ١٣/٣/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

ية المتعاقبة ، أو حتى قادتها ، قوى سياسية كانت قد رفضت            سرائيلمرة شاركت في الحكومات اإل    فكم من   
اتفاقات كامب ديفيد أو معاهدة السالم مع مصر أو اتفاقية أوسلو دون أن يشترط أحد عليها اعترافا مسبقا                  

سي والقـانوني ، دون     وال يوجد في الوقت نفسه ما يحول ، على الصعيدين السيا          . باي من هذه االتفاقات   
إعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح معبرة تماما عن خريطة وموازين القوى الفلسطينية              
الحالية بكل أطيافها ، وبما يجعلها أداة لصنع التوافق الوطني النطلوب وتحديد خطوط التفاوض الحمراء               

 والذي سبق له أن عبر عن نفسه من خالل مواقـف            وألن االعتدال الفلسطيني ،   . من المنظور الفلسطيني  
 ، لم يتمكن حتى اآلن من حماية الحقوق الفلسطينية بل وعرضـها    ١٩٨٨وتنازالت عديدة بدأت منذ عام      

  . للخطر ، فمن حسن الفطن توظيف موقف حماس إلنقاذ ما تبقى منها
بسيط وهو عدم وجـود عمليـة       إن موقف حماس الحقيقي من عملية التسوية لم يختبر بعد ، وذلك لسبب              

وعلى الذين يريدون اختبار موقف حماس أن يثبتوا وجود أفق حقيقية لتـسوية تـستجيب               . سياسية أصال 
فليس هناك ما يمنع محمود عباس من التفاوض حول شروط التسوية           . للحد الدنى من الحقوق الفلسطينية    

 الشعب الفلسطيني بإسقاط حكومـة حمـاس   ، وحين يتوصل إلى اتفاقية مقبولة من األغلبية فسوف يتكفل       
أما المحاوالت الرامية إلسقاطها وإعادة فتح إلى الـسلطة مـن           . بنفسه إن هي رفضت مثل هذه االتفاقية      

خالل انتخابات مبكرة تمولها الواليات المتحدة ، وهو ما كشفت عنه وكالة رويترز لألنباء ، فمن المؤكد                 
  .وي حماس وال يضعفها ، بل وقد يقود إلى حرب أهليةأنه لن يفتح أفقا لتسوية ، وسوف يق

  . نسأل اهللا أن يقينا شر العواصف التي بدأت تتجمع في أفق المنطقة من جديد
  ١٣/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  !والمعركة ليست عسكرية فقط.. رحق المقاومة خط أحم .٧٢

  عدنان سليم أبو هليل
 تهدئة تتوقف بموجبها الصواريخ، وتعطى      فتحت مصر الشقيقة حوارات مع حماس والجهاد بهدف تحقيق        

ولعل من نافلة القـول أن  .. حماس والمقاومة وعدا بعدم االستهداف ويفتح معبر رفح وفق االتفاق السابق          
مصر ال تتصرف من ذاتها وال تتكلم من بنات أفكارها وأنها تتحرك بإيعـاز أو علـى األقـل برضـى                     

لعدو، دللت عليه زيارة مسؤول الموساد للقاهرة مع انطالق     أمريكي وتنسيق من وراء الكواليس مع دولة ا       
والسؤال هو ما العالقة بين فشل الحملة على غزة وفتح هذه النافذة؟ وماذا على المقاومة               .. هذه الحوارات 

كي تتخطى الشراك وتستثمر هذه الحوارات لتأكيد معنى النصر الذي أنجزته؟ ولماذا تقوم مصر الشقيقة               
  بهذا الدور؟

إن هذه الحوارات تأتي عقب الصمود البطولي للمقاومة في غزة الذي كان نصرا اعتبره اللـواء                : أقولو
المتقاعد الفلسطيني واصف عريقات نصرا مجيدا وأن أيامه تسطر في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأكد أن               

هـذا  ).. مساحة وسكانافي منطقة مشابهة (حجم النيران فيه فاق حجم ما أطلق في الحرب العالمية الثانية    
الصمود والنصر للمقاومة الذي جاءت عقبه الحوارات يقابله في الجهة األخرى فشل العدو فـي تحقيـق                 
أهدافه التي أعلنها لحملته على غزة فقد عجز عن إيقاف صواريخ المقاومة، وعن إعادة حكم الفالتين لها                 

فقد فـشل   (شال كثيرة قبله على صعيد فلسطين       بالقوة العسكرية، وهذا الفشل ال يمكن عزله عن سلسلة أف         
 وفشل في تثوير الناس ضـدها فـي غـزة،           - خطة دايتون دحالن     -في سحق حماس واالنقالب عليها      

وفشل في اغتيال رئيس الوزراء بيد حكام رام اهللا، وفشل في كسب الرأي العام الفلسطيني لمفاوضات ال                 
كمـا تـأتي    ) نع العمليات االستشهادية في ديمونا وفي القدس      متناهية تهتك الحالة الفلسطينية، وفشل في م      

فشل في العراق،   (هذه الحوارات في سياق أفشال أمريكية أكبر وأكثر استراتيجية في كل ملفات المنطقة              
أقول هذه األفشال تـدل علـى       ) وفشل في أفغانستان، وفشل في لبنان، وفشل في الملف النووي اإليراني          

 في رابعة النهار هي أن العدو عاجز عن مواجهة المقاومة، أو بتعبير آخر عـن                حقيقة أجلى من الشمس   



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                     ١٠١٧:         العدد                  ١٣/٣/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

إجبارها على ما يريد وأنه لذلك يحاول تقليل عمق أزمته وتخفيف حدة فشله وهو يحاول االلتفاف عليهـا                  
وتبديد نصرها، فالساحة السياسية مكملة للساحة القتالية الميدانية فهل سينجح العـدو فـي تبديـد نـصر                  
المقاومة وتحويله إلى أفشال، وهل ستقبل هي بتبادل المواقع واالمتيازات معه؟ خاصة وأنه نجح مـرات                

 تحول إلى هزيمة واستجداء، وتفككـت       ١٩٧٣كثيرة في تحويل انتصاراتنا الباهرة لهزائم فاجعة فنصر         
 إلـى   ٢٠٠٦وز  األمة بعده وغادرت مصر مكانتها اإلقليمية، وخفضت نصر حزب اهللا الذي حققه في تم             

مـن غـزة إلـى نـصر     ) أو هروبه(هزيمة عبر قرار دولي قبلت به حكومة السنيورة، وحول انسحابه           
فهل سينجح هذه المرة مع المقاومة فيما نجـح فيـه مـع             .. وحصار لها عبر اتفاق دحالن حول المعابر      

  غيرها؟
تة األيام مـن معركـة      ليس الخوف على المقاومة من مواجهة عسكرية مباشرة فقد صدت في س           : وأقول

 سبعة جيوش عربية، ولكن الخوف والخطورة هي في أن تفقـد            ١٩٦٧جباليا ما لم تصده في مثلها سنة        
) اإلخوة المـصريين  (المقاومة عزمها وحذرها وأن تقع تحت طائل المجاملة ودفء األخوة وهي تواجه             

فـي نفـس اتجاههـا ولـنفس     في حوارات هي في الواقع ال تقل خطورة عن المعركة العسكرية وتسير           
غاياتها، من هنا فال يجوز أن تأخذها في حق الشعب الفلسطيني ودمائه ودمائها لومة الئم، أو أن تطويها                  

وعليها أن تتذكر أن ما أنجزته      .. الحروب النفسية، أو تخدعها الفذلكات الكالمية أو الترغيب أو الترهيب         
باتها على المبادئ وثقة شعبها وطهر عرضها واتساقها مـع          إنما هو بتوفيق اهللا تعالى ومنه وله وبسبب ث        

السنن الكونية وقوانين التاريخ ومنطق الفضيلة، وليس بسبب رضى األنظمة وال المـصالح العـابرة وال                
وعليه فإن المقاومة اليوم في موقف ال مهادنة فيه وال تردد، وهي الوحيدة بين كل مـن                 .. العوائد اآلنية 

وهم ينحدرون وتعلو وهم يهبطون وتكسب وهم يخسرون، وعليهـا أن تستحـضر أن              حولها التي ترتفع    
قد يكون الطريق طويال وشاقا     .. الطريق الذي انتهجته هو طريق المغالبة ال المهادنة والعزائم ال الرخص          

ولكنه قدر كل األمم العظيمة التي تريد أن تجد مكانا لها تحت الشمس، وفي هذا المـضمون ال يجـوز                    
أ في قراءة وفهم الموقف الرسمي المصري، فهو يتحرك بدوافع غير اإلحساس بدفء األخوة مثلهم               الخط

وال مثل الموقف الشعبي المصري العظيم، فالنظام إنما يقوم بهذا الدور ألسبابه ودوافعه الذاتيـة وهـو                 
لقـوى ممـا    يتناقض مع المقاومة وهو يعتبرها عبثية ومجرد مشروع انتحار في ظل اختالل مـوازين ا              

يجعله أقرب بل متوحدا ومندمجا في تحالف مع ما يطلق عليه دول االعتدال ومتطابقا مع موقف عبـاس                  
إضافة لذلك فهو يبادر لتطويق األزمة الفلسطينية التي يعلم أنهـا           .. ويوفر قاعدة انطالق مشتركة بينهما    

نا وزمانا وتفاعال، وأن يكـون لهـا        بالترابط المنطقي بين الشعبين يمكن أن تتجاوز الحدود باتجاهه مكا         
 عوامل أخرى قد تتقدم أو تتأخر في األهميـة          - بالطبع   -وهناك  .. تأثير على معادالت الداخل المصري    

مثل الضغوط األمريكية وكون حماس في المحصلة تمثل ذراع جماعة اإلخوان المسلمين التي له معهـا                
وارات التي تجريها مصر مع حماس والجهاد هـي         وعليه فالح .. خصومة تاريخية وصدامات أيديولوجية   

في الواقع جزء من عمل كبير وسلسلة طويلة من الممارسات التي لم تبـدأ بالمـشاركة فـي الحـصار                    
وتدريب عناصر فتحاوية لالنقالب، ولم تنته بحماية الذين حاولوا اغتيال السيد هنية من عمالء جماعـة                

  .رام اهللا
ر معه لهم غاية أساسية يحاولونها مرة بالقوة ومرة بالعمـل الديبلوماسـي             آخر القول، أن العدو ومن يدو     
وإسقاطها .. هي إيقاف المقاومة وإخراجها من غزة وتسويتها بخصومها       .. ومرة بالمباشرة ومرة باإلنابة   

في سلسلة طويلة ومهينة من التنازالت واالنهيارات التي يطمع في تحقيقها وتحويل هزيمته وفشله إلـى                
وااللتفاف على نقاط قوة الشعب الفلسطيني من خاللها، وعلى المقاومة أن تتخيل اليوم الذي يفعـل                نصر  

   علـى الـسالمة     -العدو ما يفعله في الضفة قتال واختطافا واستيطانا وتهويدا وتكون هـي فـي هدنـة                 
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جها وشـكلها    ثم هل ذلك يتفق مع بنية المقاومة ومنها        -الشخصية كما فعلت عناصر من فتح في الضفة         
  ومضمونها؟ وهل على ذلك بذلت الدماء وارتقى الشهداء؟
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