
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السلطة الفلسطينية تؤكد استمرار المقاومة حتى دحر االحتالل بعد اغتياالت بيت لحم
  "حماس" فياض والشروع بالحوار مع إقالة إلىتدعو عباس " ىكتائب األقص"

  باراك يتوعد بالموت لكل من قتل يهوديا
  فتح معبر رفح الحدودي بشكل رسمي هذا الشهر: مصادر مصرية

   من أفراد األمن الفلسطيني٦٠٠ تمول برامج تدريب أمريكا: ويلش

بحملـة"إسرائيل"عباس يتهم   
تطهير عرقـي فـي القـدس       
  ويتعهد المحافظة على الوحدة

  
 ٤ص ... 

 ١٤/٣/٢٠٠٨١٠١٨الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٠١٨:         العدد                  ١٤/٣/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

    :السلطة
 ٥  رئاسة المجلس التشريعي بالتزكيةهيئة حماس يعيدون انتخاب نواب  .٢
 ٥   لمعبر رفح" حماس" ترفض إدارة مشتركة مع حكومة فياض .٣
 ٦   رتيبات لعقد لقاء بين حماس وفتحوتفدان من منظمة التحرير وحماس يزوران صنعاء و .٤
 ٦   مقربون من عباس يؤكدون التمسك بالمبادرة العربية .٥
 ٦ "خريطة الطريق" والتهرب من استحقاقات عباسي يهدف إلضعاف سرائيلالتصعيد اإل: حّماد .٦
 ٧  الحتالل بعد اغتياالت بيت لحمالسلطة الفلسطينية تؤكد استمرار المقاومة حتى دحر ا .٧
 ٧  يدين جريمة االغتيال في بيت لحم التشريعي .٨
 ٧   الوطني والعودة للحواراتفاوضمية ويطالب بوقف السرائيلالطويل يدين الجرائم اإلالتائب  .٩
 ٧   القاهرةفيتسلم مهام منصب سفير فلسطين نبيل عمرو ي .١٠
 ٨   نائبة نجاة أبو بكر تطالب األمم المتحدة بإغالق أبوابهاال .١١
 ٨   والممثلية السلوفينية لدعم الموازنة الفلسطينيةتوقيع اتفاقية بين وزارة المالية .١٢
 ٨ سرالحكومة المقالة تقرر تخصيص مليون ومائة ألف شيكل إلصالح األضرار في المدا .١٣
    

    :المقاومة
 ٨  ي يحاول استباق أي تهدئة بتنفيذ عمليات اغتيالسرائيلاالحتالل اإل :أبو عبيدة .١٤
 ٨  "حماس" فياض والشروع بالحوار مع إقالة إلىس تدعو عبا" ىكتائب األقص" .١٥
 ٩   له أبعاد سياسية خطيرة" إسرائيل"في ظل المجازر التي ترتكبها المفاوضات : قدورة فارس .١٦
 ٩  لجان المقاومة الشعبية تؤكد على أن وقف العدوان هو أساس التهدئة .١٧
 ٩  اللقاء الثالثي اليوم تغطية سياسية لجرائم االحتالل: خالد البطش .١٨
 ٩   "إسرائيل" تظاهرة سياسية تهتف ضد االتفاقات مع إلىجنازة الشهداء األربعة تتحول  .١٩
١٠   " إسرائيل" ت معيطالبون بوقف المفاوضا" مبعدو المهد" .٢٠
١٠   عين منفذ عملية القدس على دفنه فجرا دون مشاركة مشّيأسرةقوات االحتالل تجبر  .٢١
١٠   تنفي االتفاق على اقتراح مصري بنشر حرس الرئاسة الفلسطينية في معابر غزة"حماس" .٢٢
١٠    قمة دمشق من مضمونهاإلفراغأمريكا ضغطت من أجل التهدئة : خالد البطش .٢٣
١١   غير معني بالتوصل إلى تهدئةاالحتالل :نافذ عزام .٢٤
١١  تتعمد نسف التهدئة بالجرائم والحصار" إسرائيل: "فصائل فلسطينية .٢٥
١١   مئات القنابل البشرية في غزة والقطاع جاهزة..  تعّد لعملية ضخمة"الجهاد" .٢٦
١٢   غالبيتهم في حالة موت سريري مصابا٣٧٠ً و شهيدا١٣٢ً" محرقة غزة"حصيلة ": حماس" .٢٧
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢    يتوعد بالموت لكل من قتل يهودياباراك .٢٨
١٢  انتقادات أميركية إلسرائيل لعدم تنفيذ التزاماتها .٢٩
١٢ "الوضع في غزة أسوأ من القنابل النووية": مسؤول إسرائيلي سابق .٣٠
١٣   مشتركة مع عربأحياء في اإلقامةاإلسرائيليين يعارض نصف : استطالع إسرائيلي .٣١
١٣  الحاخام األكبر إلسرائيل يرفض فكرة االنتقام ردا على عملية القدس .٣٢
١٣  " بالمواد الغذائية لغزةاإلرهابتموين "محاكمة تاجر إسرائيلي بتهمة  .٣٣
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    :لشعباألرض، ا

١٣  ية بسبب تهديداتسرائيلالشيخ رائد صالح يمتنع عن حضور تحقيق للشرطة اإل .٣٤
١٣  االحتالل يحتجز صحفيا لمنعه من تصوير عملية دفن منفذ عملية القدس .٣٥
١٤  طينيا في الضفة الغربية المحتلة فلس٢٥ي يعتقل سرائيلاالحتالل اإل .٣٦
١٤  مستوطنون يهاجمون مدرسة في الخليل .٣٧
١٤  االحتالل يخلف جريحا بحالة خطيرة ودمارا في عدة منازل بقلقيلية .٣٨
١٤  تدهور االقتصادتزخر بصور البؤس نتيجة الحصار وغزة : تحقيق .٣٩
١٥   في الخليل مترا٢٧٠ً مدخل مغلق في مسافة ال تزيد على ١٠١هناك : القواسمي .٤٠
   

   :صحة
 ١٥   يلتقي وفداً طبياً فرنسياً غزةرئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار .٤١
   

   : األردن
١٥ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية: الذهبي خالل مشاركته في القمة اإلسالمية .٤٢
   

   :لبنان
١٦  "يةسرائيلاإل" على العدوانية عملية القدس رّد:  االشتراكيالحزب التقدمي .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
١٦   فتح معبر رفح الحدودي بشكل رسمي هذا الشهر: مصادر مصرية .٤٤
١٦  مصر تطرح خطة جديدة للتهدئة .٤٥
١٦   لألراضي المحتلة يزيد من فرص اإلرهابإسرائيلاستمرار احتالل : هشام يوسف .٤٦
١٧ ت لنصرة غزةمقترحا.. من العوا إلى أوغلو .٤٧
١٧   الرئيس السنغالي يدعو الفلسطينيين للتوحد .٤٨
١٧  نتطلع لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس: مبارك أمام قمة داكار .٤٩
١٧  رائم الحربيين بجإسرائيلمنظمة المؤتمر اإلسالمي تريد محاكمة  .٥٠
١٨   ماليزيا تدعو إلى مساعدة الفلسطينيين على خلق دولة مستقلة .٥١
١٨   ليست آمنة" إسرائيل"عالقاتنا مع : وزير مصري .٥٢
١٨  اً صارخاًعدوان" األقصى"اتحاد المحامين العرب يعتبر الحفريات تحت  .٥٣
١٨   يةسرائيل مليون دوالر واردات مصر من مدخالت اإلنتاج اإل١٥١ .٥٤
١٩   "يسرائيلاإل"االتحاد البرلماني العربي يدين اإلرهاب  .٥٥
١٩ انتخاب فلسطين نائبا لرئيس القمة اإلسالمية .٥٦
١٩ وصول ثالث طائرات جزائرية محملة بالمساعدات لشعبنا إلى مطار العريش .٥٧
   

   :دولي
١٩   ليست خطوة باتجاه الحرب المنطقةإلى  تشينيزيارة": مركز الزيتونة"مدير  .٥٨
٢٠  من أفراد األمن الفلسطيني٦٠٠دريب  تمول برامج تأمريكا: ويلش .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٠١٨:         العدد                  ١٤/٣/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

٢٠  سياسي أمريكي بارز يدعو للحوار مع حماس .٦٠
٢٠   لرفضها التقارب مع إسرائيلالسعوديةحملة منظمة في الكونجرس ضد  .٦١
٢١  لي المدنيين الفلسطينيينكي مون يدين الهجمات اإلسرائيلية ع .٦٢
٢١ ضد أهل غزة" إسرائيل"األمم المتحدة تحتج على سياسة  .٦٣
٢١   ايطاليا تتعهد بتنفيذ توسعة في مستشفى فلسطيني بمدينة غزة  .٦٤
٢١ ٢٠٠٦على عدوان " لإسرائي"محكمة الضمير العالمية تجرم  .٦٥
٢١  لقطاع غزةإضافي إسترلينيبريطانيا تقدم مليوني جنيه  .٦٦
٢٢  مليون يورو بدل فواتير متأخرة على السلطة٥،٩اإلتحاد األوروبي بصدد تسديد .٦٧
٢٢  هاكات إسرائيل في مايو المقبللندن تستضيف مؤتمراً عن انت .٦٨
٢٢  افتتاح معرض باريس للكتاب وسط مقاطعة إسالمية .٦٩

   
    :مختارات

٢٣  أخرىول كنيسة قطرية كاثوليكية تتبعها خمس كنائس أ .٧٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  محمد أبو رمان... الجزء الغاطس من األزمة: اساألردن وحم .٧١
٢٤  عريب الرنتاوي... شكوى عباس من باراك .٧٢
٢٥  باتريك سيل... أّي من أنظمة الشرق األوسط بحاجة إلى تغيير؟ .٧٣
٢٧  وليد السمور... ئيلسرامباراة في الوالء والدعم إل .٧٤
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  ويتعهد المحافظة على الوحدةبحملة تطهير عرقي في القدس " إسرائيل"عباس يتهم  .١

أمـس  " إسـرائيل "اتهم الرئيس الفلسطيني    : )رويترز (نقالً عن  ١٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
في القدس الشرقية العربية عن طريق حظر بناء مساكن للفلسطينيين وعزل           " قيبحملة تطهير عر  "بالقيام  

عباس أمام قمة منظمة المؤتمر اإلسالمي في داكار إن         الرئيس  وقال   .المدينة عن الضفة الغربية المحتلة    
روح استعدادها لاللتزام ب  " إسرائيل"نجاح محادثات السالم بوساطة الواليات المتحدة يعتمد على أن تظهر           

" يةسـرائيل اإل"إن شعبنا في القدس يواجه حملة تطهير عرقي عبر مجموعة من القرارات             "وقال  . العملية
 ذلك عزل المدينة عـن      إلىكفرض الضرائب الباهظة ومنع البناء وإغالق المؤسسات الفلسطينية مضافاً          

 علـى األرض اآلن     ما يجري "وأضاف   ".محيطها في الضفة الغربية نتيجة بناء جدار الفصل العنصري        
  ".مخالف لكل ذلك

 اإلسـالمية  القدس بمقدسـاتها     إن" عباس   قال: وكاالتنقالً عن ال   ١٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وأضافت  
 أساسـات  تحـت    أخطرهابسبب تواصل عمليات التهويد والحفريات التي يجري        .. والمسيحية في خطر  

  ".لب دعما استثنائيا من دول وشعوب امتنا في القدس يتطأهلنا دعم صمود إن"مضيفا " األقصىالمسجد 
 جهودنا من اجل استعادة وحـدتنا       أقصى نبذل   إننا لكم   أؤكد"وحول الوضع الداخلي الفلسطيني قال عباس       

  ". بدونها ال نستطيع الحصول على حقوقناألنه
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ـ         ):وفا(نقالً عن وكالة     ١٤/٣/٢٠٠٨ الحياة الجديدة    وجاء في  رب  أكد الرئيس عبـاس، أن رغبـة الع
وشـدد  . والمسلمين في السالم، يجب أن يقابلها من الطرف اآلخر استعداد لتلبية متطلبات عملية الـسالم              

على التمسك بالثوابت الوطنية، مجددا االلتزام بالسالم الشامل والعادل، وقال إن هذا السالم هو خيارنـا                
ة إلى دعـم منظمـة التحريـر فـي          ودعا القمة اإلسالمي   .االستراتيجي المنسجم مع تعاليم ديننا الحنيف     

ي، مؤكدا أن ال حل دون القدس والالجئين وغيرهما من قضايا           سرائيلالمفاوضات الصعبة مع الجانب اإل    
 عدم السماح ألي كان وتحت أي ظرف بالمس بالوحدة الجغرافية والسياسية بـين              أكدكما   .الحل النهائي 

  . ذات الحدود المؤقتةالضفة وقطاع غزة، ورفض الحلول األحادية أو الدولة
،  تصريحات عباس  أولمرتي  سرائيلرفض ناطق باسم رئيس الوزراء اإل     : ١٤/٣/٢٠٠٨البيان  وأوردت  

عملية السالم تواجه العديد من العقبات والقيادة يجب أال تـساهم فـي هـذه               "وقال الناطق مارك ريجيف     
 ".العقبات من خالل التصريحات التحريضية

شـون مكورمـاك    أن  اليستير طومـسون ،دكارنقالً عن مراسلها في  ١٣/٣/٢٠٠٨رويتـرز   وذكرت  
 مثاال  األرجحعلى  "كان  " تطهير عرقي " استخدام عباس لتعبير     إن قال   األمريكيةالمتحدث باسم الخارجية    

  ."لخطاب سياسي مفرط في االنفعال
  
  نواب حماس يعيدون انتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي بالتزكية .٢

أعاد نواب حركة حماس     : أشرف الهور  ، غزة نقالً عن مراسلها في    ١٤/٣/٢٠٠٨عربي  القدس ال نشرت  
في المجلس التشريعي أمس الخميس انتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي الحالي بالتزكية لمدة عام في               

أحمـد  .دوقال  . يةسرائيل النواب المعتقلين في السجون اإل     ىافتتاح أعمال دورته العادية الثالثة وفاء لألسر      
بحر في جلسة حضرها نواب حماس في غزة والحاصلين علي توكيالت من نواب الحركة المعتقلين في                

 ٧٠ للدورة الثالثة التي اكتمل فيها النصاب بحضور         ى للفترة األول  ى الجلسة األول  إن :يةسرائيلالسجون اإل 
ب هيئة رئاسة التـشريعي بالتزكيـة        نائباً معتقالً النواب الحاضرين، أعادت انتخا      ٣٧نائباً ووكَل خاللها    

 بالتزكيـة أو  إمـا  أن انتخاب رئاسة التـشريعي يـتم   ىوذلك تماشياً مع القانون األساسي الذي ينص عل 
وطالب بحر الدول العربية المجتمعة في قمة دمشق أن يضعوا القضية الفلسطينية فـي أولـي                 .الترشيح

وأكد بحر علي أن الشعب الفلسطيني لـن يـستجدي           .اهتماماتهم نظراً لما يواجهها من تحديات وصعاب      
التهدئة ولن تكون من طرف واحد كما كان في السابق، مشدداً علي ضرورة أن تكون التهدئة متزامنـة                  

  . ثوابته وتفك الحصار وتفتح المعابرىومتبادلة وشاملة تحفظ وحدة الشعب الفلسطيني وتحافظ عل
التي اتخذها المجلس في جلساته السابقة تنتظر مصادقة الرئيس          أن مشاريع القوانين والقرارات      ىوأكد عل 

 بالتشريعي وفور مصادقة الرئيس تنشر في الجرائد الرسمية وتصبح سارية           إقرارهاعباس بعد شهر من     
  .المفعول، ومنها مشروع قرار تحريم التنازل عن القدس

قال أمـين عـام المجلـس       :  جاد  حامد ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وأوردت  
الحديث عن دورة عادية ثالثة     : " في تصريحات صحافية   خريشة إبراهيم    عن حركة فتح   التشريعي النائب 

لتكريس االنقسام وتعميق األزمة السياسية فـي  " حماس"للمجلس التشريعي ليس إال مسرحية هزلية تنفذها   
الناحية القانونية، وال يمكن وصف ما جرى اليـوم         الداخل، لكنها مسرحية ومشهد إعالمي ال قيمة له من          

" حمـاس " وهو يعكس عدم رغبة      ...بأنه جلسة أصال، ألن المجلس ال ينعقد إال بدعوة من الرئيس عباس           
  .، على حد تعبيره"في الحوار والوحدة الوطنية، ألن من يدعو إلى ذلك ال يجب أن يكرس االنقسام

  
  لمعبر رفح" حماس" ترفض إدارة مشتركة مع حكومة فياض .٣

لمعبر رفح  " حماس"رفضت السلطة الفلسطينية فكرة إدارة مشتركة مع حركة          : منتصر حمدان  -رام اهللا   
إن أي ظهور لحركة حماس     "وقال وزير األسرى في حكومة تسيير األعمال اشرف العجرمي          . الحدودي
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 أنه إذا ما أريد فتح المعبـر        "الخليج"ـوأضاف ل ". إلغالقه" إسرائيل"ـعلى المعبر سوف يعطي المبرر ل     
  . تحرص على عدم الظهور بأي شكل من األشكال على المعبرأن" حماس"فإن على 

 العجرمي في رام اهللا، عن اتخاذ البرلمان األوروبي قرارا بتشكيل لجنة برلمانيـة              أعلنومن جانب آخر    
وكشف العجرمي عن    .تاللأوروبية تتولى زيارة أراضي السلطة وزيارة النواب األسرى في سجون االح          

 البرلمان  إلى" يسرائيلاإل"واالتحاد األوروبي في أعقاب الرسالة التي بعث بها السفير          " إسرائيل"توتر بين   
ال يوجـد   "األوروبي ردا على طلب األخير حضور جلسة استماع عقدها الوفد الفلسطيني حيث قال فيها               

ره البرلمـان األوروبـي اسـتخفافا وإهانـة لالتحـاد           ، األمر الذي اعتب   "إسرائيل"معتقلون سياسيون في    
 أسيرا فلـسطينيا    ٤٢، حول المخاطر المحدقة بحياة نحو       "الخليج"ـوردا على سؤال خاص ل    ". األوروبي

 أسيرا فلـسطينيا يعـانون مـن        ١٥٠هناك  "مريضا موجودين في مستشفى سجن الرملة العسكري قال         
 ".أمراض خطيرة وحياتهم مهددة في أي وقت

  ١٤/٣/٢٠٠٨خليج اإلماراتية ال
  
  رتيبات لعقد لقاء بين حماس وفتحوتفدان من منظمة التحرير وحماس يزوران صنعاء و .٤

 صنعاء وفـدان مـن منظمـة        إلىيصل منتصف األسبوع المقبل      :االتحاد - مهيوب الكمالي  - صنعاء
 "فـتح " رئـيس كتلـة      التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها من المتوقع أن يترأس احدهما عـزام األحمـد            

 يتوقع أن يرأسه خالد مشعل رئيس مكتبهـا الـسياسي، للبـدء فـي               "حماس"، ووفد من حركة     البرلمانية
حوارات بشأن مبادرة اليمن لرأب الصدع الفلسطيني، وحل الخالفات العالقة، وتوحيد الصف لمواجهـة              

صنعاء، إن هنـاك ترتيبـات       في   "حماس"وقال مصدر في مكتب      .ي المستمر سرائيلتحديات العدوان اإل  
  . بإشراف البرلمان العربي وحضور ممثلين عنه"فتح" و"حماس"تجري لعقد لقاء بين وفدي 

وأكد الدكتور أحمد الديك سفير دولة فلسطين وممثل منظمة التحرير في صنعاء، أن الرئيس عباس عبر                
بنودها، مؤكـداً موافقـة منظمـة       عن موافقته الصريحة والعلنية والواضحة على المبادرة اليمنية بكافة          

  .التحرير وفصائل العمل الوطني على المبادرة
 ١٤/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  مقربون من عباس يؤكدون التمسك بالمبادرة العربية  .٥

ـ         : يوسف كركوتي  -دمشق   إنـه لـيس    " الخلـيج "ـقالت مصادر قيادية مقربة من الرئيس الفلسطيني ل
ة دمشق المقبلة التخلي عن المبادرة العربية، بل تعزيزها بآليات عملية كي            مطروحاً على جدول أعمال قم    

وأضـافت أن   ". يسـرائيل اإل"للصراع العربي   " شاملة"تشق طريقها، لتحتل مكانها في مرجعيات تسوية        
هناك إجماعا عربيا على أنه ال يجوز إسقاط خيار التسوية، وحسب المصادر فإن بعـض التـصريحات                 

وكشفت المصادر عـن أن الورقـة       . عمرو موسى حول المبادرة فهمت بشكل مغلوط      التي صدرت عن    
الفلسطينية التي ستقدم إلى القمة ستطلب من القادة العرب إدارة حوار مع واشنطن إلعادة تصويب العملية                

للشروع في مفاوضات جدية حـول      " إسرائيل"س، بالضغط على    يالسياسية التي انطلقت في مؤتمر أنابول     
 الحل النهائي، وفك الحصار عن قطاع غزة، ووقف االجتياحات واالغتياالت وعمليات االستيطان             قضايا

  . في القدس التي تهدد مصير عروبة القدس
  ١٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 "خريطة الطريق" والتهرب من استحقاقات عباسي يهدف إلضعاف سرائيلالتصعيد اإل: حّماد .٦

 صـعدت   إسـرائيل مر حماد المستشار السياسي للـرئيس الفلـسطيني، إن          قال ن :  صالح النعامي  - غزة
، ونسف الجهود المصرية    "خريطة الطريق "عدوانها على الضفة الغربية للتهرب من استحقاقاتها في خطة          



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ١٠١٨:         العدد                  ١٤/٣/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

ـ  . الهادفة للتوصل لتهدئة شاملة مع الفصائل الفلسطينية، وإضعاف أبو مازن          الـشرق  "وفي تصريحات ل
د إلى أن المنسق األميركي الجنرال كيث دايتون أبلغ القناصل األجانب فـي القـدس               ، أشار حما  "األوسط

كما .  من خالل عملياتها العسكرية تتعمد إضعاف السلطة واألجهزة األمنية وإحراجها          إسرائيلمؤخراً، أن   
ـ         استحقاقات  مهنية األجهزة األمنية الفلسطينية وجديتها في تطبيق      "أشار إلى أن دايتون في المقابل أشاد ب
 تهدف من خالل تـصعيدها العـسكري   إسرائيل، محذرا من أن "السلطة، كما وردت في خريطة الطريق     

األخير في الضفة الغربية إلى جر الفلسطينيين لردود فعل، سواء على شكل وقف المفاوضات، أو الـرد                 
  .في المفاوضاتبتصعيد العمليات المسلحة لكي تبرر تل أبيب تنصلها من الوفاء باستحقاقاتها 

 ١٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  السلطة الفلسطينية تؤكد استمرار المقاومة حتى دحر االحتالل بعد اغتياالت بيت لحم .٧

 أكدت السلطة الفلسطينية في بيان شديد اللهجة الخميس         :وكاالتوال وبرهوم جرايسي    – الناصرة   ،رام اهللا 
بعـد  "  الوحـشية  إسرائيلجرائم  "مستنكرة  " الحتاللالمقاومة حتى دحر ا   "أن الشعب الفلسطيني سيواصل     

السلطة الوطنيـة تحمـل حكومـة       "وقالت السلطة في بيان إن       .اغتيال أربعة ناشطين في الضفة الغربية     
حكومـة   "البيـان إن  وتابع   ". كافة التداعيات المترتبة على الجرائم الوحشية بحق شعبنا وأبنائنا         إسرائيل
هذا الـشعب   "، مؤكدا أن    "ذه الجرائم ستفت من صمود الشعب الفلسطيني       تخطئ إن توهمت أن ه     إسرائيل

سيواصل صموده وتمسكه بأرضه ومقاومته لالحتالل واالستيطان حتى دحـر المحتلـين والمـستوطنين          
  ". دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريفوإقامة

  ١٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  يدين جريمة االغتيال في بيت لحم التشريعي .٨

 عبرت رئاسة المجلس التشريعي عن إدانتها الشديدة للجريمة النكراء والمجـزرة            : مراسل القدس  -ة  غز
التي ارتكبت في الضفة الغربية على يد       ، و الجبانة ضد خيرة المقاومين من سرايا القدس، في أبشع صورة         

ئيس عباس بتحمـل    وطالب رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر الر        .ية الخاصة سرائيلالقوات اإل 
مسؤولياته في وقف كافة أشكال االتصال والمفاوضات مع الحتالل فلم يعد مقبوال وال بأي شـكل مـن                  

  .األشكال أن تجرى مفاوضات عبثية يدفع ثمنها مواطنينا ومجاهدينا بدم بارد
 ١٣/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   الوطني والعودة للحواراتاوضفمية ويطالب بوقف السرائيلالطويل يدين الجرائم اإلالتائب  .٩

 دان النائب حسام كمال الطويل عضو اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي جـرائم             : مراسل القدس  -غزة  
ي في الضفة والتي وصفها بالوحشية والتي راح ضحيتها خمسة شهداء من المناضلين             سرائيلاالحتالل اإل 

السلطة الوطنية بقطع كافة االتـصاالت مـع الجانـب          وقادة االنتفاضة في بيت لحم وبلدة عتيل، مطالباً         
 العودة الفورية لمائدة الحوار الـوطني مـن أجـل    إلى التفاوض، كما دعا أشكالي ووقف كافة  سرائيلاإل

  .استعادة الوحدة الوطنية
 ١٣/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   القاهرةفينبيل عمرو يتسلم مهام منصب سفير فلسطين  .١٠

 مهام منصبه الجديد     عمرو مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الثقافة واإلعالم رسمياً         يتسلم نبيل  :القاهرة
وصـرح   . مايو المقبل خلفا للسفير منذر الـدجانى       /أيار بداية شهر    فيكسفير لدولة فلسطين لدى مصر      

س  أحمد نظيف ومجل   المصري القاهرة إنه قام بتوديع رئيسي مجلس الوزراء         في" القدس"الدجانى لمراسل   
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 مـصر وكبـار     فـي الشورى صفوت الشريف وعدد من الوزراء والسفراء العرب واألجانب المعتمدين           
  . مصرفي واالقتصادرجال الفكر والسياسة 

 ١٣/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  نائبة نجاة أبو بكر تطالب األمم المتحدة بإغالق أبوابها ال .١١

 عضو المجلس التشريعي، أمس، األمـم المتحـدة         نجاة أبو بكر  " فتح"طالبت النائبة عن حركة     : )أ.ب.د(
وتساءلت في تصريح صـحافي     . الفلسطينيين"  شرعية الغتيال  إسرائيلتعطي  "بإغالق أبوابها وذلك ألنها     

أمس خمسة فلسطينيين   ) أول" (إسرائيل"األمم المتحدة في حماية الشعوب وقد اغتالت وأعدمت         "عن دور   
 تستهدف الفلسطينيين بطريقة بشعة وخارجة عـن        إسرائيل"ت أن   وأضاف". بدم بارد في بيت لحم وصيدا     

النصوص األدبية واألخالقية ضاربة عرض الحائط بكل القيم واألخالق المثلى التي مـن المفتـرض أن                
 ".تلتزم بها كدولة محتلة لشعب أعزل

  ١٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ية السلوفينية لدعم الموازنة والممثل الفلسطينيةتوقيع اتفاقية بين وزارة المالية .١٢

، اتفاقية مـع ممثـل جمهوريـة        أمسسالم فياض رئيس الوزراء، وزير المالية،       . وقع د  : وفا –رام اهللا   
سلوفينيا لدى السلطة الوطنية، لدعم موازنة السلطة بمبلغ رمزي، وذلك في مقر وزارة المالية فـي رام                 

 ألف يورو لـدعم     ١٥٠، بمساهمة مالية رمزية قيمتها      وتعهدت جمهورية سلوفينيا، بموجب االتفاقية     .اهللا
 لالتحاد  الجديدةموازنة السلطة الوطنية، ومساندة الشعب الفلسطيني وستتم المساهمة بها من خالل اآللية             

 .األوروبي
 ١٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  سرالحكومة المقالة تقرر تخصيص مليون ومائة ألف شيكل إلصالح األضرار في المدا .١٣

 قررت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية تخصيص مليون ومائة ألف شـيكل             : مراسل القدس  -ة  غز
  .يةسرائيلالتي تضررت من االجتياحات اإل، إلصالح األضرار في مدارس محافظات قطاع غزة

 ١٣/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  يات اغتيالي يحاول استباق أي تهدئة بتنفيذ عملسرائيلاالحتالل اإل :أبو عبيدة .١٤

ي يحاول استباق   سرائيلاالحتالل اإل  إن" "قدس برس "قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام لوكالة         : غزة
نحن نتوقع تصعيد قريب    "، مضيفا   "أي تهدئة بتنفيذ هذه االغتياالت سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة           

طرة دم تسيل في غزة والضفة سـوف تكـون   ي في غزة، ونؤكد هنا أن كل قسرائيلمن قبل االحتالل اإل 
   ".حافز اكبر لضرب االحتالل تنفيذ عمليات قريبا ضد االحتالل

 ١٣/٣/٢٠٠٨قدس برس
  
  "حماس" فياض والشروع بالحوار مع إقالة إلىتدعو عباس " ىكتائب األقص" .١٥

باس اقالـة    امس نجدد دعوتنا للرئيس ع     ،في بيان صحافي  ى،  قالت كتائب االقص   : وليد عوض  -رام اهللا   
سالم فياض الذي أسقط المقاومة من برنامج حكومته، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة وطنية تسير جنبا الى                

وطالبت كتائب االقصى في بيانها بوقف المفاوضـات مـع           .جنب بالتفاوض والكفاح والنضال والمقاومة    
ائب عباس بالحوار مـع حركـة       كما طالبت الكت   . باالضافة الى وقف كامل للتنسيق األمني معها       إسرائيل

حماس والرجوع الى طاولة الحوار ألنه الطريق الوحيد العادة اللحمة الى شعبنا ولتقوية جبهتنا الداخلية               
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وأكدت كتائب األقصى أنها تقف في ساحة المواجهة جنباً الى جنب مـع الفـصائل                .الصامدة والمقاومة 
 القدس وأبو علي مصطفي وألوية الناصر صالح الدين،         الفلسطينية جمعاء، ال سيما كتائب القسام وسرايا      

ودعتهم لمد يد الشراكة في العمل العسكري من جديد العادة البوصلة الـى اتجاههـا الـصحيح ورأب                  
  .الصدع

  ١٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   له أبعاد سياسية خطيرة" إسرائيل"في ظل المجازر التي ترتكبها المفاوضات : قدورة فارس .١٦

التفـاوض  " عبثية"اكد القيادي البارز في حركة فتح بالضفة الغربية قدوره فارس امس :  د ب أ  -رام اهللا   
 تنم عن مخطط له     إسرائيلالتي ترتكبها    إن االتصاالت والمفاوضات في ظل المجازر     "، قائال   إسرائيلمع  

 فذلك لـيس    إذا كنا نتفاوض على دولة فلسطينية     "واضاف في تصريحات صحفية      ".أبعاد سياسية خطيرة  
الميـاه  "وتـابع    ".مجرد كلمة وإنما يفترض أن يكون هناك أرض ومقدسات وكل هذه المسائل مستهدفة            

 واألراضي تنهب على مدار الساعة لم يبق        إسرائيل والحدود مسيطر عليها من      إسرائيلمسيطر عليها من    
سم فتح في الضفة الغربية، في      بدوره، قال فهمي الزعارير الناطق با      ".هناك مقومات لبناء دولة فلسطينية    

عملية االغتيال التى جرت االربعاء تؤكد انـه ال يوجـد           "المحلية إن   " صوت فلسطين "اتصال مع إذاعة    
  .باألساس تهدئة

  ١٤/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  لجان المقاومة الشعبية تؤكد على أن وقف العدوان هو أساس التهدئة .١٧

سم لجان المقاومة الشعبية، إنه ال حديث عن التهدئـة فـي    أبو مجاهد، الناطق الرسمي با  قال: ألفت حداد 
ي المتصاعد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلـة، واسـتمرار             سرائيلظل العدوان اإل  

الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك، واستمرار االستيطان وتوسـعه، وارتكـاب الجـرائم بحـق               
 .داني الذي تمارسها الوحدات الخاصة في شوارع الـضفة المحتلـة          المقاومين عبر عمليات اإلعدام المي    

وكشف أبو مجاهد أنه إذا كانت هناك جهود حول التهدئة فإن أساسها يجب أن يكون وقف العدوان علـى                   
 .شعبنا في الضفة والقطاع بمختلف أساليبه

  ١٣/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  الحتاللاللقاء الثالثي اليوم تغطية سياسية لجرائم ا: خالد البطش .١٨

 االغتيال الذي جرى في مدينة بيت لحم يـستهدف تكـريس            القيادي في الجهاد إن   البطش  خالد   قال:غزة
ال " االنقسام السياسي في الداخل، ودعا الرئيس محمود عباس إلى وقف كل أشكال المفاوضـات، وقـال      

لدماء وتشييع الشهداء،    أمريكي على وقع ا    -ي  إسرائيل -يعقل عقد اجتماع ثالثي اليوم بحضور فلسطيني        
، "فهذا شكل من أشكال التغطية السياسية على جرائم االحتالل، والمطلوب وقف كل أشكال المفاوضـات              

  .على حد تعبيره
 ١٣/٣/٢٠٠٨قدس برس

  
  " إسرائيل" تظاهرة سياسية تهتف ضد االتفاقات مع إلىجنازة الشهداء األربعة تتحول  .١٩

 في مدينة بيت لحـم      إسرائيلازة الشهداء األربعة الذين اغتالتهم      تحولت أمس جن  :  محمد يونس  -رام اهللا   
ية المعروفة تاريخياً للفلسطينيين، وانما ايضا      سرائيلالى تظاهرة وطنية عارمة، ليس فقط ضد السياسة اإل        

. ، حسب وصف محافظ المدينة صالح التعمـري       "ال تحترم اتفاقات وال عهود    "ضد عقد اتفاقات مع دولة      
رة آالف مواطن في مسيرة التشييع التي اطلق فيها البعض شعارات غيـر مألوفـة فـي         وخرج نحو عش  
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وانطلقت الجنازة الجماعية مـن سـاحة       . إسرائيللدوره في الحرب على     " حزب اهللا "المدينة مثل تمجيد    
  . المهد الى مقبرة المدينة وسط هتافات تطالب باالنتقام

خلت مدينة بيت لحم بهدف اعتقال االربعة، اتخـذت قـراراً           التي د " الوحدة الخاصة " ان   إسرائيلواعلنت  
ـ    . ميدانياً بقتلهم بعد ان وجدتهم يحملون اسلحة       انهم تلقوا فـي اليـوم      " الحياة"لكن معارف األربعة قالوا ل

 تريد ان تقتلهم وليس     إسرائيلية أبلغهم فيها ان     سرائيلذاته مكالمات هاتفية من ضابط في االستخبارات اإل       
االخبارية ناصر اللحام ان االربعة زاروه فـي مكتبـه قبـل            " معا"وقال رئيس تحرير وكالة     . لهمان تعتق 

وقال اللحام  . ي هددهم باغتيالهم وليس اعتقالهم    سرائيلساعة من تعرضهم لالغتيال وابلغوه ان الضابط اإل       
  .بقرار القتلي الذي ابلغه سرائيلان البلبول سجل المكالمة الهاتفية للضابط اإل" الحياة"لـ 

 ان االخيرة أرادت من االغتيـاالت أن        إسرائيلفي المقابل، رأى معلقون كبار في الشؤون العسكرية في          
  . ، وان التهدئة لن تشمل الضفة"قواعد اللعبة"أنها من يقرر " حماس"تقول لـ

  ١٤/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  "إسرائيل" يطالبون بوقف المفاوضات مع" مبعدو المهد" .٢٠

طالب مبعدو كنيسة المهد امس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة تـسيير              : د ب أ   -غزة  
 ردا على اغتيال خمسة     يسرائيلاألعمال في الضفة الغربية بوقف االتصاالت والمفاوضات مع الجانب اإل         

ن الحكومتي"ودعا المبعدون في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة           .نشطاء فلسطينيين في الضفة األربعاء    
الفلسطينيتين تسيير األعمال فى الضفة الغربية، والمقالة في قطاع غزة إلى ترتيـب الـصف الـداخلي                 

خيـار  "وشددوا على    ".ي بقوة سرائيلالفلسطيني على قواعد الوحدة الوطنية من أجل مواجهة االحتالل اإل         
  ."يسرائيلالمقاومة باعتباره الخيار األول واالستراتيجي في مواجهة االحتالل اإل

  ١٤/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  عين  منفذ عملية القدس على دفنه فجرا دون مشاركة مشّيأسرةقوات االحتالل تجبر  .٢١

ي في الساعة الثالثة فجر امس اسرة منفذ عملية         سرائيلاجبرت قوات االحتالل اإل    : وليد عوض  -رام اهللا   
ـ             ي دفنـه، فـي حـين منعـت         القدس الشهيد عالء ابودهيم على دفنه دون جنازة او مشاركة االهالي ف

   .الصحافيين من التقاط اية صورة لعملية دفنه وحالت دون وصولهم الى منزل عائلة ابو دهيم
  ١٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   تنفي االتفاق على اقتراح مصري بنشر حرس الرئاسة الفلسطينية في معابر غزة"حماس" .٢٢

 إسـرائيل عـن أن    " هآرتس"نشرته صحيفة   نفت حركة حماس ما     :  وكاالت األنباء  -األراضي المحتلة   
والحركة وافقتا على اقتراح مصري يقضي بنشر قوات الحرس الرئاسـي الفلـسطيني علـى المعـابر                 

إنـه  " التوصل التفاق نهائي، وقـال       يزهر  أبو يونفى المتحدث باسم حماس سام    . الحدودية لقطاع غزة  
  .بالرغم من ذلك حصل تقدما جوهرياً

  ١٣/٣/٢٠٠٨صحيفة المصري 
  
   قمة دمشق من مضمونها إلفراغأمريكا ضغطت من أجل التهدئة : خالد البطش .٢٣

في حديث أدلي به لـ     ،  القيادي في حركة الجهاد أمس    خالد البطش،   قال   : من زهير اندراوس   -الناصرة  
ذا ا. ي دائمـا  سرائيل نحن نؤكد أن كل ما يتعلق بالتهدئة، فان الكرة موجودة في الملعب اإل             ،القدس العربي 

 عدوانها علي الشعب الفلسطيني، والتهدئة كانت متبادلة ومتزامنة وشـاملة فـي الـضفة               إسرائيلأنهت  
  .الغربية وقطاع غزة ووقف العدوان علي أبناء شعبنا
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 فـي تحقيـق     إسرائيل التهدئة جاء بعد فشل      ى أريد أيضا ان اؤكد أن هذا االلحاح الكبير عل          البطش وقال
لساخن علي شرق بلدة جباليا وقطاع غزة، وبالتالي فان هذه الحملة فشلت فـي              أهدافها في حملة الشتاء ا    

   . المنطقة لتدعو الي التهدئةىتحقيق األهداف، ولذلك جاءت كوندوليزا رايس ال
شرطنا للتهدئة هو فتح المعابر، السلطة الفلسطينية أفضل للـشعب الفلـسطيني مـن              : وحول المعابر قال  

 ال نمانع في ان تتسلم السلطة المسؤولية علي المعـابر، وال            يي الجهاد االسالم  الصهاينة، وبالتالي نحن ف   
يهمنا من يتسلم حكومة اسماعيل هنية أم الرئيس محمود عباس، فهذا غير مهم، المهم ان يبقـي المعبـر                   
ا تحت سيطرة الفلسطينيين، لكن خالفاتنا الداخلية يمكن ان نقوم بحلها عن طريق الحوار ويمكن ان نحله               

  .عبر مصالحة وطنية
  ١٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   غير معني بالتوصل إلى تهدئةاالحتالل :نافذ عزام .٢٤

ية سرائيل، إن السياسة اإل   "إيالف"قال نافذ عزام القيادي في الجهاد اإلسالمي لـ         : نجالء عبد ربه   -غزة  
 غيـر معنـي   االحتاللثبت أن تقوم بالمراوغة والمماطلة، وجريمة االغتيال بحق قادة الجهاد اإلسالمي ت      

 . مقدمة على أي شـيء آخـر  لالحتاللبالتوصل إلى تهدئة أو باستقرار في المنطقة، ألن األجندة األمنية    
وأكد القيادي في الجهاد اإلسالمي أنه لن يكون هناك جدوى من أي مبادرات تطرح ما لم تحـصل هـذه     

ي على شعبنا، مشيرا إلـى أن هنـاك         سرائيلإلاألطراف على ضمانات حقيقية وجادة لوقف تام للعدوان ا        
  .قضايا كثيرة نوقشت خالل اللقاءات التي جرت مع األخوة المصريين ومن ضمنها قضية التهدئة

  ١٤/٣/٢٠٠٨ إيالفموقع 
  
  تتعمد نسف التهدئة بالجرائم والحصار" إسرائيل: "فصائل فلسطينية .٢٥

ـ         نددت   :محافظات امـس بالجريمـة    دا، وجبهـة النـضال،      كل من حركة فتح، جبهة التحرير، حزب ف
وقالت القوى في بيانات    . االحتاللية التي اسفرت عن اغتيال اربعة من المقاومين في بيت لحم امس االول            

 تتعمد نسف التهدئة العادة الساحة الى مربعات العنـف المتبـادل لطمـس فـرص                إسرائيلمنفصلة ان   
وحملت القوى في بياناتهـا قـوات االحـتالل          .السالمالمفاوضات والجهود العربية والدولية لدفع عجلة       

المسؤولية عن التداعيات المرتقبة للجريمة البشعة في بيت لحم اضافة الى جرائم االحتالل االخرى فـي                
  .الضفة وغزة

 ١٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مئات القنابل البشرية في غزة والقطاع جاهزة ..  تعّد لعملية ضخمة"الجهاد" .٢٦

، أن  "الجريـدة "، في لقاء مع     "سرايا القدس "كشف أبو دجانة، القائد العسكري في       : ية درويش  سم -غزة  
االيام القليلة القادمة ستشهد مزيدا     "، مؤكدا ان    "يسرائيلتعد لعملية كبيرة وضخمة داخل العمق اإل      "منظمته  

سرايا القدس أسقطت   "وأعلن القائد العسكري، ان      ".سرائيلمن الهجمات النوعية، والضربات الموجعة إل     
كل الخيارات امام االغتياالت االخيرة في الضفة الغربية وعمليات االعتقال، وستبقى المقاومة والعمليات             

ـ    ".الجهادية، وال صوت سيعلو فوق صوت الصواريخ والمقاومة        مئـات  "ان  " الجريدة"وقال أبو دجانه ل
، " الغربية، جاهزة ومستعدة لـساعة الـصفر       القنابل البشرية في قطاع غزة، والعشرات كذلك في الضفة        

ـ  ، لتوجيه  إسرائيلالضوء االخضر التي حصلت عليه السرايا ومقاتليها لشن عمليات ضخمة في            "منوها ب
  ".صفعة قوية للذين يسعون لتوقيع هدنة مع االحتالل

  ١٤/٣/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
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  بيتهم في حالة موت سريري غال مصابا٣٧٠ً و شهيدا١٣٢ً" محرقة غزة"حصيلة ": حماس" .٢٧
ي على قطاع   سرائيلقالت حركة حماس في تقريرها الصادر عن المحرقة التي قام بها االحتالل اإل            : غزة

شهدت أيام مـا    :" م والذي وصل لوكالة معا نسخة منه         ٥/٣/٢٠٠٠٨ وحتى   م٢٧/٢/٢٠٠٨غزة ما بين    
عب الفلسطيني وخاصة األطفـال والنـساء       تسمى بالشتاء الساخن أفظع عمليات القتل والتنكيل بأبناء الش        

ـًا ٣٢(باإلضافة  )  نساء ٨(و)  طفالً ٢٦) (١٣٢(العزل فقد كان من بين الشهداء        أعزالً صـبت   )  مواطن
وقالت حماس لقد    ".عليهم حمم وطلقات وصواريخ االحتالل وهم أمنين في منازلهم ومدارسهم ومساجدهم          

ـًا ٣٧٠(خلف هذا العدوان     اإلصابات، والكثير منهم في حالـة المـوت الـسريري          بشتى أنواع   )  مصاب
وباإلضافة إلى الخسائر في المباني والمنشآت والمزارع والبنية التحتية، وتشديد الحصار الخـانق علـى               

 .مليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع
  ١٣/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  باراك يتوعد بالموت لكل من قتل يهوديا .٢٨

اغتيـال  " نجاح"تفاخر وزير األمن إيهود باراك، أمس بما أسماه         :   برهوم جرايسي  ،كاالتو –الناصرة  
الناشطين الفلسطينيين األربعة، أول من أمس في بيت لحم، فيما حذر محلالن عسكريان إسرائيليان مـن                

رى قتلـى   وقال باراك في كلمة ألقاها في حفل بـذك         .أن عملية إسرائيل ستضع حدا لحالة التهدئة الناشئة       
إن القتال لم ينته، وهو مستمر في هذه األيـام          "،  "الذين لم يعرف مكان دفنهم    "جيش االحتالل اإلسرائيلي    

في بيت لحم والقدس وغزة، ففي األمس في بيت لحم أثبتنا أن دولة إسرائيل ستالحق كل من قتل يهوديا                   
وحـذّر   ".يـد إسـرائيل ستـصلهم     بيديه، وتالحق حتى من أرسله، فليس مهما كم يمر من الوقت، ألن             

، عاموس هارئيل وآفي يسخاروف، في مقال مشترك لهما من          " هآرتس"المحلالن العسكريان في صحيفة     
أن اغتيال الفلسطينيين الخمسة سينهي حالة الهدوء التي بدأت في األسبوع الماضي، وحتى إنهما وجهـا                

  .ت اإلسرائيلية لتبرير جريمة االغتيالانتقادا مبطنا لألجهزة اإلسرائيلية وشككا في االدعاءا
  ١٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  انتقادات أميركية إلسرائيل لعدم تنفيذ التزاماتها .٢٩

، أمس، إن الواليات المتحدة ستوجه انتقادا حادا إلسرائيل خـالل        "هآرتس"قالت صحيفة   :  الغد –الناصرة  
لفلسطيني لفحص مدى تطبيق االلتزامـات التـي        االجتماع الذي سيعقد اليوم الجمعة، للجانبين والجانب ا       

وحسب ما نشر فإن التقرير سينتقد عدم قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها            .نصت عليها خطة خارطة الطريق    
التي نص عليها البند األول من خطة خارطة الطريق، وخاصة في ما يتعلق بالتقييدات المفروضة علـى                 

  .فة الغربيةحياة المواطنين الفلسطينيين في الض
  ١٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  "الوضع في غزة أسوأ من القنابل النووية": مسؤول إسرائيلي سابق .٣٠

كشف المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية السابق، :  محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة-القدس 
، عن قرب "الراي" مع ، لون ليئيل، في حوار خاص"الحركة من اجل احالل السالم مع سورية"رئيس 

 اإلسرائيلية غير الرسمية في اوروبا، موجها انتقادات -اجراء سلسلة جديدة من المحادثات السورية 
التي يرسلها الرئيس بشار " االشارات االيجابية"الذعة لالدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية لتجاهلهما 

الكثيرين من صناع الرأي "، السيما ان " مع دمشقتفويت الفرصة للتوصل الى سالم"األسد، محذرا من 
 ".العام في واشنطن يعتقدون أن الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني مخطئان بمواصلة عزل سورية
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واعتبر  .نصراهللا في سلّة واحدة، كما نضع بشار األسد وحتى قادة حماسوانه ال يمكن وضع نجاد "واكد 
علينا ان ننظر اوال الى القنبلة النووية التي نخلقها ... القنابل النوويةالوضع في غزة أسوأ من "ليئيل ان 

". احتمال الحرب موجود دائماً في الزاوية"كما اعتبر ان ". مع الفلسطينيين والتي تنفجر من حين الخر
ضرورة االسراع في انجاز صفقة تبادل األسرى مع حزب اهللا وحماس واعادة الجنود "وطالب بـ 
 ". أسرع وقت ممكناألسرى في

  ١٤/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 
  
   مشتركة مع عربأحياء في اإلقامةنصف اإلسرائيليين يعارض : استطالع إسرائيلي .٣١

استطالعا للرأي اعدته جامعة حيفا كشف عن ان نحـو نـصف اإلسـرائيليين              " هارتس"نشرت صحيفة   
عرب داخل الخـط االخـضر بقـوة         في المئة من ال    ٥٦ويؤيد   .يعارض اقامة عرب في احياء إسرائيلية     

 في المئة من اليهود في إسرائيل الى انهم         ٦٩وفي الوقت الذي اشار فيه      . االقامة في نفس الحي مع يهود     
  . بالمائة منهم انه ليس لديهم اصدقاء عرب٥٤يؤيدون الصداقة مع العرب، قال 

  ١٣/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
 
  النتقام ردا على عملية القدسالحاخام األكبر إلسرائيل يرفض فكرة ا .٣٢

 رفض الحاخام األكبر إلسرائيل يونا ميتسغر دعوة جهات يمينية متطرفـة لالنتقـام رداً               -معا-بيت لحم   
بالقدس على اعتبـار أن هـذا األمـر         " مركاز هراف "على عملية القدس التي نفذت داخل المعهد الديني         

اها في اطار مراسم اقميت الليلة الماضية في المعهـد        جاءت اقواله في كلمة الق     .مخالف للشريعة اليهودية  
 .الحياء ذكرى طلبة المعهد الثمانية الذين قتلوا في العلمية

  ١٤/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  " بالمواد الغذائية لغزةاإلرهابتموين "محاكمة تاجر إسرائيلي بتهمة  .٣٣

تموين "اكمة تاجر إسرائيلي يهودي بتهمة بدأت في المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، مح: تل أبيب
واعتقل قبل حوالي السنة، بدعوى انه . بواسطة شركة فلسطينية في قطاع غزة" االرهاب بالمواد الغذائية

ويزعم المدعي . لشركة أبو عكر بغزة بطرق غير شرعية) عدس وأرز وشاي وفستق(باع مواد تموينية 
 .وتعمل على تبييض أموالهما" الجهاد االسالمي"و" حماس"العام ان الشركة الفلسطينية تمول 

  ١٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 ية بسبب تهديداتسرائيلالشيخ رائد صالح يمتنع عن حضور تحقيق للشرطة اإل .٣٤

 أعلن الشيخ رائد صالح، أن معلومات وصلت إليه تفيد بأن عناصر ارهابية : نظير مجلي- تل أبيب
 الى القدس حيث استدعي للتحقيق بسبب ما سموه التحريض على يهودية تخطط الغتياله لدى وصوله

بعث صالح برسالة الى الشرطة يبلغها قد و.  واليهود على خلفية الحفريات في البلدة القديمةإسرائيلدولة 
  .فيها بأنه لن يحضر الى التحقيق بسبب هذه التهديدات، التي يشعر بأنها جادة

  ١٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

   يحتجز صحفيا لمنعه من تصوير عملية دفن منفذ عملية القدساالحتالل .٣٥
الشاباك مصور صحفي مقدسي بحجة محاولته تصوير        ية وأفراد جهاز  سرائيلاحتجزت قوات الشرطة اإل   

لم يطلق  و. عملية دفن منفذ عملية القدس، في مقبرة البلدة مما يتسبب حسب زعمهم في ازعاج الجمهور              
تسود حالة   من جهة أخرى     .ن مراسم الدفن التي استمرت قرابة الثالث ساعات       سراحه اال بعد االنتهاء م    
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من الغضب والتوتر بين أهالي جبل المكبر والسواحرة عموما بـسبب محـاوالت بعـض المـستوطنين      
ن طريقة دفن أبو دهيم التي تمت تحـت جـنح         أالمتطرفين االعتداء على البلدة بين الفينة واألخرى، كما         

فقط عـشرة مـن     ، حيث أرغم    قد ساهمت في تفاقم حدة التوتر والغضب هذه       ،  فجرالعات  الظالم قبل سا  
  .ذوي الشهيد على الحضور للمقبرة ودفن الجثمان تحت تهديد السالح

  ١٣/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة٢٥ي يعتقل سرائيلاالحتالل اإل .٣٦

يا على األقل في أنحاء مختلفة مـن الـضفة الغربيـة،             فلسطين ٢٥ ،اعتقلت قوات االحتالل فجر الخميس    
ن عمليات االعتقال تركزت في مناطق نابلس والخليـل         أ ،وقالت مصادر فلسطينية   .بحجة أنهم مطلوبين  

ادعـت  قـد   و .ورام اهللا وبيت لحم، مؤكدة أن جميع المعتقلين تم نقلهم إلى مراكز التحقيق السـتجوابهم              
الجيش عثرت على كميات من الذخيرة في منازل جرى مـداهمتها فـي             ية أن قوات    سرائيلالمصادر اإل 

ـ مـن ال   ٣٠٥ية أنها اعتقلـت     سرائيلمن جهة أخرى أعلنت الشرطة اإل      و .مدينتي رام اهللا والخليل    ل اعم
تـم إطـالق    وقد  .  بحجة عدم حيازتهم  على تصاريح اإلقامة       "إسرائيل" في أنحاء مختلفة من      ينفلسطينيال

، يين لتشغيلهم الفلسطينيين وتـوفير المبيـت لهـم        إسرائيل ٦ أوقف   كما،  ٧٢ا عدا   سراح معظم العمال م   
  .بحسب االذاعة العبرية

  ١٣/٣/٢٠٠٨قدس برس 
  

  مستوطنون يهاجمون مدرسة في الخليل  .٣٧
 واعتدوا على   ،مسأ ،هاجم مستوطنون متطرفون مدرسة في مدينة الخليل بالضفة الغربية        :  بترا -الخليل  

وفي غضون ذلك، شددت قوات االحتالل من اجراءاتهـا العـسكرية           . رارا بمرافقها حراسها والحقوا اض  
  .مدينة واحتجزت عددا من المواطنين واعتدت على بعضهم بالضربالعلى 

  ١٤/٣/٢٠٠٨الدستور 
  

  االحتالل يخلف جريحا بحالة خطيرة ودمارا في عدة منازل بقلقيلية .٣٨
، دمارا كبيرا في عدد من منازل مواطني مدينة قلقيليـة،   ألحقت قوات االحتالل، فجر امس: وفا -قلقيلية  

وأفادت مصادر أمنية في المدينة أن       .بعد قيامها بعملية عسكرية واسعة استمرت ألكثر من عشرين ساعة         
 آلية عسكرية انسحبت من المدينة فجرا، بعد محاصرتها لعدد من األحياء، واقتحام عدد من               ٢٥أكثر من   

أصـيب خـالل العمليـة مـواطن         كما   .جير وإتالف أجزاء واسعة من محتوياتها     منازل المواطنين، وتف  
  . بالصعبةحالتهوصفت برصاصة معدنية 

  ١٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  تزخر بصور البؤس نتيجة الحصار وتدهور االقتصادغزة : تحقيق .٣٩
ورا صـارخة    يتخذ الفقر والبؤس المستشري في مدن قطاع غزة وبلداته مظاهر وص           : حامد جاد  - غزة

ن بـؤس  أويقول غزيون تجمعوا في انتظار فرصة عمل، . ي المشدد على القطاعسرائيلبفعل الحصار اإل  
هناك عمال نظافة يتقبلون التهاني بفوزهم      "ن  أالحال يتبدى بصور مختلفة لكن أسبابها موحدة، متندرين ب        

 األطفـال الـذين دفعـتهم       وعلى مقربة من هذا التجمع انتشر عدد كبير مـن         ". بفرصة عمل لمدة شهر   
الحصار المفروض وتداعياته المختلفة أفرز مـشاهد     كما أن   . األوضاع المعيشية الصعبة إلى سوق العمل     

غير مألوفة من قبل، حيث عكس مظهر اصطفاف عشرات الغزيين رجاال ونساء أمام ماكينات إصـالح                
 إلـى الفقر المدقع التـي تـدفع الغـزيين     حالة ،األحذية المنتشرة بكثافة في سوق الزاوية في مدينة غزة        
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بمثل هذا اإلقبال الـذي     " لم يحلموا "بناء مهنته   أن أ الى  أحد اإلسكافيين،   ويشير   .اصالح أحذيتهم المهترئة  
 إلى أن إقبال المواطنين يفوق قدرة اإلسكافيين رغم كثـرتهم           اجعلهم يكسبون مئات الشواقل يوميا، مشير     

  .على تلبية طلبات الزبائن
  ١٤/٣/٢٠٠٨د األردنية الغ

  
  في الخليل مترا٢٧٠ً مدخل مغلق في مسافة ال تزيد على ١٠١هناك : القواسمي .٤٠

الفعاليات الرسمية المختلفة لكل "ن أ،  خالل ندوة صحافية قال محافظ الخليل حسين األعرج:وكاالت
مشددا على ضرورة ، "المعنيين والمسؤولين، تعمل على األرض للحد من الغول االستعماري في المنطقة

 عبر المشاريع الخدماتية المساندة، وكذلك التخفيف من  المواطنين في البلدة القديمةدعم وتعزيز صمود
 القاضي بصرف مبلغ  الفلسطينيةاألعباء االقتصادية التي يعانون منها، والتي كان آخرها قرار الحكومة

صية للحكومة بزيادة عدد المستفيدين كشف عن توكما  . محل ومصلحة تجارية٢٠٠٠ دوالر لنحو ٢٠٠
سلطات االحتالل بالتنصل "اتهم خالد القواسمي مدير عام لجنة إعمار الخليل من جهته و .من هذه المنح

 ".من االتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني واإلخالل بها، والتي تنص على أن الخليل مدينة مفتوحة
 ٢١متراً في البلدة القديمة، ووجود  ٢٧٠في مسافة ال تزيد على ل مغلق  مدخ١٠١هناك "مشيراً إلى أن 

أكثر من أربعة آالف مواطن "كما أشار إلى أن ". محالً ومصلحة تجارية ٥١٢أمراً عسكرياً بإغالق نحو 
يعانون من ممارسات قوات االحتالل بشكل مباشر ويومي، بسبب إجراءات الحصار واإلغالق في 

  ".المنطقة
 ١٤/٣/٢٠٠٨البيان 

  
   يلتقي وفداً طبياً فرنسياً غزةرئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار .٤١

التقى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، وفداً طبياً فرنسياً، زار قطاع غـزة               : غزة
وكان الوفد المكـون مـن       .يسرائيللإلطالع على الوضع الصحي المتدهور جراء الحصار والعدوان اإل        

ـ    يباء، أجرى عمليات جراحية في األطراف لعشرة مرضى وجرحى فلسطيني         سبعة أط  فيات شن فـي مست
 والكـوادر الفلـسطينية فـي    ءعمل على تـدريب األطبـا      كما أنه سيزور القطاع مرة أخرى، لل       .قطاعال

  . عمليات جراحية للجرحى والمرضىوإجراءالمستشفيات، 
  ١٣/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  القضية الفلسطينية هي القضية المركزية:  في القمة اإلسالميةالذهبي خالل مشاركته .٤٢

قال رئيس الوزراء األردنـي نـادر       : بترا من دكار   نقالً عن وكالة   ١٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   ذكرت  
 مندوبا عن العاهل األردنـي      اإلسالميالذهبي، خالل مشاركته في القمة الحادية عشرة لمنظمة المؤتمر          

 منطقة الشرق األوسط تعيش أكثر من أي وقت مضى، ظروفـاً غايـة فـي التعقيـد                 نإاهللا الثاني،    عبد
ي، والقـضية   سرائيل اإل -والصعوبة نتيجة عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية جوهر النزاع العربي            

 عدم تحقيق تقدم جوهري وملموس وبأسرع وقـت ممكـن فـي             إنوقال  . المركزية في الشرق األوسط   
يين من شأنه تقويض القوى المعتدلة في المنطقة، وتعزيز         سرائيلرية بين الفلسطينيين واإل   المفاوضات الجا 

القوى المتطرفة وتمكينها من التأثير في إعاقة الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة في الشرق                
ي الكامل من كافة األراضي العربية المحتلة بمـا فيهـا مرتفعـات             سرائيلاألوسط، تضمن االنسحاب اإل   

  .الجوالن ومزارع شبعا
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 دكـار،   عقد الذهبي، على هامش قمة    : عن وكالة بترا من دكار     ١٤/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية   وأضافت  
  الداعمـة  األردنيـة  الذهبي، خالل اللقاء، على المواقف       وأكد. لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس     

 .  جانب الشعب الفلسطيني الشقيقإلىللسلطة الفلسطينية والوقوف 
  
   "يةسرائيلاإل" على العدوانية عملية القدس رّد:  االشتراكيالتقدميالحزب  .٤٣

صحح الحزب التقدمي االشتراكي الموقف من عملية القدس االستشهادية األخيرة، التـي سـبق لرئيـسه                
وأكدت مفوضية اإلعالم في الحزب في توضـيح وزعتـه          . "تداءاع"النائب وليد جنبالط إن وصفها بأنها       

إن عملية القدس، كسواها من العمليات االستشهادية، هي رد الفعـل الطبيعـي علـى العدوانيـة                 "أمس  
، وهذا كان موقف رئيس الحزب وليد جنبالط منذ اليوم األول في تعليقه إلحـدى               "يةسرائيلاإل"والغطرسة  

يخضع للتأويل أو االبتزاز من بعض الذين ال يمتهنون سوى إطالق اتهامـات             الصحف اللبنانية، وهو ال     
  . "التخوين التي هي في الواقع أكثر ما تنطبق عليهم

  ١٤/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  فتح معبر رفح الحدودي بشكل رسمي هذا الشهر : مصادر مصرية .٤٤

رفح على الحدود بين قالت مصادر مصرية إن من المتوقع أن يتم فتح معبر :  شادي محمد-العريش 
مصر وغزة بشكل رسمي خالل هذا الشهر وأن هناك مبادرة مصرية تلقى قبوال لدى األطراف 

ية تتضمن عودة رجال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المعبر إلى جانب عودة سرائيلالفلسطينية واإل
وعلى صعيد ذي صلة . ل غزةالمراقبين األوروبيين للعمل بما يسمح بمرور الفلسطينيين من وإلى داخ

  . مصريا عالقين برفح الفلسطينية٣٠قالت المصادر إن هناك نحو 
  ١٤/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  مصر تطرح خطة جديدة للتهدئة .٤٥

كشفت مصادر  : عبد القادر فارس، فرح سمير، عبد الجبار ابو غربية-غزة، القدس المحتلة، عمان 
 إسرائيل تواجه الجهود المصرية للتوصل الى تهدئة بين دبلوماسية مطلعة عن صعوبات قالت إنها

ولفتت المصادر الى أن المبعوث المصري الوزير  .وحركات المقاومة الفلسطينية خاصة حماس والجهاد
سيطرح خطة مصرية من عدة نقاط خالل زيارته القدس المحتلة، ) مدير جهاز المخابرات(عمر سليمان 

 .يين حولها وعرض المقترحات والرؤى الفلسطينية حيال التهدئةسرائيلإلاألسبوع القادم، للتفاوض مع ا
  ١٤/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
   لألراضي المحتلة يزيد من فرص اإلرهابإسرائيلاستمرار احتالل : هشام يوسف .٤٦

أن الجهود , أكد السفير هشام يوسف، رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية: محمد مبروك
تمر بمرحلة بالغة الصعوبة ملقيا بالالئمة على , يسرائيل اإل-مع الصراع العربي العربية للتعامل 

وكذلك على المجتمع الدولي ,  المتكرر على أبناء الشعب الفلسطينيإسرائيلية وعدوان سرائيلالعنجهية اإل
الشرعية ممثال في مجلس األمن لتقاعسه المتعمد عن القيام بواجبه في نصرة القانون الدولي ومتطلبات 

  . باالعتداء علي الحقوق الفلسطينية والعربية بصفة عامةإسرائيلالدولية عندما تقوم 
  ١٤/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 
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 مقترحات لنصرة غزة.. من العوا إلى أوغلو .٤٧
طالب االتحاد العالمي لعلماء المسلمين منظمة المؤتمر اإلسالمي بإقرار عدة :  صبحي مجاهد-القاهرة 

وفي رسالة إلى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو األمين . لية لنصرة قطاع غزة المحاصروسائل عم
العمل على فتح فرع : "العام للمنظمة عشية القمة، اقترح الدكتور محمد سليم العوا األمين العام لالتحاد

خروج مما للمنظمة في غزة بحيث ترصد منه وإليه كل شئون الدعم المالي والعيني باسم المنظمة لل
، وتفعيل دور هذا الفرع ليكون عين المنظمة على ما يجري من )تمويل اإلرهاب(يسمونه زورا وبهتانا 

واقترح أيضا تخصيص حمالت إغاثة شهرية باسم المنظمة، وبغطاء من منظمة األمم ". أحداث هناك
أن تكون "العوا عن أسفه . كما عبر د. المتحدة، في حال صعوبة فتح المعابر الحدودية لغزة المحاصرة

فتح المعابر : "وطالب تلك الدول بعدة أمور أولها". دولنا اإلسالمية والعربية جزءا من هذا الحصار
   ".عموما، ورفح خصوصا أمام جميع االحتياجات اإلنسانية والضرورات البشرية ألهل غزة

  ١٣/٣/٢٠٠٨إسالم أون الين 
  
  وحد الرئيس السنغالي يدعو الفلسطينيين للت .٤٨

افتتح في العاصمة السنغالية داكار، امس الخميس، :  أحمد بن الوديعة، سليمان الحاج ابراهيم-داكار 
وخالل ترأسه العمال القمة االسالمية، ناشد . مؤتمر القمة الحادية عشرة لمنظمة المؤتمر االسالمي

ف قيادة واحدة لتمكين األمة الرئيس السنغالي عبد اهللا واد فصائل الشعب الفلسطيني من اجل التوحد خل
اإلسالمية من دعمهم في معركتهم المشروعة من أجل الحرية واالستقالل والكرامة، وأضاف الرئيس 
السنغالي في كلمة افتتاح القمة، أمس، إن أولوية مأموريته في رئاسة المنظمة اإلسالمية ستكون القضية 

ار مؤتمرا فلسطينيا جامعا يشارك فيه الفلسطينيون الفلسطينية، عارضا استضافة العاصمة السنغالية داك
اهللا واد النقاب عن تلقيه طلبا من شيمون بيريز للتوسط بين  وكشف عبد. من الضفة الغربية وقطاع غزة

إنه مستعد للقيام بذلك فورا، طالبا المساعدة من المجتمع الدولي، : "يين قائالسرائيلالفلسطينيين واإل
نزاع في الشرق األوسط لتوقيف ما سماه العنف المتبادل بين الطرفين، سواء كان وموجها نداء لطرفي ال

فعال أو ردة فعل، ومؤكدا أنه يجب أن يدعم المجتمع الدولي حق الشعب الفلسطيني في الحرية التي هي 
  ".حق مصان لجميع الشعوب، ومطالبا بوقف الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة

  ١٤/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  نتطلع لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس: مبارك أمام قمة داكار .٤٩

, قال الرئيس حسني مبارك، في كلمته أمام مؤتمر القمة اإلسالمية في داكار:  هالة أحمد زكي-داكار 
ون من الغيط وزير الخارجية، إننا نتطلع إلى اليوم الذي يتمكن فيه الفلسطيني والتي ألقاها نيابة عنه أبو

تحرير أرضهم وإنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وقد أيد االجتماع التحضيري الوزاري 
  .٢٠١١استضافة مصر القمة اإلسالمية المقبلة في, للقمة اإلسالمية الحادية عشرة

  ١٤/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  يين بجرائم الحربإسرائيلمنظمة المؤتمر اإلسالمي تريد محاكمة  .٥٠

 إسرائيلقال أكمل الدين احسان اوغلو، االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي، يوم الخميس، ان : دكار
الوضع في فلسطين "وقال . تسعى بصورة متكررة الى تقويض خطط السالم التي يتوسط فيها األجانب

م وإعاقة العديد من  بوقف عملية السالإسرائيلاليزال يدعو لألسى بسبب استمرار األزمة التي خلقتها 
أصبح من الالزم توثيق هذه االعتداءات "واضاف ". خطط ومبادرات السالم التي يقدمها المجتمع الدولي
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رسميا وان يتم محاكمة مرتكبيها أمام محاكم عدل دولية مهمتها فحص هذه الجرائم البشعة مثل محكمة 
  ".الجنائية الدولية

  ١٣/٣/٢٠٠٨رويترز 
  
  مساعدة الفلسطينيين على خلق دولة مستقلة ماليزيا تدعو إلى  .٥١

اهللا أحمد بدوي منظمة المؤتمر اإلسالمي، في رسالة تالها  دعا رئيس الوزراء الماليزي عبد: وكاالت
بإمكان المنظمة ان تخلق "، معتبرا ان "مساعدة الفلسطينيين على خلق دولة مستقلة"ممثله في القمة، الى 

  ". سرنا يدا بيدالفرق على مستوى األمة إذا ما
  ١٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ليست آمنة" إسرائيل"عالقاتنا مع : وزير مصري .٥٢

مفيد شهاب، خالل ندوة . طالب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري د:  أحمد مصطفى-القاهرة 
فها تجاه القضية أقامتها جامعة القاهرة لتكريمه، الدول العربية بإعادة ترتيب أوراقها وتغيير موق

، معتبرا أن القضية "إسرائيل"الفلسطينية، الذي يتركز حاليا على المساعدات والشجب واإلدانة لجرائم 
وقال إن العرب أصبحوا ال يهتمون بالقضية الفلسطينية مثلما كان .  الفلسطينية، هي قضية أمن قومي

فتا إلى االنحياز األمريكي، وغياب الدور يحدث سابقا، حيث أصبحت بالنسبة لهم عبارة قضية إنسانية، ال
وأكد شهاب أنه بالرغم من ارتباط مصر بعالقات سالم مع . العربي تجاه ما يحدث بين فتح وحماس

ال يشعران باألمان " يسرائيلاإل"إال أنها ليست طبيعية وآمنة، بمعنى أن المواطن المصري و" إسرائيل"
  . تجاه بعضهما البعض

  ١٤/٣/٢٠٠٨ة الخليج اإلماراتي
  
  عدواناً صارخاً" األقصى"اتحاد المحامين العرب يعتبر الحفريات تحت  .٥٣

المتمثلة باستمرار االستيطان والحفريات " يةسرائيلاإل"أكد اتحاد المحامين العرب أن الخطط : القاهرة
لدولي تحت المسجد األقصى، تمثل عدوانا صارخا على الحقوق الفلسطينية، وانتهاكا صريحا للقانون ا

 إن ،وقال إبراهيم السماللي أمين عام االتحاد. واتفاقيات جنيف وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة
  ".عملية خداع"اإلجراءات الصهيونية كشفت زيف ما يسمى عملية التسوية، وأنها مجرد 

  ١٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ية سرائيل مليون دوالر واردات مصر من مدخالت اإلنتاج اإل١٥١ .٥٤

المصرية الخاصة، في عددها الصادر " الدستور"كشف التقرير، الذي نشرته جريدة :  د ب أ-القاهرة 
أمس، نصف السنوي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية وصول قيمة الواردات المصرية 

 ١٥١إلى " الكويز" في إطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة إسرائيلمن مستلزمات اإلنتاج من 
، وحتى النصف األول من عام ٢٠٠٤نفيذ البرنامج في كانون أول مليون دوالر، وذلك منذ بداية ت

فقط بلغت ٢٠٠٧ خالل النصف األول من عام إسرائيلوأشار التقرير إلى أن واردات مصر من  .٢٠٠٧
ي وحدة الكويز حتى شهر وأكد التقرير أن إجمالي عدد الشركات المسجلة ف.  مليون دوالر٤١قيمتها 

  .منها في اإلسكندرية والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة% ٥٧ شركة ٦٨٩نوفمبر الماضي وصل إلى 
 ١٤/٣/٢٠٠٨الدستور 
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  " يسرائيلاإل"االتحاد البرلماني العربي يدين اإلرهاب  .٥٥
ختتم أعماله أمس في دان البيان الختامي لمؤتمر االتحاد البرلماني العربي، الذي ا:  وسيم كريم-بغداد 

  .بحق الشعب الفلسطيني" يسرائيلاإل"اربيل عاصمة إقليم كردستان، اإلرهاب البشع للكيان 
  ١٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 انتخاب فلسطين نائبا لرئيس القمة اإلسالمية .٥٦

خاب فلسطين أعلن الحاج أحمد بدوي، في كلمة باسم ماليزيا، الرئيس السابق للقمة، عن انت:  وفا-داكار 
وأكد بدوي الذي ترأست بالده القمة . ومصر وتركيا، نوابا للسنغال، رئيسة القمة اإلسالمية الحادية عشرة

 أن بالده عملت خالل ترؤسها للقمة، على دعم القضية الفلسطينية، ومن أجل إقامة دولة ٢٠٠٣منذ العام 
  .فلسطينية مستقلة، وإنهاء ربع قرن من المعاناة

  ١٤/٣/٢٠٠٨جديدة الحياة ال
  
 وصول ثالث طائرات جزائرية محملة بالمساعدات لشعبنا إلى مطار العريش .٥٧

أعلن سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية عبد القادر حجار، امس، :  وفا-القاهرة 
المواد عن وصول ثالث طائرات عسكرية جزائرية إلى مطار العريش المصري محملة بسبعين طنا من 

وأشار الى أن هذه الخطوة . الغذائية والطبية كمساعدات إنسانية عاجلة من الجزائر للشعب الفلسطيني
وأعرب . تأتي في إطار التضامن الجزائري مع الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار المفروض عليه

يعاني من العدوان  الفلسطيني الفلسطيني ألن الشعب -حجار عن أمله في فتح باب الحوار الفلسطيني 
  .ي والحصار الظالم المفروض عليهسرائيلاإل

  ١٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   المنطقة ليست خطوة باتجاه الحربإلى  تشينيزيارة": مركز الزيتونة"مدير  .٥٨

، الدكتور محسن صـالح، فـي تـصريحات         "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "أكد مدير   : بيروت
ن الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس األمريكي ديك تشيني إلى المنطقة األسـبوع            ، أ "قدس برس "خاصة لـ   

ليس بالضرورة أن تكون زيارة تـشيني رسـالة         "المقبل ال تعني بالضرورة قرعاً لطبول الحرب، وقال         
ي إلعالن الحرب، بل إنها تأتي لترميم السياسة األمريكية والصورة السلبية التي آلت إليها هذه السياسة ف               

المنطقة، واالستماع إلى رأي الحلفاء حول مستقبل األوضاع عامة، باإلضافة إلى محاولة البحـث فـي                
  .، كما قال"المسائل االقتصادية وتحديدا في أسعار النفط التي بلغت مستويات خيالية

الح وعما إذا كانت الزيارة خطوة متقدمة في سياق التصعيد األمريكي ضد سورية وإيران؛ قال محسن ص               
ال شك أن الزيارة تأتي لدعم الحلفاء وتقويتهم، وهي في الوقت ذاته دعم للخط األمريكي في المنطقـة،                  "

وبالتالي فإنها آلياً تمثل رسالة تهديد لآلخرين، وأعني هنا محور الممانعة أي سورية وإيران وحـزب اهللا                 
ي لبنان قد زاد من تعقيـد األزمـة   واعتبر صالح أن الدور األمريكي ف .، على حد تقديره "وحركة حماس 

السياسية المتصلة بانتخاب رئيس الجمهورية، واستبعد إمكانية حصول االنتخابات قبيل القمة العربيـة أو              
أن األطراف اللبنانية تلعب ما يمكن تسميته بسياسة حافة الهاوية، بمعنـى أن تمـشي               "في وقت قريب، و   

من هنا ال توجد في األفق بشائر انتخاب رئيس جديد للبنـان،            "واستنتج صالح أنه    ". بالخالف إلى أقصاه  
فالعوامل الخارجية ال تزال متشابكة وحاضرة بقوة في المشهد السياسي اللبناني، سـواء لجهـة التـدخل                 
األمريكي أو السوري أو اإليراني أو السعودي، وبالتالي تشابك هذه األطراف والتعقيدات الموجودة تحتاج            

  . ، وفق قوله"ضي جميع األطرافإلى ترتيبات تر
  ١٣/٣/٢٠٠٨قدس برس 
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  من أفراد األمن الفلسطيني٦٠٠ تمول برامج تدريب أمريكا: ويلش .٥٩

كشف مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط ديفيـد ويلـش ان الواليـات               : واشنطن
 األردن إلى جانـب فـصيل        من أفراد األمن الفلسطيني في     ٦٠٠المتحدة تساهم في تمويل برامج تدريب       

 جندي سينضمون إلى الحرس الرئاسي الفلسطيني، باإلضافة إلى تدريب كوادر فلسطينية            ٤٠٠مكون من   
وقال إن هذا كله يتم عبر مكتب األمن الدبلوماسي التابع          . أخرى تابعة للحرس الرئاسي لمكافحة اإلرهاب     

سبة للواليات المتحدة أيضا ليس فقط ألنها تـوفر         وأكد ويلش أهمية هذه القوات بالن     . للخارجية األميركية 
األمن الشخصي للرئيس محمود عباس  وبعض مسؤولي حكومته بل أيضا للشخصيات التي تقوم بزيارة               

  .األراضي الفلسطينية ومنهم أعضاء الكونغرس والمسؤولون األميركيون الذين يزورون رام اهللا
، "ل األجل لتقويض القيادة الشرعية للسلطة الفلـسطينية       لدى حماس برنامجا منهجيا طوي    "وقال ويلش أن    

ـ     وقال انه ال يرى أي اشارات الى أن        ". كلها سيئة "سوى خيارات   " إسرائيل"موضحا أن حماس التترك ل
حماس ستتزحزح عن موقفها الرافض للقبول بمطالب المجتمع الدولي التي قبل بها الجانب اآلخـر مـن                 

وقال ان أفضل رد على ذلك هو مواصلة التفـاوض          . رف على هذا األساس   الفلسطينيين وانه يتعين التص   
وإنجاحه وتقديم بديل سياسي معقول للفلسطينيين يتمثل في الرئيس أبو مازن ورئـيس الـوزراء سـالم                 

واستبعد ويلش في الوقت نفسه إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غزة في ظـل الوضـع                 . فياض
 .ة بأنها عقبة إضافية أمام السالمووصف غز. السائد حاليا

  ١٣/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  سياسي أمريكي بارز يدعو للحوار مع حماس .٦٠

اعتبر السياسي األمريكي البارز هنري سيجمان أنه لن يكـون ممكنـا            :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 
ه العملية، مـشيرا إلـى أن        والفلسطينيين ما لم يتم إشراك حركة حماس في هذ         إسرائيلصنع السالم بين    

الرئيس األمريكي جورج بوش التعامل مع حماس يعني أنه من غير المرجح إحـراز أي تقـدم                 "رفض  
يين سـرائيل ال أرى أن المحادثـات بـين اإل     "وقال سـيجمان    ". لحين قدوم رئيس جديد في البيت األبيض      

ال يمكنك أن تـصنع     . لك العملية والفلسطينيين ستؤدي إلى أي مكان دون إيجاد وسيلة لجلب حماس في ت           
فكرة قادة الحكـومتين    "وأضاف أن   ". السالم مع نصف السكان وتظل في حالة حرب مع النصف اآلخر          

ية واألمريكية بأن من الممكن استبعاد حماس من محادثات السالم وأن تكون هناك نتيجة ناجحة               سرائيلاإل
تصريحات نقلها مجلس العالقات الخارجية فـي       واعتبر سيجمان، في    ". لهذه المحادثات هي مجرد خيال    

الفكرة القائلة بعدم إمكانية إجراء محادثات سالم في ظل وجود حماس           "الواليات المتحدة الذي يترأسه، أن      
 "هي ببساطة غير صحيحة

  ١٤/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  "إسرائيل" لرفضها التقارب مع السعوديةحملة منظمة في الكونجرس ضد  .٦١

 اللجنة الفرعية للمخصـصات     ، أول من أمس   ،تحولت جلسة استماع عقدتها   :  أحمد عبدالهادي  - واشنطن
األجنبية في مجلس النواب األمريكي إلى هجوم من قبل أعضاء في الحزبين الديموقراطي والجمهـوري               

 ومزاعم حـول دعمهـا      "إسرائيل"، تركز حول امتناعها عن التقارب مع         العربية السعودية  على المملكة 
  .لإلرهاب

  ١٤/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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  ية علي المدنيين الفلسطينيينسرائيلكي مون يدين الهجمات اإل .٦٢
دان االمين العام لالمم المتحدة بان كـي مـون، الخمـيس،            :  رويترز - ا ف ب     -دكار، االمم المتحدة    

ة المؤتمر االسالمي فـي     علي المدنيين الفلسطينيين وذلك في كلمة امام قمة منظم        " يةسرائيلاإل"الهجمات  
استخدمت القوة غير المناسبة والمفرطة في هجماتها المتجـددة علـي   " إسرائيل"وقال كي مون ان   . دكار

وفي تركيز علـى مقتـل النـساء        . المناطق الفلسطينية ودعا الى وقف فوري الطالق النار بين الجانبين         
  . الي وقفها" إسرائيل"ذه االعمال وادعو قال في كلمته ادين ه" يةسرائيلاإل"واالطفال في الهجمات 

  ١٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 ضد أهل غزة" إسرائيل"األمم المتحدة تحتج على سياسة  .٦٣

رسالة من جون هولمز نائب األمين العام لألمم المتحـدة للـشؤون            " يةسرائيلاإل"تلقت الحكومة   : تل ابيب 
عها ازاء الفلسطينيين عموما وقطـاع غـزة بـشكل          االنسانية، يحتج فيها على السياسة الرسمية التي تتب       

فإذا كنتم ترمون بها لوقف الصواريخ فالصواريخ       . لم تحققوا بها شيئا   "خاص، قال فيها انها سياسة فاشلة       
واألمـر  . لم تتوقف، وإذا كنتم تقصدون بها تأليب أهل غزة على قيادة حماس، فإن هذا أيضا لم يحـدث                 

ن سياسة عقوبات جماعية للمواطنين األبريـاء مـن جـراء الحـصار             الوحيد الحاصل هو انكم تمارسو    
في األمم المتحدة، دانـي كرمـون، فقـال ان          " يسرائيلاإل"ورد على هولمز، نائب المندوب      ". والقصف

وان على األمم المتحدة أن تهـتم لـيس         . حماس هي المسؤولة عن تدهور الوضع ألنها تطلق الصواريخ        
الذين يعانون من الصواريخ ويعيشون بسببها      " يينسرائيلاإل" بل أيضا بالمدنيين     فقط بالمدنيين الفلسطينيين  

 .في رعب دائم
 ١٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ايطاليا تتعهد بتنفيذ توسعة في مستشفى فلسطيني بمدينة غزة   .٦٤

تعهد وزير التعاون الدولي اإليطالي ماسومي توسكي، أمـس، ببنـاء طـابقين كـاملين               :  د ب أ   -غزة  
في حي  " محمد الدرة "وفي جولة له في غزة قام الوزير بتفقد مستشفى          . جهزين في مستشفى بمدينة غزة    م

 ألف يورو مع وعد بتدريب بعض األطباء الفلـسطينيين          ١٥٠التفاح وتعهد بأعمال التوسعة التي تتكلف       
لـى الوضـع    كما زار الوزير توسكي مستشفى النصر لألطفـال واطَّلـع ع          . في المستشفيات االيطالية  

  . المأساوي ألطفال غزة نتيجة الحصار ونقص اإلمدادات من األدوية واالغذية
  ١٤/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
 ٢٠٠٦على عدوان " إسرائيل"محكمة الضمير العالمية تجرم  .٦٥

عقدت هيئة دعم محكمة الضمير العالمية، أمس، مؤتمراً صحفياً في بيروت لمناسـبة             :  االتحاد -بيروت
، ٢٠٠٦على ما ارتكبته ضد لبنان في عدوان        " إسرائيل" في بروكسل والذي يجرم      صدور حكم المحكمة  

" يةسـرائيل اإل"وجاء في حكم المحكمة أن الـسلطات        . ويؤكد على حق لبنان في المقاومة لتحرير ارضه       
مسؤولة عن الحرب ضد لبنان، وهي مرتكبة للجرائم الدولية التالية، جريمـة الحـرب، جريمـة ضـد                  

  .جريمة إبادة الجنس أو اإلبادة الجماعيةاالنسانية، و
  ١٤/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  لقطاع غزةإضافي إسترلينيبريطانيا تقدم مليوني جنيه  .٦٦

أعلن وزير التنمية الدولية البريطاني دوغالس أليكسندر، امس، عن تقديم مبلغ مليـوني جنيـه               : رام اهللا 
وقال الوزير في تصريح    . سانية المتردية في قطاع غزة    إسترليني إضافي للمساعدة في ظل األوضاع اإلن      
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مـن الـسكان    % ٨٠في ظل األوضاع اإلنسانية المتردية في قطاع غـزة، حيـث ان             "له أمام البرلمان    
من المياه ملوثة، فإنني أعلن عن تقديم مليوني جنيـه          % ٩٠يعتمدون ولو جزئيا على المعونات الغذائية و      

يـأتي هـذا    .  الدولية للمساعدة في التخفيف من األوضاع المتردية هناك        إسترليني للجنة الصليب األحمر   
 مليون جنيه إسترليني خصصناها لمساعدة الفلسطينيين على مـدى الـسنوات            ٢٤٣التمويل عالوة على    

  "الثالث القادمة
  ١٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 السلطة مليون يورو بدل فواتير متأخرة على ٥،٩اإلتحاد األوروبي بصدد تسديد .٦٧

"  بيغـاس "اعلن اإلتحاد األوروبي امس انه سيقوم  باستخدام اآللية الجديدة           :  نائل موسى  -القدس المحتلة   
بهدف تغطية فواتير لم يتم تسديدها للشركات المتوسطة        )  مليون شيقل  ٣٢،٥( مليون يورو    ٥،٩لصرف  

ن اآللية الجديدة تسعى إلى تقليص      والصغيرة الحجم مقابل خدمات قدمتها للسلطة الوطنية، ولفت االتحاد ا         
حيث سيـساهم هـذا     . حجم الفواتير التي لم يتم تسديدها من السلطة للقطاع الخاص بسبب األزمة المالية            

الدعم بضخ األموال بصورٍة سريعة وفورية في االقتصاد الفلسطيني والقطـاع الخـاص األمـر الـذي                 
اهمة األوروبية خصوصا المـشاريع المتوسـطة       وتستهدف المس . سيضمن بقاء مئات العمال في أعمالهم     

 ٢٠٠ومن المنتظر ان يستفيد من هذه الدفعة التي تمولها المفوضية األوروبية أكثـر مـن                .  والصغيرة
  .منشأة

  ١٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   في مايو المقبلإسرائيللندن تستضيف مؤتمراً عن انتهاكات  .٦٨

اإلنسان، أمس، أنها ستنظم مؤتمراً في الرابع من مايو المقبل          أعلنت اللجنة اإلسالمية لحقوق     : آي.بي.يو
أنهـا سـتدعو خبـراء مـن     : وقالت اللجنة. في مجال حقوق اإلنسان " إسرائيل"في لندن بشأن انتهاكات     
ـ   . للتطرق إلى ما يعنيه انتهاك هذه الحقـوق مـن الناحيـة العمليـة             " يإسرائيل"الجانبين الفلسطيني وال

ـ         وسيتحدث خالل المؤت   ضد تـدمير   " يةإسرائيل"مر خبراء وناشطون من بينهم مير مارغليت من اللجنة ال
  ".أوكسفام إنترناشونال"المنازل، ومايكل بيلي من المنظمة الخيرية البريطانية 

  ١٤/٣/٢٠٠٨البيان 
  
 افتتاح معرض باريس للكتاب وسط مقاطعة إسالمية .٦٩

ي شيمون بيريز سرائيلأن الرئيس اإل:  حمد هادي ي-باريس  ١٣/٣/٢٠٠٨إسالم أون اليـن   ذكر موقع   
افتتح، الخميس، الدورة الجديدة لمعرض باريس الدولي للكتاب، وسط مقاطعة واسعة من جانب حكومات              

كـضيف شـرف بمناسـبة      " إسرائيل"الدول العربية واإلسالمية وكتّابها؛ احتجاجا على اختيار المعرض         
  . فيه اعتداءاتها على الشعب الفلسطينيذكرى قيامها الستين، في الوقت الذي تواصل

أن الناطق باسم الرئاسة الفرنسية دافيد مارتينون انتقد مقاطعـة          : باريس ١٤/٣/٢٠٠٨الحياة  وجاء في   
ي شمعون بيريز ضيف شرف على      سرائيلالدول العربية لمعرض الكتاب في فرنسا حيث يحل الرئيس اإل         

ف كبير لهذا المعرض، وانه رجـل دولـة كبـرى           وقال مارتينون ان حضور بيريز هو شر      . المعرض
ورأى ان مقاطعة المعرض طريقة مسيئة إزاء الثقافة وهذا الملتقى الـدولي، فـال ينبغـي                . ورجل ثقافة 

  .الخوف من الكتب
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   أخرىول كنيسة قطرية كاثوليكية تتبعها خمس كنائسأ .٧٠
ة عشرات االف العمال االجانب     تفتتح قطر اول كنيسة على اراضيها منهية بذلك نصف قرن من ممارس           س

ويبدو قرار افتتاح الكنيسة خطوة اخرى على طريق انفتاح قطر على الغرب ضمن             . طقوس العبادة سرا  
 باالرض التـي    الدولة تبرع امير  وكان  . ٢٠١٦استعدادها للتنافس على استضافة االلعاب االوليمبية لعام        

قر بناء خمـس    أنه أ  مليون دوالر، كما     ١٥وتكلفت  تقع على مشارف العاصمة     التي  بنيت عليها الكنيسة    
ن أ  يقولـون   ممثلو الطوائف المسيحية   فيما تجدر اإلشارة إلى أن    . كنائس اخرى لطوائف مسيحية مختلفة    

  . منهم كاثوليك من الفلبين وغيرها من الدول االسيوية% ٩٠ الف مسيحي في قطر، حوالى ١٥٠هناك 
 ١٤/٣/٢٠٠٨بي بي سي 

  
   الجزء الغاطس من األزمة:األردن وحماس .٧١

  محمد أبو رمان
ثمة عوامل أساسية تغطس وراء المشهد تفسر األزمة العميقة التي تدخل فيهـا عالقـة األردن بحركـة                  

حماس فـي   " صادرتها"حماس، أما ما يبرز من حوادث بين الحين واآلخر، كقصة الشاحنة األردنية التي              
عمل لمصلحة حماس ضد األمن الوطني، فهذه قـضايا تمثـل           غزة، واألفراد الذين يحاكمون في قضية ال      

  .  جزءاً من سياق عام مأزوم في العالقة
السياق الحالي يقطع بصورة فجة مع طبيعة العالقة السابقة، خالل سنوات التـسعينيات، عنـدما كانـت                 

م خاصين من   حماس تتمتّع بوجود سياسي وإعالمي معترف به في األردن، ويحظى قادتها برعايٍة واهتما            
الدولة، وتجلّى ذلك بتوسط الملك الراحل الحسين، لدى السلطات األميركية إلخراج موسى أبو مـرزوق               

، بعـد محاولـة الموسـاد       ١٩٩٧من السجن ومنحه حق اإلقامة في األردن، وإنقاذ حياة خالد مشعل عام           
  .اغتياله في عمان

مة الحالية يدفع إلى التساؤل عـن التحـوالت         إذن؛ الفرق الكبير بين احتضان األردن لحماس وبين األز        
  ..والعوامل التي تقف وراء ذلك االنقالب الكامل؟

نقطة التحول بدت مع إعادة ترتيب أوليات السياسة األردنية ومنح الشأن االقتصادي الـداخلي االهتمـام                
 الضفة الغربية، مـا     األكبر، وتقديم صانع القرار أكثر من رسالة في عدم رغبته بالقيام بدوٍر سياسي في             

  .أدى إلى التخفيف من حدة التنافس التاريخي السابق بين األردن وحركة فتح، على تمثيل الفلسطينيين
مثّل إخراج قادة حماس من األردن وإنهاء تواجد الحركة الرسمي، المؤشر األهم فـي هـذا الـسياق، إذ     

في الوقت نفسه   . ها في مواجهة الرئيس عرفات    قوة بيد " ورقة"كانت السياسة األردنية تعتبر حماس بمثابة       
كان هنالك قلقٌ واضح لدى األجهزة األمنية بأن يؤدي التساهل مع حركة حماس، ومنحها مجاالً سياسـياً                 

مـن أصـول    (وإعالمياً، إلى تجذّر الحركة وامتدادها، ليس فقط في فلسطين، بل داخل المجتمع األردني            
  .خوان بنفوذ كبيرالذي تحظى فيه جماعة اإل) فلسطينية

لم يكن هذا موقف الحكومة األردنية وحدها، فقد كان الصراع يتصاعد ويبرز داخل جماعـة اإلخـوان                 
نفسها بين تيارين؛ األول المقرب من حركة حماس، ويحظى بدعم مكتبها السياسي، ويتبنى خطاب حماس               

ها اإلعالمية والبحثية واالقتصادية،    ومواقفها، فضالً عن إدارته الستثمارات الحركة في األردن ومؤسسات        
  .والحفاظ على المسافة الفاصلة عن حركة حماس" توطين خطاب اإلخوان"والتيار الثاني يتبنى قضية 

، ما أجـج بـصورة      ٢٠٠٦التطور الثاني حدث مع اكتساح حماس االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام         
وز ومن الدور السياسي القادم لحركة حماس، وهو ما         كبيرة هواجس رسمية اردنية، من تداعيات هذا الف       

لم ينعكس فقط على عالقة األردن بحماس، بل على سؤال العالقة الداخلية بين الحكومة وجماعة اإلخوان                
  .المقربة من حركة حماس
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يتمثل الهاجس الرئيس للحكومة األردنية على صعيد الحل النهائي للقضية الفلـسطينية؛ فبينمـا يـراهن                
ردن على مسار التسوية السلمية خياراً استراتيجياً وحيداً، ويعتبر ذلك مصلحة حيوية وطنية، تحمـي               األ

الحقوق والسيادة األردنية، فإن حماس ترفض المسار الحالي مـن التـسوية وتتحـالف مـع المحـور                  
  ). السوري-اإليراني(اآلخر

ات يقلق الحكومة األردنية مـن الناحيـة        في المقابل؛ فإن قوة حماس وحضورها في الشارع الفلسطيني ب         
فحماس تمثل امتداداً لتيار اإلخوان المسلمين ودوره السياسي، ما دفع بعدد من المسؤولين             . الداخلية أيضاً 

والسياسيين المقربين من الحكومة إلى الخشية من فتح شهية اإلخوان للحكم، وارتفـاع مـستوى نظـر                 
  .الجماعة ورفع سقف طموحها السياسي

التخوف الرسمي األردني يشتبك،أيضاً، بالعصب الحساس في المعادلة السياسية الداخليـة، أي العالقـة              
وال يخفي مـسؤول    .إذ تخشى الحكومة من نفوذ حماس الكبير في جماعة اإلخوان         .  الفلسطينية -األردنية

في األردن ال مجال     "ويقول هذا المسؤول  ". أجواء السبعينيات "أردني رفيع تخوفه من أن يعيد نفوذ حماس       
لتعدد المرجعيات، فالدولة تمثل الجميع، ومن غير المسموح ألحد خارج الدولة أن يدعي تمثيل شـريحة                

  ".من األردنيين
هاجس الحكومة ليس بعيداً عن مجريات األمور داخل جماعة اإلخوان نفسها، إذ أدى نفوذ حماس أيـضاً                 

فك االرتباط تنظيمياً عن اإلخـوان، مـع   ) قبل شهور( حماس، بخاصة بعد قرار   "اإلخوان"إلى أزمة داخل  
. محاولة إبقاء الهيمنة السياسية على الجماعة، من خالل المجموعة المقربة من حماس داخـل اإلخـوان               

يشكلون أكبر تجمع للفلسطينيين خارج فلـسطين، وهـم         ) الحاصلون على الجنسية األردنية   (فالفلسطينيون
اس والفصائل الفلسطينية األخرى، بخاصة خارج األراضـي المحتلـة، إذ           مجال حيوي للصراع بين حم    

يرمي المكتب السياسي لحركة حماس بثقله الكبير داخل هذه التجمعات للهيمنـة علـى التنظـيم القـادم                  
  .لإلخوان المسلمين الفلسطينيين، وهو تنظيم دولي وليس فقط محلياً

داخلية تقع في خلفية األزمة المتفاقمة بين الحكومة األردنيـة          بكلمة؛ ثمة أبعاد استراتيجية حيوية إقليمية و      
وحركة حماس، فيما تشكل الحوادث المختلفة التي تطفو على السطح مجرد تجليات خارجيـة لمـضمون          

في المقابل فإن النظر في األزمة وآفاق الخروج منها يستدعي حواراً اسـتراتيجياً             . تلك األزمة وجوهرها  
  .يح المواقف والمسافات الملتبسةبين الطرفين لتوض

  ١٤/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  شكوى عباس من باراك .٧٢

  عريب الرنتاوي
ي إيهود باراك ال يطمـئن لـه أو         سرائيلاشتكى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن وزير الدفاع اإل         

ي إشارة يمكن أن    وه.  يضع العصي في دواليبه ودواليب العملية التفاوضية       - باراك   - وأنه   ،يرتاح إليه 
  . أو هكذا يفترض،يفهم منها بأن المشكلة مع أولمرت أقل تعقيدا

 فباراك ال يثق بالرئيس والسلطة وحكومة تصريف األعمال فـي           ،شكوى الرئيس عباس في محلها تماما     
 للصحافة ووسائل اإلعالم وفي مجلس الـوزراء        ، وصبح مساء  ، وهو يقول ذلك ليل نهار     ،الضفة الغربية 

فـي  : أمس أوضح باراك موقفه بصورة قاطعـة      . ر والموسع وأمام الجنراالت وأعضاء الكنيست     المصغ
 وفي الضفة الغربية قيادة ضعيفة ال تستطيع أن تأخـذ           ،غزة تنظيم إرهابي ال مجال للهدنة والتهدئة معه       

اج لخمـس   وكان الرجل في تصريحات سابقة قدر بأن السلطة الفلسطينية تحت         . زمام األمن واألمور بيدها   
 وهو اليـوم يقـدر بـأن        ،سنوات على األقل لكي تقوى على اإلمساك بالملف األمني في الضفة الغربية           

وال ندري إن كـان الرجـل       .  وليس في المدى المنظور    ، ولكن ليس اآلن   ،التهدئة ممكنة في قطاع غزة    
  . لفرض التهدئة على القطاع المحاصر،يحتاج إلى سنوات خمس أيضا
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 فهـو   ، فلها مفهوم مغاير تماما عن المفهوم الرائج الذي يتحدث عنه العالم برمته            ،د باراك أما التهدئة عن  
" إعاقـة " ويريدها تهدئة قائمة علـى إلحـاق         ،يرفض التهدئة بما هي تفاهم مع حماس والجهاد اإلسالمي        

 سـتهطل علـى      وإلى أن يتحقق ذلك    ،"القعود" تملي عليها التهدئة والهدوء و     ،مزمنة بالمقاومة الفلسطينية  
  . وسيخضع سكانه للمحرقة النازية مرات ومرات،المرة تلو األخرى" الشتاء الحار"غزة أمطار 

القيادة " وال مع    ،في رام اهللا  " القيادة الفلسطينية الضعيفة  " ليس هناك فرصة للسالم مع       ،من منظور باراك  
 دفعة واحدة   ، على كل الجبهات    والخيار المتبقي هو خوض الحرب     ،في قطاع غزة  " الفلسطينية اإلرهابية 

بات " الحرب على جبهات متعددة   " فإن أحاديث    ، وعلى أية حال   ،وبأقصى درجات العنف والكثافة النارية    
  . ومن ضمنهم إيهود باراك على نحو خاص،يينسرائيليتردد على ألسنة كثير من اإل

في توسيع دائرة االغتياالت لتـشمل       يتمثل   ،ية المتعددة الجبهات  سرائيلآخر الجبهات المقترحة للحرب اإل    
 وفي مقدمتهم الشيخ رائد صالح وعدد من النواب العرب في الكنيست            ،قيادات فلسطينيي الخط األخضر   

ي الذين يتعرضون ألبشع عمليات التحريض المفضية إلى إباحة القتل واإلفتاء التوراتي بجوازه             سرائيلاإل
  .ووجوبه

 هـو صـاحب   ، فالجنرال األحمق  ، ليست من النوع الشخصي أبدا     ، يبدو أن مشكلة عباس مع باراك      ،إذن
ألنه " أبو عمار  "، وهو يطارد بهذا الشعار كل القيادات الفلسطينية       ،"عرفات ليس ذا صلة   : "الشعار الشهير 

  .إلنه اإلرهاب بعينه" أبو العبد" و،ألنه ضعيف في محاربته" أبو مازن" و،كان متواطئا مع اإلرهاب
" الرجل الطيب والرجل الـشرير    " أنها أعطت االنطباع بوجود      ،كوى عباس وتصريحاته  مالحظتنا على ش  

 الجميع  ، وفي ظني أن ليس في هذا المجلس رجل طيب أو امرأة طيبة            ،يسرائيلداخل مجلس الوزراء اإل   
 أولمرت يختص بإعطاء التراخيص للتوسع االستيطاني فـي         ، وتنتظمهم لعبة تقاسم أدوار شريرة     ،أشرار
 وبـاراك يقـضي     ، متجاهال عتب ليفني والتحفظات المنافقة لحزب العمل بزعامة باراك         ، والضفة القدس

 ، فتكون النتيجة واحدة   ،الوقت محلقا بالهيلوكبتر بحثا عن أهداف جديدة لالغتياالت والغارات والتصفيات         
  .عدوانا واستيطانا واستنزافا متواصال للشعب والمقاومة والسلطة والحقوق والمستقبل

  ١٤/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  أّي من أنظمة الشرق األوسط بحاجة إلى تغيير؟ .٧٣

  باتريك سيل
 سنة، والمعروف بأنه جالد اإلسالم المتطرف       ٩٣قدم المؤرخ البريطاني برنارد لويس، البالغ من العمر         

والعراب الروحي للمحافظين الجدد في الواليات المتحدة األميركيـة، نـصيحة إلـى رئـيس الـوزراء                 
فدعاه الى أن ال يجـري أي       . ي إيهود أولمرت، في اجتماع عقد في القدس خالل الشهر الجاري          سرائيلاإل

! تعـود " تغيير النظـام "وها هي نغمة ". استبدالهما"مفاوضات مع نظامي طهران ودمشق، وأنه ال بد من   
دى إفـالس وهـم     وكأن الحرب المأسوية على العراق لم تظهر م       ! ٢٠٠٣وكأن شيئاً لم يحدث منذ سنة       

لتحويل الشرق األوسـط    " إصالحها"المحافظين الجدد باستخدام القوة األميركية إلسقاط األنظمة العربية و        
وإذا كان للمنطقة أن تُجنَّب انفجار عنـف      .  والواليات المتحدة األميركية   سرائيلإلى منطقة آمنة بالنسبة إل    

  . عاجالً هو نظام أولمرت ووزير دفاعه، إيهود باراككارثي آخر، فالنظام الوحيد الذي ال بد من تغييره
أولمرت بسبب فشله في خوض حرب مؤسفة وسيئة التخطيط ومدمرة          : كالهما فاشل في رئاسة الوزارء    

، وباراك بسبب عدم قدرته المتعنّتة في تلقّف فرصة إقامة سالم مـع الفلـسطينيين    ٢٠٠٦ضد لبنان سنة    
وبما أن بـاراك    .  الفرصة سانحة لدى انتخابه رئيساً جديداً للوزراء       ، عندما كانت  ٢٠٠٠والسوريين سنة   

وأولمرت بعيدان كل البعد عن أخذ العبر من أخطائهما، يبدو أنهما عالقان في طوق زمني من األفكـار                  
ي في األراضي الفلسطينية يمكنه االسـتمرار       سرائيلويبدو أنهما مقتنعان بأن توسع االستيطان اإل      . السيئة
ن أي محاسبة مهما كان رأي العالم فيه؛ وأن حركات المقاومة على غرار حمـاس وحـزب اهللا                  من دو 
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، لـيس فقـط     "تهديـداً وجوديـاً   "يمكن تدميرها بالقوة الوحشية والعقوبات والمقاطعة؛ وأن إيران تشكّل          
للّجوء إلـى القـوة؛    إنما للعالم بأسره، وأنه ال بد من إيقافها مهما كان الثمن، وإن تطلّب األمر ا    سرائيلإل

 وأن  إسـرائيل  ليست بحاجة إلى إعادة هضبة الجوالن إلى سوريا؛ وأن الردع أساسي ألمن              إسرائيلوأن  
ي علـى العـالم العربـي       سرائيلاإل" التفوق العسكري النوعي  "الواليات المتحدة األميركية ستضمن دوماً      

  .بأسره
بالفعل، يبدو  . ؤالء وسلوك غالبية دول العالم العربي     ثمة تباين غريب بين السلوك الجامد الذي يتسم به ه         

           نهائي لنزاعهم ضد وذلك، للتمكن من االسـتمتاع      إسرائيلحاليا أن معظم العرب متحمسين لوضع حد ،
  .بمنجم الثورة النفطية، الذي يمنح الدول العربية فرصةً فريدةً لتحويل مجتمعاتها وتطويرها وتحديثها

 إبرام سالم وتطبيع    إسرائيل وهي تقترح على     –بية مطروحة على طاولة البحث      وتبقى خطة السالم العر   
ـ     وسبق للرئيس السوري بشار األسد أن      . ١٩٦٧ إذا انسحبت إلى حدود      ٢٢العالقات مع الدول العربية ال

كما اقترحت حماس علـى     . إسرائيلأشار تكرارا إلى استعداده إلجراء محادثات سالم غير مشروطة مع           
إال أن  . هدنة في غزة، أو وقف إلطالق النار لمدة عشر سنوات أو عشرين سنة أو حتى خمسين                إسرائيل
فهي تلعب لـيس إال     .  ترفض بكّل عناٍد مالقاة هذه األيدي الممدودة، وتستمر في موقفها السلبي           إسرائيل

رج بـوش   خالل محادثات السالم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغم أن الرئيس األميركي، جـو             
  .يين والفلسطينيين بحلول نهاية السنة الجاريةسرائيلاالبن، قال انه يريد إبرام سالم بين اإل

 خالل األسبوع الحالي الرسالة نفسها من أحد أعز أصدقائها، وهو الرئيس الفرنسي نيكوال              إسرائيلوصل  
يمون بيريـز، ذكّـر     ي، ش سرائيلففي مأدبة رسمية أقيمت في باريس على شرف الرئيس اإل         . ساركوزي

ساركوزي ضيفه أن قيام دولة فلسطين المستقلة والديموقراطية والقابلة للحياة هي الضمانة الفضلى ألمن              
  . المستقبليإسرائيل

 على سلوك طريق السالم التاريخي، وذلـك، بمناسـبة عيـد            إسرائيلفي الواقع، يحثّ المجتمع الدولي      
لماذا؟ هـل ألن  : ويبقى السؤال الفعلي. ر أي توجه إلى االستجابة    ال تظه  إسرائيلإال أن   . تأسيسها الستين 

والحـال أن ثلثـي الـشعب       . يين ال يريدون السالم؟ االستفتاءات كلها تشير إلى عكـس ذلـك           سرائيلاإل
 في المئة منهم أن علـى الحكومـة         ٦٤ي مستعد للتخلي عن المستوطنات مقابل السالم، ويعتبر         سرائيلاإل

  .شرة مع حماسإجراء محادثات مبا
فالقيـادة  . ية الحـالي  سـرائيل ي إنما في وضع الـسياسات اإل      سرائيلال تكمن المشكلة في الرأي العام اإل      

ية مشلولة بسبب القوة المعرقلة لليمين، والقوى القومية المتطرفة التي تهدد بإسـقاط الحكومـة               سرائيلاإل
حكومة الطبيعة الفارغة والمستهلكة للوقت     وتطالب بوقف فوري للمحادثات مع الفلسطينيين، إذا تخطت ال        

ذلك هو السبب الذي يجعل من تحرك أولمرت بجرأة باتجاه السالم أمـراً             . التي تتسم بها هذه المحادثات    
وما أكّد هذه الخالصة هي األحداث الدامية التـي         . وبالتالي، ثمة حاجة ماسة إلى تغيير النظام      . مستحيالً

فقد بدأت في محاولة إلجبار حماس على وقف إطالق صواريخ القسام           . نجرت خالل األسبوعين الماضيي   
 هجوما كبيرا على غزة موديةً بحياة مـا يزيـد     إسرائيلية أخرى، فقد شنّت     إسرائيلعلى سديروت ومدن    

وتجدر اإلشارة إلى أن صواريخ القـسام أودت حتـى          .  فلسطينيا، نصفهم من النساء واألطفال     ١٣٠عن  
) أبريـل ( نيـسان    ١٦يا خالل سبعة أعوام، وقد أطلق الصاروخ األول منها فـي            سرائيلإ ١٢اآلن بحياة   

وأتى الرد على مذبحة غزة من قبل شاب فلسطيني غاضب، قام بهجوم إرهابي علـى مدرسـة                 . ٢٠٠١
، فأودى بحياة ثمانية طالب وجرح      )مارس(الدينية اليهودية ليلة السادس من آذار       " يشيفات مركاز هراف  "

يون الذين ال يعميهم التعصب، أن هذا الهجوم، أكان على المدرسـة الدينيـة              سرائيلوسيعترف اإل . آخرين
  .اليهودية أو على هدف يهودي آخر، هو رد متوقع بشكٍل كبير

، بعد أن كان قد     "البربري والشرير "بـ" يشيفات مركاز هراف  "وصف الرئيس بوش االعتداء على مركز       
أما وزيرة الخارجية كونـدوليزا     . بط النفس إثر الهجمات الدامية على غزة       على ض  إسرائيلاكتفى بحثّ   
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ـ     ومن جهتها، وصـفت هـيالري كلينتـون        ". العمل اإلرهابي والمنحرف  "رايس، فقد وصفت االعتداء ب
ـ  ، في حين أن منافسها على ترشيح الحزب الـديموقراطي، بـاراك            "العمل الحقير واإلرهابي  "االعتداء ب

واعتبر وزير الخارجية البريطاني الشاب والقليـل الخبـرة، ديفيـد           ". عمال جبانا ومشينا  "أوباما، اعتبره   
عن أي عملية سالم تتكلّم، يا سـيد ميليبانـد؟ مدرسـة    ". سهما موجها ضد عملية السالم"ميليباند، العمل  

ـ              "يشيفات مركاز هراف  " د ، حيث حصل الهجوم، هي مرتع التطرف الديني الصهيوني، كمـا أنهـا مه
وإلى جانب تخريجها سلسلة طويلة من رجال العنف، فقد انبثقت عنها حركة غوش             . الحركة االستيطانية 

يين الذين يسرقون األراضي، ويقتلعـون      سرائيلايمونيم، وهي حركة مؤلفة من قطّاع الطرق المسلحين اإل        
نيين حياةً بائـسة فـي      أشجار الزيتون ويضعون اليد على قلب المدن العربية، ويجعلون من حياة الفلسطي           

وفي ما يتعلّق بالتحريض وعمليات غسل الدماغ التـي         . ذلك هو العائق الفعلي للسالم    . األراضي المحتلة 
يوازي على األقل بسوئه أياً من مـدارس        " يشيفات مركاز هراف  "يخضع لها الشباب، فإن تاريخ مدرسة       

غيـر أن   . م حق اهتمام، ال بد أن تغلق أبوابها       ية مهتمة بالسال  إسرائيلوإن أي حكومة    . باكستان المتطرفة 
فبعد قتل الطالب الشباب، بدأت الحشود تـردد        .  الحالية غير محتمل على اإلطالق     إسرائيلهذا األمر في    
وطالب الناشطون اليمينيون إقامة ثماني مستوطنات جديدة فـي الـضفة           ". الموت للعرب : "الشعار القذر 
  . على هذه الجرائم"رد صهيوني مناسب"الغربية كـ

 وحـدة سـكنية جديـدة فـي         ٧٥٠في هذا الصدد، خضع أولمرت نفسه إلى هذه الضغوط، فسمح ببناء            
مستوطنة جفعات زئيف في القدس الشرقية، ودقّ بذلك مسمارا آخر في نعش عملية السالم التي ال تزال                 

 أن تحيا، وبالتالي ال وجـود       فبغياب القدس الشرقية عاصمةً لها، ال يمكن لدولة فلسطين        . تصارع موتها 
وفي هذه األثناء، رفض وزير الدفاع، إيهود باراك، أي فكرة متعلّقة           . ألي عملية سالم جديرة بهذا االسم     

 تقـوم باتـصاالت غيـر       إسرائيلوقد وضع حدا للشائعات التي تفيد أن        . بوقف إطالق النار مع حماس    
العمليات في غزة مستمرة حاليـا  : "أعلن بتشددو. مباشرة مع حركة حماس، من خالل الوساطة المصرية     

  ".وستستمر
ال يمكننا ان نأمل أي شيء من قبل الرئيس الضعيف، جورج بوش االبن، الذي كبـدت سـنوات عهـده      

ولن يكون للسالم فرصة االستمرار سوى إذا       . الواليات المتحدة األميركية والشرق األوسط أضرار رهيبة      
قبل من التوحد مع اتحاد أوروبي حازم في محاولة لوضع حد لهذا الجنـون،              تمكن الرئيس األميركي الم   
  .يين على حد سواءسرائيلوذلك لصالح العرب واإل

  ١٤/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  سرائيلمباراة في الوالء والدعم إل .٧٤

  وليد السمور
 جانب المرشـحين  أخذت الحملة االنتخابية األميركية للوصول إلى البيت األبيض منحنى بعيداً وتحدياً من         

الذين بدأوا بكيل االتهامات لبعضهم البعض، ومنذ بدء االنتخابات الرئاسية التمهيدية وأنا أبحث، ليس من               
 إسرائيلدون عناء، عن عبارة أو جزء من عبارة يتفوه بها المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون ضد               

  .وعبثاً أبحث
ي سـرائيل رجة من الهوس، بحيث باتوا يعتبرون االرهاب اإل       ي بلغ د  سرائيلالولع األميركي باالرهاب اإل   

دفاعاً مشروعاً عن النفس، اما المقاومة بمعنى الممانعة أو االعتراض التي تأتي من أي طرف عربي أو                 
  .، أو شراكة في االرهاب وتحطيم لمقررات المجتمع الدولي"ارهاب"اسالمي، فهي بكل بساطة 

ي، وإن اطالقها الصواريخ في اتجاه      سرائيلمثل اكبر تهديد لالمن اإل    جون ماكين يقول ان حركة حماس ت      
 وازالتها  إسرائيليضيف ان حماس ومعها ايران تريدان تدمير        . إسرائيلالمستوطنات اعتداء على سيادة     

 في الـدفاع عـن نفـسها        سرائيلإل" الحق القانوني والشرعي  "من الخريطة وأنه البد لواشنطن ان تدعم        
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مشق وطهران لوقف دعم الحركة الجهادية المتمثلة في حماس وحزب اهللا، التي باتت في              والضغط على د  
 إسـرائيل القراءة األميركية لسياسة العالم حركة ارهابية هكذا من دون أي تحفظ أو مالحظة علـى اداء                 

  .السياسي والعسكري
التقنيات التي تحتـاج اليهـا       بكل األسلحة و   إسرائيلوانسجاماً مع باقي المرشحين يدعو ماكين إلى تزويد         

وخالل زيارة قام بها في العام الفين وسـتة         . لضمان تفوقها االقليمي كحليف استراتيجي للواليات المتحدة      
" المقـدس "يين اللذين اسرهما حزب اهللا، واثنى على دورهما         سرائيلالى تل ابيب التقى عائلتي الجنديين اإل      

  ".مشعل الحرية في الشرق االوسط"ول المعتدية على ي ومحاربة الدسرائيلفي حماية االمن اإل
وفي كالم آخر نقل عنه انه في حال وصوله إلى المكتب البيضاوي، فانه سيدعو تل ابيب إلى لعـب دور     

الذي اقترحه كمنظمة تـضم الـدول المتـشابهة فـي القـيم             " اتحاد الديمقراطيات "محوري وأساسي في    
تخيلوا ان الدولة المغتصبة للحق العربي منذ سـتين عامـا           . موالمصالح، من اجل العمل من اجل السال      

بالتمام والكمال، ستكون في الرؤية األميركية القادمة دولة داعمة التحاد الديمقراطيات، وهم يدرون انهم              
يكذبون على انفسهم، قبل الكذب على الناخب األميركي الذي بات يبحث عن المسببات التي جعلت اسعار                

لى ارقام قياسية تناغماً مع اسعار الذهب واليورو، فيما العملة الخضراء تنـام فـي سـبات                 النفط تصل إ  
  .عميق وتتراجع بصورة مخيفة ال بل مذهلة

اوباما مقتنـع بـان     . وما يقوله جون ماكين يقوله باراك اوباما وتقوله هيالري كلينتون كل على طريقته            
وانها تشارك الواليـات المتحـدة قيمهـا الـسياسية           هي واحة الديمقراطية في الشرق االوسط        إسرائيل

وفي كلمـة   . واالقتصادية بصورة خاصة على مستوى الحريات، ومحاربة الجماعات االسالمية المتطرفة         
، الول مـرة فـي      إسرائيلاعرب عن سعادته لزيارة     " ايباك"ية  سرائيلله امام لجنة العالقات األميركية اإل     

هد بعينه الدمار الذي ألحقته صـواريخ حـزب اهللا بالمنـازل والمنـشآت              العام الفين وستة، وقال انه شا     
 كانت ترش العطور على الجنوب والضاحية وبعلبك وحتـى علـى المنـاطق              إسرائيلية، كأن   سرائيلاإل

االخرى في شرق بيروت وشمالها، ولم يتمالك نفسه من التأثر عندما التقى عائلتي الجنديين المخطـوفين                
يت الذي اسر في غزة لكنه يسكت عن اآلالف من الفلسطينيين واالمهـات واالطفـال               وعائلة جلعاد شال  

  .والشيوخ الذين تقشعر االبدان ويخرس القلم امام ما يعانون من جور الدولة العبرية االرهابية
وبشيء من الصفاقة، وبال خجل قال اوباما ان االلتزام األميركي بالسالم يجب ان ينطلـق مـن االمـن                   

 تبدأ من ايران التي ينكـر       إسرائيلي، كأن االمن الفلسطيني والعربي مباح، والتحديات المحدقة ب        يلسرائاإل
رئيسها المحرقة اليهودية التي حصدت ستة ماليين يهودي، تؤكد ذلك الصور الموجـودة فـي متحـف                 

  ماذا عن الهولوكوست الفلسطيني؟. واشنطن
طرة حركة حماس الجهادية على غزة، ويخلص اوباما إلى         وسي" القاعدة"وباالضافة إلى إيران هناك تنظيم      

، ودعـم مـشاريعها لتطـوير بـرامج الـدفاع           سـرائيل ان الحل هو في زيادة المساعدات األميركية إل       
والصواريخ، وتعزيز تفوقها العسكري في المنطقة، لتمكينها من مواجهة حمـاس وجماعـات المقاومـة               

  .ا سوريا وايرانوالتحرر والممانعة في العالم وعلى رأسه
 تقـوم علـى     إسرائيلالعالقات بين الواليات المتحدة و    : وهيالي كلينتون تنطلق بدوها من الفرضية ذاتها      

  .رابطة قوية يصعب اختراقها النها متجذرة بقوة، فضالً عن المصالح المشتركة
تفوق النـوعي    اكثر من مرة، بصفة شخصية احياناً، تؤكد التزامهـا بـال           إسرائيلوهيالري التي زارت    

العسكري والتقني للدولة العبرية، والتزامها اآلخر برفع التهديد االيراني وتهديد حزب اهللا، وهما تهديدان              
 يفترض ان يكونا محور التحرك األميركي فـي         إسرائيللالمن العالمي ايضاً، وهي ترى ان أمن وحرية         

  .الشرق االوسط
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 سـرائيل ري على برنامج المعونات العسكرية األميركية إل      وانطالقاً من هذا االيمان الراسخ صوتت هيال      
التي تصل إلى اربعة مليارات من الدوالرات كهبة نقدية ومساعدة عن العام الماضي، فضالً عن مئـات                 

  .الماليين الستيعاب المهاجرين السوفيات إلى ارض الميعاد
 محاطة بدول سلطوية وديكتاتورية،     يلإسرائية في لبنان قالت ان      سرائيلوفي اطار تعليقها على الحرب اإل     

 دولة ذات سيادة ومن حقها حماية امنها بالهجوم على من يشكل تهديـداً المنهـا القـومي                  إسرائيلوان  
ي على مطار لبنان، قالت انهـا       سرائيلبالحروب االستباقية، وفي ردها على ما اذا كانت تدعم الهجوم اإل          

  .هجوم للحفاظ على أمنها ومصالحهاي على اعدائها وأي إسرائيلتدعم أي هجوم 
ولهذا تجدني ألملم الكلمات األميركية في االنتخابات األميركية دون ان أعثر عن حرف واحـد يعطـي                 

  .يسرائيلإل ا-العرب حقهم ويطوي رحلة طويلة من الصراع العربي 
  ١٤/٣/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  :كاريكاتير .٧٥

  

  
  ١٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي 


