
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السلطة تطالب واشنطن واللجنة الرباعية بإجبار إسرائيل على وقف االستيطان
  "موقف مسؤول وعقالني" آذار طي صفحة الماضي مع الفلسطينيين ١٤موقف قوى : زكي
   ويهدد بوصول الصواريخ إلى أسدودطالب أوغلي باالعتذار للشعب الفلسطينيي رالزها
  ال حوار مع حماس ما لم تعترف بمنظمة التحرير والشرعيات العربية والدولية: عمرونبيل 

   ع انتفاضة ثالثةرئيس الموساد السابق يقلل من احتمال اندال
  من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر الدم % ٧٢: دراسة علمية

  أمريكا تدرب قوات عباس لقتال حماس واالحتالل يخشى والءهم: واشنطن بوست

تفكيك لمستوطنات بعد: رامون
مخطط لبنـاء   وضغوط أميركية 

  ة وحدة استيطاني٢٣٣٧
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    :السلطة
 ٤  نة الرباعية بإجبار إسرائيل على وقف االستيطانالسلطة تطالب واشنطن واللج .٢
 ٤   "مسألة سيادية"قرار موريتانيا اقامة عالقات مع اسرائيل: عباس  .٣
 ٥  اصابت المشروع الوطني بمقتل" حماس: "وزير شؤون األسرى .٤
 ٥  خالل المفاوضات" مقابر األرقام"ع يطالب بطرح قضية قراقالنائب  .٥
 ٦  اتفاق فلسطيني صيني لدعم اجهزة السلطة االمنية .٦
 ٦  "موقف مسؤول وعقالني" آذار طي صفحة الماضي مع الفلسطينيين ١٤موقف قوى : زكي .٧
 ٦  إسرائيل وأميركا منبع الشر:  على تصريحات وولشدرييى موسى يح .٨
 ٧  "التهدئة"عريقات يثمن الجهود المصرية لتحقيق  .٩
 ٧  االنقالب شكل سابقة خطيرة وندفع باتجاه الحوار لحماية أهدافنا الوطنية: عبد الرحيم .١٠
 ٧   أيام بين حكومة فياض والنقابات١٠هدنة  .١١
    

    :المقاومة
 ٨   ويهدد بوصول الصواريخ إلى أسدودطالب أوغلي باالعتذار للشعب الفلسطينيي رالزها .١٢
 ٨   التصعيد اإلسرائيلي نتيجة للّقاء األمني الثالثي: حماس .١٣
 ٨  عناصر من سرايا القدسثالثة استشهاد  .١٤
 ٨  ال حوار مع حماس ما لم تعترف بمنظمة التحرير والشرعيات العربية والدولية: عمرونبيل  .١٥
 ٨   هاتضخيم أسلحة المقاومة ذريعة إسرائيلية لضرب: أبو عبيدة .١٦
 ٩   المبادرة اليمنية األسبوع الحاليالرئيس علي صالحمشعل يبحث مع  .١٧
 ٩   اليوم حول عملية تبادل لألسرىاًإسرائيلياً وقع ردتتحماس  .١٨
 ٩  لجنوبيطالق صواريخ على النقب اإفصائل المقاومة تتبنى  .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩   رئيس الموساد السابق يقلل من احتمال اندالع انتفاضة ثالثة .٢٠
١٠    حزب إسرائيلي يعارض فكرة ألمانيا عقد مؤتمر دولي لدعم الدولة الفلسطينية  .٢١
١٠  على الحدود مع مصر" جدار ذكي"يل تبدأ خالل ثالثة اشهر بناء إسرائ .٢٢
١٠  الشاباك ينفي وجود مخطط لالنتقام لعملية القدس واليمين يصدر بيانات تدعو لالنتقام .٢٣
١١   اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحماس لتبادل األسرى .٢٤
    

    :ض، الشعباألر
١١  "مركز البرلمان الفلسطيني الصغير"شرطة قطاع غزة تستولي على  .٢٥
١١  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تحذر من نفاذ الوقود .٢٦
١١  "شهداء مع وقف التنفيذ" أسيراً ١٣٢: فلسطيني باحث .٢٧
١٢  كشف عملية تنكيل وحشية ارتكبها محققان في حق معتقل فلسطيني .٢٨
١٢  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تدعو إلى استمرار الفعاليات االحتجاجية .٢٩
١٢   تفوق على عباس لمنصب الرئاسةيؤيدون التهدئة البرغوثي ي% ٧٣: استطالع .٣٠
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   :صحة
 ١٣   من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر الدم % ٧٢: دراسة علمية .٣١
   

   :لبنان
١٣   بيت لحم"اسرائيل"يكفل أسرة محمد شحادة الذي اغتالته " حزب اهللا" .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٣  حذر من انفجار أعمال العنف في مصري: عاكف .٣٣
١٤    كرسيا متحركا من أطباء مصر ألبناء غزة٥٨٠ .٣٤
   

   :دولي
١٤   أمريكا تدرب قوات عباس لقتال حماس واالحتالل يخشى والءهم: واشنطن بوست .٣٥
١٤  ال يوجد لدينا مرشح لخالفة أبو مازن: ويلش .٣٦
١٥   االسرائيلي–رايس تنتقد عدم احراز تقدم على المسار الفلسطيني  .٣٧
١٥  يهددنا" إسرائيل"ما يهدد : ميركل .٣٨
١٦  ق لبلير يدعو للتفاوض مع القاعدة وحماس وطالبانمستشار ساب .٣٩
١٦  "إسرائيل" منظمة أميركية تطالب بقطع المساعدات عن ٣٠٠ .٤٠

   
    :حوارات ومقاالت

١٦  هشام منور... قراءة تحليلية... التقرير االستخباري اإلسرائيلي السنوي .٤١
١٨  ناجي صادق شراب. د... هل تحرير الضفة يبدأ من غزة؟ .٤٢
١٩  جهاد الخازن...  كلها غير شرعية"إسرائيل" .٤٣
    

 ٢٠  :كاريكاتير
***  

  
  تيطانية وحدة اس٢٣٣٧مخطط لبناء  وتفكيك لمستوطنات بعد ضغوط أميركية: رامون .١

صرح حاييم رامون امس بان تل ابيب ستعمد قريبا الـى تفكيـك             : ، رويترز   أ ف ب   -القدس المحتلة   
مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية طبقا للتعهدات التي قطعتها لواشنطن ، فيما كشفت جمعية تعنـى                

ي مستوطنة جنـوبي    وحدة استيطانية ف   ٢٣٣٧بشؤون االستيطان النقاب عن مخطط جديد يهدف الى بناء          
لالسف نمتنع عن القيام بما كان علينا القيام به منذ زمن           "وقال رامون لالذاعة االسرائيلية العامة       .القدس  

 ".علينا اتخاذ قـرارات خـالل اسـبوع او اثنـين          . بشأن المستوطنات العشوائية وعلينا التحرك بسرعة     
نات او البعض منها الن هذه المسألة تـسيء         القرارات صعبة لكن علينا تفكيك هذه المستوط      "واضاف ان   

" واوضح رامون ان     ".الى عالقاتنا مع الواليات المتحدة وكل ما يمس بهذه العالقات يضر بامن اسرائيل            
اولمرت و باراك مكلفان هذا الملف وتبذل جهود مع مسؤولين عن المستوطنات لوضع ترتيبات تـسمح                

  ".باجالء المستوطنات العشوائية طوعا
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االسرائيلية والتي تعنى بشؤون االستيطان النقاب امس عن مخطـط جديـد            " عيرعاميم"كشفت جمعية   و 
  . وحدة استيطانية في مستوطنة جبعات هنتس شرق بيت صفافا جنوبي القدس ٢٣٣٧يهدف الى بناء 

  ١٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  

  انالسلطة تطالب واشنطن واللجنة الرباعية بإجبار إسرائيل على وقف االستيط .٢
قال ياسر عبد ربه إن الجانب الفلسطيني ذهب        :  محمد يونس  -رام اهللا   من   ١٦/٣/٢٠٠٨ الحياة ذكرت

 الفلسطينية التـي تتـولى مراقبـة تطبيـق          - اإلسرائيلية   -إلى االجتماع األول لآللية الثالثية األميركية       
بهدف إفهام العالم    "،اركته، حتى بعد اعالن باراك عدم مش      "خريطة الطريق "الجانبين التزاماتهما بموجب    

أن الفلسطينيين يقومون بكل ما هو مطلوب منهم من أجل انجاح المسيرة السلمية، وان اإلسرائيليين هـم                 
  ".من يفشلونها

إسرائيل ال تريد سالماً، وال تبحث عن حل سياسي، وكل ما تريده وتسعى إليه هو "يجزم عبدربه أن و
د ملئها بالمستوطنات، وإبقاء الفلسطينيين في تجمعات سكانية ضم أكبر مساحة ممكنة من االراضي بع

علينا أال نعطي إسرائيل ذريعة لمواصلة سياستها، وعلينا مواصلة العمل "ويرى أن ، "مقطعة األوصال
، معتبراً أن هذه "السياسي كي يعرف العالم من هو الطرف المعتدي، ومن يريد السالم ومن ال يريده

تجعل من فشل المفاوضات فشالً للسياسية األميركية، "يات المتحدة في المعادلة و الطريقة ستدخل الوال
ودعا أمس رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع اللجنة الرباعية الدولية  ".وليس فشالً للفلسطينيين

قال في و. إسرائيل على وقف االستيطان في الضفة والقدس الشرقية" إجبار"واإلدارة األميركية إلى 
المطلوب من أميركا واللجنة الرباعية : "مؤتمر صحافي بعد استقباله وفداً برلمانياً ألمانياً في رام اهللا أمس

  ".أن تصدراً أمراً إلجبار إسرائيل على وقف كل النشاطات االستيطانية
بق إصرار إذا استمرت إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات، فإننا نعتبر أنها تريد، عن س: "وأضاف

واعتبر ". وترصد، تخريب وتدمير وقتل عملية السالم، وأي جهد فلسطيني وعربي ودولي لدفعها
وأشاد برفض االتحاد األوروبي ووزيرة ". استهتاراً اسرائيلياً بكل الجهود التي تبذل"التحركات األخيرة 

 إسرائيل على غزة والضفة عدوان"ورأى أن . الخارجية األميركية كوندوليزا رايس التوسع االستيطاني
اآلن "وأكد أن الجانب الفلسطيني يمر ". واالغتياالت واالعتقاالت هي ضربات متواصلة للعملية السلمية
ورأى أن امتناع باراك عن حضور ". بمرحلة تقويم لكل الممارسات اإلسرائيلية ولموضوع المفاوضات

  ".أمر مؤسف"اجتماع اآللية الثالثية 
 رحب قريع، أمس، بعقد مؤتمر للتسوية في برلين :وكاالت  ١٦/٣/٢٠٠٨إلماراتية  الخليج اوأضافت

وقال خالل استقباله وفدا برلمانيا ألمانيا . حزيران في برلين/ أعلنت الحكومة األلمانية تنظيمه مطلع يونيو
س عباس، وأوضح ان المستشارة األلمانية انجيال ميركل اتصلت بالرئي. بعقد هذا المؤتمر" نحن نرحب"

  .أمس، وأبلغته بالدعوة إلى هذا المؤتمر
في غضون ذلك، كشف مساعد للرئيس عباس، أمس، عن مساع فرنسية الستضافة مؤتمر دولي لتقيـيم                

وقال نمر حماد المستشار السياسي     . تشرين الثاني الماضي  / نتائج اجتماع أنابولس الذي عقد نهاية نوفمبر      
إسرائيل تعمل على إجهاض فكرة عقد مؤتمر مماثـل         "ة العبرية إن    لعباس في تصريحات أوردتها اإلذاع    

  ". في موسكو
  
  "مسألة سيادية"قرار موريتانيا اقامة عالقات مع اسرائيل: عباس  .٣

رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نواكشوط امس التعليق على بقاء            :  ا ف ب   -نواكشوط  
وقال عباس  ". اطار سيادة موريتانيا  "رائيل ، مؤكدا انها تدخل في       العالقات الدبلوماسية بين موريتانيا واس    

قرار موريتانيا اقامة عالقات دبلوماسية مـع       "الذي التقى الرئيس الموريتاني بعيد وصوله الى نواكشوط         
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وتعلو المزيـد مـن االصـوات       ". اسرائيل مسالة سيادية، وليس لنا ان نملي عليها موقفنا في هذا الصدد           
واوضـح الـرئيس      .١٩٩٩االغلبية الحاكمة للمطالبة بقطع هذه العالقات التي اقيمت عام          وحتى داخل   

لمصر عالقات مع اسرائيل تضعها في خدمة فلـسطين، وال سـيما بفـضل اتـصاالتها                "الفلسطيني ان   
االيجابية جدا مع اسرائيل وحركتي الجهاد االسالمي وحماس لرفع الحصار عن غزة وتخفيـف معانـاة                

  ".نيينالفلسطي
  ١٦/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  اصابت المشروع الوطني بمقتل" حماس: " شؤون األسرىوزير .٤

اكد وزير األسرى في السلطة الفلسطينية أشرف العجرمي أن اللقاء الذي جمع            :  عبد القادر فارس   - غزة
رئيس الحكومة سالم فياض مع المسؤول اإلسرائيلي عاموس جلعاد ومنسق خارطة الطريـق الجنـرال               

ميركي وليام فريزر لم يكن تفاوضيا أو استئنافا للمفاوضات بل كان مقررا منذ مؤتمر انابوليس علـى                 األ
  . أساس عمل آلية ثالثية لمراقبة تنفيذ األطراف اللتزاماتها وفق المرحلة األولى من خارطة الطريق 

ات كثيرة حول ما    وقال في تصريحات لعكاظ ان ما حصل في االجتماع هو أن وليام فريزر جمع معلوم              
جرى في المناطق الفلسطينية إللقاء الضوء على حجم الخروقات اإلسرائيلية وعدم االلتزام بتنفيذ ما هـو                

. مطلوب منها من خارطة الطريق بشأن وقف االستيطان وعمليات اإلعالن عن خطط استيطانية جديدة               
  . ووصف االجتماع بالناجح

 باراك عن المشاركة في االجتماع هو تعبيـر عـن سـوء النوايـا      واعتبر ان امتناع وزير الدفاع ايهود     
وحول االنتقادات التي وجهتها الفصائل لهذا االجتماع والذي        . اإلسرائيلية تجاه االلتزامات المترتبة عليها    

وصفته حماس بالجريمة باعتبار ان طريق المفاوضات ال فائدة منه وما هي البدائل األخرى المطروحـة                
 ال ادري ما البدائل لدى حماس التي جرت الشعب الفلـسطيني إلـى كارثـة علـى كـل                    قال العجرمي 

وحول األنباء التـي تحـدثت عـن        . المستويات وال يحق لها ان تنتقد من يحاول إنقاذ الوضع الفلسطيني          
ر مبادرة للسالم تعدها مستشارة ألمانيا أنجيال ميركل بالتعاون مع المبعوث الدولي توني بلير لعقد مـؤتم               

وموقف السلطة من هذا التوجه في ظل الفشل االمريكي في المنطقـة قـال              , للسالم في الصيف المقبل     
لكن أي مؤتمر او مبـادرة يجـب ان         , الوزير الفلسطيني نحن مع كل جهد هدفه إنقاذ العملية السياسية           

طـة الطريـق    تنطلق أساسا من المجريات المتفق عليها وخاصة المبادرة العربية للـسالم وخطـة خار             
  .والقرارات الدولية

  ١٦/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  
  خالل المفاوضات" مقابر األرقام"قراقع يطالب بطرح قضية  النائب .٥

قال النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي عيسى قراقع في اتصال مع إذاعـة               :  د ب أ   -رام اهللا   
لى وقضية مقـابر األرقـام      إنه يجب أن تكون مطروحة قضية احتجاز جثامين القت        "صوت فلسطين امس    

على األجندة الفلسطينية االسرائيلية في عملية التفاوض، وسبق أن أثير هذا الموضوع أكثر من مرة مـع                 
   ".القيادة الفلسطينية ومع المفاوضين الفلسطينيين

ات فدائية  تضم الفلسطينيين الذين توفوا في السجون اإلسرائيلية او قتلوا بعملي         " مقابر االرقام " يشار الى ان  
وأشار قراقع إلى أنه وفـق اإلحـصاءات        . اوعسكرية نفذتها القوات االسرائيلية ضد ناشطين فلسطينيين      

 جثة معروفة محتجزة في هذه المقابر منذ انتفاضة األقصى التي انطلقـت             ٣٠٠الفلسطينية يوجد حوالي    
 ويعتقد بـأنهم قتلـوا      ١٩٦٧اعتقد أن هناك ارقاما أكثر بسبب المحتجزين منذ عام        " ، مضيفا    ٢٠٠٠عام  

  ".خاصة الفدائيين الذين كانوا يتسللون في عمليات عسكرية من األردن ولبنان
  ١٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
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  اتفاق فلسطيني صيني لدعم اجهزة السلطة االمنية .٦

 وقعت الصين والسلطة الفلسطينية امس اتفاقا يقضي بتزويد السلطة مركبات ومختبرا            : ا ف ب   -رام اهللا   
ووقع االتفاق عن الجانب الصيني السفير الصيني لدى        . يا واجهزة اتصاالت لالمن الوطني الفلسطيني     جنائ

السلطة الوطنية يانغ وي غوه وعن السلطة الفلسطينية االمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم، في مقـر                 
الـصينية  -عالقات الفلـسطينية  وقال عبد الرحيم عقب توقيع االتفاق إن ال        .الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا    

هي عالقات تاريخية، مشيداً بوقوف الصين إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المنعطفات موضحا أن               
  .الصين قوة عظمى داعمة للسالم بالشرق األوسط

  ١٦/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  "موقف مسؤول وعقالني" آذار طي صفحة الماضي مع الفلسطينيين ١٤موقف قوى : زكي .٧

تلفزيون "وصف رئيس البعثة الديبلوماسية الفلسطينية لدى لبنان عباس زكي في حديث الى : بيروت
 آذار في الوثيقة السياسية التي أصدرتها أول من أمس، حول طي صفحة الماضي ١٤موقف قوى " لبنان

وق اإلنسان موقف مسؤول وعقالني ويعبر عن أواصر الدم والمصير المشترك وحق"مع الفلسطينيين بأنه 
الفلسطيني، ما يدل على ان هناك صحوة وتجاوزاً لتعذيب الفلسطينيين في لبنان، ألن الفلسطيني في لبنان 

، فتح الباب على "إعالن فلسطين"ان ما ورد في الوثيقة حول تأييد "ورأى  ".هو إنسان مع وقف التنفيذ
ة الكاملة من الحكومة اللبنانية لكل الشأن الرعاي"، الفتاً الى " لبناني-مصراعيه لحوار معمق فلسطيني 

  ".الفلسطيني
 آذار، لكان نفذ إعالن فلسطين ١١ آذار واآلن ١٤ آذار و٨انه لو لم تكن هناك المشكلة بين "وشدد على 

 اللبناني موضوع تنظيم السالح، وأصدر وزير العمل استثناءات -منذ فترة ألنه ذكر في الحوار اللبناني 
 ممارسة مهن، وتم إيجاد حل للكثير من األمور مع الحكومة بما فيها مسألة فاقدي للفلسطينيين في
أن الفلسطيني في لبنان ليس مع فريق ضد آخر، وصحيح انه لم يسقط خيارات "وأكد ". األوراق الثبوتية

رر لن نح: "وقال". المقاومة ولكنه ليس انتحارياً وال يملك اآلن أي مشروع أمني أو سياسي في لبنان
فلسطين من طريق جونيه وال نريد ان نثقل لبنان بهموم، ولسنا جاهزين اآلن لسباق تسلح ومزايدات على 

لو كان لبنان جنة، فهي محرمة علينا ألنها نار : "قائالً" اللبنانيين جميعاً"وتوجه زكي الى ". بعضنا بعضاً
لرحيل من لبنان وهناك إجماع على رفض بالنسبة الى الفلسطينيين اكتوينا فيها وآن األوان لفتح آفاق ل

ان الفلسطيني لم يعد عنوان فتنة ولم يعد عبئاً على هذا البلد ولم "وأشار الى  ".التوطين والتهجير أيضاً
  ".يعد ثغرة في جدار األمن والسلم األهلي في لبنان

  ١٦/٣/٢٠٠٨ الحياة
  

  رإسرائيل وأميركا منبع الش:  على تصريحات وولشدرييحيى موسى  .٨
أمـس األول أن    " حماس" أكد يحيى موسى العبادسة النائب في المجلس التشريعي عن حركة            : دبا –غزة  

وأدلى العبادسة بهذا التصريح إلذاعة     . في األرض " منبع الشر "الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل هما      
د وولش التي قال فيها     ، وذلك ردا على تصريحات مساعد وزيرة الخارجية األميركية ديفي         "صوت القدس "

ال تترك  " حماس"لديها برنامج طويل األمد لتقويض القيادة الشرعية للسلطة الفلسطينية، وأن           " حماس"إن  
إن وولش طرف ضالع في مـؤامرة ضـد الـشعب           : "وأضاف العبادسة . إلسرائيل سوى خيارات سيئة   

 اإلسرائيلي فهذه شـهادة لـصالح       عندما يتحدث عن أن خيارات حماس سيئة للكيان       : "وتابع". الفلسطيني
  ". الحركة، فماذا تريد من حركة تقاوم من أجل شعبها لكي يتحرر إال أن تكون خياراتها سيئة للمحتل
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، مشيرا  "نحن مع تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة ترفع الحصار والعدوان عن شعبنا الفلسطيني           : "وأضاف
  . رائيليهي الرد على العدوان اإلس" المقاومة"إلى أن 

  ١٦/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  

  "التهدئة"عريقات يثمن الجهود المصرية لتحقيق  .٩
اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات ان مصر تبذل جهودا            : أمين ابو وردة   -نابلس  

 حـديث   وقال عريقات فـي    .االمر الذي تثمنه السلطة الفلسطينية    " إسرائيل"كبيرة للتوصل الى تهدئة مع      
صحافي ان الرئيس محمود عباس طلب من نظيره المصري حسنى مبارك خالل اجتماعهما االخير فـي                

وأشار الى ان عباس طلـب      . القاهرة، التدخل الفوري لتحقيق تهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة وبضمانات        
ـ                 ي تربطـه   كذلك ان تعمل مصر على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة واعادة فتح المعـابر الت

ودعا عريقات كل الفصائل في غزة للتعاون مع مصر لتحقيق هذا الهدف الذي يـشكل                .بالعالم الخارجي 
التي ترتكب الجرائم كما    " اسرائيل"، مشددا على اهمية أال ننجر وراء ما تخططه          "مصلحة فلسطينية عليا  "

ح الفلسطينية نقطة ارتكاز وليس     وشدد على أهمية اتخاذ المصال     .حصل قبل ثالثة ايام في مدينة بيت لحم       
  .ردود أفعال على جرائم االحتالل لتحديد السياسات

  ١٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  االنقالب شكل سابقة خطيرة وندفع باتجاه الحوار لحماية أهدافنا الوطنية:  الرحيمعبد .١٠

يني فـي رام اهللا لجـورج       الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة، خالل مهرجان تأب         قال   :سائد أبو فرحة  
: "   يوماً على رحيلـه    ٤٠حبش، نظم بمبادرة من لجنة التأبين الوطنية والجبهة الشعبية، لمناسبة مرور            

شكل االنقالب سابقة خطيرة في الفكر والممارسة السياسية، وترك تـداعيات خطيـرة علـى المـسيرة                 
اإلقصائي الذي يمثله، وسنعمل بكـل الوسـائل   النضالية الوطنية، لكننا نؤكد رفضنا لذلك والخيار العبثي   

  ".المتعارف عليها أخالقياً إلفشاله وإسقاطه، حفاظاً على ثوابتنا من التفريط والمساومة
وأوضح أن القيادة الفلسطينية ستظل تدفع باتجاه الحوار الوطني، المستند إلى ركائز صيانة وحدة الشعب               

انية منظمة التحرير، إلدراك القيادة بأن الوحدة هـي الرافعـة           الفلسطيني، وحماية أهدافه الوطنية، ووحد    
ونوه إلى ضرورة تكريس الوحدة، لقطع دابـر كافـة           .األساسية للكفاح الوطني، وللخالص من االحتالل     

األجندات الخارجية ومخططات االحتالل اإلسرائيلي، الذي يحاول إشـاعة العنـف والفوضـى لخدمـة               
سنبقى متمـسكين بخيـار الـسالم       : "وقال عبد الرحيم   .ات عملية السالم  مصالحه، وللتهرب من استحقاق   

والتسوية السياسية العادلة والشاملة، دون أن يعني ذلك التنازل عن أي من حقوقنا التي أقرتها الـشرعية                 
  ".الدولية، وسنبقى أوفياء ألرواح الشهداء

  ١٦/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  النقابات أيام بين حكومة فياض و١٠هدنة  .١١

سالم فياض، في تطويق أزمـة مـع        .نجحت حكومة تسيير األعمال التي يترأسها د       ":الخليج "-رام اهللا   
النقابات واالتحادات المهنية بعد أن جرى التوصل إلى هدنة عشرة أيام تلتزم خاللها الحكومـة دراسـة                 

ية، بما فيما وقف اإلضـراب      إمكان تسديد مستحقات الموظفين المتراكمة مقابل وقف اإلجراءات التصعيد        
وفي أعقاب هذا االتفاق قررت النقابات التي تمثل االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابة               .عن العمل 

  .المعلمين، ونقابة المهن الصحية تعليق فعاليات االحتجاج واإلضراب لمدة عشرة أيام
  ١٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   ويهدد بوصول الصواريخ إلى أسدودار للشعب الفلسطينيطالب أوغلي باالعتذي رالزها .١٢
لقاها الليلة قبل الماضية في احتفال نظمته أفي كلمة  قال الدكتور محمود الزهار:  صالح النعامي- غزة
 اإلسرائيلية صاروخاً على البلدات ٤٢٥أطلقت  في بلدة جباليا شمال غزة، أن كتائب القسام حماس حركة

 كيلومترا شمال ٥٠، التي تبعد أسدود مدينة إلى بوصول الصواريخ في المرة القادمة خالل يومين، مهدداً
 باالعتذار للشعب الفلسطيني ، رئيس منظمة المؤتمر االسالمي،كمل الدين أوغليأطالب كما . غزة
 . انته عملية اطالق النار في القدسإلد

  ١٦/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   للّقاء األمني الثالثيالتصعيد اإلسرائيلي نتيجة : حماس .١٣

 أن التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة واستهداف ، الناطق باسم حماس، أكد فوزي برهوم:غزة
ـًا لمشروع  ـًا فعلي المقاومين الفلسطينيين هو بمثابة استكمال للحرب المعلنة على شعبنا الفلسطيني وتطبيق

ـًا كنتيجة مباشرة للّقاء األمني المباشر األخير بين ن هذا العدوان يأتي أيضإ"وقال  .المحرقة الكبيرة لغزة
فريق رام اهللا واالحتالل اإلسرائيلي والمبعوث األمني األمريكي إلقرار ارتكاب مزيدا من الجرائم والقتل 
واالستهداف للمقاومين والمجاهدين الفلسطينيين حماية لالحتالل اإلسرائيلي وبأوامر أمريكية وبتواطؤ 

  .ن هذه اللقاءات األمنية هي خيانة للشعب والشهداء ولألسرى وللقضية الفلسطينيةأ ضافوأ ".فلسطيني
  ١٥/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
  عناصر من سرايا القدسثالثة استشهاد  .١٤

 إسرائيلي مس، ثالثة من عناصر سرايا القدس في قصف مدفعيأستشهد ُأ: خليل الشيخ، وكاالت -غزة 
   .درسة دار األرقماستهدفهم شرق مدينة غزة بالقرب من م

  ١٦/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ال حوار مع حماس ما لم تعترف بمنظمة التحرير والشرعيات العربية والدولية: عمرو نبيل .١٥

 عدم عقد أي حوار مع حركة حماس ما لـم           ،عضو المجلس الثوري لحركة فتح     ،أكد نبيل عمرو  : الخليل
وقال خالل لقاء مع أمين سر وأعضاء        . العربية والدولية  تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعيات    

وحول  ."ليس هناك حوار وإنما مبادرات للحوار من بعض األشقاء العرب         "إقليم حركة فتح شمال الخليل،      
المفاوضات مع إسرائيل، أكد أن مؤتمر أنابوليس كان محطـة ضـرورية إلعـادة االعتبـار للقـضية                  

 األجندة الدولية بعد أن تراجعت بقدوم حماس إلى السلطة، مشيرا إلـى       الفلسطينية ووضعها على أولويات   
  .أن إسرائيل هي الرابح الوحيد من تعطل المسيرة السلمية، بل إنها في أغلب األحيان تسعى إلفشالها

  ١٦/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  تضخيم أسلحة المقاومة ذريعة إسرائيلية لضربها : أبو عبيدة .١٦
 ال تمتلك الكتائبأن ) العرب( لـ ، الناطق باسم كتائب القسام،عبيدة  أكد أبو:يد سامي سع-رام اهللا 

عزيمة المجاهدين وإيمانهم باهللا وبعض األسلحة البسيطة مكنتهم "أسلحة متطورة إلسقاط الطائرات، لكن 
 تمتلكه ورفض البوح بما ."من القيام بالمهمة الجهادية السابقة وستمكنهم من االستمرار في هذا النهج

القسام من أسلحة، لكنه أشار إلى أن الحديث عن سالح المقاومة وتضخيمه من قبل إسرائيل يستهدف 
 االعتداء على الشعب الفلسطيني وشرعنةضرب المقاومة وتبرير عمليات االحتالل ضد المقاومين، 

 في الخفاء تبحث عنها قال إن إسرائيل من خالل تصرفاتها يبدو وكأنها ال تريد التهدئة لكنها و.األعزل
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وتتواصل مع مصر باستمرار إلبرامها، مؤكدا أن التهدئة  لم تكن تبادلية وشاملة ال فائدة منها وال حاجة 
  .للمقاومة فيها

  ١٦/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   المبادرة اليمنية األسبوع الحاليالرئيس علي صالحمشعل يبحث مع  .١٧

حماس، أن وفداً من الحركة يرأسه خالد مشعل سيلتقي في حركة  القيادي في ،ح أيمن طه صّر:أ.ب.د
العاصمة اليمنية صنعاء خالل األسبوع الحالي الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح بخصوص المبادرة 

إنه إذا تم لقاء بين وفد ": "قدس نت لألنباء"وقال طه ل  .التي طرحها لحل األزمة الفلسطينية الداخلية
ب زيارته لليمن لمناقشة المبادرة ووفد حماس فانه شي إيجابي ولصالح الحوار منظمة التحرير المرتق

 المشكلة ليست في حركة حماس بل في الشروط التي يطرحها الرئيس أن"وأضاف . "الفلسطيني
  .   "الفلسطيني لبدء الحوار

  ١٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  لألسرى اليوم حول عملية تبادل اًإسرائيلياً وقع ردتتحماس  .١٨

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن حركة حماس تنتظر رداً إسرائيليا اليوم، على  :وام، االتحاد - غزة
حول عملية تبادل أسرى شاملة يتم خاللها " بطريقة غير مباشرة اإلسرائيليلى الجانب إمقترحات قدمتها 

لمصادر إنه بناء على الرد وقالت ا.  الفلسطينييناألسرىإطالق جلعاد شاليط مقابل عدد كبير من 
وكانت  . التهدئة الشاملةأو باتجاه التصعيد  إن في قطاع غزة،األحداثستتضح الرؤيا العملية لتطورات 

 األسرىوإسرائيل بشأن تبادل '' حماس''مصادر إسرائيلية كشفت النقاب عما وصفته باتفاق مبدئي بين 
 اإلسرائيلي عن الجندي اإلفراجى مرحلتين مقابل  عل فلسطينياًأسيراً ٤٥٠بحيث تطلق إسرائيل سراح 

  .األسير
  ١٦/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  طالق صواريخ على النقب الجنوبيإفصائل المقاومة تتبنى  .١٩

أعلنت كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى مسؤوليتها عن قصف موقع كيسوفيم العسكري شرق : ألفت حداد
حمد سعدات في أعملية تأتي في ذكرى اعتقال القائد الالت إن وق .القرارة بثالثة صواريخ صباح السبت

علنت ألوية الناصر صالح المسؤولية عن قصف موقع زيكيم العسكري اإلسرائيلي جنوب أكما و .أريحا
  .المطور صباح السبت) ٣(مدينة عسقالن المحتلة بصاروخين من طراز ناصر 

  ١٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  حتمال اندالع انتفاضة ثالثةرئيس الموساد السابق يقلل من ا .٢٠

قال رئيس الموساد اإلسرائيلي السابق أفرايم هاليفي إن حركة حماس يجب أن            :  تامر أبو العينين   -جنيف
ألنها جزء من هذه المشكلة، شريطة إلقاء الـسالح والتخلـي عـن             "تشارك في حل المشكلة الفلسطينية      

فة السويسري بشأن األوضاع في الشرق األوسـط،        وقلل هاليفي في ندوة عقدها في نادي الصحا        ".العنف
ألنها ال بد أن تبدأ في الضفة الغربية، وهي في وضع سيئ منذ سبع              "من احتماالت اندالع انتفاضة ثالثة      

وإن كان في الوقت نفسه لم يخف قلق الدولة العبرية من           " سنوات وال يمكن لسكانها القيام بتلك االنتفاضة      
وعلى الرغم من قناعته بأن حماس جاءت        .و خوف وصفه بالصحي والضروري    قيام انتفاضة حقيقية وه   

ألن حماس لم تلق الـسالح ومارسـت        " كانت لحظات مأساوية  "إلى الحكم بانتخابات ديمقراطية إال أنها       
وقال إن الواليات المتحدة لم تبارك اتفاق مكة الذي عقد بوساطة سعودية بين             " ولذا قاطعها العالم  "السياسة  
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حماس تبقى دائمـا  "وعزا هاليفي عدم تأييد واشنطن لذلك االتفاق إلى أن          .س والرئيس محمود عباس   حما
وألقى هاليفي اللوم على القيادات الفلسطينية منذ الرئيس الراحل ياسر عرفـات وإلـى               ".منظمة إرهابية 

ة، رغـم أن الفرصـة      بناء هيكل دولة فلسطينية ومؤسسات قابلة للحيا      "اليوم، لعدم استطاعتها حتى اآلن      
واتهم الفلسطينيين بأنهم السبب في كل ما آلت         ".كانت متاحة لهم منذ اتفاقيات أسلو بمساندة عربية ودولية        

إليه أمورهم إلى اليوم، وأن من يتولون صناعة القرار السياسي الفلسطيني لـم يتعلمـوا مـن التـاريخ،              
ونصحهم بعقد  " ولكنهم ال يعرفون كيف   "متاحا  وأضاعوا فرصا متعددة كان الوصول إلى دولة خاصة بهم          

مصالحة داخلية أوال، تسفر عن تخلي حماس عن السالح، ووضع رؤية فلسطينية موحدة قبل الدخول في                
  .مفاوضات مع الدولة العبرية

 ١٢/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  حزب إسرائيلي يعارض فكرة ألمانيا عقد مؤتمر دولي لدعم الدولة الفلسطينية .٢١

عارض يوسي بيلين رئيس حزب ميرتس اإلسرائيلي أمس فكرة استضافة العاصـمة            : د ب أ   –تل أبيب   
وأعـرب بيلـين فـي تـصريحات لإلذاعـة           . األلمانية برلين مؤتمرا دوليا للسالم في الشرق األوسط       

مكن القادم ي ) يونيو(اإلسرائيلية عن اعتقاده بأن المؤتمر الدولي الذي اقترحت ألمانيا استضافته في مطلع             
وقال بيلين إن الجـانبين اإلسـرائيلي        .االستغناء عنه، معتبرا أن مثل هذا المؤتمر قد يمس بعملية السالم          

والفلسطيني ليسا بحاجة حاليا لعقد مؤتمر آخر، وإنما إلجراء مفاوضات مكثفة ستنتهي في نهايـة العـام                 
  . الحالي بالتوصل إلى اتفاق شامل بينهما

  ١٥/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  على الحدود مع مصر" جدار ذكي"إسرائيل تبدأ خالل ثالثة اشهر بناء  .٢٢

على الحدود مع مصر، " جدار ذكي"تفاصيل خطة إسرائيل لبناء " يديعوت "كشفت صحيفة : لحياة - لندن
وأشارت إلى أن الجدار . ، يفترض أن يبدأ العمل فيه خالل ثالثة شهور"وقف التهديدات اإلرهابية"بهدف 
ستحلل المعلومات المتعلقة بأي " كلم ويتكون من قسمين، سيكون مجهزاً بتقنيات ٨٤متد بطول الذي سي

في موقعها اإللكتروني " يديعوت "ونقلت  ".محاولة الختراق الحدود، وتنقلها فوراً إلى غرف تحكم خاصة
ولفتت ". ومياًمشروع طوارئ ق"أمس عن مسؤولين في وزارة الدفاع اإلسرائيلية أن بناء الجدار اعتبر 

وقال أحد المسؤولين إن منفذي الجدار .  مليون دوالر وسيستغرق عامين تقريبا٤٠٠ًإلى أنه سيكلف نحو 
  .سيسلمون األقسام التي ينهونها أوالً بأول إلى الجيش اإلسرائيلي، نظراً إلى أهمية هذا المشروع

  ١٦/٣/٢٠٠٨ الحياة
  
  لقدس واليمين يصدر بيانات تدعو لالنتقامالشاباك ينفي وجود مخطط لالنتقام لعملية ا .٢٣

مركز "وجود مخطط من قبل نشطاء اليمين المتطرف لالنتقام لعملية " الشاباك"نفى جهاز األمن العام 
بعد فحص شامل ومعمق؛ ال يوجد أساس لوجود تنظيم من : " وقال الشاباك في بيان. في القدس" الراب

وجاءت خطوة الشاباك في أعقاب كشف  ".مركز الراب"لقتل في نشطاء اليمين يخططون لالنتقام لعملية ا
من أجل " مركز الراب"القنال التلفزيونية األولى عن قبيام نشطاء من اليمين المتطرف بعقد اجتماعات في 

التخطيط لالنتقام، إال أن النتيجة التي توصل إليها الشاباك ال تتالءم مع الجو التحريضي السائد في 
  . واليمين المتطرفأوساط اليمين

  ١٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   مبدئي بين إسرائيل وحماس لتبادل األسرىاتفاق .٢٤
كشفت وسائل اعالم عبرية النقاب امس عن أن اتفاقا مبدئيا تم التوصـل إليـه بـين                 :  د ب أ   -تل ابيب   

 ٤٥٠وتطالب حماس بأن تفرج إسرائيل عـن         .حركة حماس وإسرائيل على إتمام صفقة تبادل األسرى       
لكن وسـائل    .يرا فلسطينيا مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليت            أس

اإلعالم أكدت في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الجانبين في هذه القضية بطيئة رغم موافقة إسـرائيل                 
نتظـر ان تـسلم     ومـن الم   . أسيرا من القائمة التي قدمتها حماس العام الماضي        ٢٣٠على إطالق سراح    

إسرائيل ردها على المقترحات الجديدة لحركة حماس بخصوص الصفقة اليوم وبناء عليه ستتضح الرؤيا              
  .العملية لتطورات األحداث في قطاع غزة إما باتجاه التصعيد أو التهدئة الشاملة

  ١٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  "مركز البرلمان الفلسطيني الصغير"شرطة قطاع غزة تستولي على  .٢٥

، أن عناصر من الشرطة "مركز البرلمان الفلسطيني الصغير"أكد عبد الرؤوف بربخ، مدير : لفت حدادأ
وأضاف  .الفلسطينية المقالة اقتحمت صباح السبت، مقر البرلمان الكائن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

لمركز أن عناصر الشرطة المقالة قامت بطرد األطفال، وحطمت أثاث ا"بربخ في تصريحات له 
االقتحام جاء بحجة أن المحكمة "وقال بربخ إن  ".واستولت على المكان بكامل أثاثه وما زالت تتواجد فيه

تم ابالغي من "وقال بربخ  ".التي أقيمت فيه لباراك بدون ترخيص من وزارة الداخلية في الحكومة المقالة
  ".قبل افرد الشرطة المقالة بتحويل البرلمان إلى مركز شرطة للحكومة المقالة

  ١٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تحذر من نفاذ الوقود .٢٦
حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، من انهيار النظام الصحي وخدمات البلديات في : ألفت حداد

 محافظات قطاع غزة والمجالس البلدية بسبب الحصار ونقص والوقود بشكل كبير، خالل األيام كافة
وأكد اللجنة الشعبية، على أن نقص الوقود بشكل كبير في القطاع، عطل العمل  .األخيرة الماضية

الصحي سواء على صعيد عمل سيارات اإلسعاف، أو عمل أقسام ومراكز المستشفيات والمراكز 
وأشارت اللجنة، إلى أن نقص  .، إلى جانب تعطل عمل معدات وآليات جميع النفايات الصلبةالصحية

الوقود أثر أيضاَ بشكل كبير على محطات المياه، مما ينذر من كارثة بيئية وصحية وإنسانية خطيرة جداً، 
وبينت أن  .ةحذرت منها العديد من المؤسسات الدولية أكثر من مرة من قبل، إلى جانب اللجنة الشعبي

من سيارات ومركبات بلديات القطاع معطلة عن العمل، في حين أن النسبة الباقية مهددة باالنهيار % ٦٠
 .خالل األيام القريبة القادمة بسب الحصار وإغالق المعابر ونقص الوقود

  ١٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  "شهداء مع وقف التنفيذ" أسيراً ١٣٢: فلسطيني باحث .٢٧

كشفت دراسة أعدها الباحث الفلسطيني فؤاد الخفش، المتخصص في شـؤون            :دان منتصر حم  -رام اهللا   
األسرى، ومدير مركز أحرار لدراسات األسرى، عن وجود إهمال غير مبـرر مـن جانـب الفـصائل         

 أسيرا فلسطينيا في سجون االحتالل أغلبيتهم من فلسطينيي األراضـي المحتلـة       ١٣٢الفلسطينية، لقضية   
خاصة أنه ال يجري    ” شهداء مع وقف التنفيذ   “ الوصف الدقيق لهؤالء األسرى هو        مؤكدا أن  ١٩٤٨عام ، 

   .”اسرائيل“التطرق لهم في مباحثات واتصاالت تبادل األسرى مع 
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، هؤالء األسرى أغلبهم غير منتمين لفصائل وان اعتقالهم جاء بسبب انخراطهم            ”الخليج“وقال الخفش ل    
  .ية النضال من أجل فلسطينفي المقاومة السرية التي تؤمن بقوم

  ١٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   عملية تنكيل وحشية ارتكبها محققان في حق معتقل فلسطينيكشف .٢٨

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن توقيف محققين إسـرائيليين مـن مركـز شـرطة                :االتحاد رام اهللا 
إقامة جبرية عليهما في منزليهما بعـد       بتهمة التنكيل بمعتقل فلسطيني، وفرض      " معالية ادوميم "مستوطنة  

ويتضح من مواد التحقيق لدى قسم التحقيقات مع رجـال الـشرطة فـي وزارة العـدل                 . التحقيق معهما 
اإلسرائيلية ان احد المتهمين تبول على الفلسطيني وربط أذنه بحبل وضغط على إحدى عينيـه بقطعـة                 

ملية التنكيل، وقالت ان المحققين يتهمان بإدخـال        العبرية، تفاصيل ع  " يروشاليم"ونشرت اسبوعية    .نقود
هراوة حديدية في مؤخرة المعتقل، ووفقاً لمحضر التحقيق فقد رافق عمليات التنكيـل شـتائم وبـصاق                 

وكانت الصحيفة قد كشفت النقاب عن هذه القضية في شهر ديسمبر الماضي، بعد اقتحام محققي                .مهينين
  .وأخذهم بصمات أصابع رجال الشرطة هناك" ادوميممعالية "قسم التحقيقات مركز شرطة 

  ١٦/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  

  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تدعو إلى استمرار الفعاليات االحتجاجية .٢٩
على أن تواصل الفعاليات ، أكد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: ألفت حداد

 على قطاع غزة في الدول األوروبية هو تواصل لجهود اللجنة في سبيل المناهضة للحصار اإلسرائيلي
إن استمرار هذه الفعاليات يأتي ضمن : "وقال الخضري .كسر الحصار اإلسرائيلي على شعبنا الفلسطيني

إن اللجنة استقبلت مؤخرا العديد من وقال اليوم العالمي للتضامن مع قطاع غزة حتى كسر الحصار 
ية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، مشيراً الى أن هذه بوادر لبدء العمل الجدي لكسر الوفود األوروب

ودعا الشعوب العربية واإلسالمية وأحرار العالم لالستمرار في الفعاليات، وتحرك المستوى  .الحصار
  .الرسمي واتخاذ قرارات حاسمة وسريعة وواضحة لكسر الحصار، وآليات لتنفيذ هذه القرارات

  ١٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  البرغوثي يتفوق على عباس لمنصب الرئاسةو يؤيدون التهدئة% ٧٣: استطالع .٣٠

نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني إلستطالع الرأي، وشمل عينة         . في أحدث استطالع للرأي أعده د     
ية وقطاع   شخصاً، يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرق           ١٢٢٠عشوائية تعدادها   

. من الجمهور الفلسطيني يؤيدون تهدئة فلسطينية إسرائيلية في الوقت الحاضر         % ٧٣أن  : غزة ، جاء فيه   
يعارضـون  % ٤٩,٤ مدير المركز، بأن أهم ما جاء في هذا االستطالع هو أن             -نبيل كوكالي   .وصرح د 

ء حمـاس المفـرج     يؤيدون دعوة أعضا  % ٦٧,٤وأضاف أن   . العمليات االستشهادية في الوقت الحاضر    
. عنهم من سجون السلطة الفلسطينية تراجع قيادة حماس في غزة عن الحـسم العـسكري فـي القطـاع                  

أيدوا ان تكف السلطة الفلسطينية عن إغالق المؤسـسات الـشاملة   % ٦٤,٠كوكالي أن حوالي .وأردف د 
 بها مروان البرغوثي    وأشار إلى أن نسبة التأييد التي يحظى      . حماس و ان تمنحها التراخيص الضرورية     ل

عن استطالع سابق اجري فـي أيلـول        % ١,٥لتولي رئاسة السلطة في هذا االستطالع قد زادت بمقدار          
وهي % ٣في حين انخفضت نسبة التأييد للرئيس محمود عباس بمقدار          % ٢٤,٣وقد بلغت اآلن    . ٢٠٠٧
  %.٢٣,١اآلن 
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 رئيس الحكومة المقالة في غـزة، بمقـدار          كذلك انخفض التأييد الشعبي الذي يحظى به اسماعيل هنية،        
من الجمهور الفلسطيني يعـارض قـرار       % ٧٠,٥كوكالي أن   .وقال د %. ١٢,٤إذ وصلت إلى    % ٧,٣

  . الذي أصدرته الحكومة الفلسطينية' براءة الذمة'
  ١٦/٣/٢٠٠٨فراس برس 

  
  من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر الدم % ٧٢: علميةدراسة  .٣١

 من األطفـال    ٥٠%كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن            : سمير حمتو  -غزة  
 من األطفـال دون الـسنة       ٧٢%في قطاع غزة دون سن الخمس سنوات يعانون من فقر الدم ، كما أن               

وبينت نتائج الدراسة التي استعرضتها أماني جودة مسؤولة بـرامج التغذيـة فـي              . يعانون من فقر الدم     
العالمية خالل ورشة عمل لمؤسسة ارض اإلنسان في غزة ، أن ثلث النـساء الحوامـل                منظمة الصحة   

منهن يعانين في الثلث األخير من الحمـل         % ٦٥يعانين من فقر الدم في الثلث األول من الحمل ، وأن            
وعزت جودة أسباب فقر الـدم      . من فقر الدم ، معتبرة أن هذه المؤشرات خطيرة للغاية تستدعى االنتباه           

للعامل االقتصادي وزيادة معدالت الفقر بدرجة مخيفة، منبهة أن هناك مشاكل أخرى ال تقل خطورة عن                
  .فقر الدم وهي النقص في العناصر األساسية للغذاء مثل نقص فيتامين أ ود واليود 

  ١٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   بيت لحم"اسرائيل"يكفل أسرة محمد شحادة الذي اغتالته " حزب اهللا" .٣٢

قرر ان يكفل أسرة " حزب اهللا"عن اوساط فلسطينية قولها ان " يديعوت"نقلت صحيفة : الحياة - الناصرة
. الشهيد محمد شحادة الذي اغتالته اسرائيل مع ثالثة آخرين في بيت لحم مساء االربعاء الماضي

راهللا مساء حسن نص" حزب اهللا"واضافت ان ارملة الشهيد تلقت اتصاال هاتفيا من مكتب االمين العام لـ 
اول من امس تبلغت فيه انه قرر اعتبار زوجها من شهداء الحزب، ما يخّول اسرتها الحصول على 

مع " حزب اهللا"وصرح المصدر الفلسطيني لموقع الصحيفة على االنترنت بأن اتصال  .مخصصات شهيد
زان االدعاء بأن االسرة وتقديرات مسؤولين امنيين اسرائيليين عن ضلوع الحزب في هجوم القدس، يعز

  .شحادة كان فعال العقل المدبر للهجوم
  ١٦/٣/٢٠٠٨ الحياة

 
  في مصر حذر من انفجار أعمال العنفي: عاكف .٣٣

في مصر محمد مهدي عاكف إنـه       " اإلخوان المسلمين "قال المرشد العام لجماعة      :أحمد ربيع  - القاهرة
ات المحليات ألنه معلوم مـسبقا أنهـا        يخوضون انتخاب " االخوان"كان يمكن للنظام الحاكم ترك مرشحي       
مشيرا إلى ان ما يمارسه النظام من استبداد من شأنه ان يـؤدي             . ستزور لصالح مرشحي الحزب الحاكم    

ليس في نيتنا الترشح على رئاسة الجمهورية أو        "وأضاف  . النفجار الشارع المصري والمزيد من العنف     
ـ     وقال محمد حبيب ا    ".المنافسة على كرسي السلطة    ان الحـزب   " اإلخـوان "لنائب األول للمرشد العام لـ

لتهمـيش  " بالـشاذة "ولذلك يلجأ إلى إجراءات وصـفها       " اإلخوان"الوطني الحاكم غير قادر على منافسة       
مستمرون حتى النهاية وسيستخدمون كافة األسـاليب الـسلمية         " االخوان"دورهم في الحياة السياسية لكن      
  .والقانونية للحصول على حقهم

  ١٦/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
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   كرسيا متحركا من أطباء مصر ألبناء غزة ٥٨٠ .٣٤
عبـد القـادر   . تمكنت لجنة اإلغاثة اإلنسانية في نقابة أطباء مـصر برئاسـة د   :حازم عبدو    -القاهرة  

 كرسياً متحركاً ألبناء الشعب الفلسطيني في قطـاع غـزة           ٥٨٠حجازي األمين العام للجنة ، من إدخال        
منصور حسن أمين عام نقابة األطبـاء       . وأوضح د  .ذلك بالتنسيق مع جمعية الهالل األحمر المصري        و

في اإلسكندرية وعضو لجنة اإلغاثة ، أن اللجنة كانت قد تلقت تقارير من وزارة الـصحة الفلـسطينية                  
ـ             صابين وذوي  تكشف العجز الحاد فى الكراسي المتحركة والمستلزمات الطبية لتلبية حاجة الجرحى والم

وقد أرسلت اللجنـة هـذه       .االحتياجات الخاصة نتيجة العدوان اإلسرائيلي المتواصل على أبناء فلسطين        
المجموعة من الكراسي ومعها كمية كبيرة من األدوية والمستلزمات الطبية التي تقدر بنحو نصف مليون               

اء الشعب المصري لتمويل شراء أدوية      جنيه ، ومبلغ مليون جنيه من التبرعات التي تتلقاها اللجنة من أبن           
   .ومستلزمات طبية لصالح أبناء الشعب الفلسطيني

  ١٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  أمريكا تدرب قوات عباس لقتال حماس واالحتالل يخشى والءهم: واشنطن بوست .٣٥

إن برنامج تدريب   : "قالت صحيفة واشنطن بوست األميركية في عددها الصادر أمس         :وكاالت/ واشنطن
الممول أميركياً، يواجه صـعوبة كبيـرة       ) التابعة للرئيس محمود عباس   (هيز قوات األمن الفلسطينية     وتج

بسبب التسويف، ونقص الموارد، والخالفات بين اإلسرائيليين واألميركيين حول ماهية القدرات األمنيـة             
  ".التي ينبغي أن تتحلى بها تلك القوات في األراضي الفلسطينية

كانون الثاني الماضي، لم يتلق المدربون األميركيـون        /  التدريب الذي بدأ أواخر يناير     وخالل أسابيع من  
واألردنيون أجهزة التدريب الالزمة، بما فيها عربات وأجهزة اتصال ومسدسات وهمية وبنادق وعـصي              

  .ونسخة من المنهاج األميركي، وفقاً ألميركيين مطلعين على البرنامج
ة لم تجهَّز المجموعة الفلسطينية المؤلفة من ألف عسكري بالزي الواقي للجسم            فبسبب المخاوف اإلسرائيلي  

أو حتى بناقالت الجند المدرعة، وهذا النقص في المعـدات والتـسويف أرغـم المـدربين األميـركيين         
  .واألردنيين على االرتجال في البرنامج، واستخدام الوسائل المتاحة لديهم وعرباتهم الخاصة

إن " مساعد وزيرة الخارجية األميركيـة    " ديفد ولش "ام الكونغرس مطلع هذا األسبوع، قال       وفي شهادته أم  
، ولكن الصحيفة أشارت إلى أن      "الواليات المتحدة تحرز تقدماً ملموساً في تدريب قوات األمن الفلسطينية         

 داخليـة   المعلومات التي حصلت عليها من اثنين من األميركيين المقربين من البرنامج، ومـن مـذكرة              
  .حصلت عليها من متعاقد أميركي، تؤكد أن البرنامج يشهد تعطيالً كبيراً

 عضو من قوات األمن الوطنيـة التـي         ٦٠٠وذكرت الصحيفة أن متعاقدين أميركيين وأردنيين يدربون        
 عضواً مـن الحـرس الرئاسـي        ٤٢٥ أسبوعاً، وهناك    ١٦تسيطر عليها حركة فتح ضمن برنامج مدته        

ولكن الشكوك في أميركا والكونغرس حول مدى والء قوات         . ب على مدى ثمانية أسابيع    يخضعون للتدري 
 ٢٨وكان الكونغرس قد خـصص      . الحرس الرئاسي لعباس ساهمت في إبطاء وصول التمويل للبرنامج        

  . مليوناً مخصصة لألمن الفلسطيني٨٦مليون دوالر للجولة األولى من التدريب كجزء من 
  ١٦/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  ال يوجد لدينا مرشح لخالفة أبو مازن: ويلش .٣٦

قال مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط ديفيد ويلـش ، إن             :  محمد سعيد  -واشنطن  
الحكومة األمريكية تخطط لمزيد من زيارات المسؤولين األمريكيين إلى المنطقة فـي األسـابيع القليلـة                

 إسرائيلي قبـل نهايـة العـام        -اف للتوصل إلى اتفاق سالم فلسطيني       المقبلة في مسعى لدفع كافة األطر     
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ال يبدو في األفق أن حماس سـتغير        "، قائال إنه    " حماس"غير أن ويلش حمل بشدة على حركة        . الجاري
  ." مواقفها الرافضة لمطالب المجتمع الدولي وعليه يتعين التصرف بناء على ذلك

نة الشؤون الخارجية الفرعية حول الشرق األوسط وجنوب آسـيا       وقال ويلش في جلسة استماع عقدتها لج      
الزيارات المتعاقبة التي قام بها مؤخرا للمنطقة       "في بمجلس النواب األمريكي يوم األربعاء الماضي ، ان          

لكـل  " وزار خاللها األراضي الفلسطينية وإسرائيل ومصر ، كانت تهدف إلى صيانة االحتياجات األمنية            
االحتياجات اإلنسانية للفلسطينيين في غزة ودعم الهدف األبعد مدى المتمثل في إعادة غزة             "منها و كذلك    

، باإلضافة إلى كيفية توصل هذه األطراف إلى سـبيل          ) الشرعية(إلى كنف وسيطرة السلطة الفلسطينية      
ة والبضائع  لتخفيف الوضع على الحدود أو فتحها وتنظيمها للسماح بمرور الخدمات واالحتياجات اإلنساني           

وأضاف ويلش انه يجري العمل مع أطراف دولية أخرى ومنها االتحاد األوروبي والرباعي              .بدون موانع 
  الدولي ، من خالل مبعوثه توني بلير ، للوصول إلى هذه األهداف ، 

ا وقال ان الجنرال كيث دايتون ، المنسق األمني بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ، أحرز من جانبه تقـدم                
  .جوهريا في مهمته من خالل تعزيز قدرات قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية الشرعية

ورفض ويلش التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في األراضي الفلسطينية بعد انتهاء والية رئـيس الـسلطة                 
 مـا إذا    بالرغم من إلحاح رئيس اللجنة غاري أكرمان على معرفة        ). أبو مازن (الفلسطينية محمود عباس    

كان لدى حكومة بوش مرشحا محددا لخالفة أبو مازن أو من تفضله في هذا الشأن ، أكد ويلـش عـدم                     
وقد طالب أكرمان أن يتم تحديد قائمة من المرشحين المحتملين لخالفة الرئيس أبـو مـازن                . وجود ذلك 

  .، حسب تعبيره" التضع اإلدارة األمريكية كل بيضها في سلة واحدة"حتى 
تبعد ويلش في الوقت نفسه إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غزة في ظل الوضع الـسائد                 وقد اس 
وزعم ويلش أن عملية اقتحام الحدود المصرية من        ". عقبة إضافية أمام السالم   "ووصف غزة بأنها    . حاليا

  .قبل فلسطينيي غزة كانت مدبرة
  ١٦/٣/٢٠٠٨الدستور 

 
   االسرائيلي-لمسار الفلسطيني رايس تنتقد عدم احراز تقدم على ا .٣٧

حذرت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس الجمعة اإلسـرائيليين         :  د ب أ ، رويترز     -واشنطن  
وقالت . والفلسطينيين من أنه ال يمكن اإلبقاء على عملية السالم بدون تحسن األوضاع على كال الجانبين              

صراحة، لم يتحقـق    " ها التي تقوم بها في أمريكا الالتينية      رايس للصحفيين خالل المرحلة الثانية من جولت      
ما الذي يحتاجون إليـه إلنجـاح عمليـة         " ما يكفي ليوضح أن اإلسرائيليين والفلسطينيين يدركون تماما       

هناك متسع من المساحة الحراز تقدم على كال الجانبين فيما يتعلق بالتزامات خريطة             "وأوضحت  . السالم
وشددت الوزيرة االميركية على    ." يكون من الصعب للغاية الحفاظ على هذه العملية       واضافت، س ." الطريق

للوفاء بالتزاماتهم بموجب خريطة مما يجعل مـن  " ما يكفي تقريبا"ان االسرائيليين والفلسطينيين لم يبذلوا   
  . عاما٦٠الصعب تعزيز الحملة االميركية النهاء صراع بدأ قبل 

  ١٦/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  يهددنا" إسرائيل" ما يهدد :ميركل .٣٨

 عبرت المستشارة األلمانية انجيال ميركل امس عن        :رويترزعن   ١٦/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نقلت
وقالت ميركل في    .في مواجهة ما اسمتها التهديدات التي تستهدف الدولة اليهودية        ” إسرائيل“تضامنها مع   

” إسـرائيل “التهديدات التي تتعرض لهـا      “االنترنت  رسالتها الصوتية األسبوعية التي ترسلها عن طريق        
  .”تهديد لنا أيضا
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في حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت أكدت      : دبا –تل أبيب   من   ١٥/٣/٢٠٠٨العرب القطرية    وأشارت
ميركل تمسكها بمقاطعة حركة حماس وشددت على أن االعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنـف                

وقالت ميركل إن حركة حماس غير مهتمة       . ة حوار مع الشركاء في المنطقة     من الشروط األساسية إلقام   
أو جنـود   ) الناتو(بعملية السالم، مشيرة إلى عدم وجود ضرورة لنشر قوات تابعة لحلف شمال األطلسي              

  . من االتحاد األوروبي في قطاع غزة من أجل السيطرة على الوضع األمني هناك
  
  وض مع القاعدة وحماس وطالبانمستشار سابق لبلير يدعو للتفا .٣٩

دعا احد المستشارين السابقين لرئيس الوزراء البريطاني الـسابق تـوني بليـر امـس            :  ا ف ب   -لندن  
وقال جوناثان بويل   . الحكومات الغربية الى التفاوض مع القاعدة وحماس وطالبان بهدف وضع حد للعنف           

يصعب جدا علـى الحكومـات      "البريطانية  " الغارديان" لصحيفة   ٢٠٠٧ ١٩٩٥امين عام مكتب بلير بين      
 لكن لو كنت اليوم عضوا في       - التفاوض مع منظمة ارهابية تقتل رعاياكم        -الديموقراطية ان تفعل هذا     

  ".حكومة لسعيت الى التحدث مع حماس والتواصل مع طالبان وايجاد قناة اتصال مع القاعدة
  ١٦/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  "إسرائيل" المساعدات عن  منظمة أميركية تطالب بقطع٣٠٠ .٤٠

 منظمة شعبية أميركية خطابا إلى الكونغرس، يحثه على قطـع المعونـة             ٣٠٠ أرسلت أكثر من     :رام اهللا 
انتهاكاتها المـستمرة لقـانون تـصدير األسـلحة والمـساعدات           "العسكرية األميركية إلسرائيل، بسبب     

لكونغرس فيه بالموافقة على زيادة المعونات      يأتي هذا في الوقت الذي من المنتظر أن يقوم ا          ". األميركية
  . ٢٠٠٩في العام % ٩العسكرية األميركية إلسرائيل بنسبة 

 ٤٠ منظمـة قوميـة، و     ٢٥وأشار موقع نداء القدس اإللكتروني الذي أورد الخبر أنه وقع على الخطاب             
إلـى لجنـة    منظمة على مستوى الواليات، والعشرات من المنظمات الصغيرة األخرى، وتـم إرسـاله              

المخصصات الفرعية في مجلس النواب لشؤون العمليات والبرامج الخارجية حول المعونات إلسـرائيل،             
  . بحسب ما ذكرت وكالة أنباء أميركا إن أرابيك

  ١٦/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  قراءة تحليلية... التقرير االستخباري اإلسرائيلي السنوي .٤١

  هشام منور
كل من جهـاز األمـن العـام        ) اإلسرائيلية(لسنوي الذي قدمه إلى الحكومة      اشتمل التقرير االستخباري ا   

رؤية أجهـزة   ) أمان(، وشعبة االستخبارات العسكرية     )الموساد(، وجهاز المخابرات الخارجية     )الشاباك(
االستخبارات الصهيونية لمجمل التحديات واألزمات التي تشكل خطراً استراتيجياً على األمـن القـومي              

والالفت في توقيت تقديم التقرير االستخباري تزامنه مـع فـشل آلـة             . كيان الصهيوني الغاصب  لدولة ال 
الحرب الصهيونية في تدمير صمود أهل غزة ومقاومتها إبان االجتياح اإلسرائيلي األخير الذي استهدف              

  .جباليا بوجه خاص، وقطاع غزة بأكمله بوجه عام
بين فصائل المقاومة الفلـسطينية فـي غـزة         ) مؤقتة(قد هدنة   وفي الوقت الذي تتواتر فيه األنباء عن ع       

والجيش الصهيوني؛ تمهيداً لعقد تهدئة شاملة لكافة الملفات األمنية والمعيشية لسكان القطاع، وفـي ظـل             
اعتراف صهيوني رسمي بفشل العملية العسكرية األخيرة في تحقيق أهدافها المتمثلة في إيقـاف إطـالق                

عمرات الصهيونية القريبة من قطاع غزة، وضرب المقاومة الفلـسطينية، وإنهـاء            الصواريخ على المست  
على كامل القطاع، فإن التقرير اإلسرائيلي،      ) حماس(الخطر االستراتيجي الفلسطيني المتمثل في سيطرة       

وفي نزعة تطمينية لجمهوره المرتعد من عجز آلته الحربية عن تأمين األمن واالستقرار له، يؤكد بـأن                 
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 ضئيل، إال إذا تّم المس بأمـاكن دينيـة، وخـصوصاً            ٢٠٠٨اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة في      "حتمال  ا
بحـسب  ". بالمسجد األقصى، أو في حال اتسع حجم المّس بالفلسطينيين وسقوط أعداد كبيرة من القتلـى              

  .الصهيوني) الشاباك(تقديرات جهاز 
سطينية ثالثة في أعقاب العلمية العسكرية األخيـرة إذ        ولعل اإلعالن عن ضعف احتمال اندالع انتفاضة فل       

، )باإلضافة إلى عملية القدس األخيـرة     (يطمئن الناخب اإلسرائيلي إلى عدم وجود ردات اهتزازية أخرى          
عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني عندما يعتبر أن الـشعب الفلـسطيني            ) وردياً(فإنه يرسم مستقبالً    

ة مبكرة للرئاسة الفلسطينية وللمجلس التشريعي الفلـسطيني، وأن الفلـسطينيين      يريد إجراء انتخابات عام   
  .قلقون من المشاكل االقتصادية التي يواجهونها وأنه ما زال يولي ثقته للرئيس الفلسطيني محمود عباس

المصطنعة إبان الفشل العسكري الذريع األخير وما كشف عنه من عجز خطير في             ) التطمين(لكن نزعة   
درة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية، لم يكن ليسمح لقارئيه الصهاينة باالسترخاء والدعة في ظل تركيز              الق

التقرير على قدرة المقاومة الفلسطينية المتعاظمة على قصف المستعمرات الصهيونية بالصواريخ محليـة             
استولت علـى  "قد ) حماس( كيلو متر، وأن   ١٧الصنع، والتي اعترف التقرير باتساع مداها إلى أكثر من          

مخزون األسلحة وأرشيف المواد االستخبارية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتزايد نـشاطها              
  ".في الضفة الغربية وخصوصاً في مدينتي نابلس وقلقيلية

سـورية عـن المحـور اإليرانـي        " إبعـاد "وفيما يخص العالقة مع سورية، أشار التقرير إلى إمكانية          
سـيكون إعـادة هـضبة      " إلسرائيل"في المنطقة، على حد تعبير التقرير، لكن الثمن بالنسبة          " راديكاليال"

وهو ما قلل التقرير، كعادته، من إمكانية حصوله في         . الجوالن إلى سورية و إيجاد دعم أميركي لسورية       
القـدرات العـسكرية    العام الحالي على أقل تقدير، دون أن يغفل التقرير تخويف جمهوره الصهيوني من              

  .للجيش السوري) الصاروخية بالذات(
استراتيجياً له، فبحسب تقديرات    " عدواً"والالفت في التقرير توسع الجهات التي يعتبرها الكيان الصهيوني          

سـورية ولبنـان    : هي) إلسرائيل(توجد خمس جبهات عسكرية معادية      "فإنه  ) أمان(و) الموساد(كل من   
وانسياقاً مع المحور األمريكي الذي يقـود       )". تنظيم القاعدة (ة الجهاد العالمي    وقطاع غزة وإيران وحرك   

) إسـرائيل (حملة دولية لمواجهة الطموحات النووية اإليرانية، فإن التهديد اإلستراتيجي المركزي علـى             
ي في تطوير برنامجها النووي، والدور المركـز      ) إيران(استمرار  : ، وذلك لسببين هما   )إيران(يكمن في   

  .فضالً عن مواصلتها تطوير صواريخ طويلة المدى". كزعيمة محور الشر"لها 
وعليه، فإن الصراع الدائر حالياً في الشرق األوسط وفق الرؤية االستراتيجية الصهيونية، هـو صـراع                

محذراً من نشاط تنظيم القاعـدة فـي        ". المحور المعتدل "بزعامة إيران و  " المحور الراديكالي "إقليمي بين   
دول الشمال اإلفريقي، وتغلل عناصر من هذا التنظيم العالمي في قطاع غزة، األمر الذي بات من وجهة                 
نظرهم، يبرر ضرب عناصر المقاومة وتصفيتها بحجة مقاومة تنظيم القاعدة وعناصره في قطاع غـزة،     

لـرئيس بـوش   في حرب ا) إسرائيل(أمريكياً عن ضلوع " رضا"مما يكسب الكيان المحتل تغطية دولية و   
  .حول العالم" اإلرهاب"على 

ما كان التقرير االستخباري اإلسرائيلي لينال كل هذه الضجة اإلعالمية لوال توقيته المعتّم علـى نتـائج                 
عمليات جيش االحتالل في قطاع غزة منذ فترة وجيزة، فاللعب على وتر التهديدات االستراتيجية المحيقة               

لغربيين على التدخل وتخفيف الضغط عن القيادة السياسية والعـسكرية          بالكيان الصهيوني، وحث حلفائه ا    
والجنوبية مؤخراً، بات ورقة مـستهلكة      ) ٢٠٠٦في تموز   (إبان هزائمها المتوالية على الجبهتين الشمالية       

ومناورة مكشوفة حتى بالنسبة للمقربين من الكيان الغاصب، فهل ينجح التأجيج الصهيوني لحالة العـداء               
  ! نطقة لوجوده في زيادة أزمات منطقة مأزومة أصالً؟في الم

  ١٦/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  هل تحرير الضفة يبدأ من غزة؟ .٤٢
  ناجي صادق شراب. د

قد يبدو هذا التساؤل غريباً ومثيراً للجدل واالنتقاد في آن واحد، فأنا أقصد بتحرير الضفة إزالة االحتالل                 
 المستقلة الكاملة، والسؤال هنا هل بالخيار التفاوضي السلمي أم بخيار           وقيام الدولة الفلسطينية  " اإلسرائيلي"

انسحبت من قطاع غزة إلعتبـارات كثيـرة ال         " اإلسرائيلية"المقاومة أم باالثنين معا؟ صحيح ان القوات        
ابعدوا "كانت لها حساباتها األحادية، وال تريد غزة، وكما قال أحدهم           " إسرائيل"يمكن تجاهل أي منها، ف    

لكن في الوقت ذاته ال يمكن إنكار دور المقاومة والتضحيات التـي قـدمها الـشعب        ". غزة عن تل أبيب   
أو إعادة تمركزها، إال أنها ظلت متحكمة       " اإلسرائيلية"ورغم انسحاب القوات    . الفلسطيني في قطاع غزة   

ذهبـت  " اإلسرائيلية "بالمعابر والمنافذ الواصلة قطاع غزة بالعالم الخارجي، وبمجرد أن خرجت القوات          
كل التنظيمات لتسجل االنسحاب بفضلها وتناسى الجميع حقيقة الشعب الذي كان وما زال يـدفع الـثمن                 

  .وغيره يجني الثمار السياسية
وسرعان ما سارعت كل القوى والتنظيمات القادرة على وضع يدها على جزء من األرض التي حررت،                

لى رؤية سياسية وتنموية تقدم هذا الجزء مـن فلـسطين كنمـوذج             وأقامت لها مواقع دونما أي اعتبار إ      
وبدالً من أن يتحول قطاع غـزة       . حضاري وديمقراطي وتنموي يصلح لتحرير بقية األرض الفلسطينية       

إلى نموذج سياسي يرقى بمستوى النضال والعقلية الفلسطينية المبدعة والمنتجة والمستثمرة، تحول إلـى              
موال على األسلحة بهدف التسلح، وكان السؤال لمصلحة من وألية أهداف، هذا            ثكنة عسكرية، وأنفقت األ   

بدالً من أن  يتحول هذا الجزء الصغير الجميل من فلسطين إلى بؤرة جذب لالستثمارات الفلسطينية وما                 
د أكثرها والتي أبدت استعداداً حقيقياً للمساهمة في عملية البناء والتي كانت كفيلة، بوضع أسـس اقتـصا                

" كـان "مستقل إلى حد ما، ويستوعب قطاعات عريضة من القوة العاملة الفلسطينية، وهنا تذكرت نموذج               
التي ال تزيد مساحتها على خمسة كيلو مترات مربعة ودخل الفرد فيها من أعلى الدخول في العـالم، وال                   

د طبيعية كثيرة، لكن تتـوفر  صحيح ليس لدينا موار. تملك إال موقعاً بحرياً ليس أجمل مما وهبه اهللا لغزة     
العقل الفلسطيني، ورأس المال، والبيئة الساحلية الغنية بجمالها، والمناخ         : عناصر استثمارية كثيرة أهمها   

أين رأس المال هذا؟ لقد نزح وذهب بعيداً إلى أرض          : الذي ال يتوفر حتى في كان نفسها، والسؤال ثانية        
ني المبدع؟ لقد ذهب بعضه، والباقي ينتظر، ألن فرص العمل          وأين العقل الفلسطي  . أخرى يستثمر ويعمر  

أعدمت وأغلق أكثر من ثالثة آالف مصنع كانت تستوعب أكثر من مائة ألف عامل، وانتشرت طـوابير                 
البطالة، وارتفعت نسبة الفقر ألسباب كثيرة ومنها على الخصوص الحصار المفروض على القطاع، لكن              

شرة في الفشل في بناء المؤسسات السياسية الديمقراطية الحقيقيـة، والقاعـدة            هذا ال ينفي مسؤوليتنا المبا    
، "اإلسـرائيلي "االقتصادية القادرة على توفير قدر من االستقاللية والتحرر االقتصادي مـن االقتـصاد              

  .فالتحرر السياسي ال يكتمل إال بالتحرر االقتصادي
في غزة، بل هو مجرد تشخيص لواقع ساهمنا نحـن          ليس الهدف إبراز صورة قاتمة لم آلت إليه األمور          

ومن هنا  . كقوى فلسطينية فيه نتيجة عدم توافقنا ووضع الخطط واألولويات التنموية لكل شبر يتم تحريره             
أن نعيد تقييم كل وسائل المقاومة المتاحة وما الذي يناسب          " إسرائيل"كان لزاما علينا وبمجرد أن انسحبت       

الذي يعتبر نقيضاً لعمليـة البنـاء والتطـور، وال ألن           " اإلسرائيلي"د االحتالل   قطاع غزة بشرط أال نعي    
ال تريد أن ترى الفلسطينيين ينجحون في عملية البناء الديمقراطي والتنموي، إنما تريدنا دائمـاً               " إسرائيل"

  ".إرهابيين"متصارعين متقاتلين وبين قوسين 
اومة والمفاوضات إذا وظف كل منهما لمصلحة اآلخر،        وفي هذا السياق لن يكون هناك تعارض بين المق        

  لكن يبقى السؤال أي مقاومة تناسب غزة؟ وأي مقاومة تقود إلى تحرير باقي األرض الفلسطينية؟ 
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وهذا ما لم تستطع غزة تقديمه، ومن دون أن نجعل غزة نموذجاً للتحرر السياسي والبنـاء الـديمقراطي                  
ربية وسيتأخر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والكاملة السيادة على         والحضاري سيتأخر تحرير الضفة الغ    

  .أرضها
  ١٦/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   كلها غير شرعية"إسرائيل" .٤٣

  جهاد الخازن
هناك قدر من الوقاحة الممزوجة بالعنصرية في سياسة الحكومة االسرائيلية لم يعرف مثله منذ سقوط 

  .النازية
منى االنضمام الى ليكود بعد رئاسة األركان، إال أنه لم يجد له موقعاً بين المتطرفين إيهود باراك كان يت

فانضم الى العمل، وأصبح رئيساً للوزراء، وهو اآلن وزير الدفاع في االئتالف مع كاديما التي عرفناها 
  .وهو خرَّب عملية السالم في التسعينات، وال يزال على تطرفه اليوم. باسم ليكود

 طلع بتصريح أخيراً لم يقل فيه أن جيش االحتالل االسرائيلي قتل النساء واألطفال، وإنما زعم أن باراك
  ."يعمل في مناطق حيث ال تقوم السلطة الوطنية بواجبها المفترض في مجال األمن"هذا الجيش 

ينيين، أو على إذا ترجمنا هذا الكالم الى لغة مفهومة فباراك يريد من السلطة الوطنية أن تقتل الفلسط
  .األقل تساعد جيش االحتالل على المضي في احتالله أراضي الفلسطينيين

غير أن وقاحة باراك ال تفهم إال عندما تُقرأ مع خلفية البناء في األراضي المحتلة، وكان خالف انفجر 
ؤرة  ب١٨بين باراك ومجلس المستوطنين الذي اتهمه بالكذب في زعمه أن اتفاقاً جرى على إخالء 

  .استيطانية في األشهر المقبلة في مقابل بناء بيوت في تجمعات المستوطنات الكبرى
المستوطنات كلها غير شرعية، وعندما يقول إسرائيلي انه يريد السالم ودولتين تعيشان جنباً الى جنب 

ها غير أوافق على كالمه، ولكن عندما يقول متطرف أن األرض كلها إلسرائيل أقول له إن إسرائيل كل
  .شرعية

السلطة الوطنية ال تقوم بواجبها نيابة عن جيش االحتالل، وحكومة إسرائيل، على لسان وزير اإلسكان 
 مسكن في مستوطنة غيفات زيف، ٨٠٠زيف بويم، موافقة مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت على بناء 

بمواصلة البناء تدريجاً وكان إيلي يشاي، رئيس حزب شاس ونائب رئيس الوزراء وعد . شمال القدس
وقرأت أرقاماً في الصحف . في القدس والضفة الغربية، بعدما ضغط على أولمرت وانتزع موافقته

 مسكناً، وال أدري إذا كانت ٣٥٠ مسكن آخر، وعن ٥٠٠ مسكن، وعن ٥٠٠اإلسرائيلية تحدثت مرة عن 
انني أنقل عن الصحف اإلسرائيلية تلفة، إال اطق مخاً من خطة واحدة، أو أنها في منهذه المساكن جزء

  .حفوظ عنديوكلها م
الواليات المتحدة نفسها لم تحتمل الوقاحة اإلسرائيلية، وقد انتقدت السياسة التي تمارسها حكومة أولمرت 
في األراضي المحتلة، وعدم تنفيذها حصتها من خريطة الطريق، أما الجنرال كيث دايتون، المنسق 

فقال صراحة ان المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أصبحت عائقاً أمام جهود السلطة األمني مع الفلسطينيين 
  .الوطنية لفرض األمن على مدن الضفة

وزارة الخارجية األميركية التي لم تتحمل عرقلة إسرائيل عملية السالم كانت قادت حملة البكاء والنحيب 
  .ها عنصريون من حول العالمعلى طالب الدين اإلسرائيليين الذين قتلوا في القدس وشارك

كنت سأقبل ردود الفعل على قتل الطالب لو أن الذين بكوهم بكوا قبل ذلك األطفال الفلسطينيين الذين 
أنا . قتلهم جيش االحتالل، أو لو أن المتباكين العنصريين كانوا طلبوا من االحتالل أن يوقف قتل المدنيين

وية، وقبل انفجار الوضع، أن توقف إطالق الصواريخ طلبت من الفصائل الفلسطينية في هذه الزا
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والعمليات االنتحارية، وأستطيع أن أبكي الشهداء الفلسطينيين براحة ضمير ألنني عارضت القتل 
  .المتبادل، أما الذين بكوا على اإلسرائيليين فقط فهم عنصريون وشركاء في الجريمة

م للطالب القتلى، وكأنها لم تتعلم بعد أن االنتقام يجر ثم أسمع أن هناك جماعات إسرائيلية تريد أن تنتق
 وهذا موقف إسرائيلي "عين بعين"االنتقام، والقتل يتبعه القتل، وهم وزعوا أخيراً منشورات تدعو الى 

  .غريب ألنه يعني أن يقتل الفلسطينيون آالفاً منهم قبل أن يستأنفوا جرائمهم
يركا، فقد قرأت أن فندق والدورف استوريا حيث أنزل كل سنة ومن الوقاحة المحلية الى الوقاحة في أم

حفلة جمع تبرعات جيش الدفاع " الجاري ١٨لحضور دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة سيستضيف في 
  ."اإلسرائيلي

 سنة، وكل من يتبرع له أو يؤيده شريك في ٤١هو جيش احتالل نازي يقتل النساء واألطفال منذ 
 قاصر فلسطيني، من بين ٩٠٠أن نذكّر أصدقاء جيش االحتالل والجريمة بأنه قتل ويكفي . جرائمه
  . فقط٢٩/٩/٢٠٠٠ ضحية منذ ٤٥٠٠

 منظمة سالم وحقوق إنسان في حملة ضد التبرع لجيش نازي، والحظت أن ١٣قرأت بياناً عن مشاركة 
 في اسرائيل والخارج بين الموقعين جمعيات يهودية، وهي نقطة مهمة، فهناك جماعات يهودية كثيرة

تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وحملتي المستمرة هي على الحكومة والجيش في إسرائيل، ال الغالبية التي 
  .تريد السالم

أيضاً هناك ديموقراطية في إسرائيل تجعل عضو الكنيست أحمد طيبي يوبخ السوري السابق الغدار فريد 
ء بالده الذين يحتلون أرضاً سورية ووزير الثقافة والعلم الغادري في الكنيست ألنه يتعامل مع أعدا

والرياضة في الحكومة اإلسرائيلية غالب المجادلة يقول إنه إذا أرادت جمعية الكرة تكريم الطالب اليهود 
  .القتلى فعليها أيضاً تكريم األطفال والنساء الذين قتلوا في غزة

  ١٦/٣/٢٠٠٨ الحياة
  
  :كاريكاتير .٤٤

  

  
  

  ١٦/٣/٢٠٠٨الماراتية االتحاد ا  


