
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في األفق مع االحتالل" تهدئة"وال ".. التسوية"ال أمل في زيارة تشيني إلنقاذ : نزال
  بأسلحة تمنع طيرانها من التحليق فوق غزة" إسرائيل"تهدد " حماس"

  ليفني تعوض القتلى اإلسرائيليين من أموال الضرائب الفلسطينية
   بوسيلة سلميةالدولي حول حق العودةمبادرة فلسطينية لتنفيذ القرار 

   تنفذ اخطر مخطط لتهويد األقصى وكنيسة القيامة"إسرائيل": حسن خاطر

 طرحـت منـذ     "إسرائيل": تقرير
 ٣٢لبنـاء     عطاءات "أنابوليس"

  ألف وحدة استيطانية في القدس
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                   ١٠٢١:         العدد                  ١٧/٣/٢٠٠٨ثنين اإل :التاريخ

    :السلطة
 ٤   لوقف االستيطان"إسرائيل" تطالب واشنطن بالضغط على حكومة فياض .٢
 ٤ بسرقة مستحقات السلطة "إسرائيل"يتهم عريقات  .٣
 ٥   تدمر السالم"إسرائيل" في إعالن أن فكر جدياًتالسلطة : الحوراني .٤
 ٥   بإجراء حوار مع حماس إلى اليمن ليس مخوالً التحريروفد منظمة :رأفت  .٥
 ٥  المبادرة اليمنية لن تَُعدَّل :العجرمي .٦
 ٦   بعد القمة العربية ماإلى حكومة فياض ى التعديل الوزاري علإرجاء: "القدس العربي" .٧
 ٦   النواب األسرى يتهمون المحاكم التي تقاضيهم باإلفالس األخالقي والقانوني .٨
 ٧  ترتيبات أمنية لمنع االختراق في المخيمات: زكيعباس  .٩

    
    :المقاومة

 ٧   إلى صنعاء لبحث سبل إنجاح المبادرة اليمنية" فتح"و" حماس"من ان وفد .١٠
 ٧  في األفق مع االحتالل" تهدئة"وال ".. التسوية"ال أمل في زيارة تشيني إلنقاذ : نزال .١١
 ٨   ةبأسلحة تمنع طيرانها من التحليق فوق غز" إسرائيل"تهدد " حماس" .١٢
 ٨  ال مجال للتهدئة في ظل تواصل العدوان: "حماس" .١٣
 ٨   الذين يدخلون الضفة خطأ عناصر في المخابرات ووحدات مستعربين"يونسرائيلاإل": حماس .١٤
 ٩   عتقلين الفلسطينيين رغم الوعودالحكومة المصرية لم تفرج عن الم: طهأيمن  .١٥
 ٩  متأثراً بجروح أصيب بها خالل االعتداءات للقسام شهيد .١٦
 ٩   سيراتية يطالبون بتفعيل ملف األسرائيل في السجون اإل"حماس"أسرى  .١٧
 ٩   ي سرائيلى يهدد العمق اإل بعيد المد تطور صاروخاً"الجهاد" .١٨
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٠  "أربعين مغنية" لمواجهة إسرائيلباراك يستنفر  .١٩
١٠  يين من أموال الضرائب الفلسطينيةسرائيلليفني تعوض القتلى اإل .٢٠
١٠  "حماس"نتنياهو يدعو أولمرت النتهاج سياسة أقسى مع  .٢١
١١  نتنياهو يشكو ضد محطة تلفزيونية .٢٢
١١ "القسام والكاتيوشا" يعترض صواريخ قصيرة المدى أن تجري تجربة لصاروخ يمكن إسرائيل .٢٣
١١  من إيران أصبح مصدر إلهام ميركل رت إن موقفأولم .٢٤
١١  ية من تصاعد احتماالت إصابة مروحيات في أجواء قطاع غزةإسرائيلمخاوف  .٢٥
١٢   تحرم تشغيل العرب في المدارس الدينية" حاخامية"فتوى  .٢٦
١٢  بغية هدم منزل عائلة أبو دهيم  المكبر في القدسليون يقتحمون جبإسرائيلينيون يم .٢٧
١٢   على احتالل إيالت بأكبر علم بالعالم٥٩ تحتفل بالذكرى الـ إسرائيل .٢٨
١٢ يينسرائيلة آالف اإلعيوب فنية في أنبوب الغاز المصري كادت تودي بحيا": معاريف" .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٢   بوسيلة سلميةالدولي حول حق العودةمبادرة فلسطينية لتنفيذ القرار  .٣٠
١٣   تنفذ اخطر مخطط لتهويد األقصى وكنيسة القيامة"إسرائيل": حسن خاطر .٣١
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١٣  اغتيال سياسي  أي المسؤولية عنإسرائيل يحملون ٤٨قادة الـ .٣٢
١٣  متطرفون يهود يحاولون هدم منزل منفذ عملية القدس .٣٣
١٣   غزةاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تواصل فعالياتها لفك الحصار عن قطاع .٣٤
١٤  يسرائيلاإل  هشاروننقل أصغر طفل أسير إلى مستشفى سجن .٣٥
١٤  مشروع خيري فلسطيني لمساعدة جرحى االنتفاضة على الزواجإطالق  .٣٦
١٤  ي استهدف سيارة مدنية شمال قطاع غزةإسرائيلثالثة مصابين في قصف  .٣٧
١٤  ي يدهس فلسطينياً كفيفاً في مخيم العروب بالخليلإسرائيلجيب  .٣٨
١٤   من دخول أراضيهم في الخليلجيش االحتالل والمستوطنون يمنعون مزارعي يطا .٣٩
١٥   المناضلة ريتشل كوريمقتلإحياء الذكرى السنوية الخامسة ل .٤٠
١٥  البية الفلسطينيين ترى في دعم الغرب تأثيراً سلبياً في الخالف الداخليغ: استطالع .٤١
١٥  لسفارة الفلسطينية بالقاهرةشكاوى من التعاطي الفئوي ل .٤٢
   

   :صحة
 ١٥  حة في وقت الحربأطباء غزة يتدربون على الجرا .٤٣
   

   : األردن
١٦   يرى في المبادرة العربية مشروعاً متوازناً للتسوية" النواب األردني" .٤٤
١٦ وزير الخارجية األردنية يدعو لتخفيف القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطيني .٤٥
١٦   تحسين الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين" األونروا"وزيرة التنمية تبحث مع  .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
١٦   األحزاب الموريتانية تطالب عباس بإنهاء الخالفات الداخلية .٤٧
١٧  زةتوافد المساعدات العربية لقطاع غ .٤٨
١٧   لم يسفر عن شيء" أنابوليس"تراوغ وتتهرب من االلتزامات و" إسرائيل: "أسامة الباز .٤٩
١٧ تعمالن على إفشال القمة" إسرائيل"أميركا و: المعلم .٥٠
١٧ بالضفةوضاع بمحافظة الخليل سفراء أربع دول عربية يطلعون على األ .٥١
   

   :دولي
١٧   ال قوات أمريكية على الحدود بين مصر وغزة: السفير األمريكي في مصر .٥٢
١٨  إلحداث تقدم في المفاوضات" إسرائيل"واشنطن لن تفرض أية خطوات على  .٥٣
١٨ ال نفرق بين االستيطان في الضفة أو في القدس الشرقية: ممثل البرتغال لدى السلطة .٥٤
١٨    ألف أسرة٤١االتحاد األوروبي يصرف اليوم مساعدات لـ  .٥٥

   
    :مختارات

١٩   األرضويثبت أن مكة هي مركزلتحديد القبلـة  يخترع ساعةمقدسي  .٥٦
    

    :حوارات ومقاالت
١٩  نواف الزرو... حروب الحساب المفتوح .٥٧
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٢١  عزمي بشارة... والخيار التاريخي" إسرائيل" .٥٨
٢٤  وآفي يسسخروف عاموس هرئيل... تبحث عن إنجازات رمزية" حماس" .٥٩
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
   ألف وحدة استيطانية في القدس٣٢لبناء   عطاءات"أنابوليس" طرحت منذ "إسرائيل": تقرير .١

بينت وحدة الرصد الميداني في وكالة قدس برس، أن السلطات اإلسرائيلية صعدت  :سليم تايه - رام اهللا
 على مدينة القدس ومحيطها، حيث هانذ مؤتمر أنابوليس، وركزتمن أنشطتها االستيطانية بشكل كبير، م

 في الجزء الشرقي من المدينة المحتلة،   ألف وحدة سكنية استيطانية٣٢أصدرت عطاءات لبناء نحو 
من جهته، أكد حاتم  و.على أراضي الضفة الغربية المحتلة ،هاوفي المستوطنات التي أقيمت في محيط

األراضي، حيث بلغت   لشؤون القدس، وجود حملة إسرائيلية لمصادرةفياضسالم عبد القادر مستشار 
 كما . ألف دونم في محيط مدينة القدس٦٠مساحة األراضي المصادرة خالل األسابيع الماضية، أكثر من 

لدة بهدف ب آالف دونم من أراضي ال٨٠٠٠أوضح أن خطة الجدار الشرقي في منطقة أبو ديس تلتهم 
 معاليه ادوميم، إضافة إلى طريق نسيج الحياة الذي أعلن عنه، وهو يهدف إلى ضمها إلى مستوطنة

 دونم من ١٢٠٠هذا الشارع حيث يلتهم تجميع كل الكتل االستيطانية في منطقة القدس في نطاق واحد، 
 إلى وجود تقصير في هذا السياقأشار قد و .تهأراضي القدس إضافة لألراضي التي سوف تضم بعد إقام

  . الحكومة اإلسرائيلية على رأس أولوياتهاهاسلطة الفلسطينية تجاه القدس، فيما وضعتلدى ال
  ١٦/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
   لوقف االستيطان"إسرائيل" تطالب واشنطن بالضغط على حكومة فياض .٢

اهللا، وزير التخطيط والعمل الفلسطيني في تصريحات        قال سمير عبد  : وكاالت وال  يوسف الشايب  -رام اهللا 
 بوقـف    مسألة تنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق المتعلقـة تحديـداً           إن،  )األحد(فيين، أمس للصحا

ية في الضفة الغربية وغزة وإعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل            سرائيلاالستيطان واألعمال العدوانية اإل   
 في القدس ستطرح أمام     ، وإزالة البؤر االستيطانية وفتح المؤسسات الفلسطينية      ٢٠٠٠ سبتمبر/ أيلول ٢٨

وحول المؤتمر الهادف لتطوير األمن والقضاء الفلـسطيني الـذي           .تشيني الذي سيلتقي القيادة الفلسطينية    
اهللا  مايو القادم أوضح عبد / أيارتعمل ألمانيا ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير على عقده في برلين في             

 الفلسطينية وتمكينها من إرساء سيادة القانون واألمـن         منيةاألأنه يساعد الفلسطينيين في إصالح األجهزة       
  .يينسرائيلللمواطنين وخلق أجواء ال تسمح للمواجهة مع اإل

  ١٧/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  بسرقة مستحقات السلطة"إسرائيل"يتهم عريقات  .٣

ـ        . اتهم د  : كفاح زبون  - رام اهللا   إسـرائيل ر،  صائب عريقات مدير دائرة المفاوضات في منظمة التحري
ية سـرائيل ية، قراراً يسهل على المحـاكم اإل سرائيل اتخاذ الحكومة اإلأعقاببسرقة مستحقات السلطة، في   

يين الذين تضرروا في عمليات المقاومة تعويضات مالية من مـستحقات الـضرائب التـي            سرائيلمنح اإل 
ـ    .  لحساب السلطة  "إسرائيل"تجبيها   إنه في حال تم تطبيق     " ألوسطالشرق ا "وقال عريقات في تصريحات ل

 .يةسرائيلهذا القرار، فإنه سيكون له تأثير بالغ الخطورة على مجمل العالقات الفلسطينية اإل
 ١٧/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   تدمر السالم"إسرائيل" في إعالن أن فكر جدياًتالسلطة : الحوراني .٤
مـن أن اسـتمرار التـصعيد       الحـوراني    محمد    حذر عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح       :رام اهللا  

 . إعالن عن نهاية عملية التـسوية فـي المنطقـة          ىلإي ضد الفلسطينيين يدفع باتجاه      سرائيلالعسكري اإل 
وكشف النقاب عن أن جزءا كبيرا من قيادة السلطة الفلسطينية بما في ذلك الرئيس عباس نفسه بدأ يفكـر        

م وأنه لم تعد هناك جدوى من المفاوضات التي لن تكـون             تدمر عملية السال   إسرائيلجديا في إعالن أن     
ك اي بار سرائيلواتهم الحوراني وزير الدفاع اإل     .إال مضيعة للوقت وتغطية على جرائم االحتالل، كما قال        

  .بقيادة تيار إفشال عملية التسوية
ـ        هـا الـشعب    فداحة ما تسببت فيه من كارثة قسمت بموجب       "ودعا الحوراني حماس أن تدرك ما أسماه ب

هـل  : أمامنا فرصة تاريخية في اليمن    : " ذريعة لالستفراد بشعبنا، وأضاف    "إسرائيل"الفلسطيني وأعطت   
نريد أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية وأن ننجز اتفاقا لصالح الشعب الفلسطيني أم أننا سنكون جزءا من                 

يس المكتـب الـسياسي لحركـة       ي ماكر لتصفية القضية الفلسطينية؟ أدعو رئ      إسرائيلمخطط استراتيجي   
  . ، على حد تعبيره"خالد مشعل أن يفكر في ذلك مليا" حماس"

  ١٦/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
  بإجراء حوار مع حماس إلى اليمن ليس مخوالً التحريروفد منظمة :رأفت  .٥

 مصادر فلسطينية   أكدت: وليد عوض ،  رام اهللا نقالً عن مراسلها في      ١٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
اليمن باسم منظمة التحرير الفلسطينية للتباحث مع القيادة اليمنية         ى  لإ سيتوجه اليوم     فلسطينياً  وفداً أن أمس

 .حول آلية تنفيذ مبادرة الرئيس اليمني لرأب الصدع ما بين حركتي فتح وحماس واستئناف الحوار بينهما               
قيس عبـد   و األحمدجانب عزام    إلىمين عام حزب فدا صالح رأفت       أويضم الوفد عضو اللجنة التنفيذية      

  .ى ليلأبوالكريم 
الرئيس علي عبـد     صالح رأفت بأن الوفد الفلسطيني سيؤكد علي ترحيب القيادة الفلسطينية بمبادرة             أكدو

صالح التي تبنتها جامعة الدول العربية، نافيا وجود ترتيبات لعقد اجتماع مع وفد حماس برئاسة خالد                اهللا  
  .األيامهذه مشعل الذي سيزور اليمن 

 اليمن باسم منظمة التحرير وليس باسم حركة        إلىن الوفد ذاهب    أ ى عل أمس األحمدومن جهته شدد عزام     
سـفه بـأن حركـة      أ عن    المبادرة اليمنية، ومعبراً   ى موافقة القيادة الفلسطينية عل    ى عل األحمدوشدد   .فتح

دتها تصريحات تؤكد رفض الحركـة   في حين تصدر عن قااآلن تلك المبادرة لغاية ىحماس لم توافق عل   
  . حد قولهى عل،للمبادرة

 مـصادر    نفت : يوسف كركوتي  ،دمشق نقالً عن مراسلها في    ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  
اجتماعاً مع وفد قيادة    التحرير   إمكانية أن يعقد وفد منظمة       "الخليج"ـقيادية فلسطينية في تصريح خاص ل     

وأضـافت المـصادر     . مؤكدة أن الوفد ليس مخوالً الحوار مع قادة حماس          برئاسة خالد مشعل،   "حماس"
ذاتها أن ممثلي الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب طالبوا بتعديل المبادرة اليمنيـة لمـصلحة               
إدخال وثيقة الوفاق الوطني كأساس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحريـر               

  .لفلسطينية، ألن إعالن القاهرة واتفاق مكة اللذين اعتمدتهما المبادرة اليمنية غير كافيينوالسلطة ا
  
  المبادرة اليمنية لن تَُعدَّل  :العجرمي .٦

ـ        :  سمية درويش  -غزة   ، انـه ال    "الجريدة"أكد أشرف العجرمي وزير األسرى في الحكومة الفلسطينية ل
ال أعتقد انه يمكن التعـديل علـى        "لمبادرة اليمنية، وقال     على ا  "حماس"يمكن قبول أي تعديالت لحركة      

 التي وقعـت فـي      لألحداثالمبادرة، لسنا وحدنا، وليست من طرفنا، وهي تمثل مجمل الموقف العربي            
ذا كانـت   إ"وقال   .، مؤكدا أن أهم بند في المبادرة هو العودة عن االنقالب والحسم العسكري            "قطاع غزة 
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 تغطي الشمس بالغربـال،     أن تقبل ما يطرحه العرب، وال يمكن        أناق عليها   حماس معنية بالتوصل التف   
  ."وتجاوز األمور هذا أمر غير مقبول

  ١٧/٣/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
   ما بعد القمة العربيةإلى حكومة فياض ى التعديل الوزاري علإرجاء: "القدس العربي" .٧

 مـصدر فلـسطيني      أكد :شرف الهور أ ،ةغزنقالً عن مراسلها في      ١٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
حكومة التي يرأسـها سـالم      ال تشكيل حكومة جديدة بدالً من       إعادة موضوع   أنمطلع لـ القدس العربي     

 غزة  أحداث أن فتح   حركة عن   نائبكد المصدر وهو    أو . السياسية الراهنة  األوضاعفياض توقف بسبب    
 الحـوار   إلعادة جانب المبادرة اليمنية الهادفة      لىإ وموضوع التهدئة والتحضيرات للقمة العربية       األخيرة

 . النقاشات التي كانت تدور في رام اهللا والهادفة لتشكيل حكومة فلسطينية جديـدة             أوقفتبين فتح وحماس    
 إلـى يضاً فياض،   أ تشكيل الحكومة الجديدة التي سيرأسها       ىلإ يشار   أنوبحسب المصدر فانه كان متوقعا      

ن الموضـوع ال زال قيـد       أ وأكـد ة المالية بداية الشهر الجاري، لكنه عاد         رأس وزار  ىجانب بقائه عل  
  . يعاد البحث في موضوع الحكومة بداية الشهر المقبل، عقب انتهاء القمة العربيةأنالبحث، متوقعاً 

نفـت مـصادر     : محمد هواش والوكاالت   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٧/٣/٢٠٠٨النهار  وأوردت  
ـ  فلسطينية رفيع   الحكومـة التـي يرئـسها       إقالة يكون الرئيس عباس ينوي      أن أمس" النهار"ة المستوى ل

 بإدخال تعديل وزاري يسمح     إلجراء الرئيس تلقى اقتراحات عدة      إنوقالت  . فياض، وتأليف حكومة جديدة   
 بعض الـوزراء الـذين      أداء ابراش وضعف    إبراهيم الحكومة بعد استقالة وزير الثقافة       إلىوزراء جدد   

  . من حقيبةأكثريحملون 
 كشفت مصادر فلسطينية    : حكمت يوسف  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٦/٣/٢٠٠٨وكالة سما   وجاء في   

 عن قرارات سيتم اتخاذها في األسابيع القليلة المقبلة حول وضـع حكومـة              أمسرفيعة المستوى النقاب    
ـ وقالت المصادر في تصريحات خاصة     .فياض  القـرارات والمراسـيم إقالـة        انه سيتم عبر تلك    "سما" ل

حكومة فياض وتشكيل أخرى برئاسته على أن يتم إشراك عدد من مسؤولي حركة فتح فـي الحكومـة                  
 تم وضعه على السلطة الفلسطينية في مؤتمر باريس من خالل           وكشفت المصادر أن هناك شرطاً     .الجديدة

سطينية كضمانة الستمرار تحويل    بعض الدول األوروبية وواشنطن يتضمن بقاء فياض في أي حكومة فل          
األموال التي يتم التبرع بها لصالح السلطة وذلك لخبراته وقدرته على التحكم فـي مجريـات االقتـصاد         

ورجحت المصادر أن تضم الحكومة الجديدة برئاسة فياض العديد من الـوزراء المـستقلين               .الفلسطيني
مكة المكرمة أمثال بسام الـصالحي ومـصطفى        الذين شاركوا في حكومة الوحدة التي نتجت عن اتفاق          

 يتولى روحي فتوح منصب نائب رئيس الوزراء، فيما رجحت          أنالبرغوثي وغيرهم، وتوقعت المصادر     
  .كذلك إسناد حقيبة وزارة الداخلية ألحد مسؤولي فتح في الضفة الغربية المحتلة

  
  ي والقانونيالنواب األسرى يتهمون المحاكم التي تقاضيهم باإلفالس األخالق .٨

، في رسالة سربت من السجن، المحـاكم        "نيتسان"اتهم النواب الفلسطينيون المختطفون في سجن        :رام اهللا 
 .ية باإلفالس بعد تعمد قضاة هذه المحاكم تأجيل قضايا نواب التشريعي لعدم وجود مـا يـدينهم                سرائيلاإل

احتجاز رهـائن   "م ال يعدو أن يكون      حمد عطون، النائب عن منطقة القدس، أن احتجازه       أوأوضح النائب   
وتدخل سافر بالوضع الداخلي الفلسطيني وتخبط في سياسات االحتالل في التعامل مـع قـضية النـواب                 

  ".المختطفون منذ ما يقرب السنتين دون محاكمة أو توجيه أي تهمة
 إعالن إفالسهما   ، محمد أبو طير، على قاضي المحكمة واالدعاء       من جانبه اقترح النائب عن القدس أيضاً      

  .يسرائيلاألخالقي والقانوني أمام ما يتعرض له النواب والشعب الفلسطيني على أيدي االحتالل اإل
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وفي ذات السياق اتهم نواب منطقة القدس االحتالل بممارسة هجمة شرسة بحق المدينة المقدسة من تهويد                
  .انها والذي يهدف لعزلهم والتخلص منهموتهجير لسكانها وزيادة االستيطان ومنع النشاطات الوطنية لسك

  ١٦/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
  ترتيبات أمنية لمنع االختراق في المخيمات: زكيعباس  .٩

 أعلن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، بعد لقائه النائب بهية الحريري في                :بيروت
ترتيبات جديدة ستـشهدها    "تحرير عن   ومنظمة ال " فتح" على رأس وفد من حركة       ]جنوبي لبنان [مجدليون

أن هناك ورقة عمـل موحـدة ستوضـع         "، مشيراً إلى    "المخيمات الفلسطينية تحول دون أي اختراق لها      
بالتنسيق مع الفصائل وقوى التحالف الفلسطينية بهدف حفظ األمن في المخيمات وتوحيد الموقف واألداء              

  ".والالجئينالفلسطيني بما ينعكس إيجاباً على وضع المخيمات 
  ١٧/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  إلى صنعاء لبحث سبل إنجاح المبادرة اليمنية " فتح"و" حماس"من ان وفد .١٠

قال أيمن طه الناطق باسم حركة      :  رام اهللا   مراسلها وليد عوض عن   ١٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
حركة سيلتقي فـي     ان وفداً من الحركة يرأسه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لل           أمسحماس في غزة    

صنعاء خالل األسبوع الحالي الرئيس علي عبد اهللا صالح بخصوص المبادرة التي طرحها لحل األزمـة                
 تم لقاء بين وفد منظمة التحريـر المرتقـب          إذاوقال طه في تصريح صحافي انه        .الفلسطينية الفلسطينية 

وأضـاف   .ح الحـوار الفلـسطيني     ايجابي ولصال  ءزيارته لليمن لمناقشة المبادرة ووفد حماس فانه شي       
  .المشكلة ليست في حركة حماس بل المشكلة في الشروط التي يطرحها الرئيس الفلسطيني لبدء الحوار

كشفت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المـستوى       : دمشقمن   ١٦/٣/٢٠٠٨قدس برس  ونشرت وكالة 
 رئيس المكتب السياسي للحركة     النقاب عن أن وفدا سياسيا رفيع المستوى من حركة حماس يترأسه نائب           

موسى أبو مرزوق يضم عضوي المكتب السياسي للحركة سامي الخاطر ومحمد نصر سيسافران إلى              .د
صنعاء نهاية هذا األسبوع، باإلضافة إلى ممثل حماس في اليمن جمال عيسى لبحـث تفاصـيل إنجـاح                  

  . للصلح بين حماس وفتحاليمنيةمبادرة ال
المجلس التشريعي عزام األحمد وبسام الصالحي ة الفلسطينية تكليف عضوي من جانبها أعلنت الرئاس

وأوضحت المصادر الفلسطينية التي تحدثت  .بالسفر إلى صنعاء، لبحث سبل التعاطي مع المبادرة اليمنية
وطلبت عدم اإلشارة إلى اسمها، أن وفدي الحركتين سيجريان لقاءات ثنائية مع القيادة " قدس برس"لـ

ة كل لوحده، واستبعدت إجراء لقاء ثالثي بين حماس وفتح والمسؤولين اليمنيين إال في ضوء ما اليمني
يمكن أن تسفر عنه جولة المباحثات األولى، وإذا تم التوصل إلى أرضية سياسية قادرة ليس من بينها 

       . الشروط المسبقة للحوار
  
  في األفق مع االحتالل" تهدئة" وال".. التسوية"ال أمل في زيارة تشيني إلنقاذ : نزال .١١

أعتقد أن زيـارة    : " في تصريحات صحفية   لحركة حماس  محمد نزال عضو المكتب السياسي       قال: دمشق
نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني إلى المنطقة تأتي كمحاولة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من عمليـة التـسوية                  

ل التي أطلقت بعد مؤتمر أنابوليس في إمكانيـة التوصـل           السياسية التي تعيش مأزقاً كبيراً، ذلك أن اآلما       
إلى تسوية في المنطقة وتحقيق الدولة الفلسطينية، تبين أنه لم يكن إال وهماً وسراباً، وأن األمـور علـى                   
األرض تتجه إلى التصعيد أكثر من التسوية، ولهذا بدا أن الرئيس جورج بوش لم يكتف بكونداليزا رايس                 

شؤون الشرق األوسط ديفيد وولش، وقرر إيفاد شخصية قوية بحجم ديك تشيني تحتاجها             وقبلها مساعدها ل  
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المنطقة للضغط على الفلسطينيين والعرب للتجاوب مع الرؤية األمريكية للمنطقة، وليس من بين أهدافها              
  ". لاللتزام بشروط المفاوضاتإسرائيلإطالقاً وقف االستيطان أو الضغط على 

ض وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك عن حضور اللقاء الثالثـي يـوم الجمعـة               واعتبر نزال أن رف   
دليالً "غير الشرعية سالم فياض والوسيط األمريكي الجنرال ويليام فريزر،          " الحكومة"الماضي مع رئيس    

  ".يين بالسلطة الفلسطينيةسرائيلواضحاً على ازدراء اإل
 المصرية إلحراز التهدئة ال تـزال مـستمرة علـى           على صعيد آخر؛ كشف نزال النقاب عن أن الجهود        

  .الرغم من العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل الصهيوني
  ١٦/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بأسلحة تمنع طيرانها من التحليق فوق غزة " إسرائيل"تهدد " حماس" .١٢

" يسرائيلاإل" برهوم، سالح الجو     فوزي" حماس"هدد الناطق بلسان حركة      : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
منظومة صـاروخية قـادرة علـى إصـابة         " حماس"ـمن مواصلة تحليق طيرانه فوق غزة، وقال إن ل        

ووفق برهوم فان قيادة االحتالل      .الطائرات ومواجهتها بما سيمنع الطيران من مواصلة التحليق فوق غزة         
تدرك أن األمر لن يطول حيث فـي حـوزة          لن تحقق هدفها بإخضاع الحركة عبر طيرانها، وعليها ان          

تفكر مرتين قبل أن تواصل طائراتها التحليـق فـي          " إسرائيل"الحركة أسلحة ستشكل مفاجأة، بما يجعل       
 التي يتحدث عنها لكنه قال ان محاولـة         األسلحةورفض فوزي برهوم الحديث عن تفاصيل       . سماء غزة 

   .يام أكبر دليل على امتالك هذه األسلحة النوعيةقبل أ" يةسرائيلاإل"مقاتلي حماس إسقاط المروحية 
  ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ال مجال للتهدئة في ظل تواصل العدوان: "حماس" .١٣

 أيمن طه القيادي في حركة حماس ان حركته لم تـسعَِ خلـف التهدئـة مـع                   أكد : أشرف الهور  -غزة  
ؤخراً، مشددة أيضاً أن موقـف حركتـه         م الحركة ان موضوع التهدئة عرض على       إلىوأشار   .إسرائيل
 . التهدئة في ظل استمرار الجرائم الصهيونية والحصار المفروض ضد الشعب الفلـسطيني            إبراميرفض  

وجدد موقف حركته قبل إعطائها موقفا نهائيا من التهدئة، بقوله يجب أن تكون متزامنة ومتبادلة وشاملة،                
  .خاللها الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطينييقف بموجبها العدوان بكافة أشكاله، ويرفع 

ـ سرائيل اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حماس التصعيد اإل ،بدوره  قطـاع غـزة واسـتهداف    ىي عل
وقـال   .المقاومين الفلسطينيين نتيجة مباشرة للقاء األمني األخير الذي عقد أول أمس في مدينـة القـدس               

يد بمثابة استكمال للحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني وتطبيق         ن التصع إ :برهوم في تصريح صحافي   
  .فعلي لمشروع المحرقة الكبيرة لغزة

  ١٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   الذين يدخلون الضفة خطأ عناصر في المخابرات ووحدات مستعربين "يونسرائيلاإل": حماس .١٤

المقربـة  " فلسطين"تها صحيفة    في تصريحات نشر   حماسقال فوزي برهوم الناطق باسم      :  د ب أ   -غزة  
ليست جديدة وإنما   "يين الذين يدخلون الضفة     سرائيلمن الحركة أن عمليات تسليم المستوطنين والجنود اإل       

معظم من يتم إلقاء القبض عليهم في الضفة هم أعضاء فـي وحـدات مـستعربين                "مضيفا أن "قديمة جدا 
ملتزمة بتسليم االحتالل   " برئاسة سالم فياض     عمالاألوأشار إلى أن حكومة تسيير       ".يةإسرائيلومخابرات  

إن هذا التنسيق األمني أخطر ما يمـر علـى القـضية            "، مضيفا   "ي يدخل الضفة  إسرائيلي أي   سرائيلاإل
  ".الفلسطينية
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وتسليم النشطاء في الضفة الغربية سواء في خليـة         "واستعرض برهوم للصحيفة عمليات التنسيق األمني       
  ".ا أو سجن أريحا، إضافة إلى إحباط عشرات العمليات الفدائيةصوريف أو سجن بيتوني

  ١٧/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  الحكومة المصرية لم تفرج عن المعتقلين الفلسطينيين رغم الوعود : طهأيمن  .١٥

لقد تلقينا وعـوداً مـن      ": "فلسطين"لـطه  أيمن  " حماس"أكد الناطق باسم حركة      : أحمد أبو كميل   - غزة
 باإلفراج عن بقية المعتقلين الفلسطينيين الذين دخلوا األراضي المصرية، والذين           الجانب المصري تقضى  

 شخصاً، لكن على ما يبدو فإن الجانب المصري مازال يؤجل مسألة اإلفراج عـنهم               ٣٦يقدر عددهم بـ    
 وأضاف أن األنباء الواردة من هناك تشير إلى أن المعتقلين يخوضون إضراباً مفتوحاً             ".دون أي مبررات  

  .عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعد أمراً خطيراً ال بد من تداركه
 الحكومة المصرية إلى االستجابة للمطالب الفلسطينية، وأن تفي بوعودها باإلفراج عـن بقيـة               طهودعا  

سبتهم عليه قانونياً سوى    المعتقلين، كما أفرجت عن السابقين، خاصة وأنهم لم يرتكبوا أي جرم يمكن محا            
أنهم دخلوا األراضي المصرية كبقية الفلسطينيين الذين دخلوها أثناء فتح الحدود المـصرية الفلـسطينية،               

  .مشيراً إلى أن شخصيات مصرية حكومية رجحت اإلفراج عن المعتقلين مطلع األسبوع القادم
  ١٧/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

    
   بها خالل االعتداءاتمتأثراً بجروح أصيب للقسام شهيد .١٦

، الجنـاح العـسكري     "كتائب عـز الـدين القـسام       "أفراد احد   استشهد: ميسرة شعبان ووكاالت   - غزة
 فـي   أمـس  فلسطينيين   ٥ أصيب بها السبت في قصف مروحي، فيما        أصيب، متأثراً بجروح    "حماس"لـ

 .قصف طائرات استطالع
  ١٧/٣/٢٠٠٨المستقبل 

  
  سيرات ية يطالبون بتفعيل ملف األيلسرائ في السجون اإل"حماس"أسرى  .١٧

ية الفصائل الفلسطينية لتفعيل ملف األسيرات سرائيلحماس في السجون اإل"دعا أسرى حركة : غزة
 في رسالة سربت من أحد السجون األسرىوأوضح  ".قاسية جدا"الفلسطينيات اللواتي يعانين ظروفا 

فسي وجسدي على أيدي إدارات السجون، وقالت أشكال المعاناة التي تتعرض لها األسيرات من تعذيب ن
 الطبي والغرف واإلهمالمن صنوف المعاناة تعرضهن للتفتيش العاري على أيدي السجانات، : "الرسالة

 إلى امتالئها بالحشرات، كما أن إدارات السجون تفرض عقوبات جماعية باإلضافةالمكتظة العدد، 
لية كأسلوب عقابي والحرمان من الزيارة والعزل في الزنازين وفردية على األسيرات، منها الغرامات الما

وحذر أسرى  ". الفلسطينيةاألسيرة وحقوق اإلنسانوغير ذلك مما يعد انتهاكا صارخا لكرامة "االنفرادية 
، " الممنهج لنفسية األسيرة الفلسطينيةواإلذاللحالة القهر "حماس من استمرار ما أسمته الرسالة بـ 

  .وح المعنوية وشل قدرتها واستعدادها للتضحية والعطاءبهدف قتل الر
  ١٦/٣/٢٠٠٨قدس برس

  
  يسرائيليهدد العمق اإل بعيد المدى  تطور صاروخاً"الجهاد" .١٨

 الفلسطينية بتصعيد اإلسالميهددت حركة الجهاد :  وكاالت األنباء- محمد جمال-فلسطين المحتلة 
 جرى توزيعه الليلة قبل الماضية إنها طورت  قائلة في منشورإسرائيلهجماتها الصاروخية على 

في غضون ذلك ذكرت مصادر أمنية  .إسرائيلصاروخا جديدا بعيد المدى يمكنه ضرب أماكن في عمق 
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 ٢٢ية اليوم أن الصاروخ الذي طورته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد يبلغ مداه إسرائيل
  .إسرائيللساحلية جنوب كيلومترا ويصل إلي ما بعد مدينة عسقالن ا

  ١٧/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  "أربعين مغنية" لمواجهة إسرائيلباراك يستنفر  .١٩

ي إيهود باراك أجرى مشاورات سرائيلوزير الدفاع اإل"أمس أن " معاريف"ذكرت صحيفة : يحيى دبوق
، مشيرةً "يال عماد مغنيةأمنية مكثّفة تخوفاً من عملية انتقامية ينفّذها حزب اهللا في ذكرى األربعين الغت

التي جرت في نهاية األسبوع الماضي، شملت رئيس الموساد مائير دغان، ورئيس "إلى أن المشاورات 
 ".يوفال ديسكن، إضافةً إلى رئيس قيادة مكافحة اإلرهاب العميد احتياط نتسان اوريل) الشاباك(جهاز 

عت المؤسسة األمنية في حالة من التأهب مع اقتراب ذكرى أربعين مغنية، وض"وقالت الصحيفة إنه 
حشدت قواتها "ية سرائيليقوم بها حزب اهللا، مضيفةً إن االستخبارات اإل" القصوى خوفاً من عملية ثأر

بل إن وفوداً كان يفترض بها أن تغادر . يةسرائيلوأرسلت تعزيزات إلى خارج البالد لحماية األهداف اإل
  ".، طُلب منها تأجيل سفرها)من ناحية أمنية(عد حساسة  هذا األسبوع إلى أماكن تإسرائيل

  ١٧/٣/٢٠٠٨األخبار
  
  يين من أموال الضرائب الفلسطينيةسرائيلليفني تعوض القتلى اإل .٢٠

ية تسيبي ليفني توجيها خاصا من شأنه ان سرائيلأصدرت وزيرة الخارجية اإل: ردينة فارس - غزة
ية وطلب سرائيلطينية مقاضاة السلطة أمام المحاكم اإليسهل على عائالت قتلى وجرحى العمليات الفلس

 القليلة المقبلة رسالة خاصة األيام ليفني سترسل خالل إنية إسرائيلوقالت مصادر . تعويضات مالية منها
 تمهد الطريق أمام عشرات أنومن شأن هذه الرسالة . ية تطلب فيها موافقتها القانونية سرائيلللمحاكم اإل

وعة أمام المحاكم لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لعائالت القتلى والجرحى القضايا المرف
بحجة فشلها في منع انطالق المنفذين من األراضي الخاضعة لها علما بأن منفذ عملية القدس هو من 

ارة إلرسال  ليفني أوامرها للمستشار القضائي في الوزوأصدرت. يةسرائيلسكان القدس ويحمل الهوية اإل
 إلى المحكمة المركزية في القدس وهي عبارة عن شهادات خاصة موقعة باسم الوزيرة تسلم إلىرسالة 
 عائلة ممن سبق لها رفع قضايا أمام المحكمة تمكنها من طلب تعويضات مالية كبيرة من السلطة ٥٥

 . الفلسطينية
  ١٧/٣/٢٠٠٨عكاظ 

 
  "حماس"مع نتنياهو يدعو أولمرت النتهاج سياسة أقسى  .٢١

 قـسوة   أكثـر  إلى انتهاج سياسة     أولمرتدعا بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني ايهود         : وكاالت
أن مفاوضات التسوية مع السلطة الفلسطينية قد        "يةإسرائيل"في غزة، في وقت ذكرت مصادر      "حماس" ضد

وقـال   .اف هـذه المفاوضـات    تستأنف األسبوع الحالي، لكن مصادر فلسطينية نفت علمها بموعد استئن         
 وأضـاف ". البد أن يكون ردنا أكثـر قـسوة       " األلمانية نشر أمس   "فوكوس" نتنياهو في حديث مع مجلة    

".  وذلك من خالل التخلي عن االستنزاف والسعي لتحقيق النصر الحاسـم           إستراتيجيتنانستطيع أن نغير    "
فـي   "في ظل قيادة عباس المعتدلـة      "ونوفي الوقت نفسه أشار نتنياهو إلى ضرورة أن يحصل الفلسطيني         

  .الضفة الغربية على حوافز اقتصادية فقط
  ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  نتنياهو يشكو ضد محطة تلفزيونية .٢٢
 بدعوى قـدح وذم ضـد قنـاة         األحد نتنياهو إسرائيل تقدم زعيم المعارضة اليمينية في       -القدس المحتلة 

قادات لنزوله في فندق فخم في لندن خالل الحرب على لبنـان صـيف    انتإليهية وجهت  إسرائيلتلفزيونية  
وبحسب مصدر قضائي فقد تقدم زعيم حزب ليكود بشكوى ضد القناة العاشـرة الخاصـة فـي                  .٢٠٠٦

 قضياها  أيام دوالر في غضون ستة      ألف ٤٠ مع زوجته نحو     إنفاقه عليه   أخذتي التي   سرائيلالتلفزيون اإل 
 للحياة لزعيم سياسي يشكل صدمة وال سيما        األسلوبمثل هذا    "أنتبرت القناة   واع .في فندق فخم في لندن    

 دوالر تعويضا   ألف ٦٠٠ القناة بأن تدفع له      نتنياهووطالب   ".في وقت كانت بالده تخوض حربا ضروسا      
  .الذي تعرض له" القدح والذم"عن 

  ١٧/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  "القسام والكاتيوشا"صواريخ قصيرة المدى  يعترض أن تجري تجربة لصاروخ يمكن إسرائيل .٢٣

يمكنه اعتراض صـواريخ      تجربة على صاروخ     أول الماضي   األسبوع إسرائيل أجرت: القدس المحتلة 
كمـا  , إسـرائيل قصيرة المدى من الطراز الذي تطلقه مجموعات فلسطينية مسلحة من غزة على جنوب              

رضت مشاهد  وقالت الشبكة التلفزيونية التي ع     .األحد ي مساء سرائيلذكرت القناة العاشرة في التلفزيون اإل     
 الجنرال دانـي    وأعلن .إسرائيللهذا الصاروخ حصلت في جنوب        األولى التجربة   إن ،عن هذه التجربة  
 سيكون عمالنيا فـي     األسلحة هذا النظام من     إن"ية  سرائيل في وزارة الحرب اإل    األبحاثغوتليب المكلف   

  ".٢٠١٠العام 
  ١٦/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  من إيران أصبح مصدر إلهام ميركل موقف: أولمرت .٢٤

. "سرائيل سياسة المستشارة تتميز بتأييد كبير إلإن"ي سرائيلقال رئيس الوزراء اإل:  كفاح زبون- رام اهللا
، سرائيلالتفهم التام لالحتياجات األمنية الخاصة إل"وأثنى أولمرت على ميركل بسبب ما وصفه بـ 

 في العالم وأنه يتوقع تعميق سرائيلمعتبرا أن ألمانيا هي إحدى أكبر الحلفاء إل". سرائيلإوالتزامها بأمن 
 عن الكلمات الترحيبية في مراسم االستقبال، وقال اإليرانيولم يغب الملف . التعاون بين الدولتين

واصفاً ". توجه منطقي وإيجابي بكل ما يتعلق بالحملة ضد التسلح اإليراني" ميركل لديها إن أولمرت
  ". مصدر الهامأصبح حد انه إلىيدل على الشجاعة والحزم "موقفها بأنه 

  ١٧/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ية من تصاعد احتماالت إصابة مروحيات في أجواء قطاع غزةإسرائيلمخاوف  .٢٥

، إن احتماالت إصابة "يديعوت"ي، في حديثه مع موقع سرائيلقال أحد كبار الضباط في سالح الجو اإل
وأضاف أن مثل هذه التهديدات تتصاعد يوميا، وأنه يوجد  .ية في تصاعد مستمرسرائيللمروحيات اإلا

لدى فصائل المقاومة محفزات قوية إلصابة إحدى المروحيات، والتي تعتبر هدفا مركزيا، وذلك نظرا 
ت ورفض الضابط المذكور الحديث عن وقوع إصابات أخرى للمروحيا .لطبيعة تحليقها المنخفض

واكتفى بالقول إن كافة . على شمال قطاع غزة" شتاء ساخن"مؤخرا، وخاصة خالل الحملة األخيرة 
  .المروحيات عادت إلى قواعدها بسالم

  ١٦/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  تحرم تشغيل العرب في المدارس الدينية" حاخامية"فتوى  .٢٦
لعـرب فـي المؤسـسات      أصدر رجل دين يهودي فتوى تحرم وتحظر تشغيل ا        : رامي منصور  -يافا    

ممنـوع  "وحسب الراب حاييم قنييبسقي ، وهو من كبار الحاخامات اليهود ،             .اليهودية وخصوصاً الدينية  
واعتبرت المؤسسات   ".بتاتاً تشغيل العرب وفق التوراة وتحديداً في المدارس الدينية ألننا في حرب معهم            

 التي تشغل   إسرائيلراء المدارس الدينية اليهودية في      الدينية اليهودية الفتوى الجديدة بمثابة أمر لمئات مد       
 اليهود، وفـي    إعالة، فيجب   اإلطالق على   غياراال يجوز تشغيل    : "وأضاف الراب  .عرباً بالتخلص منهم  

حال أن هناك فجوة كبيرة في التكاليف فيجوز تشغيل غير اليهود ، وإذا كان عربيا فيحظر ذلـك ألنـه                    
  ".يسبب زهقاً لألرواح

  ١٧/٣/٢٠٠٨ور الدست
  
   المكبر في القدس بغية هدم منزل عائلة أبو دهيمليون يقتحمون جبإسرائيليمينيون  .٢٧

ية وشهود عيان إن عشرات من النشطاء اليهود اليمينيين المتطرفين اقتحموا حي سرائيلقالت الشرطة اإل
ووصل  .زل والسياراتجبل المكبر في القدس بغية هدم منزل عائلة أبو دهيم والقوا الحجارة على المنا

" مركز هراب"النشطاء حي جبل المكبر الذي تقطن فيه عائلة عالء أبو دهيم الذي نفذ العملية في معهد 
وقالت مصادر . في القدس وهم يرفعون شعارات عنصرية ويطلقون هتافات معادية للفلسطينيين والعرب

  .طفيفةية أنها اعتقلت تسعة منهم وأصيب أربعة آخرون بجروح إسرائيل
  ١٦/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   على احتالل إيالت بأكبر علم بالعالم٥٩ تحتفل بالذكرى الـ إسرائيل .٢٨

) أم الرشـراش  ( عاما على احتالل مدينة إيالت       ٥٩ أمس بذكرى مرور     إسرائيلاحتفلت  : حسين عمران 
ـ          سرائيلم، من خالل وضع علم إل     ١٩٤٩في مارس    د  هو األكبر من نوعه في العالم على منحدرات أح

 متـر بينمـا     ٢٠٠ي،  إسرائيلويبلغ طول هذا العلم الذي وضعه حوالي ألف طالب           . الجبال قرب المدينة  
  ".إسرائيلصوت " متر، بحسب ما ذكرت إذاعة ١٠٠يصل عرضه لـ 

  ١٦/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
 
  يينسرائيلعيوب فنية في أنبوب الغاز المصري كادت تودي بحياة آالف اإل": معاريف" .٢٩

 بمقتـضى   سـرائيل تضاربت األنباء حول أسباب عدم تنفيذ صفقة ضخ الغاز المصري إل          : يةمحمد عط 
االتفاقية بين الجانبين، التي كان مقررا دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من هذا الشهر، ففيما أرجعت مصادر                

ية لإسـرائي ، عزت مـصادر     إسرائيلمصرية األمر إلى رغبة القاهرة في استخدامها ورقة للضغط على           
   .سبب ذلك إلى عطل فني كان ممن الممكن أن يودي بحياة آالف األشخاص

  ١٦/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
   بوسيلة سلمية الدولي حول حق العودةقرارالمبادرة فلسطينية لتنفيذ  .٣٠

 فـي   األسرى وكيل وزارة شؤون     ها عرض ،مسأ ،دعت مبادرة فلسطينية سلمية   :  وليد عوض  -رام اهللا   
ـ إ الالجئين الفلسطينيين    ، عين أبوينية زياد   السلطة الفلسط  ـ إ التوافـد    ىل  الـدول العربيـة المحيطـة       ىل

 الـدولي قرار  ل ديارهم تنفيذا ل   إلى تخوم الحدود للمطالبة بحقهم بالعودة       ى ونصب خيامهم عل   "إسرائيل"ـب
ولـة   د إقامـة عالن بشكل صريح عن تنازل الجانب الفلسطيني عن فكرة          تجنبت المبادرة اإل  قد  و .١٩٤

مـا بـين اليهـود        الـدعوة للعـيش المـشترك      ىة الغربية وقطاع غزة وركزت عل     ف الض فيفلسطينية  
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نهـاء   إل "سـراطين إ"نشاء دولة    غرار اقتراح القذافي الداعي إل     ى عل  التاريخية، والفلسطينيين في فلسطين  
  .الصراع

  ١٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  قصى وكنيسة القيامة  تنفذ اخطر مخطط لتهويد األ"إسرائيل": حسن خاطر .٣١
ن سـلطات   أ ، قال حسن خاطر األمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات            :وام

االحتالل قطعت شوطا كبيرا في اإلعداد ألخطر وأكبر مشروع يستهدف تهويـد المقدسـات اإلسـالمية                
تفاصيل لتهويد ما يمكن تسميته بالمربع       انتهت من وضع أدق ال     ها أن اًوضح م .والمسيحية في مدينة القدس   

األول واألهم في القدس والذي يضم، إضافة إلى البلدة القديمة، المنطقة الممتدة من حائط البراق إلى باب                 
كمـا   ، ومن الثوري إلى عين سلوان     ،الساهرة وجبل الزيتون والطور وصوال إلى فندق األقواس السبعة        

 األقصى والكنائس والحديقة واألراضي التابعة لهـا فـي منطقـة            المسجد يدخل ضمن هذا المربع أيضاً    
 وكذلك باب المغاربـة وأراضـي       ،الصوانه والجثمانية ومنطقة الطور وباب األسباط والمقبرة اإلسالمية       

 "إسـرائيل "ن  أ أضـاف و. األوقاف وساحة باب المغاربة وكل المساحة في محيط أسوار المدينة المقدسة          
روع تحاول أن تستبدل الهوية الثقافية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة وتسعى           باإلعالن عن هذا المش   

إلى تحويل األقصى والقيامة ومعالم القدس الدينية األخرى إلى مكونات صغيرة في لوحة دينيـة مزيفـة                 
  .تطغى فيها الصورة اليهودية على الصورة اإلسالمية والمسيحية للمدينة

  ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   المسؤولية عن أي اغتيال سياسيإسرائيل يحملون ٤٨قادة الـ .٣٢
ـ   :  حسن مواسي  -أم الفحم      المشاركين في مؤتمر الحريات والحماية الـشعبية       ٤٨حمل قادة فلسطينيي ال

ية من عواقب تنفيذ اغتيال سياسي لقيـادات        سرائيلية واألجهزة األمنية اإل   سرائيل، الحكومة اإل  في أم الفحم  
ويأتي هذا المؤتمر بعد ارتفاع موجة التحريض العنصري         .٤٨ة في األراضي العربية المحتلة عام       عربي

  .٤٨وأجواء الدعوات الترانسفيرية الهادفة إلى تشريد فلسطيني الـ
  ١٧/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  متطرفون يهود يحاولون هدم منزل منفذ عملية القدس  .٣٣

ت من المتطرفين اليهود مساء أمس الحي الفلسطيني فـي جبـل            هاجم العشرا  : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 بالحجارة، كمـا حطمـوا عـدداً مـن          ةفلسطينيالمنازل  الالمكبر في القدس المحتلة، ورشقوا العديد من        

 لشؤون القدس، حاتم عبد     سالم فياض كده مستشار   أ وفقا لما    ،صابة العديد بجروح  إلى  إدى  أالمركبات ما   
 ، حاولوا الوصول الى منزل عائلة منفذ عملية القدس لهدمه         وطنينمجموعة من المست  ن  أكد  ، الذي أ  القادر
 بالتحريض علـى المقدسـيين      ينيسرائيلاتهم عبد القادر كبار المسؤولين اإل     قد  و. هم صدو األهالين  أإال  

  .والشخصيات السياسية في المدينة
   ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   غزةاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تواصل فعالياتها لفك الحصار عن قطاع .٣٤

نظمت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بمدينة غزة، أمس، فعالية أخرى الجتذاب انتباه             :عيسى سعد اهللا  
العالم، أمام مفترق السرايا، تضمنت عروضاً ومجسمات تجسد مختلف القطاعات التي تضررت بـسبب              

من بين المعروضات سرير مريض فارغ، وسـيارة        كان  و .ي المفروض على القطاع   سرائيلإلالحصار ا 
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كما تضمن العـرض حقائـب       .إسعاف معطلة، بسبب نقص الوقود، باإلضافة إلى بعض آليات المصانع         
  .سلك شائكذلك بحيط كل فيما أمسافرين وآلة لتعبئة المحروقات، 

  ١٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  يسرائيلهشارون اإلفل أسير إلى مستشفى سجن نقل أصغر ط .٣٥
 المحررة سمر صبيح من غزة في رسالة وصلت إلـى جمعيـة نفحـة               األسيرةأكدت  :  الوكاالت -غزة  

 يومـا للعيـادة بـسجن هـشارون         ٤٠ فاطمة الزق البالغ من العمـر        األسيرةنه تم نقل طفل     أ يةحقوقال
  .طيرة معدالت خإلىي بعد ارتفاع درجة حرارته سرائيلاإل

  ١٧/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

  مشروع خيري فلسطيني لمساعدة جرحى االنتفاضة على الزواجإطالق  .٣٦
  خاصاًذات طابع اجتماعي، مشروعاًوهي جمعية فلسطينية ، "التيسر للزواج"أطلقت جمعية : غزة

لما له من "روع  األقصى على الزواج، مطالبة أهل الخير للمساعدة في هذا المشانتفاضة لمساعدة جرحى
  ".عظيم الفائدة على المجتمع الفلسطيني و تأهيل الجرحى

  ١٦/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
  ي استهدف سيارة مدنية شمال قطاع غزةإسرائيلثالثة مصابين في قصف  .٣٧

أن ، قال مدير اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور معاوية حسنين: ألفت حداد
ي في سرائيلوا بعد ظهر األحد بجراح نتيجة لتعرض سيارة يستقلونها للقصف اإلثالثة فلسطينيين أصيب

ية كانت متمركزة عند الشواطئ إسرائيلن زوارق حربية أشهود عيان ، فيما ذكر شمال قطاع غزة
  .قامت بذلك  هي منلقطاعلالشمالية 

  ١٦/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  الخليل ي يدهس فلسطينياً كفيفاً في مخيم العروب بإسرائيلجيب  .٣٨
 من مخيم العروب شمال الخليل في        كفيفاً ية فلسطينياً إسرائيلدهست سيارة جيب عسكرية     :  بترا -الخليل  

  .صابته بجروح وكسورإلى إدى أ ما ،الضفة الغربية
  ١٧/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  من دخول أراضيهم في الخليلجيش االحتالل والمستوطنون يمنعون مزارعي يطا .٣٩

ود االحتالل والمستوطنون، على مدار األيام الثالثة الماضية، أصحاب األراضي  منع جن: وفا-الخليل 
تقدر بنحو التي الواقعة في محيط مستوطنة كرمئيل شرق بلدة يطا جنوب الخليل من دخول أراضيهم 

 دونم وهي مزروعة بالمحاصيل الشتوية، فيما تم اعتقال ناشط من اللجنة الشعبية لمواجهة ٥٠٠
  . قرية سوسيا المجاورةاالستيطان في

  ١٧/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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    المناضلة ريتشل كوريمقتلإحياء الذكرى السنوية الخامسة ل .٤٠
 أحيا مركز ريتشل كوري الثقافي لألطفال واليافعين التابع التحاد لجان العمل الصحي في :وفا -رفح 

تشل كوري، أثناء تصديها لجرافات  المناضلة ريمقتل، الذكرى السنوية الخامسة لأمسمحافظة رفح 
  .٢٠٠٣ العام االحتالل التي قامت بعمليات هدم لبيوت المواطنين في مدينة رفح

 ١٧/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  غالبية الفلسطينيين ترى في دعم الغرب تأثيراً سلبياً في الخالف الداخلي : استطالع .٤١

الفلسطيني قامت بتنفيذه مؤسسة فـافو النرويجيـة        ظهر استطالع للرأي العام      أ : أمين أبو وردة   -نابلس  
المستطلعة آراؤهم قد أفادوا بـأن       من   %٦٩ أن أكثر من     ،للدراسات التطبيقية خالل شهري شباط وآذار     

 .دعم الدول المانحة المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية يؤدي إلى توسيع الهوة بين حركتي فتح وحمـاس               
أفادت نفس النسبة بأن هذا الدعم لـه تـأثير          فيما   للسلطة يشجع الفساد،     أن الدعم المقدم  % ٦٣عتقد  يكما  

 يعتقد ثلث الفلسطينيين فقط أن الـدعم المقـدم سـاعد الـسلطة               حين طفيف في الحد من نسبة الفقر، في      
يؤيدون  من الفلسطينيين    %٨٤شار االستطالع الى أن     أمن ناحية أخرى    . الفلسطينية في تزويد الخدمات   

منهم تأييداً قوياً للمفاوضات مـن أجـل فـك          % ٦٦، كما ابدى    "إسرائيل"مباشر بين حماس و   التفاوض ال 
 من أجـل هدنـة      "إسرائيل"الحصار عن غزة، كذلك فإن نسبة المؤيدين لمفاوضات مباشرة بين حماس و           

مـن  % ٦٠كـذلك رأى     .هم يؤيـدون محادثـات التـسوية      أن% ٥٤قال  فيما  ،  %٦٤طويلة األمد بلغت    
حماس البدء في مفاوضات من أجل المصالحة بينهما من         وراؤهم أنه يجب على حركتي فتح       المستطلعة آ 

من الفلسطينيين عن تخوفهم من أن يستمر االنفـصال بـين الـضفة    % ٧٠دون شروط مسبقة، وأعرب    
  .الغربية وقطاع غزة لعدة سنوات

  ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ينية بالقاهرةلسفارة الفلسطشكاوى من التعاطي الفئوي ل .٤٢

ن ما يسمى بسفارة فلسطين في مصر ال تختلف عن معظم           أ"المحلل السياسي إبراهيم حمامي     اعتبر  : غزة
 إلى سفارات تنظيمية وفصائلية تتعامل مع طرف واحد في الـساحة            التي تحولت ،  "السفارات في الخارج  

شرات من جرحى محرقة غـزة      كان الع في هذا السياق    و .الفلسطينية في الخارج دون األطراف األخرى     
سفارة في القاهرة تجاههم،    العبروا عن استيائهم إزاء ما تقوم به        قد  الذين توجهوا لتلقي العالج في مصر       

جرحى، أن ابنه المتواجد في إحدى      الأكد والد أحد    حيث  . السيما وأنهم يتعاملون بفئوية بحتة مع الجرحى      
ـ في المعاملة من قبل، العاملين في السفارة      مستشفيات القاهرة، لقي معاملة سيئة وتفريق        سبب االنتمـاء  ب

  .السياسي
  ١٦/٣/٢٠٠٨فلسطين اآلن 

  
  أطباء غزة يتدربون على الجراحة في وقت الحرب  .٤٣

 نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر حلقة دراسية حول الجراحة في وقت الحرب في قطاع :ايرين
عت المجاالت التي ركزت عليها هذه الحلقة من القانون وتنو.  طبيباً فلسطينيا٥٥ًغزة، شارك فيها 

الدولي اإلنساني إلى أساسيات التعامل مع جرحى الحرب إلى مواضيع أخرى أكثر تخصصاً مثل 
  .إصابات الرأس والبطن

  ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  يرى في المبادرة العربية مشروعاً متوازناً للتسوية " النواب األردني" .٤٤
عا عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب األردني إلى تضافر جهود المجتمع الدولي والدول د: وام

وقال . الكبرى وبالذات الواليات المتحدة لحل القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة
 ان مريكياأل، وفد مساعدي مجلس الشيوخ أمس خالل استقباله، أكد المجالي أنبيان صدر عن المجلس 

 أهميتها في إحالل السالم أكدتالمبادرة العربية تعتبر مشروعا متوازنا للسالم وبخاصة ان القمة العربية 
في طريق عملية التسوية " إسرائيل"وتحدث المجالي عن العراقيل التي تضعها . العادل والدائم والشامل

  . الفلسطيني المستمر واالعتداء عليهومنها التوسع االستيطاني وجدار الفصل العنصري وحصار الشعب
  ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وزير الخارجية األردنية يدعو لتخفيف القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطيني  .٤٥

، المستشار العام للجنة هلسنكي     أمساستقبل وزير الخارجية األردني صالح الدين البشير،        :  بترا –عمان  
وجرى خالل اللقاء استعراض التطورات الراهنة في الـشرق         .  والوفد المرافق  ريكياألمفي الكونجرس   

 وأكـد .  خصوصا ما يتعلق بالعملية السلمية والجهود الدولية المبذولة من اجل دفع عملية السالم             األوسط
البشير ضرورة االستمرار في بذل الجهود على كافة المستويات من اجـل ضـمان اسـتثمار الفرصـة                  

 الدولـة الفلـسطينية     إقامـة  اتفاق سالم يكفـل      إلى الدولي للسالم للتوصل     أنابوليسة عن مؤتمر    المتحقق
 وممارسات ستنعكس سلبا على عملية الـسالم والجهـود          أحادية إجراءات أي أن إلى وأشار. المستقبلية
لـى   عن خلق وقائع جديـدة ع      إسرائيل وضرورة توقف    األوسط حل للصراع في الشرق      إليجادالمبذولة  
 تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وتمكينهم من تجـاوز          أهميةكما شدد البشير على     . األرض

  .  ضرورة تخفيف القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطينيإلى داعيا اإلنسانيةمعاناتهم 
 ١٧/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  جئين الفلسطينيين تحسين الخدمات المقدمة لال" األونروا"وزيرة التنمية تبحث مع  .٤٦

 األردنية هالة بسيسو لطوف مع المفوض العام لوكالة األونروا االجتماعيةبحثت وزير التنمية : عمان
كارين أبو زيد سبل التعاون بين الوزارة والوكالة في كافة المجاالت التي تهم الجانبين وخاصة تلك 

 إلى تدعيم العالقة القائمة بين االجتماع تطرق  لالجئين الفلسطينيين، كمااالجتماعيةالمتعلقة بالرعاية 
  .الجانبين بما يسهل العمل ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين

  ١٧/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  األحزاب الموريتانية تطالب عباس بإنهاء الخالفات الداخلية .٤٧

ود عباس بعدم البحث عن وسيط بينه طالب قادة األحزاب الموريتانية الرئيس الفلسطيني محم: نواكشوط
وفي سياق متصل، استنكرت . وبين حماس والعمل على إنهاء الخالفات الداخلية وإبقاء البندقية مرفوعة

تصريحات " المبادرة الطالبية الموريتانية لمناهضة االختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة"
السبت، والتي فهم منها البعض عدم إضرار العالقات عباس التي أدلى بها في مؤتمر صحافي عقده 

الموريتاني المناهض للتطبيع مع " الرباط"كما دان . بمصالح الشعب الفلسطيني" يةسرائيلاإل"الموريتانية 
  . تقدم خدمة تطبيعية بامتياز للكيان الصهيونيأنهاتصريحات عباس بهذا الصدد معتبرا " إسرائيل"

  ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  توافد المساعدات العربية لقطاع غزة .٤٨
وصـلت، صـباح    :  عبد الهادي عوكل   ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة   ذكرت  

أمس، الدفعة الخامسة من المساعدات المصرية المقدمة من الجمعية الشرعية المصرية للعاملين بالكتـاب              
 شـاحنة    ٢٤بر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة حيث دخلت          والسنة المحمدية للفلسطينيين عن طريق مع     

 طنا مـن األرز مقدمـة مـن         ٢٧كما وصل ضمن الدفعة     .  طناً من المواد الغذائية    ٤٥٦تحمل أكثر من    
 . جمعية الهالل األحمر المصري

، معبر كرم أبو أمسفتحت السلطات المصرية، ): أ.ب.د( نقالً عن ١٧/٣/٢٠٠٨ الدستور كما أضافت
مام المساعدات اإلنسانية الجزائرية المرسلة إلى قطاع غزة وذلك بالتعاون مع السلطات سالم أ

  . يةسرائيلاإل
تمكنت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر : من القاهرة ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية جاء في و

تنسيق مع جمعية الهالل  كرسيا متحركا ألبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك بال٥٨٠من إدخال 
  .األحمر المصري

  
 لم يسفر عن شيء" أنابوليس"تراوغ وتتهرب من االلتزامات و" إسرائيل: "أسامة الباز .٤٩

أسامة الباز، الذي كان يتحدث أمس . اتهم المستشار السياسي للرئيس المصري د:  ربيع شاهين-القاهرة 
المراوغة واختالق الحجج والذرائع للتهرب من أية  بإسرائيلفي االحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية، 

 مؤتمر إلى تحوالت سريعة للغاية كان من بينها الدعوة اآلن العالم يشهد إنالتزامات، وقال الباز 
 . أنابوليس بدعوى انه سيحمل حلوال لمشاكل الشرق األوسط وخاصة القضية الفلسطينية

  ١٧/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  
  مالن على إفشال القمة  تعإسرائيلأميركا و: المعلم .٥٠

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، أن دمشق أتمت استعداداتها الستقبال القادة العرب 
 بالضغط على إسرائيل آذار الحالي، متهماً الواليات المتحدة و٣٠ و٢٩المشاركين في القمة العربية يومي 

شار المعلم إلى أن المبادرة العربية للسالم ستكون وأ. العديد من الدول لخفض مستوى تمثيلها في القمة
أيضاً على جدول أعمال القمة لتحديد الخيارات المستقبلية، ملمحاً إلى احتمال أن يقوم القادة العرب 

  .  بسحب المبادرة أو مواصلة العمل بها
  ١٧/٣/٢٠٠٨السفير 

  
 ضفةسفراء أربع دول عربية يطلعون على األوضاع بمحافظة الخليل بال .٥١

قام  سفراء أربع دول عربية هي مصر واألردن والمغرب وتونس، بزيارة إلى مدينة الخليل في : الخليل
وتجول أعضاء الوفد في البلدة . الضفة الغربية، وذلك بغرض االطالع على أوضاع المحافظة والمدينة

جملة من االنتهاكات القديمة من المدينة وزاروا الحرم اإلبراهيمي، حيث اطلعوا خالل الجولة على 
ية والمعاناة التي يواجهها المواطنون جراء تدابير الحصار واإلغالق التي يفرضها جيش سرائيلاإل

  .االحتالل
  ١٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  ال قوات أمريكية على الحدود بين مصر وغزة : السفير األمريكي في مصر .٥٢

تحدة بالقاهرة أن يكون هناك أي وجود أمريكي علـى          نفى فرنسيس ريتشاردوني سفير الواليات الم     : وام
وأوضح ريتشاردوني، في تصريحات عقب استقبال وزيـر الخارجيـة          . الحدود بين مصر وقطاع غزة    
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المصري احمد أبو الغيط له، أن هناك إمكانات فنية وتكتيكية أمريكية متوافرة لمـصر لالسـتفادة مـن                  
وأكد انه لن يكون هناك وجـود لفريـق          .حرس الحدود المصري  التكنولوجيا األمريكية الجديدة بالنسبة ل    

" اإلسـرائيلي "امني عسكري أمريكي على الحدود إال في حال طلب الجانب المصري أو الفلـسطيني أو                
   . ذلك، وفي هذه الحالة هناك خبراء أمريكيون في مثل هذه األمور يمكن االستعانة بهم

  ١٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  إلحداث تقدم في المفاوضات" إسرائيل"ن تفرض أية خطوات على واشنطن ل .٥٣

أكد مسؤول كبير في اإلدارة األمريكية أن الواليات المتحـدة األمريكيـة ال             :  زهير اندراوس  -الناصرة  
من أجل إحداث تقدم في المفاوضات مع السلطة الفلـسطينية  " إسرائيل"تنوي أن تفرض أية خطوات على      

مايو المقبل، وأن اإلدارة األمريكية تترك      / ألمريكي جورج بوش إلى المنطقة في أيار      قبل زيارة الرئيس ا   
ـ    وبمـوازاة ذلـك، أكـدت صـحيفة        . لتقرر بنفسها ماذا تستطيع أن تفعل     " إسرائيل"القرار بهذا الشأن ل

 اإلسرائيلية، في عددها الصادر أمس األحد، أن المسؤول نفسه أشار إلى أن بوش بحاجة إلـى               ) هآرتس(
حصول شيء ما من الممكن أن يشير إلى حصول تقدم، قبل موعد زيارته، مثل إخالء بـؤر اسـتيطانية                 
عشوائية أو تغيير مسار مقاطع في جدار الفصل باتجاه الخط األخضر، أو المبادرة إلـى سـن قـانون                   

  . في الضفة الغربية المحتلة" اإلسرائيليين"اإلخالء والتعويض للمستوطنين 
  ١٧/٣/٢٠٠٨ القدس العربي

  
 ال نفرق بين االستيطان في الضفة أو في القدس الشرقية: ممثل البرتغال لدى السلطة .٥٤

أكد جورجي توري بريرا، ممثل البرتغال لدى السلطة الوطنية الفلسطينية،          : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
 الضفة الغربية، داعياً    أن البرتغال واالتحاد األوروبي ال يفرقان بين االستيطان في القدس الشرقية أو في            

. إلى وقف النشاطات االستيطانية باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وتضع العقبات أمـام طريـق الـسالم               
على أن وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة لن يكون في صالح أحـد،              " األيام"وشدد بريرا في حديث لـ      

  .داعياً إلى إعادة فتح معابر قطاع غزة
نقاشاً داخلياً في أروقة االتحاد األوروبي بين داعين للحوار مع حماس ورافضين لدعوات             وأقر أن هناك    

كهذه، إال انه أشار إلى أن الخط السياسي لالتحاد األوروبي هو وجوب أن تقبل حماس بمطالب المجتمع                 
طيني، وما  الدولي منها، منوها إلى وجوب أن يعمل الفلسطينيون بأنفسهم على حل الخالف الداخلي الفلس             

  .نتج عنه من فصل للضفة الغربية عن قطاع غزة
  ١٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   ألف أسرة٤١االتحاد األوروبي يصرف اليوم مساعدات لـ  .٥٥

 ألف أسرة في كافة أنحاء األراضي الفلسطينية، ابتـداء      ٤١تتسلم أكثر من    :  نائل موسى  -القدس المحتلة   
 ٧،٤٥(  مليـون شـيقل      ٤١تحاد األوروبي تزيد قيمتها اإلجمالية عن       من اليوم، مساعدات مالية من اإل     

 ."بيغاس"لكل أسرة وذلك عبر اآللية األوروبية الجديدة        )  يورو ١٨٥( شيقل   ١٠٠٠وبواقع  ) مليون يورو 
 نيـسان   ١٥وأعلن االتحاد أن بوسع العائالت المستفيدة استالم مخصصاتها اعتبارا من اليـوم ولغايـة               

ولفت االتحاد إلى أن     . فرعا بنكيا تم تحديدها في كافة أرجاء األراضي الفلسطينية         ٤٠ر المقبل عب  ٢٠٠٨
اختيار األسر المستفيدة تم بالتعاون مع وزارتَي المالية والشؤون االجتماعية ومن خالل برنامج الحـاالت   

 بها أفراد من ذوي     االجتماعية الصعبة الذي يستهدف عائالت فقيرة عادةً ما تعيلها نساء أو كبار السن أو             
  .االحتياجات الخاصة

  ١٧/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  ويثبت أن مكة هي مركز األرضلتحديد القبلـة  يخترع ساعةمقدسي  .٥٦

أحد أبناء القدس من اختراع سـاعة لتحديـد اتجـاه القبلـة             وهو  تمكن ياسين الشوك    : وكاالت/ الدوحة  
ا في سويسرا طبقـاً للمواصـفات العالميـة وبأحـدث           هتتمت صناع قد  للمسلمين أينما كانوا في العالم و     

عند هذا   ولم تتوقف جهوده     .يأتي هذا االختراع توثيقا للصلة بين مكة والقدس       حيث  التصميمات الغربية،   
تكشف له أثناء البحث والدراسة أن مكة المكرمة ليست فقط مركز لألرض اليابسة بل هـي                ، حيث   القدر

ـ  أي أن خط الطول والعرض الذي تنطبق فيه م  ،رضأيضا مركز الجذب المغناطيسي لأل     ة مـع خـط   ك
استطاع بالدراسة العلمية إثبات أن توقيت مكـة المكرمـة هـو            كما  الشمال المغناطيسي يساوي صفر،     

 أن خط طولها األرضـي      ، استنادا على  عالم وليس توقيت غرينتش   الالتوقيت العالمي األصح واألمثل في      
ويـسعى   .خط ضاحية غرينتش ينحرف عن خط الـشمال       ، في حين أن     سيمطابقاً لخط الشمال المغناطي   

المخترع ياسين الشوك أن يجعل ساعة مكة التي تنوي السعودية أن تقيمها على أحد أبراج مكة أن تدور                  
   تماما كالطواف حول الكعبةن هذا هو الدوران الصحيح لساعة المسلمين اليسار إلى اليمين ألمنعقاربها 

  ١٦/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  حروب الحساب المفتوح .٥٧

  نواف الزرو
ي باراك التقى الحاخام عوفاديـا      سرائيلي النقاب عن أن وزير الجيش اإل      سرائيلحينما يكشف التلفزيون اإل   

 ونقل إليه معلومة أمنية حساسة ومهمة وانه في أعقـاب           - األب الروحي لحزب شاس المتدين       -يوسف  
  . أولمرتلة شاس في الكنيست لن تنسحب من حكومة ايهود ذلك قام الحاخام يوسف باإلعالن أن كت

ان كتلة شاس   : "ي امنون ابراموفيتش  سرائيلوحينما يضيف المحلل السياسي في القناة الثانية للتلفزيون اإل        
، "التي كانت تهدد كل يوم باالنسحاب من الحكومة بسبب ومن دون سبب لم تعد اآلن تريـد االنـسحاب                  

  ذا قال باراك للحاخام؟ فما: "ويردف متسائالً
إن شاس كانت تريد االنسحاب من الحكومة بسبب المنخفض الجوي واآلن تتمـسك ببقائهـا               "قال ساخرا   

، نقول حينما يكشف النقاب عن هذا االنقالب في موقف          "فيها، فما الذي عرفه الحاخام يوسف من باراك؟       
ية فإننا يمكن أن نعتبر ذلك مؤشرا دامغا فـي  شاس من مسألة البقاء في الحكومة بفعل تلك المعلومة األمن  

  . ية سرائيلالسياق على حقيقة االستعدادات الحربية اإل
شارك في خطط واسـتعدادات     " البنتاغون"ية النقاب عن أن     إسرائيلوكذلك حينما تكشف مصادر إعالمية      

دة تأهيـل الجـيش      على لبنان من أجل إعا     ٢٠٠٦ي التي بدأت فور انتهاء حرب يوليو        سرائيلالجيش اإل 
 منذ انتهاء الحرب تصب في هذا الهدف ابتداء من الضربة الجويـة             إسرائيلالمهزوم، وأن كل خطوات     

  . قرب دير الزور السورية مروراً باغتيال القيادي العسكري لحزب اهللا عماد مغنية
ـ    إسرائيل أميركيا مؤلفا من حلقات، وأن       -يا  إسرائيلموضحةً أن هناك مخططا      ات مخططهـا    تنفـذ حلق

األمني من اغتياالت وتفجيرات، وصوالً إلى شن حروب قبل شهر مايو القادم ضد حزب اهللا في لبنـان                  
  . يةسرائيلوقطاع غزة، فان ذلك يعتبر أيضاً مؤشرا ثانيا بالغ الجدية على االستعدادات الحربية اإل

، فـان   "الحرب أوالً ودائمـا    "ستراتيجيةإية التي تتبنى    سرائيلفوفق األدبيات السياسية واألجندة الحربية اإل     
عملية اغتيال عماد مغنية ما هي إال عملية في سياق مفتوح من حرب االغتياالت ومن الحرب المفتوحة                 

 تـيفن   إسـتراتيجية ملفها أبدا، كما أنها تأتي فـي سـياق          " إسرائيل"في فلسطين وفي لبنان التي لم تغلق        
" إسـرائيل "ما بـين    " الحساب المفتوح "، وفي سياق حروب     " ودائماً الحرب أوالً "ية القائمة على    سرائيلاإل

  . ولبنان المقاومة
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فتلك الدولة في حالة هجوم مفتوح على الفلسطينيين والعرب وعلى كل الجبهات، وهي إن كانت في حالة                 
 أنها إن خسرت حربا واحدة أمام العـرب       "هجوم مفتوح فذلك ألنها تعتبر كما نظر مؤسسها بن غوريون           

، ما يعني أن تلك الدولـة قائمـة         "عليها أن ال تسمح بمثل هذه الهزيمة      "، وبالتالي   "فان ذلك بداية نهايتها   
  . ومستمرة على الحراب والحروب المفتوحة

والمؤشرات على استعدادات تلك الدولة للحرب القادمة وهي على ما يبدو اقرب من أي وقـت مـضى                  
  ..! كثيرة جدا

الحرب القادمة كتب ونظر عدد من نخـبهم العـسكرية          / دادي اإلعدادي للمواجهة  وفي هذا السياق االستع   
  . وعدد من كبار محلليهم وباحثيهم االستراتيجيين

 وقوتها الرادعة أمام العالم العربي      إسرائيلإن ترميم صورة    : "يإسرائيل فمنذ البدايات قال خبير عسكري      
 حرباً أوسـع،    إسرائيلة لن تتحسن إال إذا خاضت       أن هذه الصور  "، وأردف   "بحاجة إلى عشرات السنين   

 كافـة وسـائلها     إسـرائيل على حد قوله تستخدم فيها      ) عصابات(حرب دولة ضد دولة وليس حربا أمام        
 إسـرائيل القتالية المتطورة من اجل خلق زلزال في المنطقة يزيل ما علق من شـوائب فـي صـورة                   

  )". القوية(
والثاني رائـد احتيـاط     ) سالح المدفعية (رون تيرا األول عميد احتياط       كما قال الجنراالن عوديد تيرا و     

 وأعدائها وعلى تـل     إسرائيلان الوضع االستراتيجي في المنطقة ينذر بمواجهة قريبة بين          ) "سالح الجو (
، ومن جهته كان زئيـف شـيف المعلـق          " معاريف -أبيب العمل على حسم الحرب لصالحها هذه المرة         

جولة أخرى  " هي   - آنذاك   - الحرب على لبنان     إن: "يقول" قبيل وفات "آرتس كتب   ه"العسكري لصحيفة   
  ". في حرب محدودة ال يوجد فيها حسم، ويجوز أنها ليست الجولة األخيرة

في الواقع بدأ العد التنازلي استعدادا للحرب المقبلة، التي كانـت           : "وقالت صحيفة معاريف العبرية أيضاً    
ها فقط، ويجب أن يكون من الواضح تماما للجمهور، وللساسة وللجيش أن             مقدمة صغيرة ل   ٢٠٠٦حرب  

 بدونا كذلك، هذا هو وقـت  وإنناالحرب المقبلة على الباب، واألسوأ من كل شيء أننا غير مستعدين لها،       
  ".الخالص من ذلك واالستعداد سريعا

ال اهارون حليوة قائد مدرسـة       حيث قال الجنر   أباديويبدو أن هستيريا الحرب لديهم ارتقت إلى مستوى         
اعتاد الجنود على حمل العلم الوطني والركض إلـى         : "يسرائيلالتدريب العسكري للضباط في الجيش اإل     

احد المباني التي تشكل رمزا لدى العدو ورفع علمه كإشارة لالنتصار، ولكن في الحرب القادمة، لن تبقى                 
  ". أبنية يرفع عليها العلم، هكذا نحن ندرب جنودنا

يين يعتقـدون أن    سـرائيل ان الكثير من اإل   "أيضاً عن   " ٢٠٠٧٠٨١٦"وفي السياق تحدثت صحيفة التايمز      
، فيمـا يخـشى المحللـون       "حرباً جديدة مع حزب اهللا باتت حتمية مع إمكان أن تشارك فيهـا سـوريا              

 علـى   ان تكون أكثر تعقيدا بسبب بروز قطاع غزة الذي صار يحاكي نمـوذج حـزب اهللا               "العسكريون  
  ". سرائيلالخاصرة اليمنى إل

وفي سياق االستعدادات لهذه الحرب كشفت صحيفة معاريف العبرية النقاب عن أن محافل أمنيـة فـي                 
يين في ظل التوتر المتـصاعد علـى الجبهـة          سرائيل دعت إلى توزيع الكمامات الواقية على اإل       إسرائيل
  . الشمالية

ي أطلق حملة لتوعية السكان علـى إمكانيـة         سرائيللجيش اإل أن ا "ية  إسرائيلكما كشفت مصادر عسكرية     
ي رداً  سرائيلأكد الجيش اإل  "فقد  " أحرونوتيديعوت  "التعرض لهجوم بالصواريخ، ووفقا لما نقلت صحيفة        

على أسئلة وكالة فرانس برس هذه التحضيرات دون الدخول في تفاصيل هذه الحملة التي لن تطلـق إال                  
  ". سيةبقرار من األوساط السيا



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١٠٢١:         العدد                  ١٧/٣/٢٠٠٨ثنين اإل :التاريخ

ية والتحليالت واالستنتاجات المستندة إلى كم هائل من المعطيـات والحقـائق            سرائيلإذن وفق األدبيات اإل   
" الحـساب المفتـوح   "ي يبقى مفتوحاً، وان حـروب       سرائيل اإل -ية واللبنانية، فإن الملف اللبناني      سرائيلاإل

  . ي مسألة وقت وتوقيتي هسرائيلعمليا قائمة والمسألة في الحاصل بالنسبة للجانب اإل
  ١٧/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  والخيار التاريخي" إسرائيل" .٥٨

  عزمي بشارة
إلـى  " إسـرائيل "وحكومة  ) تحت عنوان م ت ف    (قد تؤدي المفاوضات المتعثرة بين السلطة الفلسطينية        

 موازية غيـر    وربما  تجري بينهما حاليا مفاوضات سرية مكثفة       . اتفاق تقوم على أساسه دولة فلسطينية     
وال بد أن أبحاث هذه     . أو بما يجري في الشارع العربي     " إسرائيل"متأثرة بردود فعل الساسة اليمينيين في       

  .المفاوضات أكثر عمقاً مما يظهر في اإلعالم
أن ذلك سوف يبدو إنجازاً كافياً لتحقيق السالم في المنطقـة،           " إسرائيل"ويعتقد صناع القرار في أمريكا و     

 وال  ،١٩٦٧ حـدود    إلى اتفاق على شروط قيام هذه الدولة التي ال تصل حدودها            إلىيتم التوصل   بعد أن   
واإلدارة األمريكية لتحويل مطلب    " إسرائيل"لقد جهدت   . تشمل القدس الشرقية عاصمة وتُسِقط حقَّ العودة      

  .الدولة الفلسطينية إلى رزمة تختزل وتصفي كل الحقوق الوطنية للفلسطينيين
فهو يحمل دالالت ليس    .  هنا التفكير بمعنى رفض ياسر عرفات مثل هذا العرض في كامب ديفيد            ويجدر

بالضرورة لجهة تمسكه بالثوابت، وإن كنا ال نستثني ذلك، بل لجهة فهمه لعدم مشروعية الحـل عربيـاً                  
عـد  بعد حرب الكويـت، وب    : فهو الذي ربط مصيره الشخصي والسياسي بالمفاوضات وذلك       . وفلسطينياً
كجهاز في تونس إثر الخروج من بيروت، وبعد انهيار االتحـاد الـسوفييتي، وبعـد               " م ت ف  "انحسار  

" يسـرائيل اإل"وهو لم يقبل هذا العرض بعد أن بات رهينة الحبس           . وصول االنتفاضة الى طرق مسدود    
ير من القيـادة    في المقاطعة، ودفع ثمن رفضه، وبدا أن تشييع النظام الرسمي العربي إضافة إلى جزء كب              

التي أحاطت به شمل أيضاً تنفس الصعداء للتخلص منه كعائق أمام عجالت نفس العملية التي بدأها والتي                 
  .عادت تدور بعد وفاته

ولكن يجب عدم استبعاد إمكانية التوصل لورقة مبادئ حول الحل الـدائم            . وقد ال يتم التوصل إلى تسوية     
 وموضوعاً لالستفتاء عند محمـود      أولمرتمجاً انتخابياً عند    بروح ما رفضه عرفات، بحيث تصلح برنا      

  .عباس
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية يبدو لي أن النتائج على الساحة العربية والفلسطينية سوف تكون واضحة                 
من ناحية تقوية المحور الرافض للتسوية والمعول على استمرار المقاومـة، رغـم أن الـبعض سـوف           

 تسوية من هذا النوع فإنـه ال يعنـي أن           إلىولكن إذا تم التوصل     . لسنين طويلة " سالمعملية ال "يواصل  
الذي يحظى ببعض الشرعية، رغـم      " حل الدولتين "فهذه التسوية ليست    . الصراع قد وجد نهايته المحتومة    

خلص مـن  فهذه تتذرع بقبول ما تقبل به القيادة الفلسطينية ألنها ترغب في الت       . أنها ترضي قيادات عربية   
  .عبء قضية فلسطين

ال يحظى بـشرعية عربيـة علـى        " حل الدولتين "إن الكيان الناجم عن المفاوضات والذي يعرض وكأنه         
مستوى الشعوب والرأي العام والمجتمع العربي كتسوية للحساب المفتوح، وكتعويض عن الظلم الالحـق              

  .بالشعب الفلسطيني
وهـي  .  أنه يترك قضايا ملموسة خارج الحل مثل قضية الالجئينولكن الحقيقة. قد يقال إن هذا كالم عام     

كل ما تعرضه هذه    . األصل، وذات الوزن النوعي والمعنوي الكبير، وتتضمن معاناة فعلية لماليين البشر          
كمـا أن  .  رعايا سفارات في الخارج، أو مغتربين  إلىالتسوية على الالجئين هو تغيير اسمهم من الجئين         

بقى بعد هذا الحل ساكنة في القدس، بل سوف تنكأ الجراح يوميا بالتهويد المستمر للقـدس                لن ت " إسرائيل"
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وتزداد تزمتاً وصلفاً في العالقـة مـع العـرب          " إسرائيل"وسوف تتكثف يهودية    . وأراضيها ومقدساتها 
 درجـة  إلـى  "إسرائيل"المواطنين فيها، والذين سوف يخيرون بعد مثل هذه التسوية بين الوالء الكامل ل        

أما من يصر على هويته القومية والوطنية من العـرب          . الخدمة العسكرية وبين الحقوق المنقوصة قانونياً     
  .تعبيراً كافياً عنها في هذا الكيان الفلسطيني" يةسرائيلاإل"فقد وجدت هذه من وجهة النظر " إسرائيل"في 

العربية وتحديثها وتحـديث جيـشها، وتبقـى    وفوق كل هذا سوف يبقى التناقض قائماً بين تطوير الدولة      
وسـوف يبقـى تنـاقض      . كدولة مغتربة عن محيطها على خشيتها ورعبها من أي تطور فيه          " إسرائيل"
  .مع الديمقراطية عربياً ألنها تخشى األكثرية ورأيها العام وتقلباته" إسرائيل"

لقادر على أن يمـنح المـشروعية       إذا كان هنالك ثمة سؤال عن المشروعية، فإن الشعب الفلسطيني هو ا           
ولكن التسوية المطروحة تتم من خالل تحالف مع طرف فلسطيني ضد أطراف أخـرى،              . للتسوية إقليمياً 

 في الشتات الفلسطيني فهذا النوع من التسوية، بحكـم          أما. أحدها ربح االنتخابات المحلية عندما خاضها     
هذه التسوية ليست فقط غير شرعية فلسطينياً، بل        . تعريفه كإقصاء لقضية الالجئين، ال يحظى بمشروعية      

وحتى إنضاجها قبل أن يتم التوصل إليها يجري عبـر تجويـع            . إنها أكثر من ذلك سبب احتراب داخلي      
هذه ليست مؤشرات  .  درجة ال يقوى فيها على الرفض      إلىوقصف جزٍء من الشعب الفلسطيني واستنزافه       

  .على شرعية
ا النوع من التسوية من خالل هيمنة أمريكية وصراع محاور إقليمي، وسـوف             وإقليمياً يجري تمرير هذ   

  . يحول أحد المحاور عدم عدالة التسوية إلى راية في معاركه
يجري تمرير التسوية من دون أي تأثير على نفور الشارع العربي من عملية التسوية والـسالم وعـدم                  

  . لالمتيازات التي تحظى بها دولياًبالسالم العادل، ورفضه" إسرائيل"إيمانه برغبة 
وإن صحت أم لم تصح افتراضات الشارع العربي، يحمل العرب مسؤولية جزء كبير مما هم فيه لهـذه                  

ال التسوية  . ، والزدواجية المعايير دولياً   "إسرائيل"الحالة التي أنتجت هذه التسوية، ولتحالف األمريكي مع         
للـشعب  " يةسـرائيل اإل"وال شك في أن حالـة االسـتباحة         . نظرهموال العملية التي قادت إليها شرعية ب      

قد روت بذور النقمة وأججـت مـشاعر        " يةسرائيلاإل"الفلسطيني لثنيه عن خيار المقاومة وقبول الشروط        
  .وأمريكا بالضالعين في التسوية" إسرائيل"الغبن والميل إللصاق تهم العمالة ل 

 مشهد استمرار التآمر    إلىل األنظمة، ولكنه ال ينظر برضى       صحيح ان العربي مغلوب على أمره في ظ       
 استمرار  إلىضد نتائج انتخابات فلسطينية، وهو ال ينظر بعين الرضى          " إسرائيل"من أطراف عربية مع     

وهي تحاصر وتقصف وتقتل المدنيين في وسط العالم العربـي، وهـو ال يقبـل               " إسرائيل"التفاوض مع   
وال يعتبره أكثر من رفع للعتب من أجل االستمرار بالتفاوض          " ريق السالم االستيطان عقبة في ط   "موقف  

  .رغم االستيطان، واستهانة بالرأي العام العربي من قبل دول عربية قادرة على فعل أكثر من ذلك بكثير
ما تعتبره أوساط عربية وفلسطينية واسعة حلوالً شرعية، فإن التوصل          " إسرائيل"من هنا فإنه بعد رفض      

نمـوذج  " إسرائيل"خارج إطار الحلول العادلة ال يعني إال تبني         " إسرائيل" اتفاق مع    إلى عدم التوصل    أو
  .الصراع المستديم، الذي يستمر رغم التسويات والتحالفات

فهي تمثل خياراً عرفته المنطقة العربية في       . في الواقع سوف يستمر الصراع بعد هذا النوع من التسوية         
وإن ". حل الدولتين "وخيار  " حل الدولة "خيار  " إسرائيل"لقد رفضت   .  الدول الصليبية  الماضي، هو نموذج  

نجحت أو لم تنجح في فرض تسوية كالتي يجري التفاوض عليها سراً وعلناً، فهي اختـارت بـالمنظور                  
  .التاريخي العيش في صراع مستديم من دون شرعية من محيطها

رنة بين سياق الصراع الحالي المعاصـر وسـياق الحمـالت           ونحن لن نذكر أوجه الشبه ولن نقوم بمقا       
يمكننا  أن نذكر أن التـسويات       . وطبعا السياق التاريخي مختلف تماما    . الصليبية فليس هذا هو المقصود    

كثرت في ظل الدولة الصليبية مع محيطها، بما في ذلك تحالفات مع أمراء ضد آخرين في مصر وبـالد                   
ويمكننا أن نذكر حتى حرق كنيسة القيامة أيام جنون         . جد أمثلة شبيهة راهنة   الشام، ولن يكون صعباً أن ن     
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الحاكم بأمر اهللا، في باب تقديم الذرائع للحمالت، ولن يكون ذكر زعامات غير متزنة شـبيهة معاصـرة          
ولو ذكرنا دور اإلمارات الشمالية في تسهيل العبور وفتح الطريق أمام جيش الـصليبيين مـن                . متعسراً
كية وحتى القدس، ولو ذكرنا تسخير الدين في التعبئة والتجييش وحتى في الفهـم الـذاتي لمنظمـي                  أنطا

حتى لو قمنا بكل هذا ووجدنا األمثلة المقابلة في عصرنا، فسوف نجد دائماً مـن               ... الحمالت ومقاوميها 
بات واستقرار الدولة   يجيب بحق أن النظام الدولي الحالي يختلف عن تلك اإلمارات العربية والصليبية، وث            

مع الغرب أوثق وأسرع    " إسرائيل"الحديثة العربية واليهودية يختلف جذريا، ودور الدين اختلف، وعالقة          
 البابـا إال    إلىوأكثر كثافة من عالقة الدولة الصليبية التي لم يصل خبر سقوط القدس بيد الصليبيين منها                

  .بعد وفاته، مع أنها سقطت قبل وفاته بعشرة أيام
وهي فجوة  . والعرب" إسرائيل"كما يمكن إلحباط أية مقارنة اإلشارة إلى الفجوة التكنولوجية والعلمية بين            

  .لم تكن قائمة بين الدول الصليبية األربع، ومحيطها اإلسالمي العربي والتركي والفارسي
وا نفس العـرب مـن      ويمكن الرد على الرد بالقول إن من يراجع تلك الفترة، يدرك أيضاً ان العرب ليس              

ولذلك لـسنا مـن     . حيث الوعي الوطني والقومي والهموم المشتركة وفهمهم لالستعمار وللقضية الوطنية         
  .السذاجة إلجراء مقارنات

دولة غريبة عن المنطقة ُأنِشَئت من خالل حمالت عسكرية استيطانية، ثـم        : ما يهمنا من هذا النموذج هو     
بل من خالل بناء القالع الحـصينة واالعتمـاد علـى الفروسـية،     استقرت من دون أن تندمج بالسكان،  

. والرهان على وجود تنافر وصراع بين الكيانات السياسية القائمة على النفوذ أو على المصالح أو غيـره   
وال يهمني هنا ما يعتبره البعض هو الجوهر أي التجييش الديني، والتجييش المـضاد إال كـدليل علـى        (

  ).الغربة
أن تبقى قلعة حصينة خلف جدار حديدي، تعيش        " إسرائيل"ي أنه في غياب حل شرعي اختارت        وهذا يعن 

وتتضمن هـذه الخالفـات     ... على قوة الردع من جهة، وعلى الخالفات العربية العربية من جهة أخرى           
رصوفاً  عربية طبعاً، فطريق الصراع المستديم الذي اختارته الدولة الصليبية كان م           -" يةإسرائيل"تسويات  
  .بالتسويات

، وأنه يـستند    "يسرائيلاإل"ويصح حتى اآلن أنه خيار عميق الجذور في الرأي العام           . هذا ظرف مستديم  
إلى عناصر قوة راهنة توفرها عالقة مشوهة وغير صحية مع الواليات المتحدة ليس لهـا مثيـل بـين                   

". حـل الـدولتين   "، أو   "ولـة الواحـدة   حل الد : "ألحد الحلين " يإسرائيل"وال يبدو في األفق قبول      . الدول
ويفترض أن يتوقع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وضعاً ال يمكن فيه تحقيق الحقوق، ومع ذلـك ال              
يجوز التنازل عنها، ويتوجب فيه رفض التسويات غير العادلة، ولكن إلى جانب رفض التسويات وإغالق               

 ديمقراطي ثابت للحل لليهود والعرب في إطار تصور         باب التسوية غير العادلة، يجب أن يطرح برنامج       
وهذا يعني الحياة والتطور والمحافظة على سبل العيش فلسطينياً ومقاومة الحقـائق            . للمنطقة العربية كلها  

وهي مقاومة تنجز مكاسب جزئية ومهمة، وتمنـع تحـول الحالـة            . الجاهزة على األرض  " يةسرائيلاإل"
ولكن التراكم على المدى البعيد هو في التحدي اإلقليمـي العربـي ومـن              . ية حالة طبيع  إلىالكولونيالية  

، وتحديث الدول والمجتمعات واالقتصاديات العربية، واسـتكمال عوامـل          "إسرائيل"ضمنه الفلسطيني ل    
  .الصمود والبناء بما فيها مهام التنمية والديمقراطية وقوة الردع

، جزئيـاً علـى     "إسـرائيل "هذا في ظل رفض عربي لقبول       إن تمت التسوية أم لم تتم، سوف يجري كل          
  .المستوى الرسمي وكلياً على مستوى الرأي العام العربي

بل لـصالح مـن     " إسرائيل"وليس الزمن فيه لصالح     . هذا صراع طويل يجب أن يدار باإليقاع الصحيح       
  .هذا هو أحد أهم المغازي من الستين عاماً الفائتة. يحسن استغالله

  ١٧/٣/٢٠٠٨إلماراتية الخليج ا
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  تبحث عن إنجازات رمزية" حماس" .٥٩
  وآفي يسسخروف عاموس هرئيل

 التجربة، الذي منحه الطرفان     أسبوع نهاية   إلى غاراتها الجوية في القطاع فأشرت بذلك        إسرائيلاستأنفت  
 من أمس قتل ثالثة مـسلحين مـن         أولفي غارتي   . للتوقف عن القتال في قطاع غزة، بمبادرة مصرية       

  .، وهي الحقيقة التي ستضمن على ما يبدو استمرار نار صواريخ القسام على النقب"اإلسالميالجهاد "
الخاصة خمـسة   " يمم" من وحدة    أفراد الماضي، عندما قتل     األربعاءعمليا، التوقف عن النار لفظ أنفاسه،       

. واريخ علـى سـديروت    في ذات الليلة بنار الص    " الجهاد"مطلوبين فلسطينيين في الضفة الغربية، فردت       
وكان لـذلك   .  حتى أول من أمس    إسرائيل، تجلدت   أيضاولكن رغم أنه في الغداة أطلقت صواريخ عديدة         

السطر .  صعبا على الطائرات والطائرات بدون طيار      األمرأسباب مختلفة، بينها حالة الطقس التي جعلت        
تحافظ حاليا على البقاء في     " حماس"هما، بينما   استأنفا القتال بين  " الجهاد"ي و سرائيل الجيش اإل  أن هو   األخير
  ".الجهاد"ال تطلق صواريخ بنفسها، ولكنها ال تفقد صوابها كي تكبح جماح نار : الظل

 تهدئة الخواطر، ولكن الفـوارق بـين        إلى، في محاولة للعودة     األسبوعالوساطة المصرية ستستمر، هذا     
من القطاع، استمرار االعتقاالت التي يجريها الجـيش        فتح معابر الحدود    (الطرفين في المسائل الحرجة     

  . عسيرة جدا على الجسراآلنتبدو ) ي في الضفةسرائيلاإل
وتباهـت  . ية فـوق القطـاع    إسرائيلمروحية  " حماس" رجال   أطلقها رصاصة   أصابت األسبوعفي نهاية   

را مهمـاً   ، رغم أنه أعلن ان هذه رصاصة واحـدة لـم تلحـق ضـر              اإلصابةبأن الجيش أكد    " حماس"
وكانت هذه بقدر كبير مسألة صدفة، إذ إنه حتى مثل هذه الرصاصة من شـأنها أن تـسقط                  . بالمروحية
تطبق نظرية القتال التي    " حماس" أن   األول: وتفيد النار بشيئين  .  ما أصابتها في نقطة ضعف     إذاالمروحية  
ي وتبـث روح    سـرائيل يش اإل في جنوب لبنان، تبحث عن انجازات رمزية تردع الج        " حزب اهللا "انتهجها  

  .القتال في جمهور القطاع
 أن المنظمة رغم أنها تملك عددا صغيرا من الصواريخ المضادة للطائرات من طراز سـتريال                -الثاني  

 ال تستخدم حاليا سوى الرشاشات المضادة للطائرات، والتي استولى عليها رجالها بعـد              فإنها) ٧اي  .اس(
 توترا،  أكثرويحتمل أن تكون الصواريخ محفوظة لعهود       .  العام الماضي  في حزيران من  " فتح"أن هزموا   

سالح الجو يعمـل حـسب فرضـية عمـل     .  من القطاعأجزاء مثال احتالل    إسرائيلفي حالة تقرر فيها     
  .متشددة، ويتبع قواعد حذر في استخدام المروحيات، خشية إصابتها

نحـو نـصف    . ي في القطاع  سرائيلت الجيش اإل  القوة الجوية تواصل كونها العنصر المركزي في نشاطا       
فـي القطـاع    ( بنار سالح الجو     أصيبوا ٢٠٠٧في العام   " المناطق"الفلسطينيين المسلحين الذين قتلوا في      

 سالح الجو   أصابهمولغرض المقارنة، فان معدل المسلحين الذين       ).  في المائة  ٦٠ من   أكثربلغت نسبتهم   
ي كانـت نـسبة     سرائيلوحسب معطيات الجيش اإل   .  القتلى إجمالي في المائة من     ٥ بلغ   ٢٠٠٢في العام   

") غير المنخرطين "ما يسميهم الجيش    (والمدنيين  " المخربين"القتلى في الغارات الجوية العام الماضي، بين        
  . سنوات من ذلكأربع، قبل ١:١، مقابل نسبة ٢٤:١

 اإلسـتخبارية قة الجنوبية والمعلومات    السيطرة الكبرى لسالح الجو تستعين بتعاون وثيق من قيادة المنط         
. سيكون جويـا  " القسام" وكأن حل    األوهامولكن لن ينثر أحد     . المحسنة جدا التي ينقلها جهاز المخابرات     

في كل هذه المحافل يعترفون بان التقليص الكبير لنار الصواريخ لن يتم إال من خالل تواجد طويل المدى                  
ي سـرائيل خ في شمالي القطاع، والذي من جانبه سيكلف الجيش اإل          الصواري إطالقلقوة برية في مناطق     

  .درس لبنان معروف، وتطبيقه عمليا ال يزال ينطوي على التأخيرات والمصاعب.  عديدةإصابات
 قبل أيام عندما اتصل رجال مكتب أمين عام         أخرىالعالقة بين الساحة الفلسطينية واللبنانية تجسدت مرة        

في بيـت   " يمم"الذي قتلته وحدة    " اإلسالميالجهاد  " بأرملة محمد شحادة رجل      اهللا حسن نصر " حزب اهللا "
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يبدو أن المنظمة الشيعية    ". حزب اهللا "وقد دفن شحادة وهو مغطى بعلم       . لحم ووعدوها بمساعدة اقتصادية   
  .لم تعد تخفي عالقاتها مع نشطاء الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة

 علـى   األمن أجهزة أنية، إال   سرائيلة نشرت تنديدا استثنائيا في حدته للعملية اإل       مع أن السلطة الفلسطيني   
فـي  " حـزب اهللا  "، التي تدعي أنها اعتقلت نشطاء يرتبطون بــ          األجهزة". حزب اهللا "علم باتساع نفوذ    

فـي  . ، حيا أم ميتـا    إليه تحث جهودها للوصول     إسرائيلالضفة، لم تعتقل مؤخرا شحادة، رغم علمها ان         
 مذبحة مدرسة مركـاز     إلى" المخرب "إرسالضالع وراء الكواليس في     " حزب اهللا "السلطة يشتبهون بان    

  .هراف في القدس
وبالـذات فـي    . حاليا، تبدو فوارق واضحة في قدرة عمل أجهزة السلطة في مناطق مختلفة في الـضفة              

لت السلطة انجازات ال بأس     المناطق الشمالية مثل جنين، نابلس وطوباس، التي تعد مراكز للفوضى، سج          
 في جنوب الضفة، في بيت لحم والخليل، واللتين كانتا تعتبران           أما. اإلسالميةبها في مكافحتها للمنظمات     

المخربـان  "من الخليل خـرج     .  صعوبة في فرض إمرتها على المعارضة      األجهزة استقرارا، فتجد    أكثر
في إقامة فرع محلي تحت أنـف       " حزب اهللا "ت لحم فنجح     في بي  أمالتنفيذ العملية في ديمونا،     " االنتحاريان

  .السلطة
  "هآرتس"عن 
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