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            ٢ ص                                    ١٠٢٣:         العدد                  ١٩/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥ ال مراسيم ملكية في منظمة التحرير:  ويراسل عباسطعن بشرعية اللجنة التنفيذيةيالقدومي  .٢
 ٦  "خريطة الطريق"تة لـاالستيطان في القدس تحول نوعي خطير وضربة ممي: منظمة التحرير .٣
 ٦  وتؤكد أن القدس خط أحمرالرئاسة الفلسطينية تندد باستمرار االستيطان  .٤
 ٦  وجهود السالم" أنابوليس" نسفت "إسرائيل": عريقات .٥
 ٧  نكوص عن وعود وقف المفاوضات ليفني -لقاء قريع : حكومة هنية .٦
 ٧  د بإعادة اللحمة بين الضفة وغزة قريباًهعتعباس ي .٧
 ٧   "حماس"المالكي يطالب موسكو بعدم الحوار مع  .٨
 ٧  صي في الدواليب بشأن الحواروالرئاسة بالتوقف عن وضع الع" فتح"النونو يطالب  .٩
 ٨   وال قانونية لجلسات التوكيل...األسوأالدورة األولى للمجلس التشريعي الثاني هي : تقرير .١٠
 ٨  األردن هاتف نقال في سيارة روحي فتوح لدى عودته من ٢٠٠٠ تضبط "إسرائيل" .١١
 ٨   من سجون السلطةيينإسرائيلفرار متّهمين بقتل جنديين  .١٢
 ٨  وزارة األسرى الفلسطينية تطالب باإلفراج عن األطفال والرضع من سجون االحتالل .١٣
 ٩   صاعق يفجرهافلسطين هي إسمنت يوحد األمة أو: لتوطينارفض  يؤكد زكي .١٤
    

    :المقاومة
 ٩  والشرطة" القسام"سعيد صيام يستهجن التعذيب الذي يمارسه األمن المصري بحق معتقلي  .١٥
١٠  سيكون هناك فرز بيننا وبين من ال يريد المقاومة: قدوميالفاروق  .١٦
١٠   صفعة ألبو مازن بشأن االستيطانتصريحات أولمرت": حماس" .١٧
١٠  "عبثية المفاوضات"استمرار العدوان دليل ساطع على : "الجهاد" .١٨
١١  مسؤوليتها عن محاولة اغتيال حاخام إسرائيلي في القدس تعلن" الجليلأحرار  كتائب" .١٩
١١   أهداف إسرائيليةى صواريخ علتطلق "كتائب أبو علي مصطفى" .٢٠
١١ "فتح"لـ المؤتمر السادس إنجاح إلىرغوثي يدعو بمروان ال :في رسالة من زنزانته .٢١
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١١   محادثات وبناء المستعمراتأولمرت يواصل ال .٢٢
١٢  الحاكم" كاديما"تقدم الليكود وتراجع حزب : استطالع .٢٣
١٢  فرنسا تكرم الجالد وتتجاهل الضحية: زحالقة .٢٤
١٢    حاييم اورون رئيسا لحزب ميريتسانتخاب: إسرائيل .٢٥
١٢   "إسرائيل"بيريز يعتبر حزب اهللا األكثر خطراً على  .٢٦
١٣   يةسرائيلازدياد النساء في مجالس إدارة الشركات الحكومية اإل .٢٧
١٣ . النار على الفلسطينيينإطالقتعديل تعليمات : معاريف .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٣  أولمرت حول االستيطانكد رفضها لتصريحات تؤ المسيحية - اإلسالميةالجبهة  .٢٩
١٣   المنشوداألمنالعنف والقتل عجزا عن تحقيق : البطريرك ميشيل صباح .٣٠
١٤  على الضفة والقطاع منذ أنابوليس  هجوما١١٩٠ً شنت "إسرائيل: "البرغوثي .٣١
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١٤  حذر من تسبب حصار قطاع غزة بكارثة نفسية صامتةالسراج ي .٣٢
١٤  ٤٨ تجاه فلسطينيي يةسرائيل اإلالعنصريةتقرير يكشف تزايد  .٣٣
١٥  عرض مسرحية عن حياتهاتتستقبل عائلة المناضلة راشيل كوري والناصرة  .٣٤
١٥  "إسرائيل" يشتبه في تعاونه مع  في الضفة الغربيةمقتل فلسطيني .٣٥
١٥   مواطناً في قصف صاروخي على بيت الهيا١٢إصابة  .٣٦
١٥  الزبابدةبلدة ار مسجد وقصف منزل ومحاصرة كنيسة واعتقال إمام في هدم جد .٣٧
١٥   الغربية ناشطاً فلسطينياً في الضفة٢٣ االحتالل يعتقل .٣٨
١٥  لمناسبة عيد األم أمه إلى في رسالة اإلنسانية يترجم فيض مشاعره األسرىعميد  .٣٩
   

   :اقتصاد
١٦ يشيعون مصانعهم المتوقفة عن العمل بسبب الحصاررجال األعمال في غزة  .٤٠
   

   : األردن
١٦ العاهل األردني يطالب بدعم السلطة الفلسطينية .٤١
   

   :عربي، إسالمي
 ١٦   في شأن غزةإسرائيلدثات مع القاهرة تعاود المحا .٤٢
١٧  المقاومة حق مشروع لكنها تخضع لحساب األرباح والخسائر: مبارك .٤٣
١٧  لتوطين ربع مليون فلسطيني في سيناء إسرائيلنفي مصري لوجود مؤامرة بين حماس و .٤٤
١٨  لعثور على متفجرات قرب الحدود مع قطاع غزةا: مصر .٤٥
١٨    في البحرين دعماً لمستشفيات غزةخالل ساعة واحدة ألف دينار جمعت ٣٠أكثر من  .٤٦
١٨   وهمي" إسرائيل"وجود : أمين عام مجمع التقريب بين المذاهب في إيران .٤٧
   

   :دولي
١٨  غير قابل للتفاوض" إسرائيل"أمن : المستشارة األلمانية .٤٨
١٩  "إسرائيل"المرشح للرئاسة األمريكية جون ماكين يؤيد أن تكون القدس عاصمة  .٤٩
١٩  خ الفلسطينيةالمرشح للرئاسة األمريكية جون ماكين قلق من الصواري .٥٠
١٩ والفلسطينيين" يينإسرائيل"ال مستقبل لالتصاالت السياسية بين الـ: تقرير أمريكي .٥١
٢٠  االتحاد األوروبي يرفض االستيطان ويدين الهجوم على غزة: وزير خارجية سلوفينيا .٥٢
٢٠   التدخالت الخارجية تعيق االتفاقات في لبنان وفلسطين: سيارو .٥٣
٢٠   سياسة عزل حماس فشلت: مجموعة األزمات الدولية .٥٤
٢١    مليون يورو١,٥اسبانيا تمنح السلطة  .٥٥

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  منير شفيق... للقادة العرب.. ماكورماكتعليمات  .٥٦
٢٢  ياسر الزعاترة... كتيبات الظالم لن تطفئ نور الحقيقة .٥٧
٢٤  حسن نافعة... كيف لغراب الحرب تشيني أن يصبح حمامة سالم؟ .٥٨
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٢٧  عصام شاور. د... مراكز االستطالع المفبرك .٥٩
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  "المبادرة اليمنية"استباقاً لفشل " فتح"و" حماس"اتهامات متبادلة بين  .١

 صـالح البردويـل     أكد :رام اهللا  نقالً عن وليد عوض مراسها من        ١٩/٣/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
 بأن المبادرة اليمنية لن يكتـب       أمس قطاع غزة لـ القدس العربي       الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في     

 تمارس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن        وأمريكيةلها النجاح الن هناك ضغوطا إسرائيلية       
وحول موافقة الـرئيس عبـاس علـى         .تمنعه من الوصول لقاسم مشترك مع الحركة لبدء الحوار معها         

 انه كانت هناك مبادرة يمنية سـابقة        إلىالبردويل هذا ذر للرماد في العيون، مشيرا        قال  ،  المبادرة اليمنية 
 بند في المبادرة الجديدة ينص على       إدخالوافقت عليها حركة حماس فيما رفضها عباس الذي عمل على           

ه مع  وشدد البردويل في حديث    .ضرورة التزام حماس باالتفاقيات السابقة التي وقعتها السلطة مع إسرائيل         
 حركة حماس لن تلتزم بأية اتفاقات سابقة كون ذلك االلتزام يعني اعتراف الحركة              أنالقدس العربي على    

 حركته مستعدأ للدخول في حـوار مباشـر مـع حركـة فـتح دون                أنوشدد البردويل على    . بإسرائيل
  . اشتراطات مسبقة لبحث جميع القضايا الخالفية

ة فتح فهمي الزعارير امس حركة حماس مسؤولية أي فشل قـد            هذا وحمل المتحدث الرسمي باسم حرك     
يلحق بالمبادرة اليمنية من خالل موقفها المتذبذب من قبول المبادرة، مؤكداً في ذات الوقت قبول عبـاس                 

  .وأعرب الزعارير في تصريح صحافي عن أمله في نجاح الجهود اليمنية .ومنظمة التحرير بالمبادرة
بردويل لـ القدس العربي امس بأن هناك تقدما في جهود مصر للوصول الـى              وعلى صعيد آخر، اكد ال    

تهدئة ما بين فصائل المقاومة وإسرائيل، وكاشفا لـ القدس العربي بأنـه تـم فـصل قـضية الجنـدي                    
حول تأخير إسـرائيل     و .اإلسرائيلي االسير لدى فصائل المقاومة جلعاد شاليط عن صفقة التهدئة المرتقبة          

 الهدنة لحين تصفية احد قادة حماس الكبار حتى تظهـر بمظهـر القـوى امـام المجتمـع                   الموافقة على 
اإلسرائيلي قال البردويل إسرائيل تعلم جيدا ان حماس ال يمكن لها اعطاء تهدئة في ظـل اغتيـال احـد           

يفا  اذا ارتكبت القيادة الصهيونية ذلك الخطأ الجسيم لن تكون هناك هدنة او تهدئة، ومض              ، وأضاف قادتها
  .لن نعطي هدنة بعد اغتيال احد قادتنا، ولن تقبل حركة حماس لي ذراعها الى هذه الدرجة

قال المتحدث باسم حماس في غزة سامي : وكاالت، والجزيرة عن  ١٩/٣/٢٠٠٨ الجزيرة نت ونشرت
ى أن أبو زهري إن الحركة تقبل مناقشة جميع بنود المبادرة اليمنية بطريقة شفافة ومنفتحة، مشيرا إل

أما موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ورئيس  .المبادرة لم تطرح أي شروط مسبقة
وفدها فأكد أنه سيبلغ الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح بقبول الحركة المبادرة ومناقشة التصورات التي 

ف أبو مرزوق المبادرة وفي تصريحات للجزيرة نت عبر الهاتف من صنعاء وص .تمهد للحوار مع فتح
اليمنية بأنها تصورات للحل سهلة التناول واضحة المعالم تحتاج الدخول إلى المواضيع دون كثير من 

لكنه أشار إلى أن المشكلة ال تكمن في كيفية البدء ومحتوى المبادرات للحل وإنما في الموقف  .المقدمات
ن قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس السياسي من الحوار مع حماس، معبرا عن أمله بأن يكو

  .للمبادرة اليمنية جديا
في المقابل قال رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام األحمد إنه إذا قبلت حماس المبادرة اليمنية 
بكامل بنودها فإن فتح ستكون جاهزة على الفور لبدء حوار وطني فلسطيني ليس فقط بين الحركتين فقط 

  . الفصائل الوطنيةوإنما بين كل
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 أن النزاع ليس بين -الموجود في صنعاء ضمن وفد من منظمة التحرير الفلسطينية-وأضاف األحمد 
حماس معزولة من البداية حين "فتح وحماس وانما بين كل فصائل العمل الوطني وحماس، واعتبر أن 

  ".استخدمت القوة المسلحة
س إنه من السابق ألوانه معرفة متى تبدأ المحادثات بين وقال نمر حماد أحد مساعدي الرئيس محمود عبا

  .فتح وحماس
في السياق أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية األمين العام لالتحاد الديمقراطي 

 موافقة المنظمة على بنود -الذي يرأس وفدا للمنظمة للقاء الرئيس اليمني -صالح رأفت ) فدا(الفلسطيني 
وأعرب عن أمله أن تقبل حماس بهذه المبادرة، معتبرا أن قبولها  .ادرة اليمنية كاملة ودون شروطالمب

  .يفتح الطريق فورا لحوار وطني فلسطيني شامل
" البيـان "قال أبو مرزوق في تصريحات هاتفيـة ل        :عن البيان ووكاالت   ١٩/٣/٢٠٠٨ البيان   وأضافت

المبادرة اليمنية على أساس النقاط السبع، بما في ذلك عودة          الحركة وافقت على    "أدلى بها من صنعاء، إن      
جميع نقاط المبادرة اليمنية السبع هي      "، مؤكداً على أن      "٢٠٠٧ /٦/ ١٤األوضاع إلى ما كانت عليه قبل       
، قال أبو مرزوق ٦/ ١٤لشكل العودة إلى ما قبل " حماس"وعن تصور  ".مطروحة للبحث مع حركة فتح

أكثر النقاط التي تحتاج إلى حوار ثنائي، ألن فهمنا لها يقتضي تقديم حكومـة سـالم                هذه النقطة هي    "إن  
فياض استقالتها ألنها أقيمت بعد التاريخ المذكور، وأن يتم تجديد الثقة بحكومة إسماعيل هنية، وأن تعود                

ونفـى   ". غزة الوحدات األمنية لاللتحاق بوحداتها ونحن نأمل من أبو مازن العودة إلى مقره الرئاسي في             
يكون وفد حماس التقى أو سيلتقي بالوفد الذي يمثل منظمة التحرير المتواجد حالياً فـي               "أبو مرزوق أن    

هذا الوفد ال يمثل إال ثالثة فصائل في المنظمة، بينما تريد حماس وفداً يمثل كـل                "، الفتاً إلى أن     "صنعاء
  ".فصائل المنظمة للقاء به

  
  ال مراسيم ملكية في منظمة التحرير:  ويراسل عباسة التنفيذيةطعن بشرعية اللجنيالقدومي  .٢

تتصاعد الخالفات بشكل دراماتيكي بين فاروق القدومي أمين سـر اللجنـة المركزيـة         : شاكر الجوهري 
  .لحركة فتح، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

على نص رسالة موجهة من القدومي لعباس من مصادر موثوقة فـي رام اهللا، وهـي                حصلت  " الحقائق"
 يعبر فيها عن عدم قانونية وشرعية اللجنة التنفيذيـة رغـم أنـه              ،فبراير الماضي / شباط ٢٥مؤرخة في   

ويعترض القدومي في رسالته على إجراءات يتخذها عباس         .يخاطب عباس بصفته رئيساً  للجنة التنفيذية      
إنهاء خدمات عاملين في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، أو إحالتهم إلى التقاعد، منوها إلـى               وتقضي ب 

"..! مراسـيم ملكيـة   "عدم وجود نظام للتقاعد في منظمة التحرير الفلسطينية، أو إنهاء خدمات بموجـب              
  .مويقول إن خدمات العاملين في منظمة التحرير تصدر فقط في حالة اإلصابة بالعجز التا

وكان عباس اصدر مؤخراً قرارات بإنهاء خدمات عدد من العاملين فـي الـدائرة الـسياسية والـسلك                  
الدبلوماسي الفلسطيني، من بينهم عمر الشكعة مدير عام الدائرة السياسية في األردن، الـذي سـبق وأن                 

  .اسية الذي يداوم فيهبإغالق مكتب الدائرة السي) عطا خيري(اصدر تعليماته للسفير الفلسطيني في عمان 
ومن جهته قرر القدومي تعيين الشكعة بوظيفة مستشار أول له، وتحت هذا المسمى يواصل القيام بمهـام                 

  .عمله كالمعتاد من داخل منزله
  :رسالة القدومي لعباسلالطالع على نص 

84643=art&3=secid&200=rqid?/net.alhaqaeq.www://http  
 ١٥/٣/٢٠٠٨الحقائق 

  
  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                    ١٠٢٣:         العدد                  ١٩/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

  "خريطة الطريق"االستيطان في القدس تحول نوعي خطير وضربة مميتة لـ: منظمة التحرير .٣
ي سـرائيل اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية تصريحات رئـيس الـوزراء اإل         :  محمد يونس  -رام اهللا   

تحوالً نوعياً وخطيراً ال يمكـن      "ستيطاني في القدس الشرقية المحتلة      أولمرت في شأن مواصلة البناء اال     
وأصدر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير        ".السكوت عليه، وضربة مميتة لخطة خريطة الطريق      

ودعـت  . الفلسطينية ياسر عبد ربه، وهو عضو في الوفد المفاوض، بياناً دان فيه تصريحات أولمـرت              
الدراسة المعمقة لتبعـات وآثـار هـذا الموقـف          " المهتمة بالعملية السلمية إلى      األطراف منظمة التحرير 

ي الذي سيقود مع نهاية هذا العام الذي أعلن أنه سيكون عاماً للسالم، نحو مأزق خطير للعمليـة    سرائيلاإل
يـة للعمليـة    السياسية، وفشل كامل لها وللمفاوضات بين الطرفين، ولدور وجهود الجهات الدولية الراع           

ي وفق ما يحتويه من مؤشـرات وأهـداف         سرائيلالسياسية، وستقوم المنظمة بالتعامل مع هذا الموقف اإل       
خطيرة، في إطار التحضير للقمة العربية، ومؤتمر موسكو المقبل المزمع عقده لمتابعة مـا تحقـق فـي                  

  ".أنابوليس وفي مؤتمر باريس االقتصادي
 الفلسطينية ستتشاور في إطار اللجنة التنفيذية أو من خـالل البحـث مـع               القيادة" وقال بيان المنظمة إن   

ية سـرائيل مختلف قيادات العمل الوطني الفلسطيني، في كيفية التعامل مع إعالن أولمـرت والـسياسة اإل              
  ".المطّبقة على األرض

ـ        ال  وق  أن تختـار    إسرائيلعلى  ": "الحياة"رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ل
  ".إما مسار المفاوضات والسالم، وإما مسار االستيطان واالجتياحات

  ١٩/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  الرئاسة الفلسطينية تندد باستمرار االستيطان وتؤكد أن القدس خط أحمر .٤

ضـياء الكحلـوت    و وديع عـواودة ،حيفا نقالً عن مراسليها في ١٩/٣/٢٠٠٨العرب القطريـة  نشرت  
اطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الثالثاء باستمرار االستيطان في            ندد الن : وكاالتوال

وقال . الهادفة إلى إحياء عملية السالم    " فشل الجهود األميركية  "األراضي الفلسطينية وقال إنه سيؤدي إلى       
سـتيطانية إلعطـاء     ضد هذه السياسة اال     وصريحاً  واضحاً هذا األمر يتطلب موقفا أميركياً    "أبو ردينة إن    

  ". الجهود العربية والدولية فرصة من أجل أن يتحقق األمن واالستقرار والسالم في المنطقة
 اعتبر نبيل أبو ردينة     : كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأوردت  

 . خطا أحمر أمام المفاوض الفلسطيني القدس الشرقية
  
  وجهود السالم" أنابوليس" نسفت "يلإسرائ": عريقات .٥

صائب عريقات إن اللقـاء     .قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د       : غزة –عبد القادر فارس    
ول بين أحمد قريع وليفني لقاء غير رسمي تحضيرا للقاءات التي ستعقد بين الجـانبين                األ أمسالذي عقد   

ات لعكاظ أن أبـو عـالء قـدم احتجاجـاً علـى              عريقات في تصريح   وأضاف. الستئناف المفاوضات 
والتـي أعلـن فيهـا اسـتمرار إقامـة           ي أولمرت، سرائيلالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اإل      

الرفض القاطع لبناء أي وحدة     عريقات  وجدد   .المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية والقدس الشرقية      
 فـي   إسـرائيل ألن ذلك انتهاك فاضح وصارخ اللتزامات        ،استيطانية سواء في الضفة أو القدس الشرقية      

 تهـم او .وهو انتهاك لعملية السالم ومبادئها ولما تم االتفاق عليه في مؤتمر أنـابوليس             خارطة الطريق، 
 بالعمل على نسف مؤتمر أنابوليس وتقويض الجهود المبذولة إلطـالق           يينسرائيلاإل المسؤولين   عريقات

  .عملية السالم
  ١٩/٣/٢٠٠٨عكاظ 
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   ليفني نكوص عن وعود وقف المفاوضات-لقاء قريع : حكومة هنية .٦
بـين رئـيس طـاقم     ) ١٨/٣(اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة، اللقاء الذي جرى يوم الثالثاء            :غزة

اللقـاءات  "ية تسيفي ليفنـي، واسـتمرار       سرائيلالمفاوضات الفلسطيني أحمد قريع، ووزيرة الخارجية اإل      
؛ نكوصاً عن وعود رئاسة السلطة الفلسطينية بوقف اللقاءات مـع االحـتالل حتـى               "الحتاللالعبثية مع ا  

هذه اللقـاءات تـوفر الغطـاء الـسياسي         "واعتبرت الحكومة أّن    . يوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني    
  ".واإلعالمي لجرائم االحتالل واغتياالته المتواصلة في الضفة والقطاع

 األمـين  باسم الحكومة، في تصريح له في الذكرى السنوية الثانية الختطـاف             وقال طاهر النونو، الناطق   
نؤكد أّن اعتقال أحمد سعدات فلـسطينياً       "العام للجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات من سجنه في أريحا،           

وأضـاف  ". وفي سجن فلسطيني ومحاكمته بتهمة المقاومة؛ شكّل ضربة موجعة للقيم والعالقات الوطنية           
لم يتعظ من قاموا باعتقال سعدات من أخطائهم، وال زالوا يمارسون جريمة االعتقال السياسي بحق                "قائالً

المقاومين والمناضلين من كل الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس، بشكل مرفوض ومدان أخالقياً             
صهيونية قـتالً أو     القانون، فضالً عن كونه يعرض حياة المعتقلين لخطر االعتداءات ال          إطاروخارج عن   

  . ، على حد تعبيرها"اعتقاالً
  ١٨/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
  د بإعادة اللحمة بين الضفة وغزة قريباًهعتعباس ي .٧

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثالثاء بإعادة اللحمة بـين الـضفة              : أشرف الهور  -غزة  
وقال فـي   .حماس في الوقت القريبالغربية الخاضعة لسيطرته وبين قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة        

كلمة قصيرة عبر الهاتف وجهها لحفل تكريمي أقيم في مدينة غزة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ال بد أن                  
 واحـداً   ى الوطن الفلسطيني سـيبق    :وأضاف. وال بد أن يكون هذا اليوم قريباً       يأتي اليوم الذي نلتقي بكم،    

لسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وسنضم شـطري الـوطن          موحداً وسنقيم بإذن اهللا الدولة الف     
 .الضفة الغربية وقطاع غزة

  ١٩/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  " حماس"المالكي يطالب موسكو بعدم الحوار مع  .٨

دعا وزير الخارجية في حكومة تسيير األعمال رياض المالكي روسـيا لعـدم             :  كريم المظفر  -موسكو  
إننا نـرى أن    "و" حماس"ل إن السلطة تفضل أال تجري روسيا أي حوار مع           إجراء حوار مع حماس وقا    

جاءت ". روسيا ينبغي أن تقيم االتصاالت بالسلطة الفلسطينية الشرعية وان تقدم كل أنواع المساعدة إليها             
تصريحات المالكي لصحيفة فريميا نوفوستي الروسية، في وقت يبدأ اليوم وزيـر الخارجيـة الروسـي                

 .وأراضي السلطة الفلسطينية" إسرائيل"روف جولة في المنطقة تشمل سوريا وسيرجي الف
  ١٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  والرئاسة بالتوقف عن وضع العصي في الدواليب بشأن الحوار" فتح"النونو يطالب  .٩

لفلـسطينية  والرئاسة ا " فتح"، استمرار حركة     المقالة  انتقد طاهر النونو، المتحدث باسم حكومة هنية       :غزة
وشدد في بيان صادر عنـه يـوم         .بعرقلة أي جهد محلي أو عربي الستئناف الحوار الوطني الفلسطيني         

ستوفر كل السبل إلنجاح الجهود اليمنية والعربيـة إلنهـاء االنقـسام            "أن حكومة هنية    ) ١٨/٣(الثالثاء  
التوقـف عـن    "سة الفلسطينية إلى    والرئا" فتح"، داعياً حركة    "الراهن بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد     

  ".وضع العصي في الدواليب واالشتراطات المسبقة ألي حوار
  ١٨/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                    ١٠٢٣:         العدد                  ١٩/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

  
   وال قانونية لجلسات التوكيل...األسوأالدورة األولى للمجلس التشريعي الثاني هي : تقرير .١٠

 يشهدها المجلس التشريعي هي أزمة سياسية        أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن األزمة التي        :غزة
 وفي  ،بالدرجة األولى، وليست قانونية، وأن ال سبيل لتجاوز تلك األزمة سوى بالحوار الجاد بين طرفيها              

ووفقـاً لتقريـر     .غياب الحوار، فإن البديل هو االنقسام والشرخ في جميع مؤسسات الحكم في فلـسطين             
ة األولى من عمر المجلس التشريعي الثاني هي األسوأ منذ تنـصيب            أصدره المركز فإن الدورة البرلماني    

، إن كان في أداء وظيفة التشريع أو في أداء وظيفة الرقابة والمساءلة على عمل               ١٩٩٦المجلس في العام    
ويعزو التقرير هذا األداء السيئ إلى جملة من الظروف والبيئة السياسية التي عمل فيها              . السلطة التنفيذية 

 . لس التشريعي ومست بأدائه بصورة مباشرةالمج
وأكد التقرير أن المجلس دخل في أزمة جديدة تتعلق بالتوكيالت التي حصل عليها نواب حركة حمـاس                 
في غزة، نيابة عن النواب المعتقلين في سجون االحتالل، وعقد جلسات متالحقـة للمجلـس التـشريعي                 

 . البرلمانية األخرى بما فيها كتلة فتح غير قانونية، وقاطعتهااعتبرتها حماس قانونية، فيما اعتبرتها الكتل
وقد رأى المركز أن تلك الجلسات ليس لها أي قيمة قانونية، بل هي جزء من األزمة، وتكرس االنقـسام                   

وبالتالي، لن تجد القرارات والتشريعات الـصادرة عـن         . والفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة      
 . في مثل هذه الحالة مجاالً للتطبيق على كافة أنحاء األراضي الفلسطينيةالمجلس التشريعي

  ١٨/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  األردن هاتف نقال في سيارة روحي فتوح لدى عودته من ٢٠٠٠ تضبط "إسرائيل" .١١

لمـان   ضبطت في سيارة رئيس البر     يةسرائيلاإل سلطات الجمارك    أن يةسرائيلاإل اإلذاعة ادعت   :بيت لحم 
 األراضـي  إلـى  لـدى عودتـه      األردن جهاز هاتف قام باستحضارها من       ٢٠٠٠السابق روحي فتوح    

 الهاتف النقالة وسمحت لروحي فتـوح بـالمرور         أجهزة صادرت   إسرائيل إن اإلذاعةوقالت   .الفلسطينية
وقالـت   .إعاقات أي تمكنهم من العبور دون لشخصياتالتي تمنح " vip" سحب بطاقة إمكانيةفيما تدرس  

 توضيح وتفـسير لمـاذا   تنتظر أنها إال ، حاولت الحصول على رد من رئيس السلطة     إسرائيل إن اإلذاعة
  .هذا ولم يتسن لنا الحصول على رد من روحي فتوح . النقالة في سيارة روحي فتوحاألجهزةكانت 

  ١٩/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  ون السلطة من سجيينإسرائيلفرار متّهمين بقتل جنديين  .١٢

تمكنا من الهرب من سجن     " يينإسرائيل"قالت اإلذاعة العبرية إن معتقلين فلسطينيين قتال جنديين         : )أ.ب.د(
وذكرت اإلذاعة أن أجهزة السلطة في منطقة الخليل أبلغـت الـسلطات          . السلطة الفلسطينية بمدينة الخليل   

  . قرب حلحول مطلع العام الحالي فّرا من السجنبأن المعتقلين اللذين قتال جنديين في منطقة" يةسرائيلاإل"
  ١٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وزارة األسرى الفلسطينية تطالب باإلفراج عن األطفال والرضع من سجون االحتالل .١٣

ي المـسؤولية   سـرائيل اإل  حّملت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية سلطات االحتالل        :القدس
ر الرضيع يوسف الزق، البالغ من العمر شهرين والذي وضعته األسـيرة فاطمـة              الكاملة عن حياة األسي   

المؤسسات اإلنسانية، والمنظمات الحقوقيـة، التـدخل        وناشدت الوزارة . يةسرائيلالزق داخل السجون اإل   
  .إلنقاذ حياة األسرى األطفال والرضع واإلفراج عنهم برفقة أمهاتهم

  ١٨/٣/٢٠٠٨ قدس برس
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 فلسطين هي إسمنت يوحد األمة أو صاعق يفجرها: لتوطينارفض  يؤكد زكي .١٤
في لبنان عباس زكي رفض الشعب الفلسطيني التوطين، " منظمة التحرير" جدد رئيس ممثلية :بيروت

أن " كي يتفرغ للنضال والدفاع عن قضيته مشدداً على واالجتماعيةمنحه الحقوق المدنية "داعياً إلى 
 ". األمة أو الصاعق الذي يفجرهافلسطين هي اإلسمنت الذي يوحد 

الذكرى السنوية الرابعة " منظمة التحرير"و" جبهة التحرير الفلسطينية "إحياء زكي خالل أقوالجاءت 
 . ، باحتفال أقيم في قاعة بلدية صيدا"أبو العباس"الستشهاد أمين عام الجبهة 

  ١٩/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  والشرطة" القسام"سه األمن المصري بحق معتقلي سعيد صيام يستهجن التعذيب الذي يمار .١٥

 ،في حوار صريح مطول وخاص بشبكة فلسطين اآلن        القيادي في حركة حماس،      سعيد صيام .ر أ  عبّ :غزة
 وقيادات في كتائب القسام فـي       الحركةعن أسفه الشديد لما يتعرض له عشرات المحتجزين من عناصر           

عذيب بحقهم ، مستهجناً في القوت ذاتـه سياسـة الكيـل            سجون أمن الدولة المصري من تحقيق أمني وت       
بمكيالين التي يتبعها هذا الجهاز في حين يترك الحرية الكاملة للهاربين من المجرمين والقتلة والـسكارى                
والزناة من أتباع التيار الخياني من حركة فتح في األراضي المصرية، مطالبا القيادة المصرية بـاإلفراج                

 الشباب الذين لم يسيئوا لمصر وليست لديهم تهمة سـوى أنهـم دخلـوا األراضـي                 الفوري عن هؤالء  
  .المصرية كغيرهم، وأن يوقف هذا التحقيق والتعذيب بحقهم 

وأشار صيام أنه تم إبالغ المصريين من خالل اللقاءات التي تعقد في مدينة العـريش عـدة مـرات أن                    
 بعضهم قيادات عسكرية من كتائب القسام وغيرهم مـن          المعلومات الموثقة والمؤكدة تقول بأن المعتقلين     

المجاهدين الذين دخلوا مصر كما دخل غيرهم من أجل قضاء احتياجاتهم يتعرضون لتعذيب غايـة فـي                 
ال ندري ما   :" وتساءل صيام عن ماهية المبررات والتحقيقات التي تمارس بحق المحتجزين قائالً           .الغرابة

مور ليس لها عالقة بداخل مصر، وإنما لها عالقة بالعمل الجهـادي فـي              هو المبرر والتحقيق يتم على أ     
يتحدثون أين ممكـن أن يكـون األسـير         ) أمن الدولة (فلسطين، كيف وبأي حق وما عالقة محققين من         

شاليط، وأين ينتقل رئيس الوزراء إسماعيل هنية حينما يكون هناك تهديدات، رغم ان الوفد األمني عبـر                 
وألمه مما يحدث ، فهم لم يستطيعوا اإلنكار ويبدوا أنهم يعرفـون أن هـذا يحـدث فـي               لنا عن استياءه    

  !!."سجونهم ؟؟
وقد استمعت لعدد مـن ضـباط الـشرطة         ،  هذه األسئلة ال يمكن أن يسألها إالّ االحتالل       :" وأضاف صيام 

أخشى " :ن، وقال المفرج عنهم والذين كانوا مع زمالئهم في السجون المصرية لشهادات تقشعر لها األبدا            
أن تتفاقم األمور وأن يؤدي ذلك إلى توسيع الهوة وردات فعل قد تكون غير مقبولة خاصة حينما يـسمع                   

 وطالب صيام القيادة المصرية بالتدخل العاجل لإلفراج عـن هـؤالء            ".األهالي ما يحدث ألبناءهم هناك    
  . األراضي المصرية كغيرهم،الشباب الذين لم يسيئوا لمصر وليست لديهم تهمة سوى أنهم دخلوا

وفي موضوع المبادرة اليمنية المطروحة على الطاولة في هذه اآلونة والحوار الفلسطيني الـداخلي أكـد                
  . صيام على إعالن حركة حماس إنجاح هذه المبادرة

حكومة رام  (وحول عملية االستئصال الممنهجة والتي تتعرض لها الحركة وكوادرها وقياداتها على أيدي             
واالحتالل اإلسرائيلي، أكد صيام أن حركته تواجه أكثر من عصى غليظة على ظهرها في الـضفة،           ) اهللا

وفي موضوع الحصار المفروض ألكثر من تسعة        .مشدداً في الوقت نفسه ان ذلك لن يكسر ظهر الحركة         
ر بإرادتهـا   هي شريكة بالحـصا   ) بالرئاسة(أشهر على قطاع غزة أكد صيام أن أطرافاً فلسطينية ممثلة           

   .وليست عن جهل، وأصبحت تصنع مبررات وتساهم في مبررات الحصار واستمراريته
  ١٩/٣/٢٠٠٨فلسطين اآلن 
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  سيكون هناك فرز بيننا وبين من ال يريد المقاومة: قدوميالفاروق  .١٦
، يلوح فاروق القدومي باتخـاذ قـرار        "الشرق"في القسم الثاني من حواره لـ        : شاكر الجوهري  -عمان  

، والدعوة لعقد مجلس وطنـي فلـسطيني يملـك كامـل     "فتح األصالة"اريخي بإعالن العودة إلى حركة  ت
" فـتح "الصالحية للدعوة له، كما يقول، وذلك بهدف الحيلولة دون شطب المقاومة المسلحة من برنـامج                

 بنائهـا   محمود عباس لمنظمة التحرير الفلسطينية بـدال مـن إعـادة          ) احتواء(السياسي، وعدم استيعاب    
  .وتفعيلها

والميثـاق  " فـتح "من يتنكر لميثـاق     .. ويقول القدومي سيكون هناك فرز بيننا وبين من ال يريد المقاومة          
من يـدعم موقفـه،     " فتح"ويبدي قناعته بأن هناك داخل اللجنة المركزية لـ         "..! فمع سالمة اهللا  "الوطني  

 من العاصمة السورية مقرا لها، مذكرا بأنه        ويكشف عن أنه ينسق مع فصائل التحالف الوطني التي تتخذ         
  .لم يعترض على عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي استضافته دمشق مؤخرا

ويكشف القدومي عن أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام رفضت مسودة مشروع البرنامج السياسي الذي              
قدوة كتب ما طلبه منه أبو مازن، الذي        ويقول إن ال  . أن نشرت تفاصيله  " الشرق"وضعه القدوة، وسبق لـ     

ويضيف أن اللجنـة    ..! يعتبر أن المقاومة واالنتفاضة هي سبب كل البالء المصاب به الشعب الفلسطيني           
 بالمائة في المؤتمر العام، فيما أجهـزة الـسلطة      ١٥إلى  ٥١التحضيرية خفضت نسبة تمثيل المقاتلين من       

  ..!فلسطينيين ليتم اعتقالهمتزود اإلسرائيليين بأسماء المقاومين ال
" فـتح "ويتابع القدومي مبديا أن الحوار ال يمكن أن يصل بالساحة الفلسطينية إلى النتائج المطلوبـة ألن                 

  ..!! الداخل تتنافسان على السلطة وال تريدان التحرير" حماس"و
 في مـشاريع    ويكشف عن أن محمد دحالن، ومحمد رشيد، وياسر عباس، وسيف اإلسالم القذافي شركاء            

  "..!!!كما سمعت"استثمارية كبيرة وهم كثيرو السفر لليبيا، 
  ١٩/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
   صفعة ألبو مازن بشأن االستيطانتصريحات أولمرت": حماس" .١٧

إن تأكيدات رئيس الوزراء اإلسرائيلي على االستمرار في "قالت حركة حماس : ن كفاح زبو- رام اهللا
بة صفعة على وجه الرئيس عباس وفريقه المفاوض الذي بات ال يملك شيئا سوى خطته االستيطانية بمثا

تقديم التنازالت تلو التنازالت عن األرض والحقوق الفلسطينية لصالح االحتالل اإلسرائيلي ولم يعد لديه 
إن إصرار الرئيس عباس "وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس  ".شيء يقدمه للشعب الفلسطيني

 المفاوض على استمرار التفاوض مع المحتل اإلسرائيلي هو بمثابة اإلقرار والتأكيد على مشاريع ووفده
االحتالل االستيطانية واإلجرامية وتغطية على هذه المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية 

وض مع االحتالل نرى أن استمرار مسلسل التفا"وأضاف برهوم  ".وحفظ امن االحتالل اإلسرائيلي فقط
اإلسرائيلي بات يشكل اكبر خطر على الحقوق والثوابت الفلسطينية، وهو تساوق كبير مع المشاريع 

 ".الصهيوأميركية
 ١٩/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  "عبثية المفاوضات"استمرار العدوان دليل ساطع على : "الجهاد" .١٨

دليل سـاطع علـى عبثيـة       "سطيني بأنه   اعتبرت حركة الجهاد، استمرار العدوان على الشعب الفل       : غزة
المفاوضات التي لم تحقق للفلسطينيين إنجازاً يذكر، وإنما كّرست االنقسام واالحتالل الذي يتخـذ منهـا                

ونّددت حركة الجهاد، في بيان لها، بمواصلة        .، على حد تعبيرها   "غطاء لمواصلة جرائمه وعدوانه ضدهم    
لغربية بعد المجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة، محملة سـلطات           قوات االحتالل االعتقاالت في الضفة ا     
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االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ فواز خليف، أحد قادتها الذين تم اعتقـالهم اليـوم الثالثـاء                  
  .في الضفة المحتلة) ١٨/٣(

 ١٨/٣/٢٠٠٨قدس برس
  
  م إسرائيلي في القدستعلن مسؤوليتها عن محاولة اغتيال حاخا" الجليلكتائب أحرار " .١٩

بحمد اهللا  ،  في بيان صحافي  ،  مجموعات عماد مغنية   - كتائب أحرار الجليل      قالت : وليد عوض  -رام اهللا   
 من طعن حاخام بسكين في رقبته       ١٩٤٨وتوفيقه تمكن مجاهدونا المنتشرون داخل اراضينا المحتلة عام         

ويدعى يحزكيل جرينوولد، وذلك صباح هذا اليوم       بالقرب من باب العامود بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة،         
وأشار البيان الى ان منفذ العملية المجاهد انسحب مـن المكـان             . دقائق صباحا  ٩:١٠وفي تمام الساعة    

وتوعد البيان اإلسرائيليين بأن ال ينعموا باالمن واالمان، وسوف يالحقون من قبل مقاتلي الكتائب               .بسالم
ونقلت االذاعة اإلسرائيلية عن هذه المصادر قولها ان حاخام مدرسـة            .بيانفي كل مكان، حسب تعبير ال     

عطيرات كوهانيم أصيب في رقبته جراء هذا الهجوم بجروح ما بين متوسطة وطفيفة حيث نقـل الـى                  
  .المستشفى لتلقي العالج الالزم

  ١٩/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  لية أهداف إسرائيى صواريخ علتطلق "كتائب أبو علي مصطفى" .٢٠

 أمس مسؤوليتها عن قـصف موقـع عـسكري          ىأعلنت كتائب أبو علي مصطف     : أشرف الهور  -غزة  
وقالت في بيان ان ناشطيها أطلقوا ثالثة        .إسرائيلي يقع على مقربة من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة         

  .اعصواريخ محلية الصنع نحو موقع جيش االحتالل اإلسرائيلي القريب من مخيم البريج وسط القط
  ١٩/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "فتح"لـ المؤتمر السادس إنجاح إلىرغوثي يدعو بمروان ال :في رسالة من زنزانته .٢١

بعث القائد الفتحاوي االسير في السجون اإلسرائيلية مروان البرغوثي رسالة من زنزانته الـى              : بيت لحم 
رية للمؤتمر السادس للحركة عرض فيها      القائد العام لحركة فتح واعضاء اللجنة المركزية واللجنة التحضي        

ودعا البرغوثي الى مؤتمر يوحد وال يقسم يقوي وال يضعف مـؤتمر للتـصالح               .رؤية النعقاد المؤتمر  
واهاب البرغوثي بابناء الحركة الى الوحدة والتالحم والعمـل جنبـا            .الداخلي في الحركة لتعزيز وحدتها    

نجاحه داعيا الجميع الى التـسامي فـوق الجـراح وتغليـب            الى جنب ويدا بيد لضمان انعقاد المؤتمر و       
  .المصالح الوطنية والحركية على كل اعتبار

  ١٨/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  أولمرت يواصل المحادثات وبناء المستعمرات .٢٢

ي أمس أن هناك توترا كبيرا بـين        سرائيلكشفت إذاعة جيش االحتالل اإل    : وكاالت   - وديع عواودة  -حيفا  
باراك وليفني على خلفية تحفظ األخيرة من مجمل تعاملهما مع السلطة الفلـسطينية والمـسيرة               ورت  أولم

وأوضحت اإلذاعة أن ليفني حذرت من انهيار مفاوضات السالم جراء استمرار االستيطان في              .السياسية
ى أن المصادقة   ونوهت اإلذاعة إل   .الضفة الغربية خالفا لتفاهمات مؤتمر أنابوليس في الخريف المنصرم        

على المستوطنات الجديدة في القدس المحتلة تحول المفاوضات إلى لقاءات غير جديـة واسـتذكرت أن                
 .ية الفلسطينية الخمـيس الماضـي     سرائيلإيهود باراك كان قد تغيب عن لقاء اللجنة الثالثية األميركية اإل          

اتهمها باالستخفاف بالمسيرة الـسياسية     ية و سرائيلوحمل الوزير بال حقيبة عامي أيلون  على الحكومة اإل         
  .ووجه انتقادات مبطنة لزعيم حزبه إيهود باراك الذي تتهمه السلطة الفلسطينية بإعاقة المسيرة
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 بالتزاماتها بوقف االستيطان وإزالة     إسرائيلوحذر عامي أيلون رئيس الشاباك األسبق، من أن عدم وفاء           
  .ر السلطة الفلسطينية وسيطرة حماسالبؤر االستيطانية والحواجز سيعني انهيا

  ١٩/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  الحاكم" كاديما"تقدم الليكود وتراجع حزب : استطالع .٢٣

ونشرت نتائجه اليـوم    " تلسكر"ي اجراه معهد    سرائيليتضح من استطالع للرأي العام اإل      -القدس المحتلة   
ويتضح من   .الحاكم بزعامة اولمرت    " يماكد"تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نيتينياهو وتراجع حزب         

ية على المقاعد التالية في     سرائيلاالستطالع بأنه لو اجريت انتخابات الكنيست اليوم لحصلت االحزاب اإل         
  .الكنيست

  ١٨/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
  

  فرنسا تكرم الجالد وتتجاهل الضحية: زحالقة .٢٤
 في  إسرائيلت، الدكتور جمال زحالقة، بتكريم      ندد النائب العربي في الكنيس     :زهير اندراوس  -الناصرة  

وقال الذي تحدث أمام المئات من الحضور، في ندوة فـي جامعـة العلـوم                .معرض الكتاب في باريس   
السياسية، وأخري في قاعة جامعة كولومبيا في باريس، ان هذا التكريم يأتي فـي وقـت تمـارس فيـه                    

لحصار علي قطاع عزة وتـستمر فـي رفـضها         جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وتفرض ا       إسرائيل
 مع تجاهل كامل لنكبة الـشعب       إسرائيلللسالم العادل، مضيفا بأن التكريم يأتي في الذكري الستين لقيام           

  .الفلسطيني
وقال زحالقة ان االدعاء الفرنسي بتكريم االدب العبري وليس الدولة، غير صـحيح الن الـذي افتـتح                  

، وهو  إسرائيلية شمعون بيريس، وهو الشخصية الرسمية رقم واحد في          المعرض هو رئيس الدولة العبر    
ان واجب المثقفين هو االنحياز للضحية وعدم تجاهـل معاناتهـا           : وأضاف. بالتأكيد شخصية غير ادبية   

  .وآالمها
  ١٩/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   حاييم اورون رئيسا لحزب ميريتسانتخاب: إسرائيل .٢٥

ي حاييم اورون الثالثاء رئيسا لحزب ميريتس، حـسب مـا           سرائيلئب اإل انتخب النا .: ب. ف.  أ -القدس
  . المناهضة لالستيطاناآلنكان احد مؤسسي حركة السالم  انه يشار.  هذا الحزب اليساري العلمانيأعلن

  ١٨/٣/٢٠٠٨موقع ايالف 
  
  "إسرائيل"بيريز يعتبر حزب اهللا األكثر خطراً على  .٢٦

شمعون بيريز الحدود اللبنانية األكثر خطرا علـى        " يسرائيلاإل"الرئيس  اعتبر   ":الخليج "-القدس المحتلة   
ستكون قادرة على التغلب على حزب      " إسرائيل"وهدد كل طرف يحاول المساس بها، وقال إن         " إسرائيل"

مـن جهـة الحـدود      " إسرائيل"وقال بيريز ان مخاطر كبيرة تحدق ب        . اهللا في حال قرر تصعيد التوتر     
بقدرة القيادتين السياسية والعسكرية على التغلب عليها تماما كمـا          " يينسرائيلاإل"انه طمأن   اللبنانية، غير   

 .فعلت في السابق، على حد قوله
  ١٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  يةسرائيلازدياد النساء في مجالس إدارة الشركات الحكومية اإل .٢٧
لنهوض بمكانة المرأة، بأنـه منـذ حزيـران         قالت ماريت دانون، مديرة سلطة ا      : أسامة العيسة  - القدس

، ارتفعت بشكل تدريجي نسبة النساء األعضاء في مجالس إدارة الشركات الحكومية، من             ٢٠٠٧) يونيو(
ويتبـين مـن     . المئة مـنهم  في   ٣٨،٥   في المئة من مجموع أعضاء هذه المجالس، لتصبح حاليا           ٣٢

، خالل الجلسة، تزايد نسبة النساء من بـين         إسرائيلفي  المعطيات التي قدمتها سلطة الشركات الحكومية       
 ما  ٢٠٠٨) فبراير(األعضاء الجدد المعينين حديثًا في مجالس إدارة هذه الشركات ليبلغ خالل شهر شباط              

أما أولمرت فنوه خالل جلسة حكومته، إلى أنه ما زالت هناك            .في المئة من مجموع التعيينات    ٤٩يعادل  
ن المطلوب والموجود، معطيا مثالً على ذلك بالقول إنه ال يستطيع تبريـر عـدم               فجوات يجب ردمها بي   

تولي النساء رئاسة شركات حكومية، وأشار إلى ضرورة البحث عن سبل أخرى لتشجيع النـساء علـى                 
  . االنخراط في سوق العمل

  ١٩/٣/٢٠٠٨موقع ايالف 
  
  طالق النار على الفلسطينيينإتعديل تعليمات : معاريف .٢٨

ان تعليمات اطالق النار لقوات ما يسمى بحرس الحدود على ،  قالت صحيفة معاريف اليوم:)بترا(عمان 
امتداد السياج االمني المحيط بمدينة القدس عدلت بحيث تسمح االن باطالق رصاص القنص على 

نار وتحظر هذه التعليمات اطالق ال. فلسطينيين يقومون بمظاهرات ومسيرات احتجاج او يمسون السياج
واشارت الصحيفة الى ان تعديل . يون او اجانبإسرائيلباتجاه متظاهرين اذا كان من بينهم مواطنون 

 .تعليمات اطالق النار تم بموافقة المستشار القانوني للحكومة والنيابة العامه
 ١٩/٣/٢٠٠٨ بترا - وكالة األنباء األردنية

  
   حول االستيطانولمرتأكد رفضها لتصريحات تؤ المسيحية - اإلسالميةالجبهة  .٢٩

 المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات رفضها - اإلسالميةكدت الجبهة أ:  لمى قنديل-القدس المحتلة 
لى موقف وطني وعربي ودولي حازم إداعية ،  بشأن االستيطان بالقدسأولمرتالمطلق لتصريحات 

مين عام الجبهة حسن كما ناشد أ .لى طرح موضوع القدس على مائدة مفاوضات الحل النهائيإزاءها وإ
ن استمرار المفاوضات في ظل هذه أخاطر الرئيس محمود عباس بمواصلة تعليق المفاوضات، مقدرا 

لى مزيد من الغرور والعدوان واالستهتار بالحد إيين تدفعهم سرائيلالتصريحات يوصل رسائل خاطئة لإل
  . المشروعةالفلسطينيةحقوق الاألدنى من 

  ١٩/٣/٢٠٠٨دة الحياة الجدي
  

   المنشوداألمنالعنف والقتل عجزا عن تحقيق : البطريرك ميشيل صباح .٣٠
مـن  ن العنف والقتل عجـزا عـن تحقيـق األ         أكد البطريرك ميشيل صباح     أ:  زكي ابو الحالوة   -القدس
 اليوم وبالرغم من كل انتصاراتها وقوتها العسكرية لم تحقق الـسالم وال             "إسرائيل"ن   موضحاً أ  .المنشود

 ،مسأول  أوناشد خالل مؤتمر صحفي عقده       .من وما زالت تعيش في الخوف من الحاضر والمستقبل        ألا
نهاء مهامه كبطريرك للكنيسة الالتينيـة فـي الـديار          إبمناسبة قرب حلول عيد الفصح المجيد وبمناسبة        

لى قادة  إ الديار بحاجة    ن هذه ألى  إ ية والفلسطينية اختيار طريق السالم، مشيراً     سرائيل القيادتين اإل  ،المقدسة
  .نه الوسيلة الوحيدة لوضع حد للعنف والقتل والتطرفقادرين على صنع السالم أل

  ١٩/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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  على الضفة والقطاع منذ أنابوليس  هجوما١١٩٠ًشنت " إسرائيل: "البرغوثي .٣١
لمستوى من الخارجية األلمانيـة     أكد مصطفى البرغوثي خالل لقاء عقده في رام اهللا مع وفد رفيع ا            : غزة
 ضـحاً و، م انعقاد مؤتمر انابوليسذ هجوما على الضفة الغربية وقطاع غزة من١١٩٠ شنت   "إسرائيل"ن  أ
 فـي   ٢٦ مـنهم     شهيداً ٣٣٠ط  ولى سق إأشار  كما  .  في المئة  ٣٠٠ية زادت بنسبة    سرائيل الهجمات اإل  أن

د الجرحى الذين سقطوا فاق األلـف جـريح،   ن عدأ وبين.  طفال٣٢، بينهم  غزة في قطاع ٣٠٣الضفة و 
لى األمن أكثـر    إمن يحتاج   هو  ن الشعب الفلسطيني    أن كل هذه الحقائق تؤكد       معتبراً أ  . طفال ١٢٠بينهم  
 . جنـود وشـرطي    ٤يا فقط قتلوا بهجمات خالل تلك الفترة، بينهم         إسرائيل ١٥ن  أيين، حيث   سرائيلمن اإل 
 ضعفا ما كـان عليـه       ١١اني زاد منذ انابوليس بوتيرة تفوق       ن التوسع االستيط  أ  من جهة أخرى،   وقال

 وحدة سكنية في المستوطنات     ٧٤٠ عطاءات لبناء أكثر من      "إسرائيل"ن طرح   أ، و ٢٠٠٤الوضع في عام    
 حـاجزا منـذ     ٥٢١ن عدد الحواجز ارتفـع مـن        أ في حين . المتاخمة للقدس، يؤكد أنها ال تريد السالم      

 إلـى   .المفاوضات معطلة فيما  ن الجدار يجري بناؤه بوتيرة متسارعة،       أكما   حاجزا،   ٥٦٢انابوليس، إلى   
 إلـى   ، وصل إلى ألف طفل    ٢٠٠٠ منذ عام    إسرائيلن عدد األطفال الذين قتلتهم      إ، ف لبرغوثي ل اووفقذلك  

  . طفل أصبحوا معاقين١٥٠٠ ألف طفل، بينهم ٢٠جانب جرح 
  ١٩/٣/٢٠٠٨المستقبل 

  
  زة بكارثة نفسية صامتة حذر من تسبب حصار قطاع غالسراج ي .٣٢

حذر الدكتور إياد السراج، رئيس الحملة الدولية لفك الحصار عن غزة، مـن أن الحـصار                : ألفت حداد 
ي قد يتسبب بكارثة نفسية صامتة ألبناء قطاع غزة جراء الضغوط النفسية الهائلة المترتبة على               سرائيلاإل

ية غير الملموسة هو شـعور المـواطنين بفقـدان          ن من بين اآلثار النفس     وأشار موضحاً إلى أ    .استمراره
أن الكبت والعنـف     وأضاف قائال،    .األمان وخوفهم الدائم من األيام القادمة، وما تحمله من كوارث وآالم          

المتراكم داخل الطفل أثر على قواه العقلية وإبداعه، وجعله يلجأ إلى طرق وأفعال متطرفة يعكـس مـن                  
ورأى أن الطفل الفلسطيني فقد شعوره باألمـان بـسبب الغـارات             .باطخاللها ما في داخله من ألم وإح      

والقصف والدمار، كما فقد الشعور بالبهجة والسرور، فأصبح يرى والده رمز القوة والرجولة والصالبة              
 كما أن   %.٨٠ بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة        حيث ،عاجزا وغير قادر على توفير األمان والغذاء له       

 أن  ،١٩٩١ طفل في غزة لسنة      ٣٠٠٠ حيث أشارت دراسة على      ،قدوا احترامهم لوالدهم  بعض األطفال ف  
 آباءهم يضربون ويهانون أمام أعينهم مما خلق داخلهم حالة من االغتراب، فأصبحوا              شاهدوا منهم% ٤٥

أكد على ضرورة مواصلة    من جهة أخرى    و. يلجأون للتنظيمات السياسية لنيل هويات جديدة يحتمون بها       
مل بكل الطرق الالزمة، ليس فقط من أجل فك الحصار، ولكن أيضاً من أجل تحرير فلسطين وجـالء        الع

 مسيرة تشابك األيدي، والتي كان لها أبرز تأثير على العالم كله من             ى إل ر في هذا الصدد   وأشا .االحتالل
 كانـت قـد حـشدت       "إسرائيل"إطالق الصواريخ، باعتبارها وسيلة سلمية، والدليل على قوة تأثيرها أن           

  .لمواجهتها قوات أكثر من حشدها لوقف الصواريخ
  ١٧/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ٤٨ تجاه فلسطينيي يةسرائيل اإلالعنصريةتقرير يكشف تزايد  .٣٣

، عـن مظـاهر   ٤٨للدفاع عن حقـوق فلـسطينيي    كشف تقرير صادر عن مركز المساواة    : علي حيدر 
ويخلص التقرير إلـى نتـائج وصـفها         .يز وانتقائية العنصرية تجاههم، التي تُرجمت بعمليات قتل وتمي      

 اعتمد معايير استند إليها بـاحثو تقريـر    أنه بالمقلقة، رغم أنه اكتفى بتغطية السنوات الستة األخيرة، كما        
برز التقرير ضـعف عمـل      أكما  . ي الخاص والمعقد  سرائيلالالسامية في أوروبا ليطبقها على الواقع اإل      

وأشار إلى نتائج استطالعات تكشف عن تزايد تأييـد نـزع           . جهة هذه المظاهر  المؤسسة األمنية في موا   
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 حالة عنـصرية    ٢٧ما وثِّقَت   في.  من اليهود، والتمييز ضدهم وطردهم أيضاً      ٤٨الشرعية عن فلسطينيي    
 حالة قتل لمواطنين عرب على      ٤١تطرق التقرير إلى    قد  و. من الجمهور اليهودي تجاه الجمهور العربي     

 سجل مقتل مواطن يهودي واحد فقط، من        في حين . ة وجنود وعناصر حرس ومواطنين يهود     أيدي شرط 
  .أصل إثيوبي، في ظروف مشابهة

  ١٩/٣/٢٠٠٨األخبار
  

  عرض مسرحية عن حياتهاتالناصرة تستقبل عائلة المناضلة راشيل كوري و .٣٤
ـ   أاستقبل رئيس بلدية الناصرة، رامـز جرايـسي          : زهير اندراوس  -الناصرة   دي المناضـلة   مـس وال

كما حضر اللقـاء المخـرج المـسرحي، ريـاض           .األمريكية، راشيل كوري برفقة وفد من اإلعالميين      
ـ            مـسرح المركـز   ىمصاروة، الذي أخرج مسرحية خاصة حول حياة كوري، ستعرض مساء اليوم عل

  .الثقافي البلدي في الناصرة
  ١٩/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "إسرائيل"تبه في تعاونه مع  يش في الضفة الغربيةمقتل فلسطيني .٣٥

قتـل برصـاص    " إسـرائيل " أفادت مصادر في أجهزة األمن أن فلسطينياً يشتبه في تعاونه مع             :ب.ف.أ
  .مسلحين أمس في قلقيلية بشمال الضفة الغربية

  ١٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   مواطناً في قصف صاروخي على بيت الهيا١٢إصابة  .٣٦
ية ضد مجموعة من    إسرائيل مواطناً في قصف صاروخي شنته طائرة استطالع         ١٢أصيب، أمس،   : غزة

وصف الـدكتور   قد  و .المواطنين، وذلك خالل وجودهم بالقرب من أحد المساجد، وسط مدينة بيت الهيا           
 فيما  معاوية حسنين، مدير عام اإلسعاف والطوارئ، بوزارة الصحة، إصابة ثالثة من الجرحى بالخطرة،            

  .وصف جراح ثمانية آخرين بالطفيفة
  ١٩/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  الزبابدةبلدة هدم جدار مسجد وقصف منزل ومحاصرة كنيسة واعتقال إمام في  .٣٧

هدمت قوات االحتالل، أمس، جدار مسجد، وقصفت بالصواريخ منزالً، وحاصرت كنيسة،            :محمد بالص 
  .في الضفة الغربية جنين يدة الزبابدة جنوبوفجرت سيارة، واعتقلت إمام مسجد في بل

  ١٩/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

    الغربية ناشطاً فلسطينياً في الضفة٢٣ االحتالل يعتقل .٣٨
وقالـت  .  ناشطا فلسطينيا في مناطق متفرقة في الـضفة الغربيـة          ٢٣ي  سرائيلاعتقل الجيش اإل  : نابلس

طق نابلس رام اهللا، وجنين، وبيت لحـم، وقلقيليـة،           عمليات االعتقال نفذت في منا     ، أن مصادر متطابقة 
  .وطولكرم، ومخيم نور شمس، والجلزون

  ١٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 لمناسبة عيد األم أمه إلى في رسالة اإلنسانية يترجم فيض مشاعره األسرىعميد  .٣٩

كثر من أالعتبة و سعيد عميد األسرىرغم المعاناة والقهر والحرمان الذي يلقاه :  نائل موسى-رام اهللا 
ن يرسم نفسه في حضن والدته مثل طفل أمن كل عام عيد األم نه يصر في مناسبة أ إال ، الف اسير١١
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 ليس ة وجهها لوالدته بهذه المناسبة، في رسالمعترفاً. لى يوم عناق قريب تحت الشمسإمتطلعا معها 
  .افيةبفضلها وحسب بل وبما يسبب لها اعتقاله من ألم ومعاناة اض

  ١٩/٣/٢٠٠٨الحياة الجيدة 
  
  يشيعون مصانعهم المتوقفة عن العمل بسبب الحصاررجال األعمال في غزة  .٤٠

أكد مدير عام اتحاد الصناعات عمرو حمد أمس، خالل تشييع رجال أعمال وأصحاب             :  حامد جاد  -غزة  
 منهـا بـالعلم      قبرا لف كل واحد    ٤٠مشاريعهم المدمرة في مقبرة رمزية ضمت       لمصانع في قطاع غزة     

قطاع بلغت خـالل االشـهر      ال أن قيمة الخسارة المباشرة التي لحقت بالصناعات المختلفة في           ،الفلسطيني
جمالي المصانع التي كانت تعمـل فـي        إمن  % ٩٧ مليون دوالر، مبيناً أن ما نسبته        ٩٥التسعة الماضية   
ئر غير المباشرة الناتجة عـن      ولفت إلى أن الخسا   .  مصنع توقفت كليا عن العمل     ٣٩٠٠قطاع غزة وهي    
 الف عامل لفرص عملهم ومنع االحتالل تصدير منتجات غزة تقدر بمئـات ماليـين               ٣٢فقدان أكثر من    

 ٣٧٥٠ومن جهته أشار رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخـضري، إلـى أن               . الدوالرات
ات العاملين فيها لينضموا جميعا إلى      مصنعاً توقفت كلياً عن العمل بسبب الحصار، وتعطل أصحابها ومئ         

أن الحصار تسبب في تعطل العشرات من مشاريع البنية التحتية واإلنشائية           ،  وأضاف قائال . قافلة البطالة 
مـن الـشعب   % ٨٠ مليـون دوالر، كمـا أن        ٥٠٠ إجمالي خسائر هذه المشاريع      حيث بلغ في القطاع،   

 ألف مواطن في غزة علـى المـساعدات     ١٠٠ون و الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، في حين يعيش ملي        
  %.٦٥ تعدت البطالة نسبة الـ فيماالخارجية، 

  ١٩/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  العاهل األردني يطالب بدعم السلطة الفلسطينية .٤١

حذر العاهل األردني عبداهللا الثاني من الفشل في عملية السالم معتبرا أن إيجاد حل عادل :  بترا–عمان 
ية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع في المنطقة هو مفتاح السالم لحل نزاعات أخرى وشامل للقض

ودعا، خالل استقباله أمس السيناتور الجمهوري جون ماكين .  ولضمان األمن واالستقرار في المنطقة
أهمية المرشح لالنتخابات الرئاسية األميركية الذي يزور األردن حاليا ضمن جولة له في المنطقة، إلى 

. يين على تنفيذ التزاماتهما، التوصل إلى حلول شاملة لقضايا الحل النهائيسرائيلتشجيع الفلسطينيين واإل
ي على سرائيلوأكد أهمية استمرار الواليات المتحدة في لعب دور فاعل لمساعدة الجانبين الفلسطيني واإل

ينهي االحتالل ويقيم الدولة المضي قدما في مفاوضاتهما من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم 
وأكد أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحسين األوضاع . إسرائيلالفلسطينية المستقلة إلى جانب 

االقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني مشيدا في الوقت نفسه، بقرار الكونغرس األميركي األخير بتقديم 
  .لسطينيةمساعدات مالية عاجلة للسلطة الوطنية الف

  ١٩/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   في شأن غزةإسرائيلالقاهرة تعاود المحادثات مع  .٤٢

على رغم الكتمان الشديد الذي     :  جمال فهمي  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    ١٩/٣/٢٠٠٨النهار  ذكرت  
ية عاموس  سرائيلتحيط به السلطات المصرية المحادثات التي يجريها المستشار السياسي لوزارة الدفاع اإل           

ـ       ي سمع من المسؤولين المصريين     سرائيلان المسؤول اإل  " النهار"جلعاد، فان مصادر في القاهرة اكدت ل
 في االيام االخيرة الى التصعيد مـن        إسرائيلالذين التقاهم ما يعبر عن شعور القاهرة باالحباط من عودة           

والتي تتضمن وقفا متبـادال ومتزامنـا       جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يهدد مبادرتها للتهدئة           
ي فـي االراضـي     سـرائيل لالجتياحات واالغتياالت وبقية العمليات العسكرية التي يقوم بها الجـيش اإل          
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ية، كما تشمل اتخاذ مزيد من      سرائيلالفلسطينية في مقابل توقف اطالق الصواريخ من غزة على المدن اإل          
امـا النقطـة الثالثـة    .  من تهريب االسلحة الى القطـاع   االجراءات على الحدود المصرية مع غزة للحد      

واالخيرة في المشروع المصري، فهي اعادة فتح معبر رفح طبقا لبنود االتفاق المبرم في هذا الشأن بين                 
  .٢٠٠٥ والسلطة الفلسطينية عام إسرائيل

و الغيط، في قال أب:  محمد الشاذلي، جيهان الحسيني- القاهرة :١٩/٣/٢٠٠٨الحياة وأضافت صحيفة 
 والجانب الفلسطيني واإلخوان في إسرائيلاالتصاالت ال تزال قائمة مع "مؤتمر صحافي أمس، إن 

وأضاف أن زيارة الوزير سليمان ". حماس، لكن لم يتم التوصل بعد إلى التفاهم الذي يحقق التهدئة
وقالت مصادر مصرية . دي على غزة لم يتحدد موعدها بعسرائيل التي أرجئت عقب العدوان اإلسرائيلإل

، لكن التهدئة هي األساس، ألنه من " بأنها مهتمة بتشغيل معبر رفحإسرائيلمصر أبلغت "موثوقة، إن 
يبدو "، لكن "سليمان أبلغ غلعاد بأن العنف يولد العنف"وأوضحت أن ". دون تهدئة لن يتم تشغيل المعبر

". لتالي ال ينبغي أن تفرض عليهم أي شروطيين يعتبرون أنهم في موضع قوة أكبر، وباسرائيلأن اإل
التهدئة ستكون لها انعكاسات على كل شيء، ألنه من دون خلق "وأشارت إلى أن مصر شددت على أن 

ية سرائيلوحّملت الحكومة اإل". مناخ إيجابي للتفاوض عن طريق التهدئة فلن تكون هناك مفاوضات أبداً
  . مسؤولية تعثر المفاوضات

  
  ومة حق مشروع لكنها تخضع لحساب األرباح والخسائرالمقا: مبارك .٤٣

أن القضية الفلسطينية ستظل جوهر "أكد الرئيس المصري حسني مبارك  : صالح متولي-القاهرة 
، مشيراً إلى أن تأخر حلها حال عادال يغذي مشاعر الغضب لدى الفلسطينيين "الصراع في المنطقة

، في حديثه أمس بمناسبة االحتفال بالمولد النبوي إلى وأضاف مبارك. والشعوب العربية واإلسالمية
إن المقاومة حق مشروع ألي شعب تحت االحتالل لكنها تخضع لحساب األرباح "الشعب الفلسطيني، 

والخسائر، وهي مسؤولة أمام الشعوب تحكم لها أو عليها بمقدار ما تحققه من إنجاز أو تجلبه من معاناة، 
وأضاف مبارك  ".عطوا الذرائع لمن يريد التنصل من مسيرته ومسؤوليتهامنحوا السالم فرصة وال ت

 إن التاريخ ال يحدثنا عن احتالل دام إلى األبد، وإن سالم المنطقة لن يكتمل من دون حل سرائيلأقول إل"
عادل للقضية الفلسطينية، لن يتحقق أمن شعبكم بممارسات العقاب الجماعي واالعتداء واالجتياح 

 - الحواجز وبناء المستوطنات، وإنما تحققه تسوية عادلة وعاجلة تغلق ملف الصراع العربي والحصار و
 ".ي وتفتح الطريق أمام حقبة جديدة من التعايش والتعاون لصالح كافة دول المنطقة وشعوبهاسرائيلاإل

  .يسرائيلإلوأشار إلى أن مصر تواصل جهودها واتصاالتها لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني وا
  ١٩/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   لتوطين ربع مليون فلسطيني في سيناءإسرائيلنفي مصري لوجود مؤامرة بين حماس و .٤٤

 إسرائيلنفت وزارة الخارجية المصرية وجود مؤامرة بين حركة حماس و : صالح شلبي–القاهرة 
ي، مساعد وزير الخارجية امام وقال السفير بدرالدين عبدالعاط. لتوطين ربع مليون فلسطيني في سيناء

ال يوجد اي تصريح او تصرف : لجنة الشؤون العربية والخارجية واالمن القومي بمجلس الشورى امس
رسمي في هذا الصدد، مؤكدا ان االمر ال يعدو ان يكون مجرد افكار ودراسات تقوم بها بعض المعاهد 

مطلق لمثل هذه االفكار، مؤكدا وجود واشارالى رفض مصر ال. إسرائيلوالجهات غير الرسمية في 
ووصف مساعد وزير . التزام واضح وصريح من حركة حماس باحترام السيادة والحدود المصرية

وكشف .  في اي لحظةإسرائيلالخارجية الوضع في غزة حاليا بالهش، وانه قابل لالختراق من جانب 
اس والجهاد اسفرت عن التزامهم بتهدئة السفير بدر الدين ان االجتماعات المصرية مع وفود حركتي حم

وكان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قد حذر هو وعدد من االعضاء من  .االوضاع
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ية الهادفة الى زرع ازمات جديدة امام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتصدير سرائيلالمخططات اإل
دف الى توطين الفلسطينيين في سيناء ية تهإسرائيلاالزمة الى مصر، مؤكدين ان هناك مخططات 

  .ووصفوا تلك المخططات بأنها محاوالت مرفوضة ومؤامرة مكشوفة
  ١٩/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  العثور على متفجرات قرب الحدود مع قطاع غزة: مصر .٤٥

 كيلوغرام من المتفجرات في مخبأين قرب ٥٠٠اعلنت اجهزة االمن المصرية، أمس، العثور على 
 لغما ارضيا ٤٠قطاع غزة، وقال مصدر في الشرطة ان المتفجرات المضبوطة تضمنت الحدود مع 

وكانت معدة للتهريب الى الجانب اآلخر من الحدود، لكنه اوضح ان االجهزة االمنية لم تتمكن من معرفة 
  .الجهة التي خبأت هذه المتفجرات ولم تقبض على أي شخص

  ١٩/٣/٢٠٠٨النهار 
  
   في البحرين دعماً لمستشفيات غزة خالل ساعة واحدةجمعت  ألف دينار ٣٠أكثر من  .٤٦

استطاع النائب في البرلمان البريطاني جورج غاالوي ان يجمع  لمستشفيات غزة : محرر الشئون المحلية
أكثر من ثالثين الف دينار بحريني خالل ساعة واحدة، استغرقها خطابه أعقبه مزاد على لوحات فنية 

وحققت نسخة واحدة من كتاب الفه غاالوي عن الرئيس الكوبي السابق فيدل . لرسامين بحرينيين وعرب
وجاءت هذه . كاسترو رقماً قياسياً، حيث اشتراها احد المتبرعين بمبلغ عشرة آالف دينار بحريني

التبرعات خالل حفل عشاء خيري أقامته  جمعية مناصرة فلسطين، مساء أمس األول االثنين، في قاعة 
فندق كراون بالزا، وحضرت شخصيات حكومية وبرلمانية واقتصادية هذه الفعالية، المؤتمرات ب

  .وخصصت التبرعات لشراء أجهزة طبية تحتاجها مستشفيات غزة
  ١٩/٣/٢٠٠٨األيام البحرينية 

  
  وهمي " إسرائيل"وجود : أمين عام مجمع التقريب بين المذاهب في إيران .٤٧

بين المذاهب في إيران آية اهللا الدكتور محمد علي التسخيري قيام انتقد أمين عام مجمع التقريب : القاهرة
وقال، على ". يتنافى مع الحق اإلسالمي في فلسطين"القمة اإلسالمية بإقرار المبادرة العربية للسالم، 

" إسرائيل"إن إيران تعتبر وجود "هامش المؤتمر العالمي للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في القاهرة، 
، ودعا في الوقت "ة وجود وهمي على األرض، وإن سكانها أناس تم تجميعهم من مختلف دول العالمبمثاب

إن المقاومة هي التي "نفسه الفلسطينيين للتوحد خلف هدف المقاومة ضد االحتالل الصهيوني، وقال 
  ".تحفظ للفلسطينيين قدراتهم وقوتهم ضد المخططات الصهيونية

  ١٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  غير قابل للتفاوض" إسرائيل"أمن : المستشارة األلمانية .٤٨

افتتحت المستشارة األلمانية انجيال ميركل خطابها، الـذي ألقتـه          : السفير، أب، ا ف ب، رويترز، د ب ا        
ـ        لن "جراء المحرقة، كما شددت على ان بالدها        " العار"امام الكنيست امس، معربة عن شعور مواطنيها ب

ان كل الحكومـات فـي      : وقالت ميركل ". وستبقى شريكتها وصديقتها الحقيقية   " إسرائيل"تتخلى ابدا عن    
هـذه  ". إسرائيل"ألمانيا وكل مستشاريها قبلي كانوا ملتزمين بالمسؤولية الخاصة التي تتحملها حيال أمن             

لتفـاوض  غير قابل ل  " إسرائيل"المسؤولية التاريخية هي جزء من السياسة الجوهرية لبالدي، أي أن أمن            
انني مقتنعة تماما بانه اذا كرست المانيا نفسها من اجل مسؤوليتها           "اضافت  . بالنسبة لي كمستشارة ألمانيا   

الخالدة عن الكارثة االخالقية التي وقعت في التاريخ االلماني، فاننا عند ذلـك فقـط نـستطيع ان نبنـي                    
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ـ    ". المستقبل بطريقة انسانية   يجب : الفلسطيني، اوضحت ميركل قولها   " يلإسرائي"وفي ما يتعلق بالنزاع ال
ان تتوقف هجمات حماس بالصواريخ معتبرة ان الهجمات االرهابية تشكل جريمة، وال تحـل نزاعـات                

وكانت ميركل قد تعهدت، خالل غداء اقامته ايتسيك على شرفها، حـضرته اسـرتا الجنـديين                . سياسية
وايهود غولدفاسر،  بأن برلين ستبذل قصارى جهدها        يين االسيرين لدى حزب اهللا الداد ريغيف        سرائيلاإل

سـنقوم  "مـضيفة   " كي تحل مـشاكلها الـصعبة     " إسرائيل"اريد ان اساعد    "وقالت  . لالفراج عن الجنديين  
بقصارى جهدنا للمساعدة في اعادة المختطفين الى منازلهم، وسنقوم بقصارى جهدنا للمساهمة في عملية              

والمانيا هما جـزء مـن معجـزات        " إسرائيل"لتعاون والصداقة بين    ا"وشددت ميركل على ان     ". السالم
  ". التاريخ، وهذا سيزودنا بالطاقة لكي نتغلب على اقسى المشكالت

  ١٩/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  "إسرائيل"المرشح للرئاسة األمريكية جون ماكين يؤيد أن تكون القدس عاصمة  .٤٩

بات الرئاسة األميركية السناتور جون ماكين      قال مرشح الحزب الجمهوري إلنتخا    :  نادين النمري  -عمان
ـ       "إنه   بيد انه أكد التزامه بدعم العملية السلمية بين        " إسرائيل"يؤيد أن تكون القدس المحتلة عاصمة أبدية ل

ـ  ان " ال يمكـن  "كما أكد ان الواليـات المتحـدة        ". للوصول إلى تسوية دائمة   " يينإسرائيل"الفلسطينيين وال
، موضحاً إنـه  "إسرائيل"مفاوضات السالم مع حركة حماس والتي ترفض وجود دولة تتعامل فيما يتعلق ب  

أمر أساسي في عملية المفاوضات أن يكون هناك اعتراف من كال الجانبين في حق اآلخر في الوجـود                  "
  ".وهذه أبرز األساسيات

  ١٩/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   الفلسطينيةالمرشح للرئاسة األمريكية جون ماكين قلق من الصواريخ .٥٠

وصل المرشح الجمهوري الى االنتخابات الرئاسية االميركية السناتور جون         :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
ـ  " إسرائيل"ماكين، مساء أمس، الى      شيمون بيريز، كما اعلنـت الرئاسـة       " يإسرائيل"واستقبله الرئيس ال

، ونشرت، أمس، أنـه     "يةسرائيلت اإل يديعوت أحرنو "وقال ماكين ردا على أسئلة لصحيفة       ". يةإسرائيل"الـ
. إلى قطـاع غـزة    " إسرائيل"، كما أنه قلق من دخول       "إسرائيل"قلق من إطالق القذائف الفلسطينية على       

وأوضح ماكين، أنه يزور المنطقة بصفته رئيسا للجنة القوات المسلحة في مجلس الـشيوخ األميركـي،                
  . وغيرهديمقراطي جو ليبرمانقته سيكون السيناتور الوليس كمرشح للرئاسة األميركية، ولهذا فإن في رف

  ١٩/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
 والفلسطينيين" يينإسرائيل"ال مستقبل لالتصاالت السياسية بين الـ: تقرير أمريكي .٥١

كشفت دوائر أمريكية أن تقريرا حول السياسة الخارجية االمريكية في العالم تم بحثه منتصف االسـبوع                
  جميع اركان ادارة بوش وبحضور وزيرة الخارجية رايس، تناول في أحـد فـصوله                الماضي بمشاركة 

العملية السياسية في الشرق االوسط، وأشار الى أن هذه العملية التي ترعاها الواليات المتحدة ال مستقبل                
، وأن  والمناطق الفلسطينية " إسرائيل"لها على األقل في المرحلة الحالية وفي ظل الظروف الموجودة في            

وقالـت الـدوائر أن التقريـر        .المساعي االمريكية النشطة لن تنجح في تحقيق انفراج في عملية السالم          
ـ       ال يملكـان أي فرصـة فـي تحقيـق          " يإسـرائيل "السياسي االمريكي يؤكد أن الجانبين الفلسطيني وال

يكي ديك تشيني، الذي    التزاماتهما التي وردت في خارطة الطريق، ونقلت الدوائر عن نائب الرئيس االمر           
شارك في دراسة التقرير، قوله أن الواليات المتحدة تضيع وقتها وجهودها في دفع الجانبين الـى اتفـاق                  
وتفاهم خيالي وشبه مستحيل، وأن على واشنطن تجميد مساعيها ورعايتها للمفاوضات ألن عملية السالم              

لى اتخاذ القرارات غير المسبوقة تفتح الطريـق        تحتاج الى قيادات قوية من الطرفين تكون لديها القدرة ع         
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أما مستشار األمن القومي ستيفن هادلي الذي شارك في اللقـاء           . نحو الوصول الى اتفاقيات لحلول دائمة     
ي، لكنه، لم يخفـي عـدم   سرائيلفدعا الى تعاون الدول المعتدلة في المنطقة لدعم الطرفين الفلسطيني واإل         

يين تتجه نحو التصعيد رغم نوايـا بعـض         سرائيلضاع بين الفلسطينيين واإل   تفاؤله ومخاوفه من أن االو    
والسلطة لتحقيق تقدم في العملية السلمية، ونقلت الدوائر عن الوزيرة رايس قولها،            " إسرائيل"الجهات في   

أن األمور ستصبح أكثر وضوحا خالل االسابيع القليلة القادمة، وبالتالي على الواليـات المتحـدة عـدم                 
  .تسرع في االعالن باالبتعاد عن ساحة الصراعال

  ١٥/٣/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 
  
  االتحاد األوروبي يرفض االستيطان ويدين الهجوم على غزة: وزير خارجية سلوفينيا .٥٢

قال وزير خارجية سلوفينيا الدكتور ديمتري ان زيارته للقاهرة، أمس، الهدف الرئيسي            : عبداهللا عبدالسالم 
ورات عملية السالم في الشرق األوسط، وأضاف الوزير السلوفيني لقد أدنا بقوة الهجـوم    لها هو بحث تط   

أما فيما يتعلق باالستيطان،    .  أيام علي غزة اننا نرغب ان تستمر عملية السالم         ١٠ي قبل حوالي  سرائيلاإل
ـ             وقلنا لهم إننا نـدعم      بذلك" يينإسرائيل"فقال اننا نعتقد ان ذلك يعقد الموقف كثيرا وقد أبلغنا أصدقاءنا ال

تعيشان في سالم جنبا إلى جنب، ولتحقيق ذلك البـد مـن            " يةإسرائيل"رؤية بوش لقيام دولتين فلسطينية و     
ـ           ١٩٦٧احترام الوضع كما كان عام       " إسرائيل" في الوقت نفسه علينا أن نتوصل إلى حلول تحقق األمن ل

وواصل روبـل   . ة، لكن من الممكن تحقيق نتائج     وتكون حلوال عادلة بالنسبة للفلسطينيين انها قضية صعب       
حماس ال تريد وجود عملية سالم هذا هو انطباعي وانطباع االتحـاد األوروبـي وهـي                : وضوحه قائال 

تستخدم المدنيين كدرع بشرية األمر الذي يجعلهم يتعرضون للخطر ويسقط منهم ضحايا كثيرون والبـد               
ى غيـر اسـتمرار عمليـة الـسالم والمفاوضـات بـين             ان يتوقف ذلك، وأنا ال أري أي امكانية أخر        

  والفلسطينيين" يينإسرائيل"الـ
  ١٩/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  التدخالت الخارجية تعيق االتفاقات في لبنان وفلسطين : روسيا .٥٣

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أمس، من التأثير الـسلبي           : السفير، أ ف ب، سانا، آكي     
ارجية في الشؤون اللبنانية والفلسطينية، وفي تصريحات عشية جولته إلى المنطقـة، قـال              للتدخالت الخ 

الفروف أن األحداث األخيرة في المنطقة تؤكد مركزية القضية الفلسطينية، مـشدداً علـى أن تـسويتها                 
ـ                ى بمعزل عن المسارات األخرى لعملية السالم في المنطقة كالمسارين السوري واللبناني لن تـؤدي إل

وأكد أّن الجهود المبذولة لتحقيق السالم لن تكون فعالة بما فيه الكفايـة فـي ظـروف                 . النتائج المرجوة 
استمرار االنقسام في صفوف الفلسطينيين، مؤكداً رغبة روسيا في توصل الفلسطينيين إلى وحدة وطنيـة               

ها المساعدة على استعادة    االتصاالت بين روسيا وحركة حماس مستمرة وهدف      "من خالل القمة، مؤكداً أّن      
  ". الوحدة الفلسطينية

  ١٩/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  سياسة عزل حماس فشلت : مجموعة األزمات الدولية .٥٤

أشارت مجموعة األزمات الدولية، في تقرير تنشره اليوم، إلى أّن سياسة عزل حماس وفرض العقوبـات    
 يتصاعد، ويلحق األذى بـسكان      على غزة قد أفلست وأعطت عكس نتائجها المرجوة، موضحة أّن العنف          

ـ  ، كما أن الظروف االقتصادية تزداد تفاقماً، وتتسبب بالغضب واليأس في صـفوف             "يينإسرائيل"غزة وال
الفلسطينيين، في وقت تتزعزع مصداقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره من البراغماتيين، فيمـا   

أّن الوضع القائم حالياً ال يمكن أن يـستمر، إذ أّن           ورأت المجموعة   . تمر عملية السالم بحال من الجمود     
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لن تقبل بتعريض سكانها لخطر الصواريخ، كما أّن حماس ال يمكن أن تبقى مكتوفـة األيـدي،          " إسرئيل"
وأوصى التقرير الفصائل الفلسطينية    . محذرة من أّن الحالة قد تصبح أكثر سوءاً إذا ما استمر هذا الوضع            

وحمـاس بوقـف عملياتهمـا      " إسرائيل" تحقيق المصالحة الوطنية، كما طالب       بالتحضير لحوار من أجل   
العسكرية، وإعطاء عباس والوسطاء المصريين الوقت الكافي للتحضير لمحادثات بـشأن وقـف دائـم               

ومصر والسلطة الفلسطينية وحماس للتوصل إلى ترتيبـات  " إسرائيل"كما دعت المجموعة    . إلطالق النار 
، لتأمين الخدمات الصحية وانتقال الطالب والمرضى واألفراد الذين يقيمون فـي دول             تسمح بفتح المعابر  

أخرى، والسماح بدخول السلع ومصادر الطاقة، وقبول انتشار طرف ثالث، كموظفين من األمم المتحـدة               
  . أو مؤسسات خاصة، إلدارة المعابر

  ١٩/٣/٢٠٠٨السفير 
  
   مليون يورو ١,٥اسبانيا تمنح السلطة  .٥٥

وقعت الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي والتنمية اتفاقاً مع السلطة الوطنية الفلـسطينية            :  د ب ا   -اهللا  رام  
 مليون يورو لتنفيذ مشروعات خاصة باألمن الغذائي وتوفير فرص عمل           ١،٥امس تمنح من خالله قرابة      

شروعات خاصة بتحـسين    وتعتزم الوكالة من خالل هذه األموال المضي قدما في تنفيذ م          . في قطاع غزة  
سبل توفير المواد الغذائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث يعاني الفلسطينيون منذ حزيـران عـام             

  ".إسرائيل" من حصار شديد فرضته ٢٠٠٧
  ١٩/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  للقادة العرب.. تعليمات ماكورماك .٥٦

  منير شفيق
ث الرسمي باسـم الخارجيـة األميركيـة،        في مقابلة مع الصحافيين صدرت عن شون ماكورماك المتحد        

" الـسفير "تصريحات تتعلق بالقمة العربية في دمشق ومشاركة الدول العربية فيها، وقد وصفته جريـدة               
  . وهو يتوجه إلى الدول العربية" يجب"بحق، لكثرة ما استخدم كلمة " آمر عمليات"اللبنانية بأنه يشبه 

ي قبل أخذ قرار بالمشاركة في القمة العربيـة بدمـشق، إذ            يجب الترو : "ومما جاء في تلك التصريحات    
يجب على القادة العرب أن يعطوا األولوية النتخاب رئيس للجمهورية في لبنان قبل أن يقرروا المشاركة                

إن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يجب أن يكون في المقدمة فـي عقـول الـدول                : "وتابع". في القمة 
ألن سوريا متهمة بأنها المـسؤولة عـن عرقلـة انتخـاب            .. رار المشاركة في القمة   العربية قبل اتخاذ ق   

  ".الرئيس
على القادة العرب فعله بالنسبة إلـى قـرار         " ما يجب "وعندما شعر ماكورماك أنه ذهب بعيداً في تحديد         

عات، ألن هذا ال نريد أن نملي من يتعين عليه أن يحضر هذه االجتما       : "المشاركة في القمة، استدرك قائالً    
يعود إلى الدول األعضاء لتقرره، كما يعود للدول األعضاء أن تقرر أين تعقد القمة، لكن بالطبع القضية                 
األساسية هي انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وهو ما يجب أن يحتل مكاناً رئيساً في أذهـان أولئـك                  

  ".القادة العرب وهم يبحثون المشاركة في القمة من عدمه
 هذا وماكورماك ال يملي على القادة العرب ما يجب أن يضعوه في عقولهم وأذهانهم قبل أن يقـرروا                   كل

وهذا كله ال يعتبر تدخالً سافراً في القرار العربي وفي الشأن           ! حضور القمة العربية في دمشق من عدمه      
ته الدبلوماسية فحـسب،    وبهذا ال يكون ماكورماك قد تعدى حدوده ولياق       ! الداخلي اللبناني على حد سواء    

وإنما أيضاً استغبى القادة العرب وكل سامعيه وقارئيه حين طالبهم بأال يعتبروا ذلك إمالء، علمـاً أنـه                  
  .خمس مرات في ست جمل أو أقل" يجب"استخدم كلمة 
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وعندما يتحدث ماكورماك إلى القادة العرب، فهو بالتأكيد يقصد مصر والسعودية قبل غيرهما من الدول               
عربية، ألنه يعرف أن موقفهما من القمة العربية له دوره الفعال في انعقاد القمة أو تأجيلها أو إضـعاف                   ال

ولهذا، ينبغي على كل من السعودية ومصر أن تعتبرا أن هذا التمادي الدبلوماسـي موجـه                . التمثيل فيها 
  .ضع العربيإليهما، وما ينبغي لهما أن يسكتا عليه ما دام لهما كل هذا الوزن في الو

 أن  -"معـاذ اهللا  "وفي هذا جرأة مفرطة في رأي البعض، وال نملـي           -أما كيفية الرد عليه، فمثلُنا يقترح       
يكون الرد بداية بالتصريح العلني برفض هذه اللهجة والطريقة في مخاطبة القادة العرب، وممـن؟ مـن                 

قوي اللهجة عن متحدث باسـم      موظف متواضع في الخارجية األميركية، أو على األقل فليصدر تصريح           
الجامعة العربية، وإن كان هذا التصريح ال يشكل بديالً عن ردود من وزارات الخارجيـة العـرب، ألن                  

ثم استغبى الجميع حين قال إنه ال يملي، واألمر متروك ألصـحاب            " يجب"ماكورماك أكثر من استعمال     
  . الشأن

اً من الرد الكالمي المباشر، فهو اإلصرار العربي علـى          على أن الرد اآلخر واألبلغ، وربما األقل إحراج       
عقد القمة في دمشق والمشاركة فيها على أعلى المستويات وجعلها ناجحة، لسبب بسيط هو إعطاء درس                
ألميركا ولغير أميركا أن القادة العرب ال يقبلون باإلمالء، ويرفضون مخاطبتهم بهذه الـصورة المهينـة                

  . والعياذ باهللا مرة أخرى" ما لجرح بميت إيالم.. يهن يسهل الهوان عليهمن "فعال، وإال فسيقال 
هذان الردان، وثانيهما على الخصوص، ال يتناقضان مع الحرص على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية              

وقد اتفق  -وحتى قبل انعقاد القمة، ولكن دون أن يكون شرطاً لها، ألن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية                
 قضية مهمة جداً لخروج لبنـان مـن         -عليه باإلجماع أن يكون العماد ميشال سليمان قائد الجيش اللبناني         

أزمته، كما هي مهمة عربياً وإسالمياً، ولكنه أمر يجب أال يستخدم لتصفية حسابات سياسية كمـا تفعـل                  
  . أميركا

ة وكل الـدول العربيـة       سوري مدعوم من الجامعة العربي     - مصري   -إن تحقيق وفاق عربي سعودي      
مسألة مهمة وضرورية أوالً وقبل كل شيء للوضع العربي ككل، وثانياً لمصر والسعودية وسوريا، وثالثاً               
للبنان وفلسطين والعراق والسودان والصومال، وهو شرط أيضاً لنجاح القمة، بل يجب أن يكـون علـى              

  . رأس أولويات إنجازات قمة دمشق
 -موضوعياً في محتواها وما وراء كلماتهـا عـدا اإلمـالء واالسـتغباء            -بل إن تصريحات ماكورماك     

العربية، وإنهاء كل تضامن عربي على مستوى القمة ومجلس الجامعة          -استهدفت تعميق الخالفات العربية   
العربية، كما استهدفت إطالة أزمة الشعب اللبناني وتكريس عدم انتخاب الرئيس مع التوافق على حكومة               

  . ، وهو ما يمكن أن تؤدي إليه تصريحات ماكورماك من عدم انعقاد القمةوحدة وطنية
ومن يود أن يدرك بعمق الموقف األميركي من السعي الستمرار األزمة اللبنانيـة، واسـتمرار األزمـة                 

 العربية، والسيما بين السعودية وسوريا، فليتابع السعي األميركي المحموم لتـأجيج االنقـسام              -العربية  
 الفلسطيني، وإغراق أزمة العراق بمزيد من سـفك الـدماء، ودعـم االحـتالل األثيـوبي                 -يني  الفلسط

  . للصومال، والتآمر على وحدة السودان، فإدارة بوش هي نفسها حيثما وضعت يديها وأطلقت لسانها
  ١٨/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  كتيبات الظالم لن تطفئ نور الحقيقة .٥٧

  ياسر الزعاترة
احذروا سماسرة  "ين، تشهد بعض المساجد والتجمعات توزيع كتيب تافه عنوانه الرئيس           منذ أكثر من عام   

اإلخـوان  (، أما العنوان الفرعي فهو حملة مشروع الدولة الشيعية الكبرى، حركة حمـاس              "التشيع الجدد 
  ).صادق أمين العباد(، وكتب على غالفه اسم وهمي هو )المسلمون
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يجـري  (كننا نكتب عنه ألن هناك من يواصل طبعه وتوزيعه بالمجـان            الكتيب تافه من ألفه إلى يائه، ل      
، وألن هناك قله قليلة قد ينطوي عليها بعض ما جاء فيه، مع أنـه               !!)تعديله وإضافة بعض الفقرات إليه    

 كلمة، مضافاً إليه عدد من البيانات السياسية واإلعالميـة لحركـة            ٢٠٠٠مجرد نص سخيف في حوالي      
  .د من الصور لقادتها تجمعهم مع بعض القادة اإليرانيين أو اللبنانيين من حزب اهللاحماس، إلى جانب عد

إن حركة حماس اليوم تحمل مـشروع       : "تقول إحدى فقرات الكتيب الذي يفتعل اللغة السلفية بطريقة فّجة         
طه إال  إنها ليست كلمة عابرة، ولكن هذا المشروع الذي مشوا فيه اليوم لـن يـسق              . تشييع فلسطين السنية  

التحذير من هذه الحركة ومحاربتها ومحاربة من يؤازرها، ألنها جماعة بدعية قد خانت ربهـا ودينهـا                 
  ".وأمتها بفعلها المشين هذا

باهللا عليكم هل يمكن لمسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا أن يقول مثـل هـذا الكـالم أو                        
بلة أن يكفّر الشيخ أحمد ياسين وجحافل الشهداء الذين مضوا إلـى            يتبناه؟ هل يمكن لمسلم وّجه وجهه للق      

  !ربهم مبتسمين دفاعاً عن هذه األمة ودينها ومقدساتها؟
هل يمكن لمسلم يعرف الصالة والصيام والقيام، فضالً عن أن يعرف الجهاد أن يقول هذا الكـالم بحـق                   

  !ى الخليج ومن طنجة إلى جاكرتا؟حركة كان لها كل هذا التأثير في واقع األمة من المحيط إل
إنها الحركة التي منحت اإلسالم السنّي مدده وقوته كما يعترف بذلك خيرة العلماء في سائر أنحاء العـالم                  
اإلسالمي، وبالطبع حين هبت للدفاع عن مسرى محمد عليه الصالة والسالم وقـدمت خـالل مـسيرتها               

  .أروع الشهداء
 السنّي وجهه المقاوم الرافض للذل، حين كان متهماً بتـرويج الخنـوع،             إنها الحركة التي منحت اإلسالم    

السيما بعد بروز نموذج حزب اهللا المقاوم في الجانب الشيعي، والذي حقق انتصارات رائعة ال ينكرهـا                 
  .سوى أعمى أو جاهل

الـبعض  حماس هي التي أكدت أن إسالم السنّة ليس دعوة للخنوع للظلم والطغيان، وبالطبع حين كـان                 
يمنحه صورة البائس الذي يطالب الناس بالخضوع للطغيان ما دام يأذن لهم بإقامة الصالة، والـصهاينة،                

  .كما نعلم، يأذنون بذلك، ومعهم كل الطغاة على وجه األرض
إنهم . نتحدى هؤالء الصغار األشقياء أن يأتوا بشاب واحد من حماس غّير مذهبه، أو تخلى عن معتقداته               

  .ذبون ويمارسون التكفير بصفاقة تستحق الرثاءيكذبون ويك
أما في الجانب السياسي، فالحركة تعرف بوصلتها جيداً، وهي ليست محكومة ألحـد، وإذا كانـت لهـا                  
عالقات جيدة مع إيران، فماذا يقول األشقياء عن عالقتها مع المملكة العربية السعودية، وما تحظى بـه                 

العالم اإلسالمي السنّي بشتى أفكاره، األمر الذي يوفر لهـا الـدعم            من دعم في أوساط خيرة العلماء في        
  الشعبي الذي تعتمد عليه منذ نشأتها؟

هل يعني ذلك أننا نكفّر الشيعة؟ كال بالتأكيد، وعلى هذا الغالبية الساحقة من علماء األمة، والسبب أنهـم                  
 الخالفات بين الطرفين فـي المـسائل        يقولون ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، من دون التهوين من شأن            

وإذا كان منهم من يكفّر السنّة فذلك شأنه، لكن أهل السنّة ال يردون علـى التكفيـر                 . الفقهية واالعتقادية 
  .بالتكفير

الكتيب يحذّر مـن  (إن أي مسلم عاقل مهما كان مذهبه الفقهي أو االعتقادي ال يمكن أن يتبنى هذا الهراء         
شّدد التحذير، والغريب أنه ال يتطرق لحركة الجهاد التي تصنف بأنها األقرب إلـى              اإلخوان أيضاً، بل ي   

، ولذلك نميل إلى أن دوافع سياسية هي التي تقف وراءه، مع أن في الظاهرة اإلسـالمية مـن ال                    )إيران
يتورعون عن سب اآلخرين حين يعجزون عن مجاراتهم في ميادين البذل والعطاء وكسب قلوب النـاس                

  .هموعقول
يذكرنا هذا الكتيب التافه من حيث المضمون، واألسوأ من ذلك من حيث الدوافع، يـذكرنا بقائمـة مـن                   
الكتيبات والمطويات التي توزع هنا وهناك، فضالً عن مواقع اإلنترنت، والتـي ال هـدف لهـا سـوى                   



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                    ١٠٢٣:         العدد                  ١٩/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

بحق كبار العلمـاء    ممارسة السب والتشهير بحق الجماعات اإلسالمية المجاهدة والمنافحة عن دين اهللا، و           
من أمثال القرضاوي، فضالً عن الدعاة مثل عمرو خالد وعايض القرني وسواهم، إلى جانـب اسـتعادة                 

  .حروب القرون األولى الفقهية واالعتقادية
إن قلوباً عّمرها اإليمان باهللا، وانشغلت بالدفاع عن دينه وعن هذه األمة المستهدفة ال يمكن أن تتورط في                  

ارسات، ومن هنا فإن على جحافل المؤمنين أن يتصدوا لهـا وألصـحابها، مـن دون أن                 مثل هذه المم  
  .يشغلهم ذلك عن التصدي للتحديات األهم التي تواجه األمة على مختلف األصعدة

  ١٨/٣/٢٠٠٨السبيل األردنية 
  
  كيف لغراب الحرب تشيني أن يصبح حمامة سالم؟ .٥٨

  حسن نافعة
ركي جورج بوش قراره إيفاد نائبه ديك تشيني إلى منطقة الشرق األوسط            منذ أيام قليلة أعلن الرئيس األمي     

والسعي لدى حلفائها للتوصل إلى     " عملية السالم "في مهمة قال إنها تستهدف تأكيد التزام الواليات المتحدة          
ومنذ يوم األحد الماضي بـدأ نائـب        . ٢٠٠٨ي قبل انتهاء عام     سرائيلتسوية دائمة للصراع الفلسطيني اإل    

األول يتعلق  : لفت نظر المراقبين أمران   . لرئيس األميركي بالفعل جولة في المنطقة تستغرق عشرة أيام        ا
بالتوقيت الذي حدده الرئيس األميركي موعداً لهذه المهمة، والثاني يتعلق بالرجل الذي وقع عليه اختياره               

ة لحرب عدوانية شنتها الواليـات      التي تحدث عنها بوش توافق الذكرى الخامس      " السالم"فمهمة  . للقيام بها 
المتحدة على العراق وما تزال مستمرة وأدت، حتى اآلن، إلى قتل أكثر من مليون مدني وجرح وتشريد                 

ولم يجد الـرئيس    . أكثر من أربعة ماليين آخرين، وأعادت هذا البلد العربي الكبير إلى العصور الوسطى            
تبط اسمه دوما بحروب يعرف تماما كيف يشعلها وال         بوش من هو أهل للقيام بهذه المهمة سوى رجل ار         

لذا لم يكن غريبـا أن يـشكك العديـد مـن            . عالقة له من قريب أو بعيد بسالم ال يعرف كيف يصنعه          
المراقبين في طبيعة مهمة تشيني المعلنة وأن يتساءلوا عن حقيقة الدوافع التي حدت بالرئيس األميركـي                

منطقة عادت منها منذ أيام قليلة فقط وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس           إلى إرسال هذا الرجل بالذات إلى       
وألنه يصعب فصل المهمة عن صاحبها فإن البحث عن حقيقتهـا يقتـضي             . بعد أن قامت بجولة مماثلة    

  .التعرف أوالً على شخصية المكلف بها
لي والخارجي معا، فقد    ال جدال في أن وراء ديك تشيني خبرة إدارية وسياسية عريضة في المجالين الداخ             

شغل الرجل فور تخرجه في الجامعة مناصب في البيت األبيض تـدرج فيهـا مـع معظـم الرؤسـاء                    
الجمهوريين الذين تعاقبوا على إدارة الواليات المتحدة منذ الستينات إلى أن وصـل إلـى موقـع كبيـر                   

-١٩٧٨(نوات طويلـة    الموظفين، ومارس العمل التشريعي كنائب في الكونغرس عن والية يومنغ لـس           
، وشغل مناصب تنفيذية عليا كان أهمها منصب وزير الدفاع قبـل أن يـصبح نائبـا للـرئيس                   )١٩٨٩

وخالل الفترات التي حكم فيها الحزب الديموقراطي جّرب رجلنا حظه فـي            . ٢٠٠٠األميركي منذ العام    
 رئـيس مجلـس إدارة   القطاع الخاص وجمع أمواال كثيرة من مناصب مرموقة شغلها كان أهمها منصب         

العمالقة والعابرة للقارات، كما نشط لجمع أموال لحساب مراكـز بحثيـة معروفـة              " هاليبرتون"شركة  
  .التي شغلت زوجته مواقع رفيعة فيها" انتربرايز"بتوجهاتها اليمينية، مثل مؤسسة 

ا، فلم يكن غريبا أن     وألن حجم هذه الخبرات يبدو هائال إذا ما قورن بضحالة ما يمتلكه الرئيس بوش منه              
يصبح ديك تشيني، وعلى عكس ما جرت عليه تقاليد وممارسات النظام األميركي طوال تاريخـه، هـو                 

غير أن هذه الخبـرة الـسياسية واإلداريـة         . ٢٠٠٠الرئيس الفعلي للواليات المتحدة األميركية منذ العام        
فكر يميني متطرف يكاد يصل إلى      : ورةالهائلة اقترنت، لألسف الشديد، بثالث سمات شخصية بالغة الخط        

درجة العنصرية، وميل غريزي الستخدام القوة كوسيلة لحل المشكالت على رغم ما يتصف به من جبن                
  .في سلوكه الشخصي، وفساد أخالقي واضح



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                    ١٠٢٣:         العدد                  ١٩/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

فكر ديك تشيني المتطرف الذي يكاد يصل إلى حد العنصرية السافرة تعكسه مواقف وتصرفات شخصية               
 ضد اقتراح يقضي بأن تكون ذكرى مـيالد         ١٩٧٩ تصويته في مجلس النواب عام       -١: ال تحصى، منها  

 ضد مشروع قـرار يطالـب   ١٩٨٦مارتن لوثر كينغ عطلة رسمية في الواليات المتحدة، وتصويته عام          
حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بإطالق صراح نيلسون مانديال، وتصويته في مناسـبات عديـدة ضـد                

 -٢. تهدف توسيع نطاق خدمات الحكومة الفيديرالية في مجـالي التعلـيم والـصحة            مشاريع قرارات تس  
المعروف بميوله اليمينية ومشاركته الحقا فـي       " انتربرايز"عالقاته الوثيقة في منتصف الثمانينات بمعهد       
  . مع عدد من أبرز قيادات ورموز المحافظين الجدد١٩٩٧تأسيس مشروع القرن األميركي الجديد عام 

ا ميول ديك تشيني الغريزية العتماد القوة وسيلة لتسوية النزاعات فتتجلى من خـالل أدوار مباشـرة                 أم
 دوره -١: لعبها في إدارة العديد من األزمات الدولية حين كان يتولى منصب وزيـر الـدفاع، بخاصـة        

ر المحوري في توسيع وتطوير نطاق ومهمات حلف شمال األطلسي بعد سقوط حلـف وارسـو وانهيـا                
 وإلقـاء   ١٩٨٩عـام   ) ديـسمبر ( دوره المحوري في غزو بنما في كانون األول          -٢. االتحاد السوفياتي 

القبض على رئيسها الجنرال مانويل نورييغا ومحاكمته وسجنه في الواليـات المتحـدة بتهمـة تهريـب          
، ١٩٩٠عام  ) أغسطس( دوره المحوري في كل الحروب التي شنت على العراق منذ آب             -٣. المخدرات

حين كان وزيرا للدفاع في عهد بوش األب، ثم في الحصار الذي فرض على العراق إلى أن تم غـزوه                    
 دوره المحوري في كل األعمال العسكرية       -٤.  حين أصبح نائبا للرئيس بوش االبن      ٢٠٠٣واحتالله عام   

كونيـة علـى    الحـرب ال  " تحت شعار    ٢٠٠١) سبتمبر(التي شنتها الواليات المتحدة عقب أحداث ايلول        
الغريب في األمر أن هذا الرجل، الذي يبدو تواقاً الستخدام القـوة            . بما في ذلك غزو أفغانستان    " االرهاب

العسكرية وكان من أشد أنصار حرب فيتنام أثناء دراسته الجامعية في الستينات، تعمد التهرب من الخدمة                
 الدراسة، ثم أقدم على الـزواج وأنجـب         العسكرية وتمكن بوسائل ملتوية من تأجيلها أربع مرات بحجة        

  .ليحصل على إعفاء نهائي من أداء واجب الجندية حتى ال يزج بنفسه في أتون حرب فيتنام
 -١: وأخيراً فإن فساده األخالقي يتجلى من خالل مواقف وتصرفات عديدة يصعب حـصرها، أهمهـا              

ن الوثائق الخاصـة بمجموعـة      ورفضه لمطالب الكونغرس بالكشف ع    " إنرون"ارتباطه بفضيحة شركة    
تطوير السياسة الوطنية للطاقة، والتي كان تشيني عضوا بارزا فيها، واالحتماء وراء حـصانته كنائـب                

 تورط مدير مكتبه لويس ليبي في فضيحة الكشف عن فاليري بالم عميلة             -٢. للرئيس خوفا من الفضيحة   
كي االشتراك في تزوير وثائق تثبت تـورط        االستخبارات األميركية، بسبب رفض زوجها السفير األمير      

ومن البديهي أنه ما كان لمدير مكتب تشيني أن يتصرف في           . صدام حسين في شراء يورانيوم من النيجر      
مسألة كهذه من تلقاء نفسه واألرجح أن يكون ذلك تم بتعليمات، أو على األقل بموافقة صريحة أو ضمنية                  

التي كان يرأس مجلس إدارتها في الثمانينات علـى         " يبرتونهال" حصول شركة    -٣. من رئيسه المباشر  
عقود ومزايا غير قانونية في العراق تمكنت من خاللها من جمع ثروات هائلة تحوم شـكوك حـول أن                   

هذه الفضائح وغيرها دفعت نائب أوهايو في الكونغرس، دينـيس          . يكون تشيني حصل على نصيبه منها     
ورغم فـشل   .  في أكثر من محاولة لخلعه من منصبه كنائب للرئيس         كوسينيتش، لتقديم الئحة ضد تشيني    

  .هذه المحاوالت إال أن داللتها الرمزية على الصعيد األخالقي ال تخفى على أحد
. فهل بوسع شخصية كهذه أن تلعب دورا إيجابيا في خدمة السالم في الشرق األوسط؟ اإلجابة بـالقطع ال         

إلحاح هنا هو لماذا جاء تشيني إلى المنطقة؟ وما حقيقة المهمة التـي             وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه ب     
أوكلها إليه بوش أو باألحرى أوكلها تشيني إلى نفسه؟ لإلجابة على هذا السؤال يتعين أن نتـذكر ثـالث                   

أن تشيني، وكما سبقت اإلشارة، هو أحد منظّري مـشروع          : األولى. حقائق على جانب كبير من األهمية     
، وبالتالي ترتبط رؤيته لما يتعين القيام به في منطقة الشرق االوسـط ارتباطـاً               "ميركي الجديد القرن األ "

عضوياً بالضرورة برؤيته لدور الواليات المتحدة في النظام العالمي والذي يتعين في تقـديره أن يظـل                 
 يزال يرى فيها مجرد     أنه أحد مهندسي الحرب على العراق التي كان وما        : الحقيقة الثانية . مهيمنا ومنفردا 
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خطوة تتبعها خطوات إلعادة تشكيل منطقة الشرق األوسط بما يتماشى مع مقتضيات الهيمنة األميركيـة               
أنه أحد القالئل الذين يرون أن المشروع األميركي في العراق ربمـا            : الحقيقة الثالثة . المنفردة على العالم  

د، وأن انتصاره النهائي ممكن لكنه مرهون بهزيمـة         يكون تعثر لكنه لم يهزم وما زال قادرا على الصمو         
وفصائل " حزب اهللا "التحالف المناهض للسياسة األميركية في المنطقة والذي تقوده إيران ويضم سورية و             

وفي سياق مثل هذه الرؤية ال أستبعد ابتداء أن تكون لمهمة تشيني عالقـة              . المقاومة الفلسطينية المسلحة  
 والسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، منذ انعقـاد         إسرائيلات التي تجري بين     مباشرة بتعثر المفاوض  

مؤتمري أنابوليس وباريس في نهاية العام الماضي، خصوصاً أن كوندوليزا رايس عادت مـن زيارتهـا               
األخيرة للمنطقة متشائمة من إمكانية كسر الهوة بين اولمرت وعباس وقلقة من شكوك العرب المتزايـدة                

  .ه حقيقة النيات األميركيةتجا
تشيني يعود إذن للمنطقة وهو على دراية تامة بحقيقتين على طرفي نقيض سيسعى بكل الـسبل للعثـور                  

ي المتعنت من عملية التسوية يضعف      سرائيلأن الموقف اإل  : الحقيقة األولى . على خيط رفيع يوفق بينهما    
، وهو أمر ال تملك الواليات المتحدة رفاهيـة         "رفينالمتط"ويقوي تحالف   " المعتدلة"عباس والدول العربية    

 لتقديم تنازالت جوهرية ترى أنهـا تـضر         إسرائيلأن الضغط على    : الحقيقة الثانية . السماح باستمراره 
. بمصالحها يبدو أمراً غير وارد في الظروف الراهنة، فضال عن أنه غير مقبول أميركياً في واقع األمر                

شيني هو إضعاف محور المتطرفين تمهيدا لضربه والقـضاء عليـه، ولـيس             وألن غاية ما يسعى إليه ت     
ي أو حله، فسوف يسعى لحل المعضلة الماثلـة أمامـه           سرائيل اإل -بالضرورة تسوية الصراع الفلسطيني     

  :بسلسلة من خطوات مسرحية يمكن تصويرها على النحو التالي
والعمل على  " غير الشرعية " يسمى بالمستوطنات     بأهمية القيام بخطوة عملية لتفكيك ما      إسرائيل إقناع   -١

 إسـرائيل إظهار هذه الخطوة، من خالل حملة دعائية ضخمة، وكأنها تشكل تحوالً نوعياً في اتجاه تنفيذ                
 إقناع السلطة الفلسطينية بأن هذا الـرد        -٢. اللتزاماتها يستوجب رداً مماثال من جانب السلطة الفلسطينية       

 لتفكيك البنية التحتية للفصائل المسلحة      إسرائيللية عسكرية كبيرة ومنسقة مع      يجب أن يأتي على شكل عم     
في الضفة الغربية واستعادة السيطرة الميدانية على قطاع غزة، وتصويرها كخطوة ال يمكن من دونهـا                

 بأن   إقناع الدول الحليفة لها في المنطقة      -٣. الشروع في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المأمول قيامها       
الخطوات السابقة لن تستطيع أن تؤتي ثمارها إال إذا كانت تمهد لضربة عسكرية كبـرى ضـد إيـران،        

إذا لزم األمر، وإعادة التأكيد على صعوبة قيام دولة فلسطينية تتعـايش فـي   " حزب اهللا"وربما سورية و    
  . في ظل وجود وبقاء نظم وتنظيمات متطرفة من هذا النوعإسرائيلسالم مع 

ا صح هذا التحليل، والذي نعتقد أنه ال يبعد كثيراً عما يجري على أرض الواقع، يتـضح بجـالء أن                    وإذ
مهمة تشيني الحقيقية في المنطقة تمهد لحرب جديدة أكثر مما تمهد لتسوية يمكن التوصل إليها قبل نهاية                 

ـ      ٢٠٠٨عام   وتـدرك اإلدارة  . ا، كما تقول اإلدارة األميركية أو كما يتصور بعض المحللين فـي منطقتن
األميركية أنه لم يبق أمامها سوى شهور قليلة لحسم ملفات عديدة ما تزال مفتوحة في الـشرق األوسـط                   

ورغم أن اإلدارة األميركية الحالية تـدرك فـي         . وأن هذا الحسم لم يعد ممكناً إال بعملية جراحية كبيرة         
قتل المريض بدال من شفائه، إال أن رؤيتهـا         الوقت نفسه أنها عملية محفوفة بالمخاطر وربما تؤدي إلى          

االيديولوجية لطبيعة الصراع في العالم وفي المنطقة تجعلها تصور لها عدم وجود بدائل أخرى أفضل أو                
فكل البدائل األخرى تعني أن عليها أن تسلم بخسارتها للحرب في العراق، وبأن هذه الخـسارة                . أقل كلفة 

حـزب  "ان، تتعلق بسالحها النووي، ولسورية، تتعلق بالجوالن، ولــ          تفرض عليها تقديم تنازالت إلير    
وألنه لـيس   . ، تتعلق باألراضي الفلسطينية المحتلة    "حماس"، تتعلق بالمعادلة السياسية في لبنان، ولـ        "اهللا

  .من المتصور منطقياً أن تستسلم هذه اإلدارة، فاالحتمال األرجح أن تقامر بكل ما تبقى لديها من أرصدة
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وكل ما نتمناه أن تتعلم النظم العربية من دروس         . ذا تبدو الشهور المقبلة هي األخطر في تاريخ المنطقة        ل
التاريخ وتستفيد من أخطاء الماضي كي تتمكن هذه المرة من تجنب التقاط قطعة الجبن مـن المـصيدة                  

  .رةنفسها التي نصبت لها دائما والتي يبدو أنها ما تزال منصوبة وبإحكام هذه الم
  ١٩/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  مراكز االستطالع المفبرك .٥٩

  عصام شاور. د
للمرة األولى التي يظهر فيها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية تفوقاً لصالح رئيس الوزراء              
السيد إسماعيل هنية وحكومته، كما يظهر ارتفاعاً ملحوظاً في شعبية حماس في كل من الضفة الغربيـة                 

  .وقطاع غزة
المتابع للنتائج التي تعلنها مراكز استطالعات الرأي في مناطق السلطة الفلسطينية يجـد أنهـا تختلـف                 
اختالفاً كلياً بالمقارنة مع نتائج استطالعات أجرتها جهات أخرى، مثل قناة الجزيرة وصـحيفة القـدس                

  .ووكالة معاً اإلخبارية
 لصالح السيد هنية وحكومته، كانت مراكز استطالع        ففي الوقت الذي أظهرت فيه تلك المواقع تفوقا كبيرا        

الرأي في مناطق السلطة تظهر العكس تماماً، ولكن لماذا تتغير سياسـة المركـز الفلـسطيني للبحـوث                  
السياسية والمسحية فجأة ؟؟؟، ال اعتقد أن التبني المفاجئ للشفافية هو السبب، كما ال اعتقد بصحة النتائج                 

  ". السالم"ائج الحقيقية لن تكون سارة بتاتا لمعسكر التي صرح بها، وأن النت
 - )إسـرائيل (أي   -من استرداد حماس لشعبيتها وخاصة في الـضفة ، ألنهـا            ) إسرائيل(أرادوا إخافة   

استباحت الضفة الغربية، وخذلت المفاوض الفلسطيني وأحرجت موقفه وأضعفته، وألنها كذلك ارتكبـت             
ي تلقف  سرائيلعب الفلسطيني السكوت عنها، ولذلك نجد أن اإلعالم اإل        جرائم مذهلة في غزة ال يمكن للش      

  . نتائج االستطالع وألقى بالالئمة على أيهود باراك
سالم فياض كحكومة ضعيفة، وانه يجب العمل على تـدارك األمـر            . األمر الثاني هو إظهار حكومة د     

يصب في صالح التوجهات داخل حركة      بالسرعة الممكنة حتى ال تتدهور شعبية حركة فتح بسببها، وهذا           
فياض الحالية، وتشكيل حكومة غالبية وزرائها من حركـة فـتح، مـع             . فتح التي تطالب بحل حكومة د     
سالم فياض في منصبه، وهذا ما ألمح إليه السيد نبيل عمرو قبل أشهر في              . اإلبقاء على رئيس الوزراء د    

  . إحدى مقاالته
، وال  -حسب اعتقـادي   -أي مدار حديثي هو ألهداف واضحة ومحددة        إذن علينا إدراك أن استطالع الر     

يمكن البناء عليه وال اإلشادة به وبنزاهته ألنه سيخرج علينا بعد فترة بسيطة ليعكس النتائج، وحينهـا ال                  
  .يمكن لمن أعطوه الثقة أن يسحبوها فيتهموا بأنهم حين تكون األمور في صالحهم قبلوها وإال رفضوها

  ١٩/٣/٢٠٠٨سطين صحيفة فل 
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  :كاريكاتير .٦٠
  

  
  ١٩/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 


