
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  "أنابوليس" عن انهيار عملية السالم التي انطلقت من اإلعالن عباس يدرس ":المنار"

   فقط وال تهدئة مجانية مع االحتالل مصرياًمعبر رفح سيكون فلسطينياً: الزهار
  تصيب طائرة إسرائيلية وتجبرها على مغادرة أجواء غزة" القسام"وحدة الدفاع الجوي في 

  إسرائيل ترفض الهدنة مع حماس حفاظاً على عباس
  ل مطالبهاعلى تعدي حماس في غزة إلجبار" جوالت جديدة من العنف" أوساط أمنية

   غير مشروعبما في ذلك القدس الشرقية بناء المستوطنات في األراضي المحتلة: أوروبا
 "حماس"حول أفضلية التفاوض مع  مركز دراسات األمن القومي اإلسرائيليدراسة ل

ـ    خريطة "اللجنة الثالثية تتمسك ب
ــق ــاض وو" الطري ــزر في  فري

   االستيطان والحواجزانينتقد
  

 ٤ص ... 

 ١٥/٣/٢٠٠٨١٠١٩السبت 

 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠١٩:         العدد                  ١٥/٣/٢٠٠٨سبت ال :التاريخ

    :السلطة
 ٥  "أنابوليس" عن انهيار عملية السالم التي انطلقت من اإلعالن عباس يدرس ":نارالم" .٢
 ٥   الحكومة المقالة تحذر من تصاعد عدوان موسع عقب اللقاء الثالثي .٣
 ٦   "يةإسرائيل"البرغوثي يدعو السويد لوقف استيراد أسلحة مصطفى  .٤
 ٦   بوقف االستيطانإسرائيلمعيار الرهان على الدور األمريكي هو قدرته على إقناع : أبوعمرو .٥
 ٦   بناء منزل الشهيد محمد شحادة الذي هدمته قوات االحتاللبإعادةهنية يتعهد  .٦

    
    :المقاومة

 ٦    فقط وال تهدئة مجانية مع االحتالل مصرياًمعبر رفح سيكون فلسطينياً: الزهار .٧
 ٧    تريد هدوءاً في غزة ال يشمل الضفة في محاولة لتعزيز الفصل بينهما"إسرائيل"": الجهاد" .٨
 ٧  بعد هذه الجرائم هي جريمة بحق الشعب] لثالثيا[مشاركة السلطة في اللقاء ": حماس" .٩
 ٧   "إسرائيل"تدعو لوقف المفاوضات مع " الشعبية" .١٠
 ٧   من تنفيذ هجوم علي غزة"إسرائيل" تحذر "كتائب القسام" .١١
 ٨  بالصواريخئيلإسراالفصائل تواصل قصف جنوب  .١٢
 ٨   ة وتجبرها على مغادرة أجواء غزةيإسرائيلتصيب طائرة " القسام"وحدة الدفاع الجوي في  .١٣
 ٩   يسرائيل تناشد العالم حماية الفلسطينيين من التطهير العرقي اإل"الجبهة الديمقراطية" .١٤
    

    :يائيلسراإلالكيان 
 ٩  إسرائيل ترفض الهدنة مع حماس حفاظاً على عباس .١٥
 ٩   "٢٢ أف"إسرائيل ستطلب من واشنطن مجددا طائرات ": جيروزاليم بوست" .١٦
 ٩    حذرت سوريا سرا بشأن حزب اهللا"إسرائيل" .١٧
١٠  حزب اهللا وراء عملية القدس: خبراء إسرائيليون .١٨
١٠   إسرائيلي حائز على نوبل يدعو لدولتين دون إخالء المستوطنات .١٩
١٠   على تعديل مطالبها حماس في غزة إلجبار" جوالت جديدة من العنف" أوساط أمنية .٢٠
١١  الجيش اإلسرائيلي يدعو إلى مفاوضات مع سورية: معاريف .٢١
١١   دمشق تتريث في اإلعالن عن نتائج التحقيق في اغتيال مغنية: إسرائيل .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١١  حذّرني من مخطط الغتياليهو من ي مكتب رئاسة عرب: صالحرائد الشيخ  .٢٣
١٢  األسرى الفلسطينيون يحملون المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار االحتالل .٢٤
١٢    ضد الجدارإصابة متضامنين بعيارات مطاطية في مظاهرة بلعين .٢٥
١٢  دون وقع إصاباتسرائيلية على بيت حانون غارة إ .٢٦
١٢  عائلة فلسطينية تشيع شهيدا ظنا منها أنه ابنها لتكتشف أنه جريح برعاية عائلة الشهيد .٢٧
   

   :اقتصاد
١٢  %٨٠ تنامي نسبة الفقر في قطاع غزة إلى يبينتقرير  .٢٨
 ١٣  غالء المعيشة يسجل ارتفاعاً خالل الشهر المنصرمل  الفلسطينيمؤشرال .٢٩
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   :صحة
 ١٣  ارتفاع عدد الشهداء من المرضى نتيجة الحصار على قطاع غزة .٣٠
   

   : األردن
١٣   عن منعهم تقديم العزاء بمنفذ عملية القدسإسالميو األردن يطالبون باعتذار الحكومة  .٣١
١٣  فـي معرض باريس الدولي للكتاب" إسرائيل"رابطة الكتاب تندد بمشاركة  .٣٢
   

   :لبنان
١٣  مأساة فلسطين تتسبُب باالضطراب في المنطقة: السنيورة أمام قمة داكار .٣٣
   

   :، إسالميعربي
١٤  مؤتمر السالم في موسكو فرصة للتقدم نحو تسوية سلمية في الشرق األوسط: موسى .٣٤
١٤   والفلسطينيينإسرائيلمساع لتثبيت التهدئة بين : مصر .٣٥
١٤   ية السالم ويطيح بفكرة بوش لحل الدولتيناستمرار االستيطان سيقضي على عمل: صبيح .٣٦
١٥  ي لغزةسرائيليدين اإلرهاب اإل: البيان الختامي للقمة اإلسالمية .٣٧
١٥  ال منطقة سالم متوسطية من دون تسوية القضية الفلسطينية: الرباط .٣٨
١٥  مفكرون وأكاديميون يطالبون بفك الحصار عن أهل غزة: قطر .٣٩
١٦   "إسرائيل"جزائريون ينشطون لتجريم احتفاء معرض باريس بـ  .٤٠
   

   :دولي
١٦   غير مشروعبما في ذلك القدس الشرقية بناء المستوطنات في األراضي المحتلة: أوروبا .٤١
١٦  اإلسرائيليون والفلسطينيون ال يفعلون ما يكفي: رايس .٤٢
١٦  رايس سمحت للجنراالت األمريكيين بالتجول في الضفة الستكشاف الواقع .٤٣
١٧   راهيةاليهود يواجهون شكال جديدا من العداء مقنعا بالك: واشنطن .٤٤
١٧   ألمانيا على خط المؤتمرات لدعم أجهزة السلطة الفلسطينية  .٤٥
١٧  " حماس"برلين متمسكة بمقاطعة : ميركل .٤٦

   
    :يرارقت

١٧  "حماس"التفاوض مع حول أفضلية  يسرائيلمركز دراسات األمن القومي اإلدراسة ل .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  محسن محمد صالح... قراءة في نتائج االنتخابات الماليزية .٤٨
٢٤  آفي يسسخروف ... الرئيس يائس .٤٩
٢٦  سيد علي... دحالن في كل مكان .٥٠
٢٨  شفيق الحوت... !فلسطين القضية واألبناء المتحاربون .٥١
    

 ٣٣  :كاريكاتير
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***  
  
   االستيطان والحواجزان فريزر ينتقدفياض وو" خريطة الطريق"اللجنة الثالثية تتمسك بـ .١

:  أسـعد تلحمـي    ، محمد يونس  - الناصرة   ،رام اهللا  نقالً عن مراسليها في    ١٥/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 أنـابوليس  منذ مـؤتمر     األول اجتماعها   أمس اإلسرائيلية   - الفلسطينية   - األميركيةعقدت اللجنة الثالثية    

 وليام فريزر، وبمشاركة إسرائيلية منخفضة المستوى، ما اعتبر إشـارة مـن             األميركيبرئاسة الجنرال   
وفـوجئ الجانبـان     .رتبة على مشاركتها في هذه اآلليـة       تنصلها من االستحقاقات المت    إلىالدولة العبرية   

 رئيس  إلى بخفض إسرائيل مستوى مشاركتها في االجتماع من وزير الجيش           أمس والفلسطيني   األميركي
 والسياسية في الوزارة عاموس غلعاد، وهو ما اعتبره الفلسطينيون تهرباً إسـرائيلياً مـن               األمنيةالهيئة  

  .، خصوصا تجميد االستيطان"خريطة الطريق" من األولىتطبيق المرحلة 
وكرر رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض في اجتماع اللجنة الثالثية مطالبة إسرائيل بتنفيذ ما اتفـق                

 أنوذكر ناطق باسمه انه شدد في االجتماع على         . ، خصوصا تجميد االستيطان   أنابوليسعليه في مؤتمر    
وقال فياض في بيان صحافي عقب       .في المستوطنات خرقا لالتفاق    إضافي حجر   أيالفلسطينيين يعتبرون   

 ذلك يقـوض إمكـان قيـام دولـة          أن"االجتماع انه طالب بالوقف الشامل لألنشطة االستيطانية، معتبرا         
، "إن تجميد األنشطة االستيطانية يمثل حجر الزاوية في اإلبقاء على هذه اإلمكانيـة            : "وأضاف". فلسطينية

 في األسابيع الخمسة بعد     أصدرت إسرائيل   أنوابلغ فياض االجتماع     . الفلسطينية المستقلة   الدولة إقامة أي
 بكثير مما صادقت إسرائيل على بنائه       أعلى وحدة سكنية استيطانية، وهو عدد       ٧٤٧أنابوليس عطاء لبناء    

ـ األشهرفي   رهـا   أعلنـت إسـرائيل قرا     خيـراً أو: "وأضاف).  وحدة ١٣٨ (أنابوليس التي سبقت    ١١ ال
هذا ليس تجميداً وفق    : "، مستنكرا " وحدة سكنية في مستوطنة غفعات زئيف      ٧٥٠االستمرار في بناء نحو     

علينا التزامات في الحكم واإلدارة، بما في ذلك        : "وفي شأن االلتزامات الفلسطينية، قال فياض      ".أي معيار 
على هذا الصعيد رغم االجتياحـات      في مجال األمن، ونقوم بجهود جدية وثابتة لتنفيذها، وحققنا نجاحات           

  ".واالعتداءات اإلسرائيلية
  ".اإلرهابمحاربة "من جانبه، طالب غلعاد رئيس الوزراء الفلسطيني بما اسماه 

فريزر انتقادات إلسرائيل بسبب مواصلة االستيطان وعدم تخفيف الحواجز العسكرية في            وجه الجنرال و
 البؤر  إزالةمالحظات على مواصلة إسرائيل االستيطان وعدم       وقدم فريرز في االجتماع      الضفة الغربية، 

، كمـا قـدم للجانـب الفلـسطيني         عسكرية حواجز   إزالةاالستيطانية وعدم فتح مؤسسات القدس وعدم       
وجمع السالح واعتقال الخاليا التي تخطط      " المطلوبين" ظاهرة   بإنهاءمالحظات عن ضرورة قيام السلطة      

منية واقتصادية ومسائل تتعلق بآليـات التنـسيق بـين          أ قضايا   أيضاًتماع  وناقش االج . لعمليات عسكرية 
 أن إال الجانـب الفلـسطيني،      إلـى ورغم المالحظات التي قدمها فريـزر       .  والسلطة الفلسطينية  إسرائيل

  . جوهريةوأكثرمالحظاته ومطالبه من الجانب اإلسرائيلي كانت اكبر 
 اخـذوا علـى     األميـركيين "بعد االجتماع بأن    " نس برس فرا"من جانبه، صرح مسؤول إسرائيلي لوكالة       

 ال وجود لمـشاريع جديـدة       أنوأجبنا  ...  ما يكفي من الحواجز    إزالةإسرائيل مواصلة االستيطان وعدم     
".  تسوية دائمة  إطارلالستيطان بل ورشات تقع ضمن مجمعات استيطانية تريد إسرائيل االحتفاظ بها في             

 ناشطين فلسطينيين في بيت لحـم       أربعةاغتيال  " جدوى" عن تحفظاته عن      عبر األميركي الوفد   أنوتابع  
  ".اإلرهابعدم مكافحة "، كما أخذ على السلطة األربعاء

أكـد   :الوكـاالت عـن    محمد هـواش و    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٥/٣/٢٠٠٨ النهاروجاء في   
دا بالتزاماتهما المنـصوص عليهـا فـي         لم يتقي  ]الفلسطيني واإلسرائيلي [الجانبين" أميركي إن    دبلوماسي

وعدم اتخاذ إسـرائيل مـا      " اإلرهاب"خريطة الطريق، مشيراً إلى قصور الجانب الفلسطيني في مكافحة          
  . يكفي من اإلجراءات لتسهيل حياة المدنيين الفلسطينيين
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-لفلسطينية ا: (أعلنت اآللية الثالثية :١٥/٣/٢٠٠٨األيام الفلـسطينية  أرناؤوط في كتب عبد الرؤوف    و
المواضيع التي لم تِف األطراف بتنفيـذ       "أنها فحصت   : في ختام اجتماع لها أمس    ) األميركية-اإلسرائيلية  

كما وتباحثت في طرق تسريع العملية وجعل التزام األطراف بـشروط           . التزاماتها تجاهها، وأسباب ذلك   
لنظر؛ ما ساعد المشاركين علـى  وكان هناك تبادل ودي وصريح لوجهات ا. خارطة الطريق أكثر فاعلية 

  ".الوصول إلى فهم أفضل للقضايا شديدة التعقيد
قال مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسـمه        : وكاالتنقالً عن ال   ١٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأوردت  

وقال المسؤول  ". وهم" غياب باراك يعكس شكوكه بشأن مفاوضات السالم التي وصفها ذات مرة بأنها              أن
واعتاد بعض الدبلوماسيين على وصف غلعـاد       ". ر انه يرغب في حضور اجتماع يتم توبيخه فيه        لم يشع "

  ". دائما يقول ال" انه إلى هذا الوصف يرجع أنوأوضح أحدهم ". الدكتور ال "بأنه
  ".  لها من الصحةأساسكل الشائعات بشان وجود توتر ال "وقال غلعاد قبل االجتماع 

  
  "أنابوليس" عن انهيار عملية السالم التي انطلقت من عالناإل عباس يدرس ":المنار" .٢

ـ      أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلـغ زعيمـا         ) المنـار(كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى ل
 وبوضوح عن رؤيته التشاؤمية لطريقة استمرار ومواصـلة         اإلعالن إلىعربيا التقى به مؤخرا أنه يميل       

ـ   .لحاليوسير عملية السالم بشكلها ا     أن الرئيس عبـاس يـرى بـأن عمليـة          ) المنـار(وقال المصدر ل
 تقترب اآلن من نهايتها دون تحقيق أية نتائج على األرض، بل بالعكس تماما، حيـث أقـدمت                  أنابوليس
 تغيير الطابع القائم على األرض، وهذا       إلى على الكثير من الخطوات أحادية الجانب التي تهدف          إسرائيل

ضاف أو . اتفاق مقبول مع الجانب الفلسطيني في المرحلة القادمة        إلىيدا يصعب الوصول    يخلق واقعا جد  
 لم يخفي للزعيم العربي مخاوفه من انهيار مدوي لعملية السالم التـي انطلقـت مـن                 عباسالمصدر أن   

  . أنابوليس، يؤثر بشكل سلبي على االستقرار في المنطقة
 ١٤/٣/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 

  
  لمقالة تحذر من تصاعد عدوان موسع عقب اللقاء الثالثي الحكومة ا .٣

ية األمريكية مقدمة لعـدوان     سرائيل حذرت الحكومة الفلسطينية من أن تكون اللقاءات الفلسطينية اإل         :غزة
أوسع على الشعب الفلسطيني، معربة عن قلقها تواصل في التنسيق األمني ضد المقاومة وضد فـصائل                

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في بيان لـه          . ص عليه خارطة الطريق   العمل الوطني وفق ما تن    
إن الحكومة تابعت باهتمام بالغ اللقاء الذي عقده سالم فياض مع الممثـل الرسـمي لـوزارة الحـرب                   "

تعتبر الحكومة  "وأضاف  ". ...الصهيونية عاموس جلعاد والجنرال األمريكي وليام فريزر أمس في القدس         
اللقاءات بين شخصيات فلسطينية وقادة العدو جريمة بحق دماء شعبنا وشهدائه األبـرار عبـر               استمرار  

إعطاء الغطاء السياسي لالحتالل الرتكاب المزيد من الجرائم، وضربة بحق اإلجماع الوطني الذي يصر              
نهار بحق  ي الذي يتبجح بجرائمه ليل      سرائيلعلى وقف كل أشكال اللقاءات والمفاوضات مع االحتالل اإل        

ورأت الحكومة في لقاء فياض مع مسؤولين أمنيين بهذا المـستوى مـن             ". المواطنين األبرياء واألطفال  
ية يحمل مضامين خطيرة في وقت ترتكب قوات االحتالل المجازر البشعة ضـد             سرائيلوزارة الحرب اإل  

 يكذب االدعاءات التي تشدق     هذا اللقاء "وأشار النونو إلى أن      .الشعب الفلسطيني بأوامر من هذه الوزارة     
  ".بها البعض حين أعلن وقف كل اللقاءات مع االحتالل مشترطا بالتهدئة الشاملة

 باالستيطان  أوية مستمرة سواء بالقتل     سرائيل وال زالت االعتداءات اإل    إليهاوقال إن التهدئة لم يتم التوصل       
ضرب لكل الشروط الـسابقة وفقـدان        بتدنيس المقدسات وخاصة المسجد األقصى المبارك مما يعني          أو

 شعبها واستمرار الرهان على لقاءات عبثية ومفاوضات تخـدم االحـتالل            أمامرئاسة السلطة مصداقيتها    
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وحده وتكرس أشكال عدوانه على شعبنا وتعطيها غطاء وشـرعية مـن قبـل األطـراف الفلـسطينية                  
  .المفاوضة

  ١٥/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  " يةإسرائيل"د لوقف استيراد أسلحة البرغوثي يدعو السويمصطفى  .٤

مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنيـة الفلـسطينية         .التقى النائب د   : أمين أبو وردة   -نابلس  
 فـي ظـل     "إسـرائيل "بوزيرة التجارة السويدية ايوا بجورلينغ، التي دعاها لوقف استيراد األسلحة مـن             

البرغـوثي    منعت سلطات االحـتالل    أنللقاء في رام اهللا بعد      وعقد ا  .اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني   
 القدس المحتلة، حيث كان مقررا عقد اللقـاء هنـاك رغـم تقـدم               إلىللمرة الرابعة عشرة من الوصول      

  .الحكومة السويدية بطلب للسماح للبرغوثي بزيارة القدس واالجتماع مع الوزيرة السويدية
  ١٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   بوقف االستيطانإسرائيلمعيار الرهان على الدور األمريكي هو قدرته على إقناع : مروأبوع .٥

 أكد وزير الخارجية الفلسطيني السابق زياد أبو عمرو أن االجتماع الثالثي المرتقب اليوم بـين                :رام اهللا 
ف عدوانهم علـى    يين بوق سرائيليين واألمريكيين، إذا لم ينجح في الضغط على اإل        سرائيلالفلسطينيين واإل 

وأوضح أبو عمرو في تـصريحات خاصـة         .الفلسطينيين ووقف االستيطان، فإنه سيكون عديم الجدوى      
أن الرهان على الجهد األمريكي يمكن أن يصدق إذا نجح األمريكيون في الضغط علـى               " قدس برس "لـ
الفلـسطينيون التزامـاتهم،    يين لتنفيذ التزاماتهم للمرحلة األولى من خارطة الطريق بعد أن نفذ            سرائيلاإل

وعلى رأس ذلك وقف االستيطان، وإذا تم تحقيق ذلك فإنه إنجاز كبير، أما إذا استمر االستيطان والعدوان                 
وشدد أبو عمرو على القول بأن المفاوضـات ال          .فإن المفاوضات تصبح مضيعة للوقت، على حد تعبيره       

الذهاب إلى المفاوضات على حساب المقاومة،      ونفى أبو عمرو أن يكون       .يجب أن تكون بال سقف زمني     
     .لكنه قلل من أهمية النتائج المتوقعة منها ومن المقاومة إذا لم يتكامل النضال السياسي مع المقاومة

  ١٤/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
   بناء منزل الشهيد محمد شحادة الذي هدمته قوات االحتاللبإعادةهنية يتعهد  .٦

 مع عوائـل الـشهداء       هنية عصر اليوم اتصاال هاتفياً     إسماعيل المقال   أجرى رئيس الوزراء  : ألفت حداد 
 الذين سقطوا في مدينة بيت لحم وهم محمد شحادة، وعماد الكامل، وعيـسى مـرزوق وأحمـد                  األربعة
وألقى هنية كلمة فـي     . حيث قام بتعزيتهم مؤكدا أن هذه الدماء المباركة لن تضيع سدى بإذن اهللا            . البلبول

على وحدة الشعب الفلسطيني فـي الـضفة والقطـاع ووحـدة الـدم              "عبر الهاتف أكد فيها     بيت العزاء   
بتكفل الحكومة الفلسطينية باعادة بناء نجلها الشهيد محمـد شـحادة           "وأبلغ هنية عائلة شحادة     ". الفلسطيني

  ."الذي هدمته قوات االحتالل
  ١٤/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  قط وال تهدئة مجانية مع االحتالل  ف مصرياًمعبر رفح سيكون فلسطينياً: الزهار .٧

 محمود الزهار القيادي البارز في حماس مساء الجمعة في مهرجان نظمته الحركة في سـاحة                قال: غزة
المسجد العمري في جباليا شمال قطاع غزة لتكريم عائالت الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في العملية               

أنه لن تكون هناك تهدئة من طـرف        "لساخن شمال قطاع غزة     ية التي أطلق عليها اسم الشتاء ا      سرائيلاإل
واحد، وإنما التهدئة تعني وقف كل إشكال العدوان في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأيضا فـك                 

) إسـرائيل (إذا استمعتم إلى العدو     " : وأضاف. كل أنواع الحصار بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر         
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 فال تصدقوه، فنحن الذين نفرض شروطنا عليه اليوم وال تهدئة مجانيـة علـى               يقول أنه ال يريد التهدئة    
وفيمـا يتعلـق     ".اإلطالق  وعندما تحدثوا عن تهدئة وأرادوا أن تكون فقط بقطاع غزة رفضنا شروطهم             

" مؤكـدا " المعبر سيفتح ولن تكون الشروط وال الظروف التي كانت سابقاً    "بفتح معبر رفح قال الزهار أن       
ركته ألي وجود أجنبي في المعبر مؤكدا  رفضه ألي اتفاق دولي جديد حول معبر رفح والمعبر                 رفض ح 

  ".سيبقى عربيا فلسطينيا ومصريا
  ١٥/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   تريد هدوءاً في غزة ال يشمل الضفة في محاولة لتعزيز الفصل بينهما "إسرائيل "":الجهاد" .٨

 إسـرائيل  مقرب من أمينها العام رمضان شلح        الجهادحركة  حمل قيادي في    :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
التجربة لم يكتب لها النجاح ألنه ال يمكن استمرار الحديث          : "مسؤولية الفشل في التوصل إلى تهدئة، وقال      

ولفـت  ". ية سوى المقاومة  سرائيلال يوجد خيار يمس بالهيبة اإل     ... عن تهدئة في ظل استمرار االغتياالت     
وهـذا  ... تريد تهدئة بطريقتها بمعنى أن تستمر االغتياالت فتخاف المقاومة وتتراجـع            "إسرائيلإلى أن   

المصريون : "وعن إمكان تشغيل معبر رفح، قال      ".ال توجد تهدئة من جانب واحد     : "، مضيفا "غير منطقي 
الرد علـى   أخبرونا أن التهدئة هي المدخل لحل مشكلة المعبر، لكننا نقول إنه ال يوجد أمامنا خيار سوى                 

 ".ي حتى لو كان الثمن هو المعبرسرائيلالتصعيد اإل
  ١٥/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  بعد هذه الجرائم هي جريمة بحق الشعب ] الثالثي[مشاركة السلطة في اللقاء ": حماس" .٩

 أمريكـا،  الثالثـي،  [مشاركة السلطة في اللقاء   "، سامي أبو زهري، إن       حماس حركةقال المتحدث باسم    
 بعد كل هذه الجرائم الصهيونية والدماء الفلسطينية الطاهرة التي لم تجف، هي جريمة              ]لطة، الس "إسرائيل"

ورأى أن غياب وزير الدفاع اإلسرائيلي عـن        ". في حق الشعب الفلسطيني وطعنة غادرة لدماء الشهداء       
غير معنـي حتـى     يؤكّد أن االحتالل ال ينظر إلى الممثلين الفلسطينيين إال على أنهم أدوات، وأنه              "اللقاء  

  ".باللقاء معهم
  ١٥/٣/٢٠٠٨األخبار 

  
   "إسرائيل"تدعو لوقف المفاوضات مع " الشعبية" .١٠

دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر رئيس الـسلطة             :  القدس المحتلة 
للقـاءات مـع    محمود عباس ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، إلى اتخاذ موقف جاد ومسؤول بوقف ا            

االحتالل الذي يتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وللحد األدنى من قرارات الـشرعية الدوليـة،               
مطالبا بالعودة للحوار الوطني الفلسطيني لبناء إستراتيجية موحدة لمواجهة المخاطر المحدقـة بالـشعب              

بل ماذا؟ هل تريد حماس أن تتكيـف مـع          هذه التهدئة مقا  "وانتقد مزهر دعوات التهدئة قائالً       .الفلسطيني
الوضع الدولي والمتطلبات الدولية؟ هل الرئيس عباس يسعى للتهدئة من أجل العودة للمفاوضـات علـى                

  ".أساس خريطة الطريق التي تعمل على استئصال المقاومة بالضفة الغربية؟
  ١٥/٣/٢٠٠٨الدستور 

   
   غزةى من تنفيذ هجوم عل"إسرائيل" تحذر "كتائب القسام" .١١

 القسام في تـصريح صـحافي نحـذر العـدو            كتائب قال أبو عبيدة الناطق باسم     : أشرف الهور  -غزة  
 برد عنيف، مشيراً الى     إسرائيلوتوعد أبو عبيدة     .الصهيوني من أي عدوان أو جريمة جديدة في القطاع        

لية الصنع علـى    ي، الى جانب اطالق صواريخ مح     سرائيلأن فصيله سيهاجم المدن الواقعة في العمق اإل       
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وقال لن يسلم االحتالل من ضرباتنا في الضفة الغربية وفي أرضنا            .ية المحيطة بالقطاع  سرائيلالبلدات اإل 
وأشار الناطق باسم القسام الى أن التحليق المستمر لطائرات التجسس والحربية والمروحية،             .١٩٤٨عام  

مرار المحرقة في القطاع وظهور بوادر جـرائم        باالضافة الى التصريحات المتواصلة لقادة االحتالل باست      
  .جديدة في الضفة الغربية استمرارا لهذه المحرقة، تنذر بهجوم مرتقب على القطاع 

  ١٥/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  بالصواريخ"إسرائيل"الفصائل تواصل قصف جنوب  .١٢

 ١٩٤٨لسطين الفلسطينية قصف جنوب ف واصلت فصائل المقاومة:  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 
بالصواريخ المحلية الصنع ردا على اعتداءات جيش االحتالل خصوصا ضد المقاومين في الضفة 

 بثالثة صواريخ إسرائيلالغربية، وأعلنت سرايا القدس عن أنها قصفت صباح أمس بلدة سديروت جنوب 
قذيفة نحو  صاروخا و٣٨تبنت أول من أمس إطالق " السرايا"وكانت . من طراز قدس محلية الصنع

قصفت "وفي السياق، قالت كتائب المقاومة الوطنية إنها . ية قريبة من قطاع غزةإسرائيلبلدات ومواقع 
مقاتليها أطلقوا صاروخين من نوع مقاومة "إن " الكتائب"وقالت ". بلدة سديروت بالصواريخ صباح أمس
خاضوا "عن أن مقاتليها " ائب القسامكت"من ناحيتها أعلنت   ".يةسرائيلمطور محلي الصنع نحو البلدة اإل

". في مدينة قلقيلية في الضفة فجر أمس) نابلس(ية اجتاحت شارع إسرائيلاشتباكات عنيفة مع قوات 
حمالت االعتقال والمالحقة "واستهجنت الحركة قيام أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة الغربية بـ 

همة في الليلة قبل الماضية، في تواطؤ مفضوح وتنسيق للمقاومين في النهار وإكمال جيش االحتالل للم
 ".أمني غير مسبوق مع قتلة شعبنا

  ١٥/٣/٢٠٠٨البيان 
  
  ة وتجبرها على مغادرة أجواء غزة يإسرائيلتصيب طائرة " القسام"وحدة الدفاع الجوي في  .١٣

لجمعة ان ية اإسرائيلاعلنت مصادر عسكرية  :نقالً عن وليد عوض ١٥/٣/٢٠٠٨ القدس العربي ذكرت
  .ية اثناء تحليقها فوق سماء غزةإسرائيلالمقاومة الفلسطينية اصابت طائرة مروحية 

ونقل موقع يديعوت احرونوت عن هذه المصادر قولها ان الطائرة اصيبت بالرصاص الفلسطيني اثنـاء               
  .يةإسرائيلتحليقها، ولكنها نجحت بالهبوط في قاعدة جوية 

 قال متحدث باسم الجناح العـسكري لحركـة حمـاس         : غزة من   ١٤/٣/٢٠٠٨ رويترز   وأضافت وكالة 
ية في الجزء الشمالي من قطاع غزة الذي        إسرائيل ان مسلحين فلسطينيين اصابوا طائرة هليكوبتر        ]القسام[

ي التعليق على تفاصيل تشغيلية لكن      سرائيلورفض الجيش اإل   .تسيطر عليه الحركة االسالمية يوم الجمعة     
ي قالت ان الطائرة لحق بها بعض الضرر وانها اجبرت على العودة            سرائيللتلفزيون اإل القناة االولى من ا   

  .واضاف التقرير ان طاقمها المؤلف من اثنين لم يلحق به سوء. الى القاعدة
أكدت كتائب القسام أّن وحدة الدفاع الجـوي        :  من غزة  ١٤/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    ونشر  

، من إطالق النار من المـضادات األرضـية، وهـي           " تمتلك من أسلحة متواضعة    تمكنت بما "التابعة لها   
رشاشات ثقيلة ومتوسطة، من عدة جهات تجاه طائرة مروحية صهيونية حلّقت بعد عصر الجمعـة فـي                 

" المركز الفلـسطيني لإلعـالم    "وقالت الكتائب في بيان لها تلقى        .األجواء الشرقية من شمالي قطاع غزة     
ابت المضادات األرضية الطائرة بشكل مباشر، ما أدى إلى مغادرتها أجواء الشمال فوراً             أص"نسخة منه؛   

  ".وهبوطها اضطرارياً في أحد المواقع الصهيونية المحاذية لقطاع غزة
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  ي سرائيل تناشد العالم حماية الفلسطينيين من التطهير العرقي اإل"الجبهة الديمقراطية" .١٤
إلى تفعيل القانون   " قدس برس "ة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ          دعت الجبهة الديمقراطي  : قدمش

الدولي ضد جرائم الحرب الصهيونية، وحماية الفلسطينيين من التطهير العرقي وإرسال قـوات دوليـة               
ية سـرائيل وذكر البيان أن القـوات اإل      .١٩٦٧أممية لحماية الشعب الفلسطيني على أراضي وحدود عام         

 وحتى اليوم، وأن الغالبية العظمـى       ٢٠٠٨ امرأة منذ بداية العام      ١٨ طفالً و  ٥٠ناً بينهم    مواط ٢٧٤قتلت  
  . في قطاع غزة، قضوا في عمليات القصف العشوائي على المدن المأهولة بالسكان

 ١٥/٣/٢٠٠٨قدس برس
  
  إسرائيل ترفض الهدنة مع حماس حفاظاً على عباس .١٥

ابق أن تل أبيب لن تقبل توقيع أي اتفاق للتهدئة مع حماس            أكد مسؤول إسرائيلي س   : وديع عواودة  -حيفا  
الوطنية الفلسطينية ورئيسها محمود عباس الذي وصفه بالضعف        " مستقبل السلطة "وذلك حفاظا منها على     

وقال وزير العدل السابق دان مريدور إن إسرائيل لن توقـع            .على فرض التسوية السلمية   " وعدم القدرة "
ويـرى   . مباشرة مع حماس تفاديا منها لالعتراف بالحركة كقوة سياسية شـرعية          هدنة مباشرة أو غير     

مريدور أن هذا السيناريو سيفتح أمام حماس أبواب االعتراف السياسي والدعم المالي، موضحا أن ذلـك                
ألن حماس ستقنع الشعب الفلسطيني بإمكانية التوصل لوقف النار بدون سالم مـع   "يعني نهاية حركة فتح     

لكنها تضر بالمصالح اإلستراتيجية    "ويحذر من أن الهدنة المتبادلة ربما تلبي حاجة أمنية حالية            ".ئيلإسرا
   .اإلسرائيلية وتؤدي لتصفية منظمة التحرير الفلسطينية

  ١٣/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  "٢٢ أف"إسرائيل ستطلب من واشنطن مجددا طائرات ": جيروزاليم بوست" .١٦

حيفة إسرائيلية امس أن إسرائيل ستعيد طلبها لواشنطن بالموافقة على بيـع            كشفت ص :  د ب أ   -تل أبيب   
رفضت طلبا تقدمت به إسرائيل بهـذا       " بنتاجون"وكانت وزارة الدفاع األمريكية      . لها ٢٢"اف  "طائرات  

إن إسرائيل أصبحت بحاجة ماسة لهذا الطراز       " جيروزاليم بوست "وقالت صحيفة   . الشأن في وقت سابق   
وأشارت الـصحيفة إلـى أن      ". لمواجهة السباق اإليراني نحو امتالك أسلحة نووية      "ات خاصة   من الطائر 

وأكـدت   . ٢٢"اف"البنتاجون رفض بيع إسرائيل طائرة مقاتلة خفية من الجيل الخـامس مـن طـراز                
أن إسرائيل تريد االحتفاظ بتقدمها العسكري والنوعي في المنطقة بالحصول على هذا الطـراز              "الصحيفة  

لمتقدم من الطائرات خاصة بعد أن وافقت الواليات المتحدة على بيع المملكة العربية الـسعودية قنابـل                 ا
  ".ذكية متطورة

  ١٥/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   حذرت سوريا سرا بشأن حزب اهللا"إسرائيل" .١٧

  قالت مصادر إسرائيلية واوروبية يوم الجمعة ان إسـرائيل         : ادم انتوس ودان وليامز    -) رويترز(القدس  
نقلت حديثا تحذيرا إلى سوريا عبر طرف ثالث من انها ستحمل دمشق المسؤولية اذا شنت جماعة حزب                 

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ان التحذير           .اهللا اللبنانية هجمات على الدولة اليهودية     
حدود لتتزامن مـع اي     نشأ إلى حد كبير من قلق إسرائيل من أن يطلق حزب اهللا دفعات صواريخ عبر ال               

وقالت المصادر إن الرسالة نقلـت       .هجوم إسرائيلي كبير في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس          
وقال مصدر اوروبي مطلع على المسألة ان الرسالة التي نقلـت           .  في فبراير شباط عبر وسيط اوروبي     

 .جوم حزب اهللا من أرض لبنانية     إلى دمشق قالت إن إسرائيل يمكن أن تستهدف سوريا حتى اذا انطلق ه            
نقلت الرسالة اواخر فبراير تقريبـا قيـل الجولـة          "وقال مصدر إسرائيلي على معرفة بشؤون الحكومة        
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اصبح واضحا لنا ان سوريا يجب أن تفهم ان هناك ثمنـا  "وأضاف المصدر  ."األخيرة من القتال في غزة  
   ."الذراع الطويلة إليران.. يلالستخدامها لإلرهاب بالوكالة خاصة ان دمشق نفسها وك

  ١٤/٣/٢٠٠٨رويترز  
  
  حزب اهللا وراء عملية القدس: خبراء إسرائيليون .١٨

ادعى خبراء إسرائيليون أن حزب اهللا يقف وراء عملية القدس الفدائيـة،            : محمد جمال    -القدس المحتلة   
أنـه  " العد العكسي بدء  "تحت عنوان   " يديعوت  "وكتبت صحيفة   . ، األسبوع الماضي،  "مركاز هراف "في  
 يوما منذ اغتيال القيادي في حزب اهللا عماد مغنية في الثاني عشر من فبراير الماضي، فقد بـدأ                   ٣١بعد  

العد العكسي، ويشير المختصون اإلسرائيليون إلى األيام العشرة المتبقية التي تختـتم األربعـين يومـا،                
  ".عملية انتقامية مفاجئة"كموعد لتنفيذ 

، يجتمـع طـاقم     "وضع خطط انتقامية في بيـروت     "يفة إلى أنه في حين يتم العمل على         كما تشير الصح  
" مجلس الجهـاد المـصغر    "وتتابع أن   . مختصين في تل أبيب لتحليل ما يمكن أن يفكر به الطرف الثاني           

حـزب  "وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن     . التابع لحزب اهللا يجتمع في بيروت، بمشاركة حسن نصر اهللا         
  .، وأنه من الممكن أن تكون هذه العملية في داخل البالد وفي الخارج" يريد وبحاجة إلى عملية انتقاميةاهللا

ويعتقد خبراء إسرائيليون بأن حزب اهللا، وليس حركة حماس أو غيرها، هو الذي نفذ عملية القدس فـي                  
أهـداف  "لـى انتقـاء     وبحسبهم فإن مخابرات حزب اهللا قد عملت ع       ". مركاز هراف "المدرسة التلمودية   

  "..ملقط صغير"، في حين أن حماس، في المقابل، لم تصر على انتقاء أهدافها بـ"نوعية
  ١٥/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  إسرائيلي حائز على نوبل يدعو لدولتين دون إخالء المستوطنات .١٩

صاد والمعـروف   دعا البروفسور اإلسرائيلي يسرائيل أومان، الحائز على جائزة نوبل في االقت          : تل أبيب 
 .أي يهـودي أو عربـي     " طرد"بمواقفه اليمينية، إلى قيام دولتين للشعبين، إسرائيل وفلسطين، لكن دون           

إنني أؤيد فكرة الدولتين للشعبين في المنطقة الواقعة غـرب          : "ونقل موقع يديعوت عن أومان قوله أمس      
إشارة إلى إبقـاء المـستوطنين      في  " نهر األردن، لكن دون طرد أي شخص من بيته ال يهود وال عرب            

  . اليهود في مستوطنات الضفة الغربية
  ١٥/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  على تعديل مطالبها حماس في غزة إلجبار" جوالت جديدة من العنف" أوساط أمنية .٢٠

كررت أوساط سياسية رفيعة المستوى رفض إسرائيل قطعياً أن يـسري أي اتفـاق              : الحياة -الناصرة  
قطاع غزة على الضفة الغربية، في وقت توقعت أوساط عسكرية استئناف المواجهـات بـين               للتهدئة في   

إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قريباً بعد أن انهارت التهدئة غير المعلنة التـي اسـتمرت                 
" لجهـاد ا"أسبوعاً في أعقاب اغتيال إسرائيل الناشطين األربعة من حركة الجهاد  وما رافقها من إمطار                

  . قذيفة٣٠جنوب إسرائيل بأكثر من 
لم تشارك في القصف األخير     " حماس" أوساط أمنية قولها إنه رغم أن         عن   أمس" هآرتس"ونقلت صحيفة   

" حمـاس "، مستبعدة أن تغـامر      "لكنها لم تبذل أي جهد للجم الجهاد ومنع اإلطالق        "على جنوب إسرائيل    
ما زالت معنية بتهدئة طويلـة      " حماس"وتابعت أن   . إسرائيلبصدام مع سائر الفصائل لمنع التصعيد مع        

األمد مع إسرائيل، لكن شروط الحد األدنى التي تطرحها ليست مقبولة إلسرائيل، وفي مقدمها المطالبـة                
. بوقف االعتقاالت التي تنفذها أذرع المؤسسة األمنية اإلسرائيلية المختلفة ضد فلسطينيين فـي الـضفة              
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قبل جوالت أخرى من العنف تدفع خاللهـا ثمنـاً          "لن تعّدل مطالبها    " حماس"رات، فإن   وبناء لهذه التقدي  
  ".باهظاً

  ١٥/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  الجيش اإلسرائيلي يدعو إلى مفاوضات مع سورية: معاريف .٢١

أمس، تقريرين لمحللين سياسيين لديها، يؤكدان أن       " معاريف"نشرت صحيفة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ئدة في قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي تدعو حكومة إيهود أولمرت إلـى مفاوضـات مـع                األجواء السا 

وقال المحلل الـسياسي     .سورية، في حين إنها ال تبني آماال على تقدم المفاوضات مع الجانب الفلسطيني            
 بن كسبيت في تقريره، إن األجواء السائدة بين قادة الجيش من رئيس األركان ومـا دون، وحتـى بـين                   

، إال أن هذه األجواء ال تـشمل رئـيس   "أولمرت اذهب إلى دمشق  "العديد من قادة األجهزة األمنية، تقول       
ويقتبس كسبيت عن مسؤول إسـرائيلي       .مئير دغان، حسب كسبيت   " الموساد"جهاز المخابرات الخارجية    

  .يبات األمنيةهو االتفاق على الجدول الزمني والترت" أمام السوريين"إن كل ما بقي فعله "قوله 
أما المحلل السياسي عوفر شيلح فيستند في تقريره إلى ما قاله عاموس يدلين في تقرير التقديرات السنوية                 

في ظروف معينة، سيكون باإلمكان إبعاد سورية عن المحور المحافظ المتشدد، ومن            "لجهازه، حيث قال    
ورية يشمل هضبة الجوالن، ودعم أميركي      أجل أن يتم هذا يجب أن تكون جاهزية إسرائيلية التفاق مع س           

  ".لصالح سورية
أما في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، يقول بن كسبيت، إن قيادة الجيش اإلسرائيلي ترى أهمية وضـرورة                 

أن الجانـب اآلخـر     "ولكنها ال ترى جدوى في المفاوضات الجارية، بزعم          لتعزيز مكانة الرئيس عباس،   
، "ي التوصل إلى اتفاق، وحتى لو توصل إلى اتفاق فإنه غير قادر على تطبيقـه            ال أمل لديه ف   " الفلسطيني"

  .حسب بن كسبيت
  ١٥/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  دمشق تتريث في اإلعالن عن نتائج التحقيق في اغتيال مغنية: إسرائيل .٢٢

 بشن عملية   "حزب اهللا "رغم التأهب األمني الذي وصل إلى أعلى درجاته تحسباً الحتمال قيام            : يو بي أي  
ثأرية قبل ذكرى األربعين للشهيد عماد مغنية، فإن مصادر في إسرائيل ألمحت إلى الـصمت الـسوري                 

أنه استناداً  " جيروزالم بوست "وذكرت صحيفة    . حول التقدم الذي أحرزته التحقيقات في اغتياله      " المريب"
علناً عن نتائج التحقيق، بعـد      " ب اهللا حز"لتقييمات إسرائيلية، فإن واقع أن ال تتحدث سوريا أو إيران أو            

التصريحات الفورية التي وجهت من قبلهم إلى جهاز الموساد وإسرائيل باغتيال مغنية، يـشير إلـى أن                 
وألمحـت التقييمـات     . تربط بين االغتيال ودول في العالم العربي      " محرجة"السوريين يملكون معلومات    

د الغارة اإلسرائيلية على سوريا في أيلول الماضي، معتبرة         نفسها إلى أن الصمت السوري نفسه اعتمد بع       
أنه من غير الطبيعي بالنسبة لسوريا أال تسارع بعد أسابيع عديدة من التحقيق إلى توجيه االتهـام إلـى                   

   .جهة، وتزعم أنها تصرفت نيابة عن إسرائيل
  ١٥/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   مخطط الغتياليحذّرني منهو من مكتب رئاسة عربي : صالحرائد الشيخ  .٢٣

حذره مـن مخطـط     هو من   كشف الشيخ رائد صالح أن مكتب رئاسة عربية         :  عالء المشهراوي  -غزة  
الغتياله كان من المفترض أن ينفذ أمس، مشيراً إلى أنه أجرى لقاءات سريعة مع قيادات فـي الوسـط                   

لحيطة والحـذر إفـشاالً   ، ووجد من المناسب أن يتخذ جانباً من ا٤٨العربي داخل االراضي المحتلة عام    
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اتهم الشيخ صالح أجهزة أمن اسرائيل بإعداد ملفات وتهم توّجـه ضـده سـلفاً،                إلى ذلك    .لهذا المخطط 
  .إلدخاله السجن مدةً طويلة، الفتاً إلى أنهم وجهوا له تهماً بالتحريض والثورة والتمرد

  ١٤/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

  الدولي المسؤولية عن استمرار االحتاللاألسرى الفلسطينيون يحملون المجتمع  .٢٤
بيان موقع من عدد من فصائل العمل الوطني في سـجون           في  حمل األسرى الفلسطينيون    : رامي دعيبس 

المجتمع الدولي المسؤولية التاريخية واألخالقية عن استمرار االحتالل وعن أشـكال العـدوان      ،  االحتالل
بيان كل أبناء الشعب الفلـسطيني وكـل أنـصار          الالب  ط و .الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض له      
  . وبخاصة في قطاع غزة الفلسطينيشعباللعمل على فك الحصار عن االحرية والعدالة في العالم 

  ١٤/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   ضد الجدارإصابة متضامنين بعيارات مطاطية في مظاهرة بلعين .٢٥
 أمس، واعتقل سابع أثنـاء      واخاص جرح ستة أش أن  : نابلس من   ١٥/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نشرت

وكـان  . قمع جيش االحتالل للمشاركين في مسيرة بلعين األسبوعية السلمية ضد جدار الفصل العنصري            
أهالي البلدة، قد خرجوا بعد صالة الجمعة في مسيرة شعبية حاشدة، شارك فيهـا متـضامنون دوليـون                  

  .االستيطان، ودعوا الفلسطينيين للوحدةونشطاء سالم إسرائيليون، هتفوا جميعا ضد الجدار و
 وصفت إصابة أحدهما وقد.  كانا من بين المصابيننيإسرائيلين أ :١٤/٣/٢٠٠٨ ٤٨ عـرب  وذكر موقع 
ن جنديا إسرائيليا أطلق النار باتجاه مجموعة مـن المتـضامنين           أقالت مصادر فلسطينية    قد  و .بأنها بالغة 

 وأضافت. دعاءات الجيش أنهم كانوا يرشقون الجنود بالحجارة      اإلسرائيليين عن بعد عشرة أمتار، نافية ا      
  . أن متظاهرا التقط صورة للجندي أثناء التصويبموضحة

  
   دون وقع إصاباتغارة إسرائيلية على بيت حانون  .٢٦

أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن طائرات مروحية إسرائيلية أغارت على جنوب            :  د ب أ   -غزة  
أطلقت صاروخا على منصة الطـالق الـصواريخ يـستخدمها           حيث   .ل قطاع غزة  بلدة بيت حانون شما   

وأشار الشهود الى أن الطائرات عادت بعد وقت قصير لتطلق          . النشطاء الفلسطينيين دون وقوع إصابات    
  .النار من أسلحة رشاشة تجاه منطقة زراعية مفتوحة في بيت حانون

  ١٥/٣/٢٠٠٨الدستور 
  

  ا ظنا منها أنه ابنها لتكتشف أنه جريح برعاية عائلة الشهيدعائلة فلسطينية تشيع شهيد .٢٧
اكتشفت عائلة فلسطينية، أول من أمس، أن ابنها الذي اعتقـدت انـه استـشهد فـي القـصف                    :وكاالت

اإلسرائيلي على قطاع غزة، ما زال حّيا يرزق في أحد مستشفيات القطاع، فيما الشهيد الذي شّيعته هـو                  
  .ى االبن الجريح المغطى بالكمادات، معتقدة أنه طفلهانجل أسرة أخرى كانت ترع

  ١٥/٣/٢٠٠٨السفير 
 

  %٨٠ تنامي نسبة الفقر في قطاع غزة إلى يبينتقرير  .٢٨
 ٢٠٠٧ أن مسوحات القوى العاملـة لـسنة         ،كد تقرير صادر عن معهد دراسات التنمية في غزة        أ: غزة

% ٤٥ المجاورة ومن المتوقع أن ترتفع إلـى         تشير إلى أن مستوى البطالة ال يزال مرتفعا مقارنة بالدول         
نه في حال عدم تحقيق تقدم على مدار الـسنوات          أوذكر   .على األقل في حال استمر الحصار االقتصادي      

ن هناك انعكاسات سلبية خطيرة ستظهر، والمتمثلة في زيادة النزعة لدى           فإ ،القادمة باتجاه تنمية اقتصادية   
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 وصل في   ٢٠٠٧ن معدل الفقر في كانون األول       أرت نتائج التقرير ب   وأظه .الشباب للهجرة خارج الوطن   
يعيشون في فقر مدقع نتيجة لآلثار الناتجة عـن اإلغـالق           % ٦٦,٧وأن ما نسبته    % ٨٠قطاع غزة إلى    

 وذلك في ظل استمرار ارتفاع مؤشر غالء المعيشة نتيجة شح الواردات وضـعف              ،وزيادة معدل البطالة  
نخفاض حجم اإلنتاج المحلي واستمرار زيادة معدالت اإلعالة االقتصادية والفقـر           الرقابة على األسعار وا   

  ها لتجنب ازدياد نسب سوء التغذيةواعتماد األسر الفلسطينية على المساعدات اإلنسانية خاصة الغذائية من
  ١٥/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  غالء المعيشة يسجل ارتفاعاً خالل الشهر المنصرمل  الفلسطينيمؤشرال .٢٩

أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن أسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية سـجلت             : لبيرةا
، إذ ارتفـع الـرقم      ٢٠٠٨، مقارنة بشهر كانون ثاني      ٢٠٠٨خالل شهر شباط    % ١,٠٢ارتفاعاً مقداره   

  . خالل الشهر السابق١٦٦,٤٧ مقارنة بـ ١٦٨,١٦القياسي العام ألسعار المستهلك إلى 
  ١٣/٣/٢٠٠٨الة األنباء الفلسطينية وفا وك

  
  ارتفاع عدد الشهداء من المرضى نتيجة الحصار على قطاع غزة .٣٠

 مصادر طبية فلسطينية استشهاد مواطنين مريضين بسبب منعهمـا مـن ِقبـل سـلطات                كدتأ: وكاالت
 الشهداء مـن    وباستشهادهما يرتفع عدد   .االحتالل من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج         

  .ين مواطنةعشرمرضى جراء الحصار إلى مائة وال
  ١٥/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  إسالميو األردن يطالبون باعتذار الحكومة عن منعهم تقديم العزاء بمنفذ عملية القدس .٣١

أعلنت كتلة الحركة اإلسالمية في البرلمان األردني، أمس، تمسكها بتقديم حكومة رئيس الوزراء : عمان
اعتذارا علنيا عن منع السلطات األمنية لمجموعة من أعضاء الكتلة زيارة بيت عزاء أقامه نادر الذهبي 

وأكد نواب الحركة إصرارهم أيضا على تنفيذ اقتراحهم . في عمان عم منفذ عملية القدس المحتلة
بالتصويت على قرار من المجلس بطرد سفير الكيان من عمان وسحب السفير األردني من تل أبيب 

  . اجا على مجازر غزة المستمرةاحتج
  ١٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  فـي معرض باريس الدولي للكتاب" إسرائيل"رابطة الكتاب تندد بمشاركة  .٣٢

عبر بيان باسم كتّاب األردّن ومثقّفيه، وقعه رئيس واعضاء الهيئة االدارية لرابطة الكتاب : عمان
الفرنسي بعمان ووزير الثقافة الفرنسي بباريس ومنظمي االردنيين، ارسلته رابطة الكتاب الى السفير 

 للمشاركة في معرض باريس الدولّي إسرائيلمعرض باريس الدولي للكتاب، عن االستنكار الشديد لدعوة 
وذكر البيان أّن الذكرى . للكتاب بصفتها ضيف شرف، وذلك احتفاالً بمرور ستّين سنة على تأسيسها

لذكرى الستّون للمأساة الفلسطينّية التي فقدوا بسببها أرضهم وهجروا عنها  هي اإسرائيلالستّين لقيام 
 .بشكل قسرّي جماعّي تحت سمع أوروبا وبصرها

  ١٥/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  مأساة فلسطين تتسبُب باالضطراب في المنطقة: السنيورة أمام قمة داكار .٣٣

إن مأسـاة   "،   في داكار  اإلسالمية مؤتمر القمة    أمام في كلمته    ،فؤاد السنيورة اللبنانية   رئيس الحكومة    قال
الدولـة  "ولقد أدت إلى عنف ودم، بسبب إرهـاب         . فلسطين تتسبب ببقاء االضطراب في المنطقة بكاملها      
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ولذا ال بّد بالفعل، من الوصول لحلٍّ شامٍل وعادٍل للقضية الفلسطينية، يحفظ حقوق الـشعب               . "اإلسرائيلية
ه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتُحلُّ مشكلةُ الالجئين على أسـاس قـرارات             الفلسطيني فيقيم دولتَ  

 ويتحقق التقدم على هذا المسار بـااللتزام بتنفيـذ          ١٩٤الشرعية الدولية السيما قرار الجمعية العامة رقم        
  . "المبادرة العربية للسالم

  ١٥/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  نحو تسوية سلمية في الشرق األوسطمؤتمر السالم في موسكو فرصة للتقدم : موسى .٣٤

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن العالم العربي في أمس الحاجة :  د ب أ-موسكو 
االن إلى مؤتمر دولي حول الشرق األوسط يعقد في موسكو تلبية للدعوة التي وجهها وزير الخارجية 

الروسية ان عقد مؤتمر " فريميا نوفوستيه"صحيفة وأوضح موسى في حديث ل. الروسي سيرجي الفروف
في موسكو سيتيح فرصة جيدة لتقييم ما حققته العملية الجديدة التي انطلقت في الشرق األوسط بعد مؤتمر 

الروسية لألنباء عن امين الجامعة قوله إن اجتماع أنابوليس لم يحقق " نوفوستي"ونقلت وكالة . أنابوليس
، متمنيا أن "مجرد أقوال"أعرب موسى عن اعتقاده بأن ما صدر عن أنابوليس هو و. أي فائدة حتى اآلن

يكون اجتماع موسكو المقترح مثمرا ، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي تعتزم روسيا تنظيمه سيمثل فرصة 
يين ال سرائيلاإل"وأكد موسى أن . فعلية لتحقيق التقدم نحو إيجاد تسوية سلمية في الشرق األوسط

، مضيفا ان العرب يحاولون بالجهود " ن ألي شيء له صلة بإقامة السالم في الشرق األوسطيتحمسو
  ". من اغتياالت في قطاع غزةإسرائيلالدبلوماسية إيقاف ما تقترفه 

  ١٥/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   والفلسطينيينإسرائيلمساع لتثبيت التهدئة بين : مصر .٣٥

جهودا مصرية تبذل حالياً لتثبيت التهدئة " أن كشف مصدر مصري موثوق:  جيهان الحسيني-القاهرة 
األمر "، معتبراً أن "يين وللحيلولة دون حدوث أزمةسرائيلحتى ال يتصاعد األمر بين الفلسطينيين واإل

 تسعى إسرائيل، ومعتبرا ان "من أن تتطور األمور"، مبدياً تخوفه "اآلن ال يتعدى االفعال وردود أفعال
ورفض المصدر القول إن . ن في قطاع غزة من دون الضفة الغربية المحتلةإلى تهدئة مع الفلسطينيي

مساعي التهدئة فشلت بعد التصعيد المتبادل أخيرا، وعزا عدم النجاح في التوصل إلى تهدئة إلى المواقف 
حماس تصر على اتفاق تهدئة شامل يضم "، موضحا أن "حماس"يين وحركة سرائيلالمتضاربة بين اإل

إعالن "ولفت إلى أن ". يون يريدون أن تنحصر التهدئة على قطاع غزة فقطسرائيل بينما اإلالضفة وغزة،
حماس انتصارها وإصرارها على أنها صاحبة القرار في التهدئة وانها هي التي تقرر وقت وقف 

 كأنها باالستجابة للتهدئة خضعت إلرادة حركة حماس، لذلك إسرائيلالعمليات ومكانه وزمانه، يظهر 
ووصف المصدر الحكومة ".  تسعى بسلوكها إلى تأكيد أنها هي صاحبة القرار وليست حماسإسرائيلف
وأشار إلى أن ". ي وال تؤثر بهسرائيلضعيفة ومهزوزة تتأثر بالرأي العام اإل"ية الحالية بأنها سرائيلاإل
ل ألن هناك دعوات لوزير الدفاع إيهود باراك تطلعاته، فهو يريد أن يحسن من وضعه داخل حزب العم"

داخل الحزب الى إطاحته، ورغم أن المعسكر المؤيد له أكبر من المعسكر المعارض إال أنه يسعى في 
  ".كل أفعاله إلى كسب هؤالء المعارضين ليرتقي حزبياً

  ١٥/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
 استمرار االستيطان سيقضي على عملية السالم ويطيح بفكرة بوش لحل الدولتين: صبيح .٣٦

أكد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي :  محمود خلوف-ة القاهر
العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، اليوم، أن القضية الفلسطينية ستكون على سلم أولويات أعمال 

 حديث وقال السفير صبيح، في.  من الشهر الجاري٣٠ و٢٩القمة العربية المرتقبة في دمشق يومي 
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إن القمة ستبحث مسائل عدة تتعلق بالقضية الفلسطينية من أبرزها قضية االنتفاضة واألسرى ": وفا"لـ
ية في مدينة سرائيلوقضية اإلجراءات اإل" األنروا"ية والمساعدات المقدمة لوكالة سرائيلفي السجون اإل

. مقدم لموازنة السلطة الوطنيةالقدس المحتلة ودعم صندوق المسجد األقصى المبارك والدعم المالي ال
وشدد السفير صبيح على أن االستيطان يمثل . هنالك بند خاص بمدينة القدس في هذه القمة"وأضاف 

ي، وأن الهجمة االستيطانية غير سرائيلالعقبة األبرز أمام عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واإل
نها اإلطاحة بعملية السالم برمتها وفي فكرة الرئيس المسبوقة التي تضاعفت عقب مؤتمر أنابوليس من شأ

  .األميركي جورج بوش بالنسبة للحل على أساس الدولتين
  ١٢/٣/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

  
  ي لغزةسرائيليدين اإلرهاب اإل: البيان الختامي للقمة اإلسالمية .٣٧

تي اختتمت أمس بداكار، بحسب مشروع نددت القمة اإلسالمية، ال: ب.ف. أ– أحمد بن الوديعة -داكار
ية الجارية والمتنامية ضد الشعب الفلسطيني التي تواصل من سرائيلالبيان الختامي، بالحملة العسكرية اإل

ودعا البيان .  القوة المحتلة ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وجرائم حربإسرائيلخاللها 
 كما دعا اللجنة الرباعية الدولية لبذل جهود فورية من أجل ،إسرائيلالمجتمع الدولي إلى الضغط على 

  .معالجة األزمة السياسية واإلنسانية الحالية
  ١٥/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  ال منطقة سالم متوسطية من دون تسوية القضية الفلسطينية: الرباط .٣٨

في " منطقة سالم"ة قال المسؤول في وزارة الخارجية المغربية يوسف عرماني، أمس، إن إقام: ب.ف.أ
. البحر المتوسط يتوقف على قدرة االتحاد األوروبي على العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

أيا كانت طموحات السياسة األوروبية لألمن والدفاع في البحر المتوسط، فإنها ستبقى متوقفة "وأضاف 
 -" يسرائيلاإل"ودائمة، ونهائية للنزاع على قدرة ورغبة كل شركاء العملية في ايجاد تسوية عادلة 

  ".                                        الفلسطيني تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  ١٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مفكرون وأكاديميون يطالبون بفك الحصار عن أهل غزة : قطر .٣٩

من مختلف الجنسيات في المهرجان الدعوي شارك اآلالف من سكان قطر :  محمد المصري-الدوحة 
بالتعاون مع الهالل األحمر " إسالم أون الين"الذي نظمته جمعية البالغ الثقافية " أغيثوا غزة"الخطابي 

. القطري، ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، ومركز شباب الدوحة، وجمعية قطر الخيرية
دولة إسالمية شاركوا بالقمة اإلسالمية المنعقدة في ) ٥٧(إلى قادة ووجه المشاركون في المهرجان رسالة 

طالبوهم فيها بأن يكونوا على مستوى المسؤولية، ويحققوا أمل شعوبهم، " داكار"العاصمة السنغالية 
محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية .واقترح د. ي الخانق على أهل غزةسرائيلويتدخلوا لفك الحصار اإل

دوالرا في العام  ٣٦٥طر على الحضور أن يدخر كل منهم ما يعادل دوالرا كل يوم لتصبح بجامعة ق
  .ين واأليتام والمحاصرينيخصصها لمساعدة األشقاء الفلسطينيين الجرحى والمعاق

ائتالف "جهاد سويلم ممثل .عبد الجبار أحمد األستاذ بجامعة قطر صمود أهل غزة، ووصف د.وحيا د
 بضرورة التدخل لإلفراج ىوناد".هولوكوست صهيوني ضد الفلسطينيين" غزة بأنه ما يحدث في" الخير

  .عن األسرى األبرياء
  ١٥/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  " إسرائيل"جزائريون ينشطون لتجريم احتفاء معرض باريس بـ  .٤٠
ى تجريم ما تستعّد فعاليات مجتمعية وثقافية جزائرية لبدء نشاط موّسع يهدف إل:  رابح هوادف-الجزائر 

 عاماً ٦٠بمناسبة مرور " إسرائيل"قامت به فرنسا في معرضها للكتاب، غداة إقدام باريس على تكريم 
 ناشرا جزائريا إضافة إلى عدد من الشخصيات والجامعيين والمثقفين وأسماء ٧٠وبدأ نحو . على إنشائها

ة تطالب بمقاضاة السلطات الفرنسية، بارزة في الساحة الجزائرية، عملية جمع التوقيعات المساندة لعريض
بسبب تحويلها تظاهرة ثقافية إلى فضيحة احتفاء بالجرائم ضد اإلنسانية التي دأبت العصابات الصهيونية 

وتسعى العريضة إلى جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات . على ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني األعزل
  .كمجرمة حرب" إسرائيل"بغية تقديم 

  ١٥/٣/٢٠٠٨ج اإلماراتية الخلي
  
    غير مشروع بما في ذلك القدس الشرقيةبناء المستوطنات في األراضي المحتلة: أوروبا .٤١

االتحـاد  : "قالت رئاسة االتحاد االوروبي، في ختام قمته      :  محمد يونس، اسعد تلحمي    -رام اهللا، الناصرة    
وطنات في أي مكان من االراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلـك            االوروبي يؤكد مجددا أن بناء المست     

، معتبرة ان االنشطة االستيطانية تحكم مسبقاً علـى  "القدس الشرقية، غير مشروع بموجب القانون الدولي     
ودان االتحـاد االوروبـي     . نتيجة مفاوضات الوضع النهائي وتهدد قابلية استمرار حل دولتين متفق عليه          

المشروع في الدفاع عن النفس، يدعو المجلس       " إسرائيل"مع االعتراف بحق    :  لكنه اضاف  هجوم القدس، 
رغم الصعوبات التـي واجهتهـا العمليـة        : "وتابع". االوروبي الى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف       

اخيرا، يرحب المجلس االوروبي بعزم الطرفين على استئناف مفاوضاتهما ويتطلع الى اجتمـاع مبكـر               
القلق البالغ ازاء الوضع االنساني في غزة، ودعوا الى اعـادة           "واعرب المجتمعون عن    ". ة الرباعية للجن

فتح جميع المعابر من غزة واليها بشكل يمكن السيطرة والحفاظ عليه لالغـراض االنـسانية والحركـة                 
  ".التجارية

  ١٥/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  يون والفلسطينيون ال يفعلون ما يكفيسرائيلاإل: رايس .٤٢

" إسـرائيل "قالت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس، يوم الجمعة، ان          :  ارشد محمد  -واشنطن  
 ٢٠٠٣والفلسطينيين لم يبذلوا ما يكفي تقريبا للوفاء بالتزاماتهم بموجب خطة للسالم تم التوصل اليها عام                

وقالت رايس، للصحفيين   . اما ع ٦٠مما يجعل من الصعب تعزيز الحملة االمريكية النهاء صراع بدأ قبل            
ال اخفي حقيقة اعتقادي بوجود فرصة كبيرة للتحسن في الجانبين فيما يتعلق            "اثناء توجهها الى سانتياجو،     

والفلـسطينيين  " يينسـرائيل اإل"بصراحة لم يحدث ما يكفي تقريبا الظهار ان         . "بالتزامات خارطة الطريق  
وهي انه بدون اتباع التزامات خارطة الطريق وبـدون         يفهمون بشكل كامل، وجهة نظر واضحة جدا لي         

  ."تحقيق تحسينات على االرض فمن الصعب جدا تعزيز هذه العملية
  ١٤/٣/٢٠٠٨رويترز 

  
  رايس سمحت للجنراالت األمريكيين بالتجول في الضفة الستكشاف الواقع .٤٣

كيين المتواجـدين فـي     سمحت وزيرة الخارجية االمريكية كوندليزا رايس للجنراالت االمـري        : بيت لحم 
وقالـت  . في مناطق الضفة الغربية   " يينسرائيلاإل"لمهمات مختلفه بالتجول الى جانب نظرائهم       " إسرائيل"

ان هذه الخطوة تعتبر تغيرا جوهريا في السياسة االمريكية المعلنـة           "التي اوردت النبأ    " معاريف"صحيفة  
لتجول في الضفة الغربية وقطاع غزة برفقـة         التي كانت تحظر على االمريكيين ا      ١٩٦٧منذ حرب عام    

" يةسـرائيل اإل"واصدرت رايس اوامرها الجديدة بعد االدعـاءات        ". باعتبارها اراض محتلة  " يينسرائيلاإل"
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يطلعـون فقـط علـى المواقـف        " إسرائيل"المتواصلة بان الجنراالت االمريكيين الثالثة المتواجدين في        
ون بها برفقة مسؤوليين فلسطينيين ما قد يؤثر سلبا علـى التقـارير             الفلسطينية خالل الجوالت التي يقوم    

وفي اطار تطبيق االوامر الجديدة قام الجنرال االمريكي جـيمس جـونس            . التي من المتوقع ان ينشروها    
كبار واطلع منهمك على االوضاع االمنية      " يينإسرائيل"هذا االسبوع بجولة في مدينة الخليل برفقة ضباط         

  . والقضايا االمنية المتعلقة بالحل النهائي في المنطقة
  ١٤/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  اليهود يواجهون شكال جديدا من العداء مقنعا بالكراهية : واشنطن .٤٤

أكدت وزارة الخارجية االميركية، في تقرير نشر الخميس، ان اليهود فـي العـالم              :  ا ف ب   -واشنطن  
ـ  يواجهون شكال جديدا من العداء مقن      ، الى جانب االشـكال التقليديـة االخـرى         "إسرائيل"عا بالكراهية ل

، ان هذا الشكل من معـاداة       ٢٠٠٧وقالت الوزارة، في تقريرها عن معاداة السامية للعام         . لمعاداة السامية 
ال يقتصر على هذه الشعوب     منتشر في الشرق االوسط وبين الجاليات االسالمية في اوروبا لكنه           "السامية  
  ."وحدها

  ١٥/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  ألمانيا على خط المؤتمرات لدعم أجهزة السلطة الفلسطينية .٤٥

أكدت الحكومة األلمانية عزمها توجيه الدعوة إلى مؤتمر دولي كبير يعقد صيف العام الجاري في             : ا.ب.د
 لقيام  العاصمة برلين بهدف بحث سبل دعم وبناء أنظمة قضائية وشرطية فعالة للسلطة الفلسطينية تمهيداً             

وأوضح متحدث باسم الحكومة األلمانية، أمس في برلين، أن الدعوة ستوجه إلى            . دولة فلسطين المستقبلية  
والفلـسطينيين بجانـب   " يينسـرائيل اإل"الدول األعضاء باالتحاد األوروبي والدول العربية، اضافة إلـى       

، في  "زود دويتشه تشايتونج  "ر صحيفة   وأكد المتحدث بذلك تقري   . الواليات المتحدة وروسيا واألمم المتحدة    
   ".مؤتمرا للسالم"عددها الصادر اليوم السبت، والذي أشار إلى أن المؤتمر المزمع ليس 

  ١٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  " حماس"برلين متمسكة بمقاطعة : ميركل .٤٦

. طعة حركـة حمـاس    قالت المستشارة االلمانية أنجيال ميركل إن بالدها متمسكة بمقا        :  د ب أ   -تل أبيب   
ـ      يـديعوت  "في حديث نـشرته صـحيفة       : غدا حيث قالت  " إسرائيل"وجاء التصريح قبيل زيارة ميركل ل

في الوجود ونبذ العنف مـن الـشروط االساسـية          " إسرائيل"إن االعتراف بحق    : العبرية امس " أحرنوت
  . مة بعملية السالموأعربت عن اعتقادها بان حماس غير مهت. القامة حوار مع الشركاء في المنطقة

  ١٥/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  "حماس"حول أفضلية التفاوض مع  يسرائيلمركز دراسات األمن القومي اإلدراسة ل .٤٧

 وقفاً إلطـالق  سرائيل، بشكل غير مباشر، على هدنة تضمن إل"حماس"دراسة حول أفضلية التفاوض مع   
كة اإلسالمية باتجاه القبـول بحـل       الصواريخ، في إطار استراتيجية ترغيب تستهدف تغيير مواقف الحر        

  :في ما يأتي أبرز ما جاء فيها. الدولتين
يدفع التصعيد األخير في المواجهة العسكرية فـي قطـاع غـزة، باتجـاه البحـث عـن                  : شلومو بروم 

استراتيجيات بديلة تجاه التحدي الغزاوي، واختيار استراتيجية تتيح إيجاد فرصة أفضل إلنجاز األهـداف              
  .المنشودة
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 المحدد، هو إيقاف إطالق الصواريخ على المناطق المأهولة         إسرائيلفي ما يتعلق بقطاع غزة، فإن هدف        
ية، علماً بأن إنجاز هذا الهدف في المدى القريب، ال يعني إمكان اإلبقاء عليـه               سرائيلداخل األراضي اإل  

و أفضل، في الوصول إلـى      ي على نح  سرائيللذا، يتمثل تعريف الهدف اإل    . بالضرورة، على المدى البعيد   
حالة من االستقرار بعيدة المدى، ال تشهد إطالقاً للصواريخ، ومن دون تهديدات من نوع آخر، انطالقـاً                 

  .من قطاع غزة
، وضعت الحكومة   )على القطاع " (حماس"يجب أن يلحظ تحليل إمكان إنجاز هذا الهدف، أنه بعد سيطرة            

بالعمل على إضعاف حكومة هذه الحركة في غزة، وإيجاد الظروف          ية لنفسها قراراً استراتيجياً     سرائيلاإل
لبدائل، مع األمل بأن يعزز ذلك من وضع الشريك الفلسطيني الموجود في الـضفة الغربيـة، برئاسـة                  

  .فياض، وهما هدفان متعارضان) سالم(محمود عباس ورئيس حكومته 
  االستراتيجية الحالية

من قدرتها علـى إطـالق الـصواريخ،        " حماس"العمل على تجريد     في المرحلة الحالية،     إسرائيلتحاول  
 على التصعيد في    إسرائيلي يرتكز على إقدام     إسرائيلكلفة كبيرة، وهو ميراث عمل      " حماس"بمعنى تدفيع   
عليه، والهدف هو إفهام المنظمة الفلسطينية أن تكلفة التصعيد أكبر بكثير من الفائدة             " حماس"حال أقدمت   

ية، من خالل ذلك، هي الوصول إلى ميزان ردع إيجابي، يكفـل إيقـاف              سرائيللعمل اإل وفرضية ا . منه
  .الهجمات

إذ إن الردع كمانع للخصم من الفعـل،        . الفرصة في أن تنجز هذه االستراتيجية هدفها المنشود، محدودة        
، من وجهـة    "حماس"هو في قدرته على دفعه الختيار بديل أقل كلفة أو أكثر منفعة، لكن المشكلة هي أن                 

، كما تتيحه لها تل أبيب، أكثر سوءاً من خيار االمتناع عـن             إسرائيلنظرها، ترى خيار عدم الفعل ضد       
ية تهدف إلى إضعاف    سرائيلذلك أن السياسة اإل   . المواجهة معها، على الرغم من الكلفة المدفوعة من قبلها        

 أي  -لـساحة الـسياسية الفلـسطينية       بمساعدة من حلفائها الغربيين، وتعزيز معارضيها ضمن ا       " حماس"
 على أمل أن يتيح ذلك سـيطرة للـشريك الفلـسطيني علـى األراضـي       -" فتح"محمود عباس وحركة    

خيار االستسالم بشكل هادئ، من خالل إيقافهـا العنـف          " حماس" على   إسرائيللقد عرضت   . الفلسطينية
وفرض ذلك على المنظمات األخرى العاملة في القطاع، والتسليم باإلبقاء على الحصار إلى أن تـتحطم                

ـ   . قوتها في الساحة الفلسطينية    ، أسوأ من استمرار المواجهـة العـسكرية        "حماس"لكنها بدائل، بالنسبة ل
ي الضربات والخسائر والحصار، علماً بأن نموذج حزب اهللا يشير إلى أنه باإلمكـان البقـاء                الحالية وتلقّ 

  .والثبات واالستمرار في مهاجمة المراكز السكانية بالصواريخ، وبذلك يضمن بقاءه
 على إنجاز أهدافها من خالل أسلوبها المستخدم حالياً، يرغمها على االختيار بـين              إسرائيلإن عدم قدرة    

ماديـاً مـن    " حماس"البديل األول يتعلق بمنع     . ين استراتيجيين وحيدين، في ما خص موضوع غزة       بديل
إطالق الصواريخ، عن طريق السيطرة على المناطق التي تنطلق منها، وتفكيك البنية التحتية الحماسـوية       

 البديل الثاني هو    .وتلك التابعة للمنظمات األخرى، على أن يكون احتالل هذه المناطق لفترة زمنية طويلة            
على وقف إلطالق النار، وخلق حالة من االستقرار مقبولـة          " حماس"في محاولة الوصول إلى تفاهم مع       

  .من كال الجانبين
  احتالل مواقع إطالق الصواريخ

وبمـا  . المشكلة الرئيسية في هذا البديل هي في وجوب إعادة احتالل قطاع غزة والبقاء فيه لوقت طويل               
طقة جغرافية ذات مساحة صغيرة، فإن الحيلولة دون إطـالق كامـل للـصواريخ باتجـاه                أن القطاع من  
على سبيل المثال، تلزم عملية إيقاف صواريخ       . ية، توجب احتالل معظم مناطق القطاع     سرائيلاألهداف اإل 

ؤقـت  التي تصل إلى عسقالن باحتالل ما يقرب من كامل الثلث الشمالي للقطاع، علماً بأنه حل م             " الغراد"
بانتظار وصول صواريخ أبعد مدى يمكن أن تهّرب إلى غزة، ما يعني وجوب الـسيطرة أيـضاً علـى                   

 أن تمنـع إطـالق      إسرائيلوإذا أرادت   . جنوب القطاع، وإيجاد طريقة لمنع تهريب األسلحة عبر األنفاق        
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ل كامـل مـساحة     ية األقرب إلى غزة، فعليها أن تحت      سرائيلالصواريخ المصنعة محلياً، على المناطق اإل     
  .القطاع

أحد االقتراحات الموجودة الستراتيجية الخروج من قطاع غزة، بعد احتالله بالكامل أو احـتالل أجـزاء                
منه، هو تسليم السيطرة إلى جهة دولية أو عربية، على أن تضمن هذه السيطرة اإلبقاء على االسـتقرار                  

لكن يعاب على هـذا     . تمهيداً لقيام دولة مستقلة   والهدوء داخل القطاع، وإقامة مؤسسات فلسطينية حقيقية        
االقتراح إهماله لحقيقة أن الساحة الغزاوية ستكون مشبعة بالسالح وبالمنظمات المختلفة، مع حافز للكفاح              

بكلمات أخرى، يتوجب العمل    . ضد الجيش المحتل، وهو واقع شبيه بواقع العراق بعد االحتالل األميركي          
ومـن  .  ضد هذه المنظمات، وصوالً إلى وضع مشابهة للـضفة الغربيـة           في غزة بشكل مضاد ومركز    

بـل فـي    . إسـرائيل الصعب االعتقاد بوجود رغبة لدى أي جهة دولية لدخول غزة والعمل بدالً مـن               
 هدوءاً نسبياً بعد سنوات، من المشكوك فيه أن توافق أية جهـة             إسرائيلالسيناريو المتفائل الذي تنجز فيه      

  .على تسلّم المسؤولية في قطاع غزةدولية أو عربية 
  وقف إطالق النار

ينطلق البديل الثاني من فرضية قائمة تشير إلى أن الجانبين معنيان باالستقرار، وكـل منهمـا ألسـباب                  
 ترى أن ليس هناك حل عسكري جذاب يضمن نهاية إلطالق الصواريخ، علمـاً بـأن                إسرائيلف. مختلفة

عية عن مواطنيها، ويمنع أيضاً إمكان تنفيذ سياستها المفضلة تجاه السلطة           الوضع الحالي يمنع الحياة الطبي    
فمعنية باالستقرار أيضاً، ألن الوضع الحـالي يمنعهـا مـن           " حماس"أما  . الفلسطينية في الضفة الغربية   

  .السيطرة على غزة، ويسبب الحصار ضرراً بالغاً لها
 قلقة مـن أن الهـدوء سيـسمح         إسرائيلالنار؛ ف في الوقت نفسه، لدى الجانبين مخاوف من وقف إطالق          

بالتعافي من الضربات التي وجهت إليها، ويعزز من قدرتها العسكرية، ويزيد ويحـسن مـن               " حماس"لـ
إضافة إلى ذلـك، لـدى   . قدرة صواريخها، كما أنه يتيح لها استئناف المواجهة متى رأت أنها مناسبة لها      

، ويمنحهـا شـرعية،     "حمـاس " سينتهك سياستها األساسية تجـاه        قلق من أن وقفاً إلطالق النار      إسرائيل
ـ   "فتح"ويضعف مكانة محمود عباس وحركة       أيضاً بتعزيز موقعها السياسي وتمكنها     " حماس"، كما يسمح ل

  .من السيطرة على الضفة الغربية مع مرور الوقت
.  الهدوء الذي سـيجلبه    من وقف إلطالق النار، على الرغم من      " حماس"من جهتها، هناك قلق أيضاً لدى       

فهي تخشى من إبقاء الحصار عليها وعلى قطاع غزة وتخشى تداعياته، كما أن الهدوء يـسمح لمحمـود         
 وتعزيز منزلته السياسية، في الوقت الـذي تكـون فيـه ضـعيفة              إسرائيلعباس بإجراء مفاوضات مع     

هر فيه كمـن نبـذ سـالح        تفهم بشكل واضح أن وضعاً تظ     " حماس"إضافة إلى ذلك، يبدو أن      . وعاجزة
 لمصلحة القضية الفلسطينية، ومثـل هـذا        إسرائيلالمقاومة، سيؤذي صورتها كمنظمة تتبنى الكفاح ضد        

  .إسرائيلالواقع قد يفهم كبداية لعملية اعتراف ب
لكن رغم ذلك، يمكن الوصول إلى وقف إلطالق النار، وأن يكون مستقراً نسبياً، إذا عالج بعـضاً مـن                   

، يجب على وقف إطالق النار أن يلبي عدداً مـن       إسرائيلمن وجهة نظر    . ساسية لكل جانب  المخاوف األ 
أوالً، أن يسري على كل الفصائل الناشطة في قطاع غزة، وعدم االكتفـاء بـسريانه               : المطالب الرئيسية 

أن تلزم نفسها بوقف إطالق النار كحكومـة مـسيطرة علـى األرض             " حماس"على فصيل واحد، وعلى     
ها السيطرة المطلقة، وعليها أن تفرضه أيضاً على المجموعات المسلحة األخرى، حتى وإن اسـتلزم               ولدي

ي الثاني هو الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربيـة، إذ يجـب أن              سرائيلالمطلب اإل . ذلك استخدام القوة  
الحـين واآلخـر،    ية، بـين    سرائيليسري وقف إطالق النار في غزة فقط، بينما تستمر القوات األمنية اإل           

 أن تخفف من إجراءاتها هذه، في حال وجود جهة قادرة           إسرائيلبإجراءاتها الوقائية في الضفة، وتستطيع      
أما المطلب الثالث فهو ترتيـب يمنـع اسـتغالل          . على منع إعادة بناء البنية التحتية لإلرهاب في الضفة        

 أن حماس ستوافق بشكل طوعي علـى        الهدوء بهدف تهريب السالح إلى قطاع غزة، إذ يصعب االعتقاد         



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١٠١٩:         العدد                  ١٥/٣/٢٠٠٨سبت ال :التاريخ

والجواب على هذا   . منع التهريب، وهو يناقض مصلحتها األساسية بأن تكون جاهزة في حال تجدد القتال            
المطلب هو في ترتيبات تشترك فيها مصر وأطراف دولية، والمحادثات حول وقف إطالق النـار تمثّـل                 

ة ومصر، والوصول إلـى ترتيبـات موثوقـة         فرصة لدراسة الترتيبات على طول الحدود بين قطاع غز        
وأكثر فعالية، من ضمن ذلك نشر قوة دولية على طول هذا الخط، وتعزيز القوات المـصرية المنتـشرة                  

" حمـاس " مصلحة أيضاً في أال يوصل وقف إطالق النار إلى تطبيع كامل مـع               سرائيلوأخيراً، إل . هناك
  .وتعزيز منافسيها" حماس " على قرارها بإضعافإسرائيلوقطاع غزة، ما دامت 

اهتمام رئيسي في إيجاد واقع يمكّنها من دعم قاعدتها في غزة والمحافظة على النظام فيـه،               " حماس"لدى  
وعليـه، ال يمكـن     . التـي سـبقتها   " فتح"وأن تظهر للفلسطينيين أنها تمارس الحكم أفضل من حكومات          

ن دون ترتيبات تسمح لها باستئناف الحيـاة        أن توافق على وقف إلطالق النار بشكل كامل م        " حماس"لـ
الطبيعية في غزة، بما يشمل النشاط االقتصادي المنتظم، األمر الذي يتطلب ترتيبات فعالة تتعلق بنقـاط                

 والرباعية الدولية رفع العقوبات المفرضـة       إسرائيلوهذا ال يعني أن على      . إسرائيلالعبور إلى مصر و   
 األدنى المطلوب، أي حد أدنى إلى حدود المطلـق، للوصـول إلـى              ، بل يعني تحقيق الحد    "حماس"على  

ظروف حياة طبيعية ونشاط اقتصادي منتظم، على أال يتحقق أكثر من ذلك إال وفقاً لتغييرات محتملة في                 
ومـن  . ، كي يؤدي ذلك إلى تشكيل حافز لتغيير مواقفها، وأال يؤدي إلى تعزيز مكانتهـا              "حماس"موقف  

 أن تقبل به، علـى      سرائيلإلى وقف إلطالق النار يمكن إل     " حماس"لفوائد التي تدفع    المفيد إجراء فحص ل   
ـ   فـي الوقـت    . ، من وجهة نظرها هي، بالشعور بأنها قادرة على تحقيق طموحاتها          "حماس"أن تسمح ل

نفسه، يجب وضع الخطوات الكفيلة بتحسين الوضع الحياتي في الضفة الغربية، وتعزيز مكانـة عبـاس                
  ".فتح"، على حساب حركة "حماس"اض، كي ال يؤدي ذلك إلى ترجيح كفة الميزان لصالح وحكومة في

، أشير إلى أن هذه القـضية ليـست   "حماس"وكإجابة على تحفظات البعض في عدم وجوب التفاوض مع     
 قضية مركزية في الوضع الراهن، حيث إن كالً الجانبين، وللديناميكية السياسية الداخلية الخاصة بهما، ال              

لكن التجربة أظهرت إمكان الوصول إلى تفاهمات من النوع موضوع الـسؤال،            . يعترف أحدهما باآلخر  
  .من خالل وسطاء، ومن دون اتصال مباشر، األمر الذي يعني تجاوزاً لالعتراف المتبادل

" سحمـا "، األمر الذي يدفع     إسرائيلأثيرت في الفترة األخيرة طروحات تتعلق بوقف إطالق نار من قبل            
معنية بوقف إلطالق النار، إنما يبرز في هـذه         " حماس"إلى إيقاف عملياتها، والفرضية األساسية هي أن        

  .الطروحات عدد من العيوب
على إيقاف هجماتها، لكن من المشكوك فيـه أن تقـدم علـى             " حماس"أوالً، في مثل هذه الحالة، قد تقدم        

 النـار وإن بـشكل محـدود، وهـو واقـع مـريح       إجبار المنظمات األخرى، وبالتالي، سيستمر إطالق    
ثانياً، إن وقفاً إلطالق النار، بناء علـى هـذا الطـرح،            . سرائيل، لكنه موضع شك بالنسبة إل     "حماس"لـ

سيكون هشاً كقواعد لعبة غير واضحة، ناهيك عن أنه ال يمكن أن يستخدم لتعزيز الرقابة على الحـدود                  
، "حماس"لوحيدة هي، على ما يبدو، هدوء نسبي من دون حوار مع            إال أن الفائدة ا   . المصرية مع القطاع  

  .بل من دون حوار غير مباشر، وال يمكن أن يفسر كاعتراف بها
  الخاتمة
أن تصال إلى تفاهم على وقف إلطالق النار بجهود وساطة أطراف ثالثـة، إذا              " حماس" و سرائيليمكن إل 

لكن يجب العمـل    . جانبين، بل من األجدى دراسة ذلك     ما لُبيت الشروط التي ترضي الحاجات األساسية لل       
على عدم الوصول إلى أي اتفاق لوقف إطالق النار من شأنه أن يؤدي إلى واقع يتضمن حقائق سياسـية                   
غير محتملة، بل يجب العمل على إقرار وقف إلطالق النار في إطار فحص شامل لالستراتيجية السياسية                

الستراتيجية الحالية وإمكان تطبيقها، ودراسة وقف إطالق النار كفرصـة       وهذا يعني دراسة ا   . يةسرائيلاإل
في إطار خطة إلجراء تغيير في مواقفها، بحيث تقترب أكثر من اإلجمـاع             " حماس"لبدء عملية حوار مع     

  .الفلسطيني في ما يتعلق بحل الدولتين
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ك من دون حوار وطنـي      هل من الممكن تنفيذ ذل    . يتوجب أيضاً في إطار التطبيق فحص مطالب أخرى       
؟ "فـتح "من دون شراكة حركة     " حماس" أن تحاور    إسرائيل، إذ ال تستطيع     "حماس"و" فتح"فلسطيني بين   

باتجاه إيجاد تغيير جـذري،     " حماس"إضافة إلى ذلك، يجب النظر أيضاً إلى كيفية توظيف العقوبات على            
  نة في إطار هذه العملية؟وإن تدريجياً وجزئياً، في مواقفها، بل كيف يمكن توظيف الهد

  ١٥/٣/٢٠٠٨األخبار 
  
  قراءة في نتائج االنتخابات الماليزية .٤٨

  محسن محمد صالح
 العديد من المفاجآت، التي كان من       ٢٠٠٨آذار  / مارس ٨حملت نتائج االنتخابات الماليزية التي جرت في        

تقالل ماليزيا قبل حوالي نصف     أبرزها أن التحالف الحاكم فقد أغلبية الثلثين ألول مرة في تاريخه منذ اس            
وقد كان التحالف الحاكم    ).  مقعدا ٢٢٢ مقعدا من أصل     ١٤٠(من المقاعد   % ٦٣قرن، حيث حصل على     

  .٢٠٠٤من المقاعد في االنتخابات السابقة سنة % ٩٠يتمتع بحوالي 
  مفاجأة النتائج

ـ   ) الجبهة الوطنية (فقد تلقى التحالف الحاكم      ضـربة قاسـية بخـسارة      " نالباريسان ناشيو "أو ما يعرف ب
 مقعداً من مقاعده في مجلس النواب، وبخـسارة حـزب جمعيـة الـصينيين الماليـويين           ٣٠حزب أمنو 

)MCA (   نصف مقاعده)  (، وبخسارة حزب المؤتمر الهنـدي المـاليزي         ) مقعدا ١٥ إلى   ٣١منMIC (
  .رةستة من مقاعده التسعة، وبخسارة حزب جيراكان الصيني ثمانية من مقاعده العش

وهكذا فَقَد التحالف الحاكم ألول مرة قدرته على تغيير الدستور، وإن لم يفقد قدرته على تشكيل الحكومة                 
 ٨٢ إلى   ٢٠٠٤ مقعدا سنة    ٢٠وصعدت إلى السطح معارضة قوية ارتفع رصيدها من         . وتمرير القوانين 

  .٢٠٠٨مقعدا سنة 
 الفوز التقليدي للحزب اإلسالمي بوالية      وتمكنت المعارضة من السيطرة على خمس واليات، فإلى جانب        

كالنتان، فقد فازت المعارضة ألول مرة بأغلبية مقاعد مجالس واليات قدح وسيالنجور وبيـراك، كمـا                
  .فازت ألول مرة منذ نحو أربعين عاما بوالية بينانج ذات الغالبية الصينية

بور التي لم يفز فيها إال بمقعـد واحـد،   وتلقى الحزب الحاكم هزيمة نكراء في العاصمة الفدرالية كوااللم     
  .بينما فازت المعارضة فيها بالمقاعد العشرة األخرى

وقد ترافق ذلك مع سقوٍط مدو لعدد من رموز التحالف الحاكم، وكان من أبرزهم وزيرة شؤون المـرأة                  
 ٢٨م التي ال تتجاوز     والتنمية االجتماعية شهرزاد عبد الجليل، إذ فازت عليها نور العزة ابنة أنور إبراهي            

عاما، كما خسر سامي فيلو رئيس حزب المؤتمر الهندي الماليزي، وخسر نائبه، وخسر كـذلك رئـيس                 
  .وزراء بينانج الذي ينتمي لحزب جيراكان

وكان من المثير لالنتباه أن يتمكن حزب عدالة الشعب الذي تقوده زوجة أنور إبراهيم من رفع مقاعـده                  
وهو حزب يساري   ( مقعدا، وأن يتمكن حزب العمل الديمقراطي        ٣١ إلى   ٢٠٠٤من مقعد واحد في سنة      

فقد تمكن من رفع مقاعده     ) باس(، أما الحزب اإلسالمي     ٢٨ مقعدا إلى    ١٢من مضاعفة رفع من     ) صيني
  . مقعدا٢٣من سبعة مقاعد إلى 

  في فهم المعادلة السياسية واالنتخابية
لحذر التي أصابت المهتمين بالشأن الماليزي، فـضال عـن          قد يستغرب بعض المراقبين حالة اإلثارة وا      

  .الماليزيين أنفسهم، خصوصا أن التحالف الحاكم ال يزال يحتفظ بأغلبية واضحة
غير أن ما حدث يمكن أن يفتح بابا لكسر أو إنهاء المعادالت والتوازنات السياسية، التي حكمت ماليزيـا                  

  . المحاّصة العرقية والطائفية، والتي بنيت على١٩٥٧منذ استقاللها سنة 
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وإذا ما تمكن حزبا العدالة والعمل الديمقراطي من تحقيق نجاحات إضافية مستقبال، فقد يفتح ذلك البـاب                 
والعمل الحزبي القائم على الفكر واإليديولوجية، بحيث يحوي الحزب الواحد          " المواطنة"أمام حلول فكرة    

 المحاّصة والتنسيق الحزبي القائم بين أحزاب لها قواعد عرقيـة أو            أعراقًا وأديانًا مختلفة، بدال من فكرة     
  .طائفية محددة

حيث حصل التحالف    (١٩٦٩أّما ما قد يثير الحذر والخوف فهو أن هذه المعادلة عندما كادت تُكسر سنة               
، وقعت أسوأ اضطرابات عرقية شهدتها ماليزيا فـي تاريخهـا فـي             )الحاكم بصعوبة على ثلثي المقاعد    

  .وهو ما أدى إلعالن حالة الطوارئ، والستقالة رئيس الوزراء تنكو عبد الرحمن. ١٩٦٩أيار /ايوم
فقط من السكان وكان الـصينيون يـشكلون        % ٥٠ كانت نسبة الماليو     ١٩٥٧عندما استقلت ماليزيا سنة     

نـود  وكان الماليو مسلمين، والصينيون في أغلبهم بوذيين، كما كـان أغلـب اله            %. ١٢والهنود  % ٣٧
  .هندوسا

ولـذلك سـعى    . وكان مثل هذا التعقيد العرقي والطائفي يكفي لحرق األخضر واليابس نتيجة أي شرارة            
القادة الماليزيون قبيل االستقالل إلنشاء تحالف من أكبر األحزاب الماليوية والـصينية والهنديـة، بمـا                

حافظة على خـصوصيتهم الطائفيـة      يضمن حالة من االستقرار والتعايش المشترك تمكِّن الجميع من الم         
  .والعرقية

بهدوء، ومن حـل المـشاكل الطائفيـة        " الكعكة"وتمكنت األحزاب المشاركة في ذلك التحالف من تقاسم         
  .والعرقية خلف األبواب المغلقة، بعيدا عن اإلثارة اإلعالمية واالستعراضات السياسية

" أم سـي أيـه    "لفقري للتحالف، وشاركه حزب     وقد شكل حزب أمنو الذي يمثل مصالح الماليو العمود ا         
ـ   ١٩٥٥وتمكن سنة   . الهندي" أم آي سي  "الصيني و   من مقاعد مجلس    ٥٢ مقعدا من أصل     ٥١ من الفوز ب
  .النواب

فقام رئيس الوزراء الجديـد تـون رزاق        . ١٩٦٩وتوالت نجاحاته االنتخابية إلى أن حدثت اضطرابات        
دة سعيا إلى ضمان دائم ألغلبية الثلثين، باعتبـار ذلـك مـدخال             بتوسيع التحالف، وضم إليه أحزابا جدي     

  .جوهريا الستقرار البلد
 حزبا، غير أن حزب     ١٤وقد تطور هذا التحالف ليشمل      . وُأطلق على التحالف الجديد اسم الجبهة الوطنية      

  .أمنو ظل يمثل عموده الفقري
ى نظام انتخابي يعتمد نظام األكثرية العددية       وحتى يضمن التحالف نجاحه في االنتخابات، فقد تم اللجوء إل         

البسيطة للفوز في الدوائر االنتخابية، بحيث يفوز عن كل دائرة مرشح واحد هو الذي يحصل على أعلى                 
وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان فوز مرشحي أحزاب المعارضة على مرشـحي التحـالف               . األصوات

  .ي أي دائرة انتخابية حزبا، ويمثله مرشح واحد فقط ف١٤المكون من 
وقام التحالف الحاكم بتقسيم الدوائر جغرافيا بحيث تُعطى نسبة تمثيل أعلى للماليو، وفرص أعلى لنجاح               

  .كما تحكّمت القيادة السياسية في وسائل اإلعالم. مرشحيه وخصوصا من أمنو
لـشعبية األحـزاب فـي      وكان من عيوب نظام األكثرية العددية البسيطة أنه ال يعكس النسبة الحقيقيـة              

 علـى أكثـر مـن       ٢٠٠٤حصل سنة   ) الجبهة الوطنية (فعلى سبيل المثال فإّن التحالف الحاكم       . البرلمان
من األصوات، وفـي االنتخابـات   % ٦٤من المقاعد في الوقت الذي لم يحصل فيه على أكثر من          % ٩٠

مـن  % ٥١ مـن    من المقاعد مع أنه لم يحصل علـى أكثـر         % ٦٣حصل على   ) ٢٠٠٨سنة  (األخيرة  
  .األصوات

وعلى الرغم من عيوب هذا النظام، فإنه يستجيب بشكل أو بآخر للحاجـة إلـى االسـتقرار الـسياسي،                   
وضمان إعطاء مجال أفضل للحزب الفائز بأخذ فرصته في الحكم وتنفيذ برامجه بعيـدا عـن مناكفـات      

  .وتعطيالت واشتراطات األحزاب الصغيرة
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لغة في الخوف من احتمال تعرض ماليزيـا لالضـطرابات أو النزاعـات             وعلى أي حال فال ينبغي المبا     
األهلية بسبب النتائج األخيرة، إذ إن الظروف الحالية مختلفة عن تلك الظروف التي عاشها المـاليزيون                

  .١٩٦٩سنة 
أو ما  فماليزيا اآلن أكثر استقرارا وأكثر ازدهارا، كما أن نسب التمثيل العرقي قد تغيرت لصالح الماليو،                

من السكان، في حين انخفـضت نـسبة        % ٦٢الذين يشكلون حاليا نحو     ) البوميبوترا(يعرف بأبناء البلد    
  .فقط% ٧وانخفضت نسبة الهنود إلى نحو % ٢٥الصينيين إلى نحو 

 خوفًا من تحكُّم الصينيين فيهم، حيث كان الماليو يعانون من التخلـف             ١٩٦٩وكان الماليو قد ثاروا سنة      
  .فقط% ٢كان نصيب الماليو من االقتصاد ال يزيد عن والفقر، و

أما اآلن فقد تمكن الماليو من تحسين أوضاعهم االقتصادية، ومن تحقيق درجات عاليـة مـن التعلـيم،                  
  .أعطتهم مزيدا من الثقة بأنفسهم في إدارة البلد، وفي استيعاب العرقيات المختلفة

  أسباب تراجع التحالف الحاكم
ومنها الفروق القيادية بين مهـاتير      . د من األسباب التي أدت إلى تراجع التحالف الحاكم        يمكن استقراء عد  

 كان يقـدم بـين يديـه        ٢٠٠٤محمد وبين خلَفه عبد اهللا بدوي، فعندما فاز بدوي باألغلبية الساحقة سنة             
  .إنجازات مهاتير دون أن يتحمل أخطاءه، وخصوصا مشكلته مع أنور إبراهيم

الخاص، وهو ما يبدو أنه لم يكن مقنعـا جـدا           " كشف حسابه "، فقد كان عليه أن يقدم       ٢٠٠٨أما في سنة    
وفضال عن أنه كانت تنقصه الكاريزما القيادية التي توفرت لمهاتير، فإنه لم يـنجح حـسبما                . للماليزيين

شخصي من  ثّم إنه تعرض لهجوم     . يرى العديد من الماليزيين في عالج مشاكل التضخم والفساد والغالء         
  .مهاتير، الذي أبدى ندمه على تعيينه خلفا له

ومن جهة ثانية فقد تعرضت بعض األحزاب الصينية والهندية المنضوية تحت التحالف الحاكم إلى نـوع                
من التآكل وفقدان المصداقية، ويعد كافيا لهذه األحزاب أن تقدم بعض الخدمات لمؤيديها أو لألعراق التي                

  .تمثلها
ب الهندي الرئيسي في التحالف تعرض الهتزازات كبيرة، نتيجة استمرار زعيمه سامي فيلو             كما أن الحز  

في زعامته ألكثر من ثالثين عاما، وتمثيله للهنود في الوزارات الماليزية المتعاقبة للمـدة نفـسها، مـع                  
ـ           . اتهامات بالمحسوبية والفساد   ب الهنـدي   وكان سقوطه مع نائبه في االنتخابات رسالة قوية مـن الناخ

  .برفضه
من تعويض جانب كبير من التعتيم اإلعالمي الذي تعاني منـه           " اإلعالم البديل "ومن جهة ثالثة فقد تمكن      

  .أحزاب المعارضة في التلفزيون والصحف الرسمية
وأدت مواقع اإلنترنت ورسائل البريد اإللكتروني ورسائل الهواتف النقالة والمـدّونات وغيرهـا أدوارا              

 مليونًا، وهناك   ٢٠ بيئة تتعامل بشكل قوي مع هذه الوسائل، حيث يبلغ عدد الهواتف النقالة نحو               مهمة في 
  . مليون مستخدم لإلنترنت١١,٥نحو 

، بل ظل التعاطف معـه      "أنور إبراهيم "الجانب الرابع هو أن كثيرا من الماليزيين على ما يبدو، لم ينسوا             
  .ة تعرض لها من الحزب الحاكمقويا نتيجة ما اعتبروه حمالت تشويه ظالم

أنور إبراهيم سياسيا، وبقي ظلُّه حاضرا على الرغم مـن          " حرق"ويظهر أن التحالف الحاكم لم ينجح في        
وكان حصول حزب العدالة الذي يقوده أنور من خالل         . أنه ال يزال ممنوعا من ممارسة العمل السياسي       

  .لة قوية للنظام مقعدا وتصدره أحزاب المعارضة، رسا٣١زوجته على 
كما أن المعادلة الجديدة التي يحاول حزب العدالة تسويقها، بتشكيل حزب واحد متعدد األعراق واألديـان        

وفاز بالفعل عن   . بحيث يكون معياره المواطنة والوالء للبلد، قد اكتسبت أرضية أوسع في هذه االنتخابات            
  .هذا الحزب نواب ماليو وصينيون وهنود
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، وظهر فـي    )باس(سة فإن الخطاب السياسي واالنتخابي الذي انتهجه الحزب اإلسالمي          ومن ناحية خام  
إذ إن هذا الخطاب قـد      . الذي أعلنه في السنة الماضية، قد جلب له قواعد أوسع من المؤّيدين           " المانفيستو"

  .تميز بكثير من الواقعية واالعتدال، ومالمسة هموم الجماهير
 االقتصادي الكبير الذي تشهده ماليزيا، وتحقيقها نسب عاليـة، وافتتـاح            النقطة السادسة هي أن التطور    

  .العديد من المشاريع الكبيرة، دفع عبد اهللا بدوي لتقديم االنتخابات سنة كاملة
فقـد  . لكن على ما يبدو فإن اآلثار السلبية التي رافقت عملية التنمية لم تكن حاضرة تماما في ذهن بدوي                 

رة من ارتفاع األسعار وارتفاع معدالت التضخم، ومن اسـتفادة طبقـة منتفعـين      كانت هناك شكاوى كثي   
  .محدودة من االزدهار االقتصادي

كما كانت هناك شكاوى من عدم قيام الحكومة بما يكفي لمحاربة الفساد، ومن أنها تقوم فقـط باصـطياد                   
عن نفسه بوصفه محاربا للفـساد  باإلضافة إلى أن الصورة التي قدمها بدوي  . الفاسدة" األسماك الصغيرة "

  .قد بهتت على ما يبدو، مع الزمن
وأخيرا، فال يمكن تناسي رغبة الكثير من الماليزيين في صعود أجيال قيادية جديدة ووجوه شابة إلى سدة                 

  .العمل السياسي، بعد أن جّرب الماليزيون لسنوات طويلة الكثير من القيادات التقليدية للتحالف الحاكم
أحزاب المعارضة نجحت في الضرب على هذا الوتر، وتمكنت من توظيفه في خطابها الـسياسي               ولعل  

  .واإلعالمي
  ١٣/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  الرئيس يائس .٤٩

  آفي يسسخروف
مـسؤول  " هـآرتس "فقد قال لصحيفة    . يمل األمر ) ابو مازن (بدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس       

 لنشطاء الجهاد االسالمي    إسرائيلالربعاء قبل بضع ساعات من اغتيال       كبير في السلطة الفلسطينية يوم ا     
الول مرة منذ انتخابه رئيسا، يمكن الشعور بانه متشائم بالنسبة لفرص نجـاح             "االربعة في بيت لحم انه      

 تسعى  إسرائيلعملية الوحدة الخاصة كانت تأكيدا آخر من ناحية القيادة الفلسطينية على أن             ". المفاوضات
 إسـرائيل في رام اهللا يعتقدون بـأن       . س بكل وسيلة ممكنة بقدرة السلطة على أداء دورها في الضفة          للم

  ". ال شريك في الطرف االخر"تفضل االلتصاق بحجة 
كما كانت هذه هي الفرصة للتنفيس عن االحباط الكبير الذي تراكم في المقاطعة ممـا يرونـه كمعاملـة                   

ام ) ابو عـالء  (فاوضات السياسية، حيال الفريق برئاسة احمد قريع         سواء بالم  إسرائيلمستخفة من جانب    
الجريمة البربرية تكشف الستار    . "في المحادثات االمنية مع رجال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض         

بينما تتحدث عن "، قال بيان تنديد شديد صدر عن مكتب الرئيس؛         " وجهها إسرائيلالمزيف الذي تغطي به     
  ". ا تنفذ كل يوم الجرائم والقتل بحق ابناء شعبناالسالم فانه

 حتـى   إسـرائيل ولكن انظروا ماذا فعلت حكومة      . ابو مازن ليس يائسا تماما بعد     : "وقال المسؤول الكبير  
ال رفع للحواجز، وفي كل بضعة ايام يدخل الجيش الى احدى مدن الضفة ويقتل احدا ما، نجحـتم                  : االن

االمنية، التي تحاول العمل على اعادة الهدوء الى الضفة، واالسوأ من كـل           في أن تضربوا قدرة أجهزتنا      
  ". البناء في المستوطنات يستمر–هذا 

انه منـذ انقـالب     " هآرتس"اما بالنسبة للنشاط االمني الفلسطيني، فقد روى أحد رجال المقاطعة لصحيفة            
وفـي تقريـر    . يةإسـرائيل ف  حماس في القطاع في حزيران، منعت السلطة عشرات العمليات ضد اهدا          

مفصل نقلته أجهزة االمن الفلسطينية الى االمريكيين زعم أن السلطة منعت أكثر مـن عـشر عمليـات                  
. انتحارية في هذه الفترة، حين اعتقلت انتحاريين محتملين ومخططين ووضعت اليد على أحزمة ناسـفة              
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 المشبوهين، ولكن محافـل االمـن       ي، بما في ذلك اسماء    سرائيلوقد عرضت المعلومات على الطرف اإل     
  . التي طلب منها التعقيب على هذه المعلومات، استبعدوها باستخفاف

وهي لم تعد تغمض عينيها عن نشاطات حمـاس         " غيرت القرص "وشرح مسؤول فلسطيني بان السلطة      
 السلطة  وحسب اقواله، فان النشاط المكثف والمستمر من اجهزة االمن في         . والجهاد االسالمي في الضفة   

في عدة مناطق، بمـا فيهـا جنـين،         " البنى التحتية لحماس   "إسرائيلنجح في الضرب الشديد لما تسميه       
  . سلفيت، طوباس وغيرها

ويقترح المسؤول  ". البوابة المستديرة "ال تزالون تروون لنا عن      . المشكلة هي أنكم ترفضون رؤية التغيير     "
اذا . م معلومات عن نية بالقيام بعملية، دعونا نعالج المشبوه        اذا كانت لديك  . جربونا "إسرائيلعلى حكومة   

ولكن في هذه اللحظة يدور الحديث      . كانت هناك شكاوى على ادائنا، اجلسوا معنا واشرحوا لنا إن اخطأنا          
  ".عن مسيرة طويلة ترمي الى اذالل السلطة ورئيسها

  اختيار السم
يبدو أنه في كل االحوال لـن  . لمحتملة في قطاع غزةولكن ما يقلق أكثر رجال ابو مازن هو التطورات ا 

  . يخرج شيء طيب من هناك من ناحيتهم
 وحماس، التي تأخذ في التبلـور بوسـاطة         إسرائيلبين  ) التهدئة(االمكانية المقلقة االولى هي وقف النار       

القطـاع  في اطار االتفاق سيتم التوصل الى صيغة الدارة المعابر بـين            : المضاعفات واضحة . مصرية
وبعد ذلك ستكمل القاهرة المفاوضات لتحريـر       .  ومصر وسيرفع الحصار االقتصادي عن غزة      إسرائيلو

ولكن االهم  " مع دم على االيدي   "الجندي المخطوف جلعاد شليت، مقابل بضع مئات من السجناء، بعضهم           
ود حمـاس الن    وستع. يسرائيلمن ذلك، هو أن كل اعضاء البرلمان من حماس سيطلقون من السجن اإل            

فـي أعقـاب رفـع      . تكون االغلبية في البرلمان الفلسطيني، وتصبح شرعية حكومة فياض موضع شك          
الحصار وتحرير السجناء، شعبية حماس سترتفع في الضفة وفي القطاع ايضا، ومكانة ابو مازن وفـتح                

  . ستضعف
من هنا، فـان    .  من القطاع  تطور مقلق آخر هو ان يؤدي التدهور في الضفة الى استئناف نار الصواريخ            

ي سيرد وسيضرب نشطاء الجهاد الذين سيشددون النـار،         سرائيلالجيش اإل : الطريق نحو التصعيد قصير   
الجيش . حماس ستجد صعوبة في التجلد وستطلق الكاتيوشا نحو عسقالن        . ولكن سيضرب المدنيين ايضا   

عملية البرية سـتنتهي بعـشرات القتلـى        ي، ردا على ذلك، سيعود الى الشجاعية والزيتون، وال        سرائيلاإل
في اعقاب القتلى والصور في قنوات التلفزيـون، شـعبة حمـاس            . الفلسطينيين مثلما حصل قبل اسبوع    

  . سترتفع في الضفة وفي القطاع ايضا، مكانة ابو مازن وفتح ستضعف أكثر فأكثر
 وحماس، ولـيس    إسرائيلتال بين   من بين االمكانيتين، في المقاطعة يفضلون وقف النار على استمرار الق          

تقدير كبار مسؤولي السلطة في رام اهللا هو ان دخول حماس في اتفاق            . بسبب رغبتهم في السالم االقليمي    
، ستصبح حماس حركة    إسرائيلوبدال من منظمة مقاومة تقاتل ضد       . وقف النار سيمس مع ذلك بشعبيتها     

ويـشرح أحـد كبـار      .  تضمن سـالمة زعمائهـا     كي" الكيان الصهيوني "سياسية تصل الى اتفاقات مع      
كل ايديولوجيتهم تقوم على أساس ادعائهم بانهم المقاومة الشرعية، بينما          "المسؤولين في السلطة فيقول ان      

  ". ابو مازن وفتح عمالء
ولكن يخيل احيانا أن من السهل على رجال السلطة ان يقولوا انهم يؤيدون التهدئة، وذلـك الن احتمـال                   

 وحماس ستتفقان على شروط تنفيذها، رغم بـضعة         إسرائيلفي السلطة ال يؤمنون بان      . ضعيفتحققها  
  .ايام من الهدوء التي سادت في الجنوب، خالفا للضفة

فـال ريـب لـدى      . سبب آخر للشك في السلطة بالنسبة الحتماالت التوصل الى وقف للنار، هو طهران            
. بكل معنى الكلمة اليران، وبقدر أقل، لسوريا ايـضا        السلطة بان حماس في غزة اصبحت ذراعا تنفيذيا         
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وبزعم كبار رجاالت السلطة، فان التعليمات لحماس في مواصلة النار تصل مباشرة من منـزل الـسفير         
  . االيراني في دمشق، عبر قادة حماس والجهاد في العاصمة السورية

 للتهدئة، نشر الول مرة فـي بيـان          القديم الذي طرحته حماس هذا االسبوع      –وهكذا فان الشرط الجديد     
. ية، في الضفة ايـضا    سرائيلوقف كل االعمال العسكرية اإل    : الحد قادة المنظمة في دمشق، محمد نصر      

هذا هو طريق سوريا وايران لعرقلة المبادرة المصرية لوقف النـار،           . إسرائيلهذا شرط لم توافق عليه      
  . التي ستتخذ صورة الرافضةإسرائيل في حينه الى فالتهمة ستوجه. دون أن تكون ظاهرتين على المأل

  أين سينامون
 وحماس الى اتفاق، يتضمن فتح المعابر، فان معجزة فقط ستسمح لحماس            إسرائيلولكن حتى لو توصلت     

وهذا هو السبب االساس الذي من أجله يعتقدون في المقاطعة بان           . ورجال ابو مازن بالتعاون في تشغيلها     
 والواليات المتحدة تطالب بحزم بعدم وجود رجال حماس في معبـر            إسرائيلمصر،  . ن لن تكو  –التهدئة  

وافقـت حمـاس    . رفح، وان يرابط بدال منهم مراقبون اوروبيون وافراد من الحرس الرئاسي البو مازن            
على ذلك وهي تعتزم ان يرابط رجالها على مقربة من المعبر، في الحواجز التي تشرف علـى حركـة                   

واضافة الى ذلك تطالب الحركة ان ينام المراقبون االوروبيون في مـصر            . ن من والى المعبر   الفلسطينيي
  .اغلب الظن، يدور الحديث عن بند قابل للحل. إسرائيلوليس في 

ولكن المشكلة بقيت لدى السلطة، التي تقدر انه لغرض تشغيل معبر رفح توجد حاجة الن يرابط هنـاك                  
وهؤالء االشخاص طوردو حتى الموت على ايدي       .  من الحرس الرئاسي   وفي محور فيالدلفيا الف جندي    

ويقولون في  . حماس في اثناء االنقالب في القطاع، وسيسكنون في غزة تحت سيطرة المنظمة االسالمية            
علينـا أن نـضمن اال      . اننا لن نكون مستعدين الن نكون هناك كقوة خاضعة لرحمة حمـاس           : "المقاطعة

  ". شهر حزيرانتتقرر صور االنقالب ل
لـن نوافـق    "ويقولون هناك اننا    . وحتى مسألة مثل اماكن نوم افراد الشرطة من شأنها أن تفشل المبادرة           

وما يريده رجال السلطة حقا هو اعادة الوضع في غزة          ". على أن يناموا في فندق في العريش في مصر        
  .الى سابق عهده، قبل االنقالب

ففي حديث مـع صـحافيين   . ن يساهم هو االخر في عرقلة وقف النارواضافة الى ذلك، يبدو أن ابو ماز      
اردنيين يوم االثنين، هاجم فيه وزير الدفاع ايهود باراك على افشاله المفاوضات بين الطرفين العتبارات               

  . حزبية، فقد خصص معظم اقواله النتقاد مبطن لحماس
 وعن المطلب األكثـر اسـاس       إسرائيلمية و فقد روى هناك عن االتفاق الذي يتبلور بين المنظمة اإلسال         

وادعى صـحافي فلـسطيني     . هذا شرط ال يطيب لرجال حماس نشره      . لحماس في عدم المس بزعمائها    
وهو يبدو تقريبـا كمحاولـة لهـدم        . هذا قول غريب على شخص يعلن بانه معني بالتهدئة        "معروف بأن   

  ".  وحماسإسرائيلاالتفاق المتبلور ومنع وقف النار بين 
وكمـا كـان يمكـن أن نتوقـع فـور           . فجر يوم الخميس بدت كل األحاديث عن التهدئة عديمة المعنى         

سوريا، ايران وبـاقي معارضـي      . االغتياالت في الضفة، وابل من صواريخ القسام سقطت في الجنوب         
  . وقف النار يمكنهم ان يتنفسوا الصعداء

  هآرتس
  ١٥/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  دحالن في كل مكان .٥٠

   عليسيد
أعترف أنه ال توجد تحت يدي أي مستندات تدعم االتهامات التي ال تعد وال تحصي ضد محمد دحـالن                   

األمريكيـة،  " فـانيتي فيـر   "القيادي في حركة فتح، ولكن كل الشواهد تؤكد االتهامات التي كشفتها مجلة             
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 صعود هذا الرجل،    وخروجاً علي قواعد تعلمتها وألزمت نفسي بها بصرامة، أغامر وأتساءل عن رحلة           
أنه مجرد نموذج : وكيف تم إعداده الستخدامه في شن حرب أهلية في غزة، أقول ذلك لثالثة أسباب أولها              

  أللوف مثله في كل الدول العربية سواء كانوا أصحاب مناصب سياسية أو حزبية أو إعالمية، 
ي ما هو أكبر وأخطر من الخيانـة        أن االتهامات التي رصدتها المجلة بالتفصيل ترقي إل       : والسبب الثاني 

العظمي ضد أبناء وطنه وأمته، ثم ضد األمن القومي المصري، وقد رأينا ما حدث، بعدما زاد الـضغط                  
أن الرجل اليزال   :  مصر، والسبب الثالث   ى غزة لم يكن أمام الناس هناك سوي الفرار إل         ىي عل سرائيلاإل

يين أن مصر تدعمه أو تقف وراء سلوكياته، ومع         يتنطع ويبرطع في مصر، ويظن كثيرون من الفلسطين       
هذا فإن ما يدعو للتوقف هو حالة الصمت المريبة ألجهزة اإلعالم ولبقية األجهزة السياسية، وكأن العداء                
مع حركة حماس أكبر من تلك الخيانة التي ساهمت في تدمير تلك التجربة الديمقراطية التـي أوصـلت                  

   السلطة،ىحماس إل
 كونترا  - سحب كثير من رصيد القضية الفلسطينية، وربما نسي الكثيرون فضيحة إيران             بل ساهمت في  

جيت في منتصف الثمانينيات، تلك الفضيحة التي كشفتها مجلة الشراع اللبنانية، وإثـر النـشر تزلزلـت       
 اإلدارة األمريكية، وزعزعت إدارة ريجان، وظل الكونجرس يسأل اإلدارة ودفع بكثير مـن المـسؤولين    

إلي المحاكمة واالستقالة، ولم تكن تلك الفضيحة بحجم ما حدث في غزة، حيث كانت أمريكا تبيع السالح                 
  اإليرانية،- خالل الحرب العراقية إسرائيلإليران عبر 

وذلك لتمويل المتمردين في نيكاراجوا، أما الحرب القذرة التي شنتها واشنطن ضد حماس وفقاً لما ذكرته                
، فكانت منذ اليوم األول لفوز حماس في االنتخابات التشريعية بـشن الحـصار علـي                المجلة األمريكية 

الحكومة المنتخبة، وصلت إلي حد التجويع، ثم سعت لإلطاحة بحماس، وذلك بتمويل حرب أهلية بواسطة               
رجلها محمد دحالن، وذلك لدفع الرئيس الفلسطيني إلجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومـة طـوارئ،               

  ، نائب مستشار األمن القومي، "إيليوت أبرامز" وضعها والخطة
 مليون دوالر رفضها    ٢٧وبإشراف وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، وألن تكلفة الخطة كانت ملياراً و          

الكونجرس، فطلبت واشنطن من بعض الدول العربية دعم الخطة مالياً وعسكرياً، وبالفعل دفعت إحـدي               
يين، وفـي   سرائيلوالر، وتم تهريب أسلحة حديثة لقوات دحالن باتفاق مع اإل          مليون د  ٣٠الدول الخليجية   

هذا الوقت لم يكن الرئيس الفلسطيني موافقاً علي الخطة، بل إنه ذهب للتفاوض مع قادة حماس في مكة،                  
األمر الذي دفع واشنطن، لتوثيق صلتها أكثر برجلها محمد دحالن، غير أن حمـاس كـشفت الخطـة،                  

  ط انقالب دحالن، وقامت بإحبا
 الحصار البربري علي الشعب الفلسطين، عقاباً       إسرائيلوكانت الصدمة لكل المتآمرين وأحكمت أمريكا و      

علي اختياره الديمقراطي، ودارت عجلة اإلعالم األمريكي وتابعيه تتهم حماس بما فشلت فيه فتح، ولـم                
 سكان غزة، وباقي السيناريو     ىلي حماس وعل   مباشرة بالقضاء ع   إسرائيليكن أمام المتآمرين إال أن تقوم       

أقول ذلك ولست من المتعاطفين كثيراً مع حماس وإدارتها السياسية، فقد أخطأت حينما ظلـت               .. معروف
  . األرض وكأنها حركة مقاومة، وليست حكومة منتخبةىتتعامل مع األوضاع عل

لتي قطعها والمراتب التـي قفزهـا       وأعود إلي دحالن ورحلة صعوده والمراحل التي حرقها والمسافات ا         
عبر ساللم وكواليس السلطة واألجهزة من عنصر صغير في حركة فتح، إلي قائد لجهاز األمن الوقـائي                 
في غزة إلي وزير إلي مستشار بدون أي دراسات أمنية أو عسكريية وما يهمنا اآلن أن تبـرئ مـصر                    

 األقل حتي يبرئ هو سـاحته، وأهيـب         ىة عل ساحتها من هذا الرجل، وأن تمنعه من البرطعة في القاهر         
بأصغر مسؤول مصري من لقائه ألن حذاء أي مسؤول أشرف من قامته ومن قامة أي دحالن فـي أي                   

ـ           مقاسـها  ىزمان ومكان، وجب إعالن براءة حماس، ولعن اإلدارة األمريكية التي تريد ديمقراطيـة عل
  .ومقاس عمالئها في هذه المنطقة

  ١٣/٣/٢٠٠٨صحيفة المصري 
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  !فلسطين القضية واألبناء المتحاربون .٥١

  شفيق الحوت
يستحيل الحديث عن فلسطين القضية، عن أي بعد من أبعادها، أو ما نتج عنها مـن تـداعيات، أو مـا                     
تواجهه من تحديات ومخاطر، دون ربط هذا الحديث بما يحدث على امتداد الـوطن العربـي الكبيـر،                  

  . شرة بالكيان الصهيونيوبخاصة في تلك الدول التي تحيط مبا
فالقول بأن قضية فلسطين هي القضية المركزية لألمة العربية ، ليس مجرد شـعار سياسـي أو أمنيـة                   
قومية، وإنما هو حقيقة جيوسياسية، تؤكدها مسيرة هذا الوطن الذي يحاول أعداؤه شطب هويته العربيـة                

 ويبشروننا برسم خرائط جديدة له، تزيـده        ،"الشرق األوسط "التي عرف بها، بالتدليل عليه بما يسمى ب         
  .  ونشاز وجودها في قلب هذا الوطنإسرائيلتجزئة وتفتيتاً، لتخفف من غربة 

إن المساس بالمصير الفلسطيني، يتجاوز أرض فلسطين وشعبها، إلى المساس بمجمل المصير العربـي،              
نه، كما أنه من خداع الذات أن يظن        وإنه لمن الوهم أن يظن الفلسطيني نفسه قادراً وحده على تحرير وط           

  .العربي أن باستطاعته النجاة بحريته وسيادته طالما فلسطين محتلة وشعبها مشرد
إلى جانب هذه الحقيقة الموضوعية، هناك حقيقة ثانية تجب اإلشارة إليها، وهي أن قضية فلسطين تتميز                

ستيطاني، بأنها منذ نـشأتها، وهـي       عن غيرها من قضايا الشعوب التي عانت من تجربة االستعمار اال          
تتصدى لعدو مزدوج، هما الحركة اليهودية الصهيونية وحليف ما لها من دول االستعمار الغربي، مثـل                

  . إنكلترا وفرنسا وأخيراً الواليات المتحدة األميركية
 وهـي أن  على الرغم من ذلك، فإن هناك حقيقة ثالثة تؤكدها تجارب الشعوب المناضلة من أجل حريتها،           

القدر يستجيب في النهاية لنداء اإلرادة مهما كانت موازين القوى مختلّة، وأن الصراع في جوهره لـيس                 
سوى صراع إرادات، وال أعتقد أننا نجامل الشعب العربي الفلسطيني إذا ما اعترفنا له بالبسالة والصمود                

ين وشعب جنوب أفريقيا وغيرهم، الـذين       والقدرة على العطاء بال حدود، شأنه شأن الجزائريين والفيتنامي        
  . تكللت ثوراتهم بالنصر المبين

يهمني بعد ذلك التأكيد على أن تعدد الرأي في فهم قضية فلسطين وفي سبل حلها، ليس وارداً وحـسب،                   
وأنا كعربي من فلسطين مؤمن بعدالة قضيتها، وملتزم بالنضال من أجـل            . وإنما هو طبيعي وضروري   

نا الوطنية دون الحاجة لالنتماء ألي فصيل أو حـزب أو تنظـيم، أعتبـر أن غيـاب                  تحقيق أهداف شعب  
الديمقراطية أو تغييبها في الساحة الفلسطينية، كان واحداً من أهم األسباب التي أدت إلى األزمـة التـي                  

  . نواجهها في فلسطين، ووصلت باإلخوة إلى التحارب، مما ال سابقة له في تاريخ النضال الفلسطيني
إن الرؤية السياسية الواعية ال تعرف التعصب الفردي أو الفئوي، كما ترفض الجمود والتحّجر، ألنـه ال                 

  . وجود للمشهد السياسي الثابت باعتباره في حركة دينامية مستمرة استمرار التناقض في عناصر تكوينه
  في االستراتيجية والتاكتيك 

 وال سيما بعد اتفاقية أوسلو، بالحديث عن الحـق الفلـسطيني            لقد انشغل الفلسطينيون كثيراً، وما يزالون،     
ففلسطين من النهر إلى البحر كانت حقـاً        . ومواصفاته وكأن هذا الحق غامض أو مبهم أو موضع تساؤل         

وقانوناً أرضاً حالالً زالالً ألهلها ولكل من يقيم فوق ترابها أباً عن جد؛ ولقد تم اغتصاب هـذه األرض                   
هذه حقيقة ال يمـاري  . إسرائيليونية  االستعمارية، وأقيم على أنقاضها ما يسمى اليوم ب   بقوى القهر الصه  

  . فيها أحد، وليست وال يجوز أن تكون موضع خالف
إن ما يجب أن ينشغل به الفلسطينيون هو كيفية استرداد هذه األرض وإعادتها إلى طبيعتهـا التاريخيـة                  

تراتيجي واألهم، خصوصاً بعد كل هذا التعقيد الـذي أصـاب           فهذا هو السؤال االس   . وعودة شعبها إليها  
القضية وطرق حلها، فلم يعد أمامنا من خيار غير التفكير باستراتيجية معقدة ومركبة لتحقيق أهدافنا على                

  . مراحل عبر صراع قد يمتد بمعاركه المختلفة لعقود مديدة وتشارك فيه أجيال عديدة
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نا ووجداننا، حقنا المطلق في فلسطين كهدف استراتيجي، وواجـب          من هنا، ومن دون أن يغيب عن عقل       
اإلعداد لتحقيقه مهما طال الزمن، علينا في الوقت نفسه أن ندرك أهمية ما علينا مجابهته والتصدي لـه                  
من تحديات وصعوبات مرحلية على دربنا الصراعية الطويلة، وكيفية التعامل مع المتغيرات رفـضاً أو               

  . رجات اليقظة والحذر؛ وهو ما لم نتقن فعله عندما دخلنا مدريد وخرجنا من أوسلوقبوالً، بأقصى د
ال بد للمنشغلين في الحديث عن الحق المطلق أن يستشعروا أشواك الواقع لكي يتيقنوا مـن أن التكتيـك                   

ال . حالل وشرعي طالما أنه ال يوصد الطريق أمام الثابت من األهداف، وال يشكك في عدالتها وصدقيتها               
أقول هذا رفضاً لشعار الحق المطلق أو الستبعاد التعاون مع المؤمنين بضرورة إشهاره ليل نهـار، بـل         
على العكس فأنا أرى في وجود هذا الفريق في ساحة النضال أهمية ال يجوز إغفالها، ويجب احترامهـا                  

  . واستثمارها للمصلحة الوطنية العليا
ح فأكرر بأني لست ضد أي أسلوب من أساليب النضال لتحقيـق            وأرجو أن أكون واضحاً هنا كل الوضو      

األهداف الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وبخاصة الكفاح المسلح، بـل أدعـو               
العتماد كل الوسائل المتاحة، وإنما بشرط واحد، وهو أن يتم ذلك وفق استراتيجية واحدة وبقـرار مـن                  

  .  ال تنظيماًقيادة موحدة تمثل شعباً
  في إطار الوحدة الوطنية  التعددية والديمقراطية

يكمن أحد أهم األسباب التي أدت إلى إخفاق فـصائل الحركـة الوطنيـة              " الوحدة الوطنية "في موضوع   
الفلسطينية ككل في تحقيق أي إنجاز من برامجها الوطنية، سواء من كان منها في السلطة أو خارجهـا،                  

م خارجه، فالكل مسؤول عن هذا الفشل الذي أوصلنا إلى ما نعاني منـه اليـوم مـن                في إطار المنظمة أ   
  . انقساٍم وصل حدود االحتراب المهين واالنقسام الحرام

كتنظيمين، ولكنه في حقيقته أعمـق مـن ذلـك          " فتح"و" حماس"صحيح أن الخالف اآلن يبدو وكأنه بين        
  . بعدد من السنين" حماس"ويعود إلى ما قبل ظهور 

لن أتعرض هنا إلى أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية من النواحي الفكرية والعقائدية، ألني أعرف أن مثل                
هذه الخالفات هي من طبيعة األمور وطبائع البشر، وعلى المسؤول الواعي إدراك هذه الحقيقة والبحـث                

مثلي الـشعب حـق اتخـاذ       عن عالج لها من خالل األطر التنظيمية التي تكفل للجميع حق التعبير، ولم            
القرار، ولكني سأمر سريعاً على أزمة هذه الحركة من الناحية التنظيمية، لكونها تـشكل جـزءاً هامـاً                  

  . وأساسياً من األسباب التي أدت إلى المحنة الراهنة
تمييزاً لمنظمة التحرير الفلسطينية عن غيرها من حركات التحرر الوطنية، بسبب خصوصيتها وتعقيداتها             

ما نجم عن ذلك من تفتيت وشرذمة لشعبها، كنا نشبهها بالوطن المعنوي لشعب فلسطين، وبنـاء علـى                  و
ذلك، كان قرارنا التأسيسي بأن يكون مجلسها الوطني أقرب ما يمكن أن يكون عليه في تمثيلـه ألبنـاء                   

ة من فصائل   فلسطين في جميع مراكز تجمعه داخل الوطن وفي الشتات، فيشمل جميع قواه الحية الناشط             
كذلك كان ال بد من اإلقرار المسبق بأنـه ال يجـوز            . وأحزاب وهيئات شعبية واتحادات عمالية وطالبية     

ألي فريق أو تنظيم إلغاء اآلخر أو فرض أيديولوجيته أو برنامجه السياسي بالقوة أو بحرمانه اآلخـرين                 
  . اركة في إطار المنظمةمن حرية التعبير عن آرائهم واجتهاداتهم طالما أنهم ارتضوا المش

  : باختصار كان المفروض والمطلوب ممارسة ديمقراطية حقيقية، وهذا ما لم يحدث ألسباب عدة أهمها
 غياب الثقافة الديمقراطية داخل التنظيم الواحد، فعلى الرغم من األشكال المتعددة لهياكل التنظيمـات               ١.

 األمر أن القيادات بقيت فوقية، والكلمة الفصل فيهـا          القائمة وتوزيع الصالحيات على هذه الهياكل، فواقع      
  . ٢. لمن في القمة، التي كثيراً ما كانت تختزل بفرد واحد

الذي كان قائماً في منظمة التحرير الفلسطينية سمح لكل تنظيم بأن تكـون لـه               " االتحاد الكونفدرالي "إن  
" سـفراؤه "لمستقلة، وأدواته اإلعالميـة، و رايته، وذكرى يوم انطالقته، ونشيده الخاص، وغرفة عملياته ا   

  . ٣. بالخارج، مما يدل داللة واضحة أنه لم يكن ثمة نية لتوحيد الفصائل في إطار المنظمة األم
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بعـض  . الخلط بين الوالء للتوجه القومي كنهج عام وضروري وبين الوالء لهذا النظام العربـي أو ذاك               
متداداً مخابراتياً لهذه العاصمة أو تلك ورسالً لها في الحركة          التنظيمات التي تسترت بهذا الخلط أصبحت ا      

  . الفلسطينية بدالً من أن تكون رسل الحركة لهذه العاصمة أو تلك
  في العالقة بين الفصائل والشعب 

ليس هناك من يشكك بضرورة تنظيم الشعب في منظمات أو أحزاب تقود نضاله وتكون طليعة حركتـه                 
وقد تجلـى فـشل هـذه    . أ أن تتوهم هذه األطر أنها أصبحت البديل عن هذا الشعب        ولكن الخط . الوطنية

 ١٩٨٧المنظمات في تعبئة الجماهير وإشراكها في العملية النضالية بالمعنى الذي شهدناه فـي انتفاضـة                
بل هناك من يقول إن تدخل الفـصائل بتفاصـيل النـضال اليـومي              . وبخاصة أول عامين من عمرها    

الذي ساهم في إجهاضها، إذ عادت السطوة للتنظيم ومدعي االنتساب إليـه لتحـل محـل                لالنتفاضة هو   
وقد تجلت هذه السلبية بوضوح فاضح في أعقاب اتفاقية أوسـلو           . اللجان التي أفرزها الشعب بعفوية حرة     

  . مقاليد السلطة" فتح"وتسلم 
ب عزوف الكثيرين من ذوي الكفاءات      إن استعالء الهوية التنظيمية على الهوية الوطنية يبرر ويفسر أسبا         

عن اإلسهام المباشر في العمل الوطني، كما يفسر هذا الفقر في كوادر السلطة وما تبقى من المنظمة، في                  
  . الوقت الذي تعّج به دوائر القطاع الخاص محلياً وعربياً بأصحاب القدرات المشهود لهم من الفلسطينيين

  حرير في العالقة بين السلطة ومنظمة الت
ومـن  . إن إشكالية العالقة بين السلطة ومنظمة التحرير، مسألة في منتهى الحساسية والدقة والخطـورة             

الواضح أن قيادة فتح، أيام الراحل عرفات، لم تعر هذه اإلشكالية ما تستحقه من دراسة واعية، فأقـدمت                  
ها مواصـفاتها وشـروطها     على الخلط بين السلطة والمنظمة، وتحولت بالتالي من حركة تحرر وطني ل           

وأدواتها، إلى حركة استقالل وطني تنبذ العنف وتدينه وتعد بمحاربته وفق هـوامش ومالحـق اتفاقيـة                 
  . أوسلو

غير أن ما يثير الدهشة هو وقوع قيادة حماس في المطب نفسه عندما ارتضت تحمـل المـسؤولية فـي                 
  . وواجب المقاومةالمشاركة بالسلطة، لتجد نفسها تتخبط بين متطلبات الحكم 

ال بل أكثر من ذلك، أليس ما يثير الغضب أن يتحارب أكبر تنظيمين فلسطينيين، من اجـل مـا يـسمى                     
في الوقت الذي يدرك الجميع أن هذه المسميات كلها مجازية، ألنهـا            " رئاسة"أو حتى   " حكومة"و" سلطة"

  . ير المباشر كما في قطاع غزةفي واقع األمر قيد االحتالل الصهيوني المباشر كما في الضفة، وغ
إن شر ما تعاني منه الحركة الوطنية الفلسطينية حالياً، بكل قواها وفصائلها، وبمعزل عن موقف أي منها                 
من اتفاقية أوسلو أو مجمل النهج التفاوضي الراهن، هو هذا الخلط القائم بين المنظمة والـسلطة وعـدم                  

العالقة بين المرجعية الوطنية السياسية العليا المجسدة بالمنظمة        ترسيم الحدود الفاصلة بينهما، أو توضيح       
  . وبين أحد إفرازات العملية الصراعية التي تجسدت بالسلطة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو

لقد فات اإلخوة في فتح وحماس وغيرهما أن منظمة التحرير ليست تنظيماً عابراً لتأدية وظيفة مؤقتة أو                 
ادة مرحلة محددة، وإنما هي مرجعية دائمة وواجبة الوجود المتواصل إلى أن تتحقق أهداف الـشعب                 لقي

  . الفلسطيني الوطنية
من هنا فإنه من غير المعقول أو المقبول، وبخاصة على المستوى القيادي ورئاسة المنظمة، الجمع بـين                 

ق اتخـاذ القـرار المـصيري علـى         موقعين واحد في المنظمة وآخر في السلطة، ألن األولى مخولة ح          
المستوى الوطني وذلك لشمولية تمثيلها لشعب فلسطين بأسره، ال لمجرد قسم منه في الـضفة والقطـاع،      
واللتزامها بأحكام ميثاق وقرارات مجالسها الوطنية، خالفاً لما هو عليه حال السلطة ومجلسها االشتراعي              

  ". غير سياسية"ارية محدودة والمحكوم بجزئية التمثيل الشعبي وبصالحيات إد
إن التماهي بين قيادة المنظمة وقيادة السلطة يهدد بتغييب فلسطينيي الشتات الذين سارعوا للتركيز علـى                
حقهم في العودة بعد أن استشعروا غموض موقف السلطة من هذا الحق لكي ال نقول ما هو أكثـر مـن                     
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م فلسطينيي الشتات من أي ممارسة فعلية داخـل         إن إصرار البعض على الجمع بين الموقعين يحر       . ذلك
المنظمة وهم الذين يشكلون نصف الشعب الفلسطيني الذي ثار من أجل عودته قبل سقوط غزة والـضفة                 

وإنه لمما يدعو إلى القلق أن يصل اليأس بالبعض من أبناء فلسطين في الـشتات إلقامـة                 . قيد االحتالل 
إن الموقف من وحدة األهداف الوطنية هي المدخل األسـاس     . تهمتنظيمات تتكلم باسمهم وتتصدى ألولويا    

  . والوحيد لضمان وحدة النضال الفلسطيني ووحدة الشعب
  في سبيل الخروج من األزمة 

بعد عرضنا لماهية األزمة وأسبابها، وسردنا لوقائع مسيرتنا النضالية وصوالً إلى واقعنا الراهن، ال بـد                
راعية ضد التحالف االستعماري الصهيوني قد دخلت في مرحلـة جديـدة            من االعتراف بأن العملية الص    

  . تختلف نوعياً عن سابقاتها
بداية، وبغض النظر عن مدى قدرة الخيار السلمي على الصمود، وحتى لو تفجـر الوضـع العـسكري                  

ء بحل   بات أكثر تعقيداً من اي وقت مضى سوا        إسرائيلمجدداً، فإن حسم التناقض التاريخي بين العرب و       
  . عسكري او سياسي

لذلك أرى ان الخروج من األزمة الراهنة للحركة الوطنية الفلسطينية سيتبع سبيلين ال بد مـن سـلوكهما                  
  . كنتيجة حتمية لهذه الظروف

األول وهو ما يمكن تسميته بالسبيل البعيد المدى، المعقد والمركب والممرحل والمعتمد على اسـتراتيجية               
فاق المستقبلية لحركة التغيير الدائرة في المنطقة العربية بأسرها الستباق ما يمكن أن             متكاملة تستشرف اآل  

  . يفرض عليها من خارج إرادتها
. وهذا يعني التحرك من أجل بناء حركة نضالية جديدة ال أعتقد بجدواها إذا كانت قطرية الهوية والتوجه                

فلسطين وخارجها بأداة غير قومية وبفكر غيـر واع         فأنا ال أرى مستقبالً واعداً لتحقيق اهداف األمة في          
لما طرأ على هذا العالم من متغيرات وما شهده من قفزات ثورية في المجال العلمي ودنيـا االتـصاالت                   

إننا نطل على عالم القرن الواحد والعشرين، وفي لحظة بـات موعـد             . واآلثار الرهيبة لوسائل اإلعالم   
  . محددالهبوط البشري على المريخ شبه 

ومن هنا ال بد من استراتيجية تواكب العصر وتحدياته الهائلة، مما يحتاج إلى تفعيل الدور النخبوي ألبناء              
امتنا بالتخطيط والتنظير من دون ان يعني ذلك ضرورة تكليفهم تنفيذ ما يقترحونـه، ولكـن شـرط أن                   

  . يكونوا على مستوى القيادات المعادية كفاءة وتدريباً وخبرة
مـن مثقفـين وناشـطين      " حكماء العـرب  "ستفيض في الطرح، وأكتفي بالدعوة لعقد خلوة لعدد من          لن ا 

وأصحاب تجارب نضالية، تستهدف التمهيد والتحضير لعقد مؤتمر أوسع يكون على غـرار مـا فعلـه                 
  . الصهاينة قبل مئة عام عندما اجتمعوا في بال وأعلنوا عن عزمهم على إقامة الدولة اليهودية

ل الثاني أقل طموحاً من األول بالطبع، ويقتصر في أهدافه على كيفية التعامل المباشر مع ما يمكـن                  السبي
تسميته بالسياسي واليومي من حيثيات الصراع الراهن، في إطار عمل جبهوي مشترك يساهم من خالله               

  . ما هو قائم من قوى تنظيمية وفعاليات شعبية وشخصيات وطنية
عن حل ال أرى أية صعوبة في االتفاق على برنامج سياسي متواضع يعتمـد علـى                في هذا السياق بحثاً     

  . الثوابت المتفق عليها، بآفاق زمنية محددة ومنظورة
وهناك مسودات لمشروعات تمت الموافقة عليها في اتفاقات مكة والقاهرة، التي تصلح كأساس النطالقة              

 لتستعيد فعاليتها وشرعيتها، وصدقت نية حمـاس        جديدة، إذا صدقت نية فتح في فك قبضتها عن المنظمة         
  . بقبول المشاركة في إطار هذه المنظمة

  العودة إلى المنظمة األم 
ال حل بدون إطار جبهوي كمرجعية سياسية شرعية تمثل شعب فلسطين عن حق وجدارة، وتتمتع بثقتـه                 

  . قرارات المصيريةالكاملة كناطق رسمي باسمه، وباعتبارها صاحبة الحق الوحيدة باتخاذ ال
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 ،١٩٩٣ أيلـول    ١٣لقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية تجسد هذه المرجعية بميثاقها ومؤسساتها حتـى             
عندما أقدمت قيادتها على توقيع اتفاقية أوسلو، متحدية ميثاق هذه المنظمة وأنظمتها األساسية والداخليـة،           

المنظمة جزءاً كبيراً من شرعيتها الشعبية بعـد        ما تسبب في شرخها واالنقسام من حولها، ثم فقدت هذه           
  . العدوان المباشر على ميثاقها وتجويفها من كل المبررات التي أدت إلى قيامها

والسؤال المطروح في الساحات الفلسطينية المختلفة، يدور حول إمكانية رد الروح إلـى هـذه المنظمـة         
يرات الهامة التي طـرأت علـى المـسيرة النـضالية           وإعادة بنائها من جديد، مع األخذ باالعتبار، المتغ       

وأعتقد أن هذا ممكن، بدليل أن أكثر الفصائل والقوى الفلسطينية المعارضة التفاقية أوسـلو،              . الفلسطينية
وذلـك  . بل ولنهج التسوية من أساسه، لم تقدم حتى اآلن على أي تحرك إلقامة بـديل لهـذه المنظمـة                  

  . لمجموعة من األسباب
ه األسباب أن هناك إجماعاً فلسطينياً على أن تأسيس وإقامة منظمة التحرير الفلـسطينية كـان                طليعة هذ 

فعلى الرغم من كل ما قيل، فـي  . واحداً من أهم إنجازات الشعب الفلسطيني الوطنية في تاريخه النضالي    
 قيل أيـضاً بـأن       بأنها وليدة قرار من األنظمة العربية، أو ما        ،١٩٦٤حينه، عن نشأة هذه المنظمة سنة       

 ،١٩٧٤اعتبارها الممثل الشرعي والوحيد كان بقرار عربي آخر بعد عشر سنوات على نـشأتها، سـنة                 
فالواقع أن هذا القرار كان انعكاساً لقدرة المنظمة في خالل تلك السنوات العشر األولى من عمرها علـى                  

غض النظر عن تقويمنا لمـا خاضـته        وب... تجسيد مرجعيتها لدى الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وفصائله       
هذه المنظمة من معارك سياسية وعسكرية، مع هذا النظام العربي أو ذاك، فإن في ذلك الدليل على أنهـا            
لم تكن صنيعة هذه األنظمة وأنها كانت مستقلة اإلرادة والقرار مما ال سابقة له في تاريخ كـل القيـادات     

   .١٩٤٨الفلسطينية التي سبقتها قبل نكبة 
وثاني هذه األسباب التي تجعل التفكير في البحث عن إطار سياسي بديل مهمة صعبة وشـبه مـستحيلة،                  
يكمن في هذه التراكمات من المكاسب التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية طيلة هذه الـسنوات علـى                 

  . المستوى القومي والدولي، والتي ال تجوز المقامرة في الرهان عليها
 أنه يستحيل على أي مبادرة فلسطينية، إقامة تنظيم جديد، يضمن وراثة هذه المكاسب، مـن                ومن المؤكد 

 هذا إذا وجد بين األنظمة العربية     ،١٩٦٤دون أن يبدأ المشوار من نقطة الصفر كما كان عليه الحال سنة             
  !! من يدعم مثل هذا التوجه أصالً

  من حركات التحرير الوطنية التي عرفناها بين       وآخر هذه األسباب، أن هذه المنظمة، تميزت عن غيرها        
وطنـاً  "من مجرد حزب أو تنظيم أو جبهة، إذ تحولت إلى مـا يـشبه                شعوب العالم الثالث، فكانت أكثر    

لجماهير الشعب الفلسطيني، فحاولت جهدها كي تلبي حاجاته ومطالبه المختلفة في شتى الميادين             " معنوياً
 ورغم وجودها في غرفة العناية الفائقة بين الموت والحياة، ال تـزال             وهي حتى يومنا هذا،   . والمجاالت

الموئل األول واألخير الذي يقصده أصحاب الحاجة  وما أكثرهم  من أبناء شعبنا، سعياً وراء مـساعدة                  
  . ما، تربوية، أو طبية، أو اجتماعية إلى غير ذلك

يعلن فيه الجميع تمسكهم بحقوق الـشعب       هذا هو لب المطلوب، فهل من صعوبة في االتفاق على ميثاق            
الفلسطيني غير القابلة للتصرف، أي العودة، وتقرير المصير، واالستقالل الوطني، في دولة عاصـمتها              
القدس؟ وفي اإلقرار بأن شعب فلسطين، الممثل بإطار شرعي، هو في النهاية صاحب الحق الوحيد فـي                 

 التحرير الفلسطينية هي اإلطار الذي يجمـع كـل قـوى        اتخاذ القرارات الوطنية المصيرية؟ وأن منظمة     
  الشعب وطالئعه وفصائله ومؤسساته قانونياً وواقعياً؟ 

أّما بالنسبة إلى اآللية المطلوبة، فإني أرى أن الخيار الممكن وربما الوحيد للتحرك يبدأ بدعوة الفـصائل                 
شترك لمستقبل منظمة التحرير    والقوى والشخصيات الوطنية إلى تشكيل لجنة تحضيرية لوضع تصور م         
  . الفلسطينية، على ضوء ما يتوفر بين أيديها من وثائق ودراسات واقتراحات
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ولكي ال نقطع الصلة بتراثنا النضالي فنخسر تراكمات ما أنجزناه بثمن غال، ولكي ال يبدو كالمنا خارج                 
 الى حدود اإلجماع مـن البرنـامج        اللغة السياسية لهذه المرحلة، ال أجد ما هو خير مما تم االتفاق عليه            

السياسي لمنظمة التحرير في دورتها الثامنة عشرة، وليس هناك من يجرؤ على المجاهرة برفضه علـى                
المستويين العربي والدولي؛ وأقصد بذلك ما يعرف بحقوق الشعب الفلـسطيني الوطنيـة غيـر القابلـة                 

ية لتمكين شعبنا من ممارسـتها، ممثلـة بـثالث    للتصرف، والتي ال يزال لها في األمم المتحدة لجنة معن  
  . وعشرين دولة، ولها من األدبيات المتخصصة لتحقيق ذلك ما ال يملكه أي تنظيم فلسطيني

فإذا تم االتفاق على ذلك عبر تحييدنا للبعد االيديولوجي كعائق مع االعتراف لكل تنظيم بتبني ما يريـد،                  
الذي " الفيتو"لديمقراطي الصادق مع بعضنا البعض، واسقطنا سيف        والجهر به، واتفقنا على مبدأ التعامل ا      

 تـدريجياً لتـصحيح     إليهيشهره البعض ضد البعض، فإني أعتقد انه يصبح في اإلمكان تحقيق ما نصبو              
  .  منظمة التحرير الفلسطينيةإلىمسار حركتنا الوطنية الراهنة وإعادة الروح 

نظمات المعارضة ذات الوزن الحقيقي مؤهلة للقيام بمثل هـذه          ولتحقيق ذلك ال أرى، حتى اآلن، غير الم       
المبادرة بما لديها من تجربة وبما تملكه من إمكانيات لوجستية لتحقيق الخطوات التمهيدية إلقامـة هـذا                 

كما ال بد من توفير غطاء عربي ألي تحرك بهذا االتجاه وبخاصة من عواصم التـأثير األكثـر              . اإلطار
  . رة والرياض ودمشقأهمية، وهي القاه

  ختاماً، 
، بأنه لن يكون هناك من منتصر فـي أي احتـراب            "حماس"و" فتح"أريد أن أهمس في أذني كل من قادة         

مستعد لتجاوز ما توقف عنده الرئيس عرفـات        " مفاوض"فهناك  . بينكما، ولكل منكما من يتربص لوراثته     
يدتها ويدعو إلى أصـولية أكثـر تـشدداً         بالتهاون في عق  " حماس"من خطوط حمر، كما هناك من يتهم        

  . وجذرية وعنفاً
، فأقول لألولين   "التطرف"وعرب  " االعتدال"ولعل همسة مماثلة يمكن توجيهها لمن يصنفهم الغرب بعرب          

أن ال ثمار العتدالكم وال ثمن، وتجربة أنابوليس خير شاهد ودليل، وأقول لآلخرين إن وحـدة الموقـف                  
  . فيره لتحقيق أي انتصار على العدوالعربي شرط ال بد من تو

في الريـاض، بتـاريخ   " الجنادرية"المداخلة التي ألقاها شفيق الحوت في إطار النشاط الثقافي لمهرجان           [ 
١٠/٣/٢٠٠٨. [  

  ١٥/٣/٢٠٠٨السفير     
  
  :كاريكاتير .٥٢

  
  ١٥/٣/٢٠٠٨الراية القطرية 


