
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   لتنفيذ المبادرة اليمنيةهيؤكد استعداد وعباس يعلن أن المفاوضات خياره الوحيد
  ودة حكومة هنية تعتبر أساساً موضوعياً لتنفيذ بنود المبادرة اليمنيةع: مرزوقأبو 

  أولمرت في لقائه مع ماكين يهدد بالتصعيد على قطاع غزة
   مشروعا استيطانيا في محيط القدس١٧الكشف عن 
  سنوياُ حتالل مليارات دوالر الخسائر الفلسطينية بسبب اال٣: محمد أشتية

  إلى خيار المقاومة بدالً من التفاوض؟" فتح"هل تعود 

 وجود اتصاالت معينفيمشعل  
حماس لن تنسحب    : "إسرائيل"

 ومةمن السلطة ولن تترك المقا
 ٤ص ... 

  

 ٢٠/٣/٢٠٠٨١٠٢٤الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٠٢٤:         العدد                  ٢٠/٣/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

    :السلطة
١١   لتنفيذ المبادرة اليمنيةهيؤكد استعداد وعباس يعلن أن المفاوضات خياره الوحيد .٢
١١   ال سالم بدون القدس: عباس لماكين .٣
١١  تصريح ماكين عن القدس يشّرع االحتالل اإلسرائيلي للمدينة: عبد ربه .٤
١١   إذا فشلت عملية السالملسلطة الفلسطينيةا حذّر من انهياري عريقات .٥
١٢  رين الفلسطينيين إرهاب دولة بإطالق النار على المتظاه"إسرائيل"سماح : منظمة التحرير .٦
١٢   المهربةالخلوية يعفي فتوح من مهامه لحين انتهاء التحقيق في قضية الهواتف عباس .٧
١٣  وتنتقد أداءه خالل العامين الماضيين" التشريعي"مؤسسات حقوقية تشن هجوماً على  .٨

    
    :مةالمقاو

١٣  ودة حكومة هنية تعتبر أساساً موضوعياً لتنفيذ بنود المبادرة اليمنيةع: مرزوقأبو  .٩
١٤  حان الوقت إلنهاء االنقسام: إلى البدء فوراً في حوار شاملتدعو الجهاد حركة  .١٠
١٤ مقاومة ال فائدة منها وستفشلالأي مبادرة ال ترتكز على مبدأ حق : ناصرألوية ال .١١
١٤  قمة العربية لخدمة مصالحها في الخالفات الداخليةالسلطة رام اهللا تحاول توظيف : حماس .١٢
١٤  الحوار الشامل طريق إنهاء االنقسام المدّمرالحل الوطني الديمقراطي ب: الجبهة الديمقراطية .١٣
١٥  القتال في قطاع غزة لم يكن بين منظمة التحرير وحماس: الجبهة الشعبية .١٤
١٥  "إسرائيل" مع  مبادرة التهدئةى من القاهرة عل ايجابياًحماس تنتظر رداً .١٥
١٥  حماس لم تقطع عالقتها مع القيادة المصرية: أيمن طه .١٦
١٥   تحسم المفاوضات لصالحها وأولمرت أبلغ قيادات عربية بعدم وجود تقدم"إسرائيل": غنيم .١٧
١٦   حماس تدعو عباس وفياض إلى وقف التنسيق األمني .١٨
١٦  "إسرائيل"ـتصريحات جون ماكين بشأن القدس تؤكد تحيز األمريكي ل: حماس .١٩
١٧  قوات االحتالل تداهم بلدة قباطيا في الضفة وتشن حملة اعتقاالت .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٧  ئه مع ماكين يهدد بالتصعيد على قطاع غزةأولمرت في لقا .٢١
١٧  "ضرورة حصول تغيير في غزة": ليفني خالل  لقاءها ماكين .٢٢
١٧    مشروعا استيطانيا في محيط القدس١٧الكشف عن  .٢٣
١٨   ع الحصار عن غزةأبلغت مصر رفضها رف" إسرائيل" .٢٤
١٨   آالف من سكان سديروت غادروها خوفا من صواريخ المقاومة .٢٥
١٨  حاييم اورون هاجم باراك ورفض االنضمام الى الحكومة .٢٦
١٨ هو الماليةارتفاع ملحوظ في شعبية أولمرت إثر فضيحة نتنيا .٢٧
١٩   "اإلسرائيلية"التماس ضد العنصرية في المطارات  .٢٨
١٩    المظاهرات الفلسطينية هي قتل متعمدىبركة يؤكد ان أوامر اطالق النار عل .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٩  نا يحذر من خطورة الوضع في القدساهللا ح المطران عطا .٣٠
١٩  فتح وحماس تتالعبان بالصحفيين: مراسلون بال حدود .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٠٢٤:         العدد                  ٢٠/٣/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

٢٠  سرائيلية لنشرها تقريرا يشهر بهماإنجال عباس يقاضيان محطة تلفزيونية  .٣٢
٢٠   يصدر تقريرا حول واقع المرأة الفلسطينية بمناسبة عيد األمجهاز اإلحصاء المركزي .٣٣
٢٠   المحرقة عدوانجثث عالقة تحت الركام في غزة منذالكشف عن وجود  .٣٤
 ٢٠  قوات االحتالل تعتقل سبعة فلسطينيين من عائلة واحدة شرق بيت حانون .٣٥
٢١   على زيارة ليبرمان لجامعة حيفا يتظاهرون احتجاجا٤٨ًمن فلسطينييطالب  .٣٦
٢١   إلى جنوب إفريقيا لتعلم مقاومة األبرتهايد٤٨وفد من فلسطينيي  .٣٧
٢١  ن اللباس الشرعيائهرتدرفض تشغيل نساء عربيات من النقب الركز عدالة يستنكر م .٣٨
٢١   اراضيهمى منازل جنوب الخليل لتهجير المواطنين واالستيالء عل٦قوات االحتالل تهدم  .٣٩
٢١   العقاب الجماعي سياسة سنوات ضمن٣خالل    منزالً في الضفة٦٦٧االحتالل هدم  .٤٠
٢٢  استشهاد مزارع فلسطيني بنيران االحتالل شرق بلدة القرارة شمال خانيونس .٤١
٢٢  غالبية الفلسطينيين تدعم الحقوق المدنية: استطالع .٤٢
   

   :اقتصاد
٢٢  ياُسنو حتالل مليارات دوالر الخسائر الفلسطينية بسبب اال٣: محمد أشتية .٤٣
 ٢٣   لقطاع غزة يزود القطاع باحتياجاته المصريةخط كهرباء من العريش .٤٤
   

   :لبنان
٢٣   أرفع ضابط اسرائيلي قتل في حرب لبنان الثانية كان مسؤوال عن اختطاف الديراني .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  سليمان إلى واشنطن قريباً لتحصيل دعم للتهدئةعمر  .٤٦
٢٣  حماس وفتح وافقتا على المبادرة واختلفتا على اليات تنفيذها: وزير الخارجية اليمني  .٤٧
٢٤  لحدود مع غزةخبراء أمريكيون يدربون قوات أمن مصرية لمراقبة ا": واشنطون بوست" .٤٨
٢٤  ال يحق ألحد المساومة على فلسطين: عاكف .٤٩
٢٤  علماء من ثمانين دولة يدينون الممارسات االسرائيلية .٥٠
٢٥  ائيللن نتسول السالم من إسر: األمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين .٥١
٢٥  "إسرائيل"غضب برلماني إزاء تصدير الغاز المصري لـ .٥٢
٢٥   تعيين فلسطيني مسؤوال في االتحاد الدوليىالهالل االحمر الكويتي يعترض عل .٥٣
٢٦  لمفتوح عن الطعام إذا لم يعودوا لبالدهمالمصريون العالقون في غزة يهددون باإلضراب ا .٥٤
٢٦  "األقصى"تدين التخريب الصهيوني ألساسات " العربية لحقوق اإلنسان" .٥٥
   

   :دولي
٢٦   مليون دوالر مساعدة أميركية للسلطة١٥٠ .٥٦
٢٦    تشعرني بمعاناة شخصية"إسرائيل"اجمة مه: برلوسكوني .٥٧
٢٧   ميركل قصرت في الحديث عن االستيطان: سياسي ألماني .٥٨
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    :تقرير
 ٢٧  إلى خيار المقاومة بدالً من التفاوض؟" فتح"هل تعود  .٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٩  عدنان سليم أبو هليل... ودرء المفاسد أولى!! حماس تعرف ما تريد  .٦٠
٣١  هدى الحسيني... هل تجتاح إسرائيل غزة كما اجتاحت لبنان؟ .٦١
٣٤  عبد المجيد سويلم. د... أين تكمن العقدة في المبادرة اليمنية؟ .٦٢
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
  حماس لن تنسحب من السلطة ولن تترك المقاومة: "إسرائيل" وجود اتصاالت مع ينفيمشعل  .١

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية حمـاس خالـد مـشعل              : جابر الحرمي    -دمشق  
وفي الوقت نفسه لن تغـادر مربـع المقاومـة،        رفض حركته االنسحاب من السلطة الوطنية الفلسطينية،        

ان االنـسحاب مـن     : مشيرا الى ان االنسحاب ال يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، اال انه قـال             
العمل السياسي يمكن ان تقدم عليه الحركة اذا ما وجدت سلطة امينة تحترم تطلعـات الـشعب وتحمـي                   

في حوار شامل مع الشرق عن قيام اكثـر مـن طـرف       وكشف مشعل    . المقاومة وال تفرط في الحقوق    
عربي باالتصال بالحركة للتوسط مع االسرائيليين إليجاد تهدئة بين الطرفين، مـشيرا الـى ان جـواب                 

  :وفيما يلي نص الحوار، الحركة كان عدم المبادرة بطرح تهدئة
دة إلـى العمليـات     تبنيتم عملية المدرسة التلمودية هـل معنـى ذلـك العـو           :  جابر الحرمي    -دمشق  

  االستشهادية؟ 
كما علمتم هناك مصادر إعالمية نسبت الى بعض من اتصل بها هاتفياً أن حماس تقـف خلـف                  :  أوالً -

إن األمر متروك للجهة التي قامـت بالعمليـة         : العملية لكن قيادة حماس عبر أكثر من متحدث لها قالت         
ال أستطيع أن أنفـي أو اثبـات األمـر       " حركةبمعنى ما لم يصدر موقف واضح من الجناح العسكري لل         "

  ". متروك لمن قام بها
  !لماذا توقفت حماس عن العمليات االستشهادية ما دام االحتالل والعدوان مستمرين؟* 
المقاومة حـق مـشروع     " حماس كما تعلمون مع المقاومة دائماً معادلتها الواضحة طالما هناك احتالل             -

، وحمـاس لـم     "اً مع مجازر والمقاومة واجب على كل الشعب الفلـسطيني         فكيف اذا كان العدوان مترافق    
تتوقف عن المقاومة، فعلى مدى أكثر منذ عشرين عاماً، والمقاومة مرتبطة بظروف الميدان، وبالظروف              
الموضوعية التي يعيشها المواطن الفلسطيني، غزة والضفة في حـصار، االحـتالل مـستمر وقواتـه                

 وهي في حالة اجتياح واسـتباحة للمـدن والمخيمـات           ٢٠٠٢الغربية منذ عام    والمستوطنون في الضفة    
والقرى مع استنزاف شديد جداً، واليوم مصيبة في ظل التنسيق األمني مما يجعل الظروف المعيشية فـي       
الضفة بالغة الصعوبة ومع ذلك، ورغم كل الظروف الصعبة ما زالت المقاومة قائمة وقـادرة، وكيـف                 

 غزة المقاومة كما ترون تتجلى بأشكال عديدة وليس فقط بـإطالق الـصواريخ علـى                قامت حماس وفي  
وما جرى في السنوات الماضية في الـدفاع        " جلعاد شاليت "الحدود وضد الجنود الصهاينة ونتذكر عملية       

عن غزة عند اجتياح جباليا، بمعنى ارادة المقاومة مستمرة والذي تغير هو النمط والوتيرة ومدى كثافـة                 
  . العمليات وهذا مرتبط بالظرف الموضوعي

  نعمل في سجن كبير
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العمل العسكري تقلص كثيراً والبعض يعزو      .. لكن هذا الظرف استغرق وقتاً طويالً منذ عملية الجندي        * 
  إلى أن حماس دخلت في العملية السياسية؟ 

 وحماس ليست معنية فيها،      دعنا ندقق في المصطلحات العملية السياسية يطلق عليها التفاوض مع العدو           -
 ونحن لنا أغلبية في التشريعي وشكلت حماس حكومة أولـى، وقـادت             ٢٠٠٦بعد فوز حماس في مطلع      

حكومة وطنية برئاستها، وبالتالي حماس جزء من السلطة، ومن النظام السياسي في الداخل، ولكن هـذا                
ليل أن نمط العمليـات العـسكرية       ليس سبباً على اإلطالق في موضوع األداء السياسي على األرض، بد          

 أي قبل أن تكون حماس في السلطة والسبب الوحيد هو تغير الظـرف الموضـوعي                ٢٠٠٦حدث مثل   
 ١١وهنـاك   .. وبالتالي تغير النمط وتغيرات األهداف الصهيونية، واستنزاف كبير هناك احتالل مباشـر           

قرى ومدن الضفة الغربيـة هـذا        حاجزا بين مناطق و    ٥٥٠ألف معتقل في سجون االحتالل وأكثر من        
االستنزاف أثر على المقاومة، وفي تاريخ الثورات هذا أمر طبيعي من الطبيعي أن يحصل المد والجزر                
والكر والفر في مسار المقاومة هذه ليست حرب جيوش فكيف إذا أضيف لهذا أن المقاومة تعمـل فـي                   

 الغربية أيضاً والحدود مع المحيط العربي       سجن كبير، ليست غزة وحدها في هذا السجن الكبير، فالضفة         
لألسف حدود مغلقة، وال يسمح ألي نوع من االسناد العسكري للمقاومة الفلسطينية، وليس للمقاومة عمق               
تتمكن من تجديد أسلحتها أو ساحة ايواء لتتمكن من المناورة فهي في الميدان تصنع وتدرب ومـع ذلـك              

 حثيث وعمالئي لنزع سالح المقاومـة مـن خـالل الـضغط             مطلوب اآلن رأس المقاومة هناك مسعى     
األمريكي والعدوان الصهيوني وعبر المشاريع المسمومة كخريطة الطريق واستحقاقاتها األمنية وغيرها،           
وحتى المليارات تحشد في سياق المؤامرة على المقاومة، وذلك من خالل شروط هـدفها نـزع سـالح                  

  . المقاومة
ن وجود حماس في السلطة، أحد دوافع حماس للمشاركة في السلطة هو اإلسـهام              وبالعودة الى الحديث ع   

في تكريس الحياة السياسية الفلسطينية على أسس صحيحة وتوفير غطاء سياسي للمقاومة، وحاولنا رغـم       
الظروف الصعبة خالل العامين الماضيين أن نكرس الجمع والمزاوجة ما بين الـسلطة والمقاومـة، وأن            

اعة بإمكانية العمل في السلطة واستمرار المقاومة، ألننا ال زلنا تحت االحتالل وهذه السلطة ال               نكرس القن 
  . تقوم في دولة مستقلة وإنما مشروع دولة تحت االحتالل والعدوان وفي ظروف معروفة

  المزاوجة بين السلطة والمقاومة
  هل استطعتم المزاوجة بين السلطة والمقاومة؟* 
ن هناك دولة، فنحن لم نزل تحت االحتالل، نحن أردنا أن نصلح السلطة لتكون عونـاً                 نحن ال نزعم أ    -

للشعب ولحماية المقاومة من العدو الصهيوني، ولكن أعتقد أننا حاولنا أن نزاوج بين وجودنا في السلطة                
 وبين المقاومة، وليس لنا من سبيل آخر ما دام هنالك احتالل وعدوان، وال شـك أن الظـروف صـعبة                   

ليست التي جوبهنا بها فقط امريكـا والعـدوان الـصهيوني           : وبصراحة أقول .. وجوبهنا بمعركة كبرى  
وأطراف دولية وإقليمية بل أطراف فلسطينية أيضاً، ولم تكن المقاومة السبب الوحيد، بـل حتـى الخـط       

الصراع ال  السياسي، فحماس لو بقيت على خطها السياسي لجوبهت بالحرب، حماس بحكم رؤيتها بإدارة              
تملك اال أن تحافظ على الخيار اإلستراتيجي الحقيقي وهو خيار المقاومة الذي سيجبر االحـتالل علـى                 
الرحيل وهو الذي سيمكننا من استعادة حقوقنا وأراضينا ومقدساتنا والتمسك بثوابتنا الوطنيـة وبرؤيتنـا               

  . سطيني العامالسياسية والتي عليها شبه إجماع فلسطيني عام وتمثل المزاج الفل
  لن ننسحب من السلطة

لماذا ال يتم االنسحاب من هذه      .. خالل تجربة عامين من مشاركتكم بالسلطة ما تم تحقيقه نسبة ضئيلة          * 
 قد يرى البعض، بهذا المقياس، ما الجدوى مما جرى من مشاركة حماس من خـالل                -السلطة وتركها؟   

لكم أن تسألوا ما هو حجـم       : ظرة علينا أن نستحضر اآلتي    رؤية أن االنجاز محدود ولكن، إذا تعمقنا بالن       
االنهيار الذي كان سيحدث لو كانت حماس خارج السلطة، وجودنا في المجلس التشريعي وفي الـسلطة                
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سبب أساسي في منعه، لو لم تكن حماس موجودة في هذا الملعب السياسي الفلـسطيني لكانـت هنـاك                   
وقف السياسي والفساد والفوضى األمنية والمعاناة والتخريب الذي        انهيارات أكثر على صعيد الحقوق والم     

  . اجتمع على الشعب الفلسطيني
أن وجود حماس في السلطة وهذا الفوز الكبير الذي حظيت عليـه مـن خـالل صـناديق      : األمر الثاني 

تهمنا الـبعض   انتخاب حماس لم يصنع المعاناة الفلسطينية كما ي       .. االقتراع هو الذي كشف العلة الحقيقية     
ظلماً وعدواناً، إذاً هذا ظلم وعدوان وإنما كشف العلة إلى أي مدى السلطة هي تحت االحـتالل، وهـو                   
عبارة عن قشرة وغالله هالمية ال تسمن وال تغني من جوع، وان العدو يملـك الهيمنـة علـى األرض                    

لية واألمريكيـة تحديـداً تمـويالً       وعلى الواقع الفلسطيني، وأن هذا الواقع متأثر بالهيمنة والسياسات الدو         
وسياسة، وأن اقتصادنا الفلسطيني مرتهن لالقتصاد الصهيوني ولألموال المشروطة للدول المانحـة، اذن             
وجودنا وفوزنا في االنتخابات كشف الواقع الفلسطيني الحقيقي، وكشفا حقيقة المشهد الفلسطيني والـذي              

الغشاوة وااللتباس في الكثير من المفاهيم وهذا الكـشف         أصاب الناس منذ أكثر من عشر سنوات أصابها         
  . وحده انجاز في كشف العلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

فحماس لها الفضل في وضع القضية الفلسطينية على الطريق الصحيح، والقضية ليست            : أما البعد الثالث  
ع جـوهر القـضية الفلـسطينية       انما بـالطب  .. قضية سلطة وال مفاوضات في الفرعيات ومشاريع تسوية       

ووضعها على الطاولة وبأن القضية الفلسطينية قضية احتالل وعدوان مستمر فان شـعبنا بحاجـة الـى                 
هي ليست للدولة وإنما التحريـر واسـتعادة األرض،         : الحرية والى حق تقرير المصير، األولوية األولى      

وهم، قبل أن تحقق شيئاً على األرض، وهـذا         أوسلو جعلت أطرافا فلسطينية تركز على بناء الدولة وهذا          
ما جعل الناس أمام التحدي الحقيقي كيف نتخلص من االحتالل، كيف نستعيد أرضنا، عند ذلـك نـصبح                  

نعم الحقيقة مـرة وصـعبة      " التي هي الدولة الحقيقية   "أمام الخطوة التالية وهي أن تقوم الخطوة الحقيقية         
  .  وأن نظن أننا على شيء وهو وهموخير من أن نعيش حالة الخدر والخداع

  لم نغادر مربع المقاومة
لكن البعض يعتقد أن حماس خسرت أكثر مما ربحت من خالل السلطة والعمل السياسي وهناك مـن                 * 

كيف .. يصف هذا باختطاف حماس، وفي الوقت نفسه فان العمل الجهادي خسر حماس وثقلها العسكري             
  تعلقون على ذلك؟ 

ض يطرحه من باب االشفاق والحرص ومحاولة البحث عن الحقيقة، وهـذا نحترمـه               هذا منطق البع   -
ونحترم من له هذا الدافع والتقييم ولو أننا نختلف معه، والبعض اآلخر يطرح هـذا مـن بـاب االتهـام      

  . واالدعاء
مـاذا  :  نقول لدينا رؤية مختلفة في هذا الطرح وللقارىء الكريم ولكافة أبناء شعبنا وأمتنا           : ولكن أنا أقول  

لو لم تشارك حماس وجاءت سلطة بدعوى أنها منتخبة وبدأت بسحب السالح وتفرض على حمـاس أال                 
تقاوم كما يحصل اآلن في الضفة الغربية، ترى أيهما أفضل أال تشارك حماس أم تشارك هـل سـيكون                   

ة والجهـاد وسـرايا     الحال أفضل؟ أال ترى ما يفعلون من مالحقة حماس والجبهة الشعبية والقيادة العام            
  . القدس وغيرها

حماس لم تغادر مربع المقاومة بسبب السلطة، هي قبل السلطة كانت مع المقاومة وستبقى              " الجانب اآلخر "
مع المقاومة، الذي تغير في حجم األداء وهو مرتبط بمجموع األداء ولو كان األمر وفق ذلك المنظور لما                  

التي بسببها اعتقل نوابنا ووزراؤنـا وجـرى        " الوهم المتبدد "وهي  قمنا بعملية شجاعة جداً وجريئة جداً       
  . اعتداء شرس على غزة، الذي تغير في حجم األداء وهو أمر مرتبط بالظروف الموضوعية

لم يكن أمام حماس من خيار إال أن تجمع إلى جانب المقاومة هذه الخطوة الجديـدة فـي                  : النقطة الثالثة 
العمل السياسي من أجل شعبها في الداخل، الشعب لم يعد يحتمل العجز في             المقاومة، وهي المشاركة في     

السلطة وبالتالي أراد من حماس إلى جانب المقاومة أن تقوم بإصالح النظام السياسي والقيـام بـالتغيير                 
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المنشود لصالح الشعب، كأي شعب ينظر على حماس بالبعد االقتصادي والسياسي والمدني شعبنا لم يعد               
وحماس كانت تقوم بالجانب الخيـري واإلنـساني وكانـت          .. الفساد والظلم وسوء األداء والعجز    يتحمل  

تمارس السياسة وأصبح الشعب يطالب حماس أن تنخرط في الحياة السياسية اليومية عبـر االنتخابـات                
وهـي  وهذا فعالً عبء كبير، وإحساسنا بالمسؤولية رغم قناعتنا أنها غير سـلطة حقيقيـة،               " والتشريعي

مسؤولية ضخمة كيف تصلح هذا الواقع الفاسد، كيف تخدم شعبك وتتمسك بالمقاومة وبالسقف الفلسطيني،              
حماس تحملت عبئاً ولم تذهب إلى نزهة وال إلى مغنم ولديها رؤية واضحة، ذهبت إلى مسؤولية ثقيلـة                  

اخلياً وخارجيـاً، والـشعب     من أجل شعبها، هذا القرار بالمشاركة كان قراراً شورياً موسعاً في الحركة د            
  . أعطاها هذه الثقة دون أن تتخلى عن برنامج المقاومة وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

  ما البديل؟ 
هل إذا خرجت حماس من الـسلطة سـيتبدل الواقـع؟           .. أال تفكرون بالخروج من السلطة؟ ما البديل؟      * 

  وسيكون الحال أفضل؟ 
نية وتحترم تطلعات شعبنا وتتمسك بثوابته وبحقوقه وبحق المقاومة،          نحن نتمنى أن تكون لدينا سلطة أم       -

وتترك حماس في مقاومة االحتالل مع حماية ظهرنا ولو توافرت هذه الحالة أمام حماس لم نكن سنذهب                 
لننشغل بموضوع السلطة، ولركزنا على المقاومة، طالما ظهر المقاومة محمي تكـون حقـوق الـشعب                

الحقوق وأقول للقارئ الكريم أن تنسحب حماس هذا تقصير في حق شـعبنا، وال              محمية، وال تفريط في     
  . يخدم الشعب الفلسطيني، وسيزيد الطين بلة، وسنترك الشعب الفلسطيني أمام واقعه الصعب

ما تعليقكم على   .. هناك من يتهمكم بأنكم السبب لما تفعله إسرائيل بالشعب الفلسطيني وفي غزة تحديداًً            * 
  ذلك؟ 

هذا كالم ال أريد التوقف عنده طويالً، رددنا عليه مراراً وأعتقد أن الوعي الجمعي الفلسطيني يستطيع                 -
أن يرى الحقيقة، ألن هذا المنطق يصور كأن المشكلة في الشعب الفلسطيني وليس في االحتالل، من هو                 

رادتهم، أما أن نجلد ذاتنـا       أم صواريخ اشتقها مجاهدونا بإ     ١٦األسبق االحتالل أم المقاومة، طائرات اف       
وأن يلجأ قادتنا إلى جلدنا ولتصوير العدو ضحية والشعب الفلسطيني هو الجالد، هذا نـوع مـن إعفـاء         
العدو من المسؤولية وكأن إسرائيل دولة مسالمة وال تقوم على العدوان والقتل واالستفزاز، لو عدنا إلـى                 

ألربعينيات قبل أن تنشأ، وفي الـستينيات مـن القـرن           الماضي هل المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في ا       
وغيرها وقانا الحقاً، هذه المجازر ارتكبت بسبب حمـاس أم          .. الماضي، من بينها دير ياسين وبحر البقر      

بسبب المقاومة أم هي سياسة طبيعية في االحتالل الصهيوني، حتى اليوم إذا كانت الصواريخ هي العلـة                 
ماً أن رئيس السلطة وحكومة فياض وعدوهم بالحماية وصنعوا لهم أماكن محدودة            فلماذا يقتل أبناء فتح عل    

الواقع اليوم هو اجتياح لجنين وبيت لحم       .. للتحرك ومع هذا قتلهم العدو، هل هؤالء من أطلق الصواريخ         
ر هذا االجتياح المتكرر هل سببه الصواريخ؟ بالتالي في الحقيقة هذا تـضليل متكـر             .. وطولكرم وقلقيلية 

 ٢٠٠٤نحن مراراً ذهبنا الى التهدئة واوقفنا الـصواريخ أعـوام           .. ومحاولة للتغطية على منطق الهزيمة    
  ، لكن ماذا كانت النتيجة؟ ٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

العلة ليست في رد الفعل الفلسطيني نقول للعالم ألجموا إسرائيل أن تنهي احتاللها، ينبغي أن تستحـضر                 
هـم يفاوضـون    ..  وسيلة أخرى لوقف االحتالل ووقف العدوان      جوهر القضية، هل عند الطرف اآلخر     

  . مفاوضات عقيمة بال نتيجة
  التهدئة

  هل تطرحون تهدئة جديدة مع الكيان الصهيوني؟* 
 هناك أكثر من طرف عربي ودولي اتصل بنا، وكان ردنا أال نبادر بطرح التهدئـة، نحـن الـشعب                    -

من يريد الحديث عن التهدئة فليذهب إلى الطرف المعتـدى          .. المعتدى عليه، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا      
والمحتل عند ذلك سندرس ونتعامل مع ذلك بجدية، وأي حديث عن التهدئة البد أن يعني التـزام العـدو                   
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الصهيوني بوقف كل أشكال االحتالل عن غزة والضفة وفتح المعابر، عند ذلك ندرس ذلك ونناقش، لكن                
  . ئيل هذا ظلم وليس فيه عدل وفيه ازدواجيةأن يطلبوا منا ذلك دون إسرا

  مساٍع مصرية 
  هناك حديث عن مساع مصرية تحديدا للتهدئة؟ * 
  . نعم هناك مساع مصرية وهم اتصلوا بنا وقلنا لهم كما قلته اآلن هذا ما سمعوه منا-
  هل تم االتصال مع اإلسرائيليين؟ * 
  !ية اتصاالتأبداً ال توجد بيننا وبين إسرائيل أ.. ال..  ال-
  أبو مازن قال إن هناك اتصاالت سرية تجريها حماس؟* 

نحن .. إذا كان هذا ما قاله فردنا أن من اعتاد على االتصاالت السرية فإن طبيعته البد أن يتهم غيره بها                  
قلناها بكل وضوح ليس لدينا مثل هذه االتصاالت، ال يليق بأي مسؤول فلسطيني أن يفعل ذلك، وسبق أن                  

  .ا بها وثبت كذبها ومن يستمر في هذا الطريق ال يعنينا وحماس فوق الشبهاتاتهمن
  فتح وحماس

  إلى أين وصلت المساعي بينكم وبين فتح لرأب الصدع؟* 
 ونحن نقول ال حل إال بالحوار الفلسطيني وعلينا أن نجلـس ونتفـاهم ونعـالج                ٢٠٠٧ منذ يونيو عام     -

ني، ولكن ال أحد يستجيب نحن رحبنا بالمبادرة اليمنيـة عنـدما            األسباب التي أدت إلى االنقسام الفلسطي     
انطلقت قبل شهور ورحبنا بجهود سوريا والسعودية وقطر، وحاولت من خالل جهود قدمت إلى سـوريا                
ولكن الطرف اآلخر لم يستجب، وأخذ يضع شروطاً مجحفة، وضاعت وبقيت شهورا دون نتيجة وموقفنا               

مبادرة يمنية جديدة وهناك مبادرة من البرلمان العربـي، ومبـادرة مـن             هناك  .. اآلن.. مازال واضحاً 
 -شخصيات فلسطينية، وهناك دعوة الرئيس مبارك ومبادرات لم تنقطع دعت إلى رعاية حوار فلسطيني               

فلسطيني، ونحن قبلنا الدعوة، ورئيس السلطة وضع عليها شروطا وبالتالي أفشلها، نحن موقفنا واضـح               
هاب إلى أي مكان للحوار، وال نرى حالً لالنقـسام الفلـسطيني إال بـالحوار ونحـن                 نحن مستعدون للذ  

مستعدون ألن نذهب إلى أي مكان، وفي أي زمان للحوار، مع إخواننا فـي فـتح وفـي كـل القـوى                      
الفلسطينية، من أجل معالجة هذا االنقسام، ولكن دون شروط، الشروط هي التي تقتل الحوار، بل نحـن                 

  .كل القضايا على الطاولة حتى نعالج أسباب االنقسام الفلسطينينصر أن تطرح 
  .. ابو مازن يضع شرطا رئيسيا وهو التراجع* 
 كلمة التراجع تحتاج إلى بحث ما هو هذا التراجع أنا قلتها مراراً إننا نريد أن نعيد غزة والضفة وحدة                    -

المطلـوب أن نعـالج     .. دتنا إلى االنقسام  فلسطينية موحدة، على أي أساس نعيدها ونعالج األسباب التي قا         
كيـف نوقـف تـدخل      .. أن نعالج الملفات األمنية، ألن المشكلة األمنية هي التي فجرت األزمة          .. الفساد

  . حماس كانت جزءاً من السلطة.. أمريكا التي شجعت على االنقالب على حماس وهي في السلطة
   اإلسرائيلية -المفاوضات الفلسطينية 

عليقكم أنتم كحركة حماس على المفاوضات والمباحثات التي يجريها الرئيس الفلـسطيني مـع              ما هو ت  * 
  إسرائيل برعاية امريكية؟

االنقسام ..  أعتقد أنها مفاوضات عبثية وبال جدوى، أوالً ألنها تجري في ظروف فلسطينية غير مواتية              -
.. جري بغياب أي قدر من التـوازن      وهذه المفاوضات ت  .. الفلسطيني، وهروب إلى التفاوض مع إسرائيل     

  .وهذا عبث وهروب من مواجهة الحقائق
وهذه مفاوضات تجري في ظل موقف إسرائيلي اليمكن أن يسمح بمثل هذه المفاوضات وهي تضع فيتو                

  .على القدس والكتل االستيطانية وتضع أربع الءات كبيرة على أهم قضايا الحل النهائي
طرف منحاز وتعرفون الضمانات األمريكية، وسبق أن أرسل بوش إلـى           ما قيمة هذا التفاوض وأمريكا      

شارون يؤيد الءات شارون األربع، هذا التفاوض عبثي فكيف إذا كان يجري في ظل مجازر وقتل فـي                  
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غزة والضفة الغربية واستيطان مستمر ونوع من اإلهانة للمفاوض الفلسطيني في كل جولة مفاوضـات،               
 كتلة استيطانية جديدة في القدس، في   ٧٥٠طة استيطان جديدة كما أعلن في بناء        حيث يتم اإلعالن قبلها خ    

  . أنابوليس وقبل أنابوليس عقدوا جلسات طويلة ولم يصلوا إلى شيء
 مشروعا  ٤٧إن مسؤوال بالسلطة قال في لقاء سابق قبل أنا بوليس أعددنا            : أحد المسؤولين العرب قال لي    

ماذا يعني هذا، أليس هذا عبثاً فلماذا نخـدم إسـرائيل بتلميـع             .. اريعرفضته إسرائيل ومزقنا هذه المش    
صورتها، تبدو دولة تفاوض وتسعى إلى السالم، هي تستفيد من هذه المفاوضـات، عالقـات خاصـة،                 

  .وتغطي على صورتها اإلجرامية الحقيقية
لمفاوضات في الوقت   إلى متى سنبقى كعرب وفلسطينيين نراهن على التسوية وعلى هذه المشاريع وهذه ا            

إلى متى المبادرة   .. وهذا سؤال موجه إلى المفاوض العربي أيضاً      .. الذي ال نجد جدية من الطرف اآلخر      
  . العربية والعدو وحماته األمريكان يرفضون

  وااليرانيون في غزة » القاعدة«
ر رفح خالل فترة    ما حقيقة ما ذكر عن دخول عناصر و أسلحة إيرانية وعناصر من تنظيم القاعدة عب              * 

  فتح المعبر؟ 
هناك مؤامرة ولكن نحن ال     ..  ما أكثر االتهامات هذه األيام على حماس طالما أن أمريكا غاضبة عليها            -

ال للتـدخل   .. نبالي، حماس طود كبير تثق بربها وشعبها وأمتها، عيبنا عندهم أننا نقـول ال إلسـرائيل               
 ونقاوم، ونضحي بأنفسنا وبأوالدنا وأبناء قياداتنا قبـل أبنـاء           األمريكي عيبنا أننا نحترم أنفسنا والحمد هللا      

  هل شعبنا ينقصه العدد لنستعين باإليرانيين؟ .. شعبنا فليظهروا هذه العناصر اإليرانية
إسرائيل لديها طائرات دون طيار ومناطيد فليظهروا هذا الذي يتحدثون عنه، هذا الكالم ال يستحق الـرد                 

د عليهم، كل العالم يعرف أن حماس تصنع سالحها فـي الـداخل وهـذا للجنـاح                 عليه، هذا كالم مردو   
العسكري وال يالم المقاتل كيف يدير سالحه، هذه طريقته والمقاتل الفلسطيني لـه الحـق فـي تـصنيع                   

  . المتفجرات وهذا حقه الطبيعي
حماس باحتضان القاعـدة    أما ما يتعلق بالقاعدة هذه سقطة كبيرة أن يأتي أي قائد فلسطيني، ويتهم غزة و              

ويعطي الضوء األخضر على سحق غزة، وكل من يذهب إلى غزة دخل بعض أبناء مصر وأهل الخيـر            
  . من الخليج ذهبوا إلى غزة ووجدوا أن غزة غير ما تتهم به

  اغتيال مغنية
لـك  أال يـشكل ذ   .. شهدت سوريا مؤخرا اغتيال القائد العسكري لحزب اهللا عماد مغنية على أراضيها           * 

  خطراً عليكم كقائد فلسطيني موجود في سوريا؟
 إسرائيل تشن علينا معركة مفتوحة منذ سنوات طويلة تغتال داخل فلسطين وخارج فلسطين، وهنـاك                -

هـذه حـرب    " عز الدين الشيخ خليـل    "محاوالت جرت خارج فلسطين، أحد قياداتنا وكوادرنا المميزين         
ائيل علينا نقاطا، ونحن كذلك نسجل عليها نقاطا، صمود حزب          مفتوحة ولكن هذا ال يخيفنا، قد تسجل إسر       

اهللا وفشل إسرائيل، في حرب يونيو على لبنان، بمعنى أن إسرائيل قد تسجل انجازاً، ولكن في المقابـل                  
  . وصمود حزب اهللا وهزيمته للعدو اإلسرائيلي.. بماذا نسمي صمود غزة

 اإلسرائيلي لم يخفنا يوماً، ولكن يدفعنا إلى مزيـد مـن            التهديد.. نحن ال نخاف الموت، وهذا تحد     : أوالً
  .اليقظة ووظيفتنا الحقيقية أن نقاوم االحتالل وحماية شعبنا ونحن مستعدون أن نقدم أرواحنا في سبيل اهللا

وال أقبل أن يمنع القتل عن غزة دون نابلس والضفة الغربية، حماس التي قدمت الـشيخ أحمـد ياسـين                    
محمد الشهاب وعبد الفتاح دخان وغيرهم العـشرات        . الزهار ود . ت وأبناء القيادات، د   وقياداتها بالعشرا 

  . قدموا عائالتهم وأوالدهم، نحن ال نقاتل بأبناء الناس فقط بل نقاتل بأوالدنا
عندما سعى البعض االلتحاق بالتسوية ليحمي نفسه، وهي الطامة الكبرى، القيادة الحقيقيـة             : الخلل األكبر 

  . تسعى إلى حماية شعبهاهي التي 



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ١٠٢٤:         العدد                  ٢٠/٣/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

  القمة العربية
ما هو المؤمل فلسطينيا مـن هـذه        .. نحن على أبواب قمة عربية تستضيفها العاصمة السورية دمشق        * 

  القمة؟
رغم العجز العربي، والقمة العربية آلية عمل عربي ولم يعد لها ذاك البريق والقوة التي يتطلع عليهـا                  * 

نتطلع إلى أمتنا ونأمل أن يتجاوز العرب خالفاتهم والقمة العربية هـي            الشعب العربي، ومع ذلك مازلنا      
 العربية حتى تقترب من الحالة التـي ترضـي          -الحل األدنى الذي البد منها، لمعالجة الخالفات العربية         

الشارع العربي وتعطي رسالة محترمة للعدو الصهيوني ومن يقف خلفه، أن العرب أمـة محترمـة وال                 
 العربية  -العرب اال أن يكونوا على قدر المسؤولية، نأمل أن يتجاوز القادة الخالفات العربية              يملك القادة   

  . لنستطيع خدمة القضية الفلسطينية ولبنان والعراق
  المبادرة العربية

هل آن األوان إلعالن موت هذه المبـادرة وسـحبها          .. منذ سنوات قدم العرب مبادرة سالم إلسرائيل      * 
  فضت اسرائيل التعامل معها؟عربياً بعدما ر

 في ظل الرفض اإلسرائيلي واألمريكي للمبادرة العربية على العـرب أن يكـون لهـم مهابـة علـى       -
المستويين الدولي والعربي، كما أنه يجب أن يكون لديهم أكثر من خيار وإذا فرض على العرب الحرب،                 

ل المقاومة الفلسطينية، هذا خيـار لـه        سيكون الصمود ودعم خيار المقاومة هو فقط أن يلتف العرب حو          
مفعول مؤثر جداً، والمقاومة اليوم تقف شوكة في حلق العدو، وعلينا أن نـذكر أن المقاومـة الوطنيـة                   
الفلسطينية مدعومة شعبياً وعربياً واسالمياً، العرب لم يتخلوا عن القضية الفلـسطينية، لكـن بالمقابـل                

غوط والتهديدات األمريكية ولو فكر البعض ولو قليالً لوجدوا         المقاومة ال تحظى بدعم رسمي بسبب الض      
  . أن المقاومة هي خط الدفاع األول عن األمة

  المشروع األمريكي في المنطقة
  ماذا عن مستقبل المشروع األمريكي في المنطقة؟* 
  ال شك لدي ان المشروع األمريكي متراجع كما المشروع الصهيوني، تراجع فـي أفغانـستان وفـي                 -

المنطقة عموماً، كما أن إسرائيل متراجعة في فلسطين وفي لبنان وفي مشروعها التوسعي وسبب ذلك هو                
  . حالة الصمود التي تعيشها األمة رغم الضعف العربي

العامل األول هو المقاومة في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وأفغانستان مع            : ولكن هناك عاملين قويين   
ماهير األمة، كما أن هناك حالة صمود وحيوية عنـد األمـة رغـم الـضعف                التفاف شعبي، عند كل ج    

اليوم القوى وتحركات الشخصيات العربية والعالمية المناصرة للحق العربـي، هنـاك حالـة               . الرسمي
صحية، بعد أن جربت المشروع األمريكي وبعد أن رأت مقاييس الموقف األمريكي مـضطربة وحقيقـة             

لديها حالة من اليقظة والوعي وهي تقول ال ألمريكـا وال           "سرائيلية في المنطقة     اإل -المطامع الصهيونية   
ولذلك تقف مع مشروع المقاومة في المنطقة عموما والفلسطينية خصوصاً، لذلك هذه الحالة             "  إلسرائيل -

هي التي جعلت القطار األمريكي الزاحف يترنح، وجعلت المشروع الصهيوني ينكفئ ويتراجع، وهذا لم              
 الصهيوني لم يتراجع بـسبب التـسوية، انمـا        -يأت عبثاً، ولم يأت بسبب التسوية، المشروع األمريكي         

تراجع بسبب المقاومة، وحالة ممانعة األمة وهذه الممانعة بالمناسبة ال يجوز حـصرها فـي طـرف او                  
تخيل مـاذا سـيكون     طرفين أو ثالثة هناك حالة ممانعة لدى األمة العربية واإلسالمية، ولذلك علينا أن ن             

حالنا لو أن النظم العربية واالسالمية انسجمت مع حالة الممانعة القائمة في شعوبها عند ذلك سـيحترمنا                 
األمريكان، وسنفرض ارادتنا على الصهاينة وسنكون أقرب على استعادة وتحرير أراضـينا الفلـسطينية              

ات العربية واإلسالمية انضمت إلى الشعوب      وتحرير ما تبقى من أراضينا وعلينا أن نتساءل لو أن القياد          
  . عند ذلك سنكون أقرب إلى تحرير أراضينا ونتخلص من االحتالل الصهيوني واألمريكي معاً

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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   لتنفيذ المبادرة اليمنيةهيؤكد استعداد وعباس يعلن أن المفاوضات خياره الوحيد .٢

 المفاوضات مع إسرائيل هي خياره الوحيد       أن أمسحمود عباس    أعلن الرئيس م   : محمد يونس  -رام اهللا   
 باألمر غير المفاوضات، وبالتالي علينا وعلى كل المعنيين         أمامنا ال خيار    أنأؤكد  : " وقال .واالستراتيجي

 نتيجـة قبـل     إلى نصل   أن هو المفاوضات وان الوقت قصير، فال بد         أمامنا الخيار الوحيد    أن يفهموا   أن
 في الضغط على إسـرائيل لوقـف        األميركية اإلدارةوعن الخطوة التالية للسلطة عقب فشل        ".نهاية العام 

 أن من خيـارات أخـرى سـوى    أمامنا المختلفة، وليس   األطرافنجري اتصاالت مع    : "االستيطان، قال 
  ".نستمر في المفاوضات

جتمـاع خـاص للجنـة      عقب لقائه وزير الخارجية السلوفاني في رام اهللا انه طالب بعقـد ا            عباس  وقال  
ـ     أو. الرباعية الدولية   عباس طالـب اللجنـة      أنعقب اللقاء   " الحياة"وضح صائب عريقات في تصريح ل

 مواصـلة   أن إلـى الرباعية بمساعدة الفلسطينيين في العمل على وقف االستيطان وتثبيت التهدئة، مشيرا            
  . عملية السالمسأس تقويض إلىإسرائيل سياسة التوسع االستيطاني واالجتياحات تؤدي 

وافقنا على  : " عباس ، قال "حماس"و" فتح"وفي رده على سؤال عن مصير المبادرة اليمنية للمصالحة بين           
  ". نبدأ فوراً في تطبيق المبادرةأنالمبادرة، وفي حال موافقة حماس، فإن علينا 

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  ال سالم بدون القدس: عباس لماكين .٣

 الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن المرشح الجمهـوري             قال): أ.ب.د( –رام اهللا   
أن " هاتفيا مع الرئيس عباس، حيث أكد له عبـاس        للرئاسة األمريكية السناتور جون ماكين أجرى اتصاالً      

ال سالم بدون القدس، فهي قضية مركزية للشعب الفلسطيني، وأنه بحسب كل القـرارات والمرجعيـات                
  ".لية فإن القدس الشرقية هي أرض محتلة وتندرج كإحدى قضايا المرحلة النهائيةالدو

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  تصريح ماكين عن القدس يشّرع االحتالل اإلسرائيلي للمدينة: عبد ربه .٤

 تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة األميركية جـون مـاكين          أمس دانت القيادة الفلسطينية     :رام اهللا 
مين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،      أوقال  . فيها االعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل     والتي أيد   

بموقفه هذا يكون السيد ماكين شرع االحتالل اإلسرائيلي للقدس الشرقية ووضع نفسه في             : "ياسر عبد ربه  
ة الواليـات المتحـدة     ومع مكان ... تعارض واضح وفج مع القرارات الدولية التي كانت بالده جزءاً منها          

كراع لعملية السالم وفي مواجهة رؤية الرئيس بوش لحل الدولتين، والسياسة األميركية المعلنة التي تلت               
في الوقت الذي نتمسك فيه     : "وتابع عبد ربه   ".مؤتمر أنابوليس الذي استضافته الواليات المتحدة ورئيسها      

 ليست جزءاً من الحمالت االنتخابية األميركية، ولـن         بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، نؤكد أن قضيتنا      
ننظر ببالغ الخطورة لتـصريحات مـاكين       : "وأضاف". تكون كذلك ضحية ألي مصالح مهما كان نوعها       

ونتوقع رداً من اإلدارة األميركية، خصوصا انه المرشح الوحيد للحزب الجمهوري النتخابات الرئاسـة              
  ".األميركية

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   إذا فشلت عملية السالملسلطة الفلسطينيةا حذّر من انهياري يقاتعر .٥

مس، من خطر انهيارها مـا لـم يـتم          أحذرت السلطة الفلسطينية    : وكاالتالحمد رمضان و  أ -رام اهللا   
 اتفاق سالم مع إسرائيل خالل العام الجاري، وقال رئيس دائرة المفاوضـات فـي منظمـة                 إلىالتوصل  
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 إن..  زوال إلى نمضي   أنفيمكن  . ٢٠٠٨ اتفاق عام    إلى فشلنا في التوصل     إذا"التحرير صائب عريقات    
قـر  أو ". كل المنطقة  إلى ستمتد   وإنمالن تنحصر بإسرائيل والسلطة الفلسطينية      ) مثل هذا الفشل  (تداعيات  

النـاس  " تقدم في عملية السالم، وقال       إحرازعريقات بان شعبية عباس وحركة فتح تراجعت بسبب عدم          
 رفض إسـرائيل    أنواعتبر  ". ون منا، وتشاؤمهم واستياؤهم يفسر بعدم قدرتنا على الوفاء بما قلناه          مستاؤ

  . رفع حواجز في الضفة الغربية ينسف مصداقية عباس لدى الفلسطينيينأوتجميد االستيطان 
  ٢٠/٣/٢٠٠٨المستقبل 

  
  يين إرهاب دولة بإطالق النار على المتظاهرين الفلسطين"إسرائيل"سماح : منظمة التحرير .٦

اعتبرت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر         : وكاالتوال برهوم جرايسي    -  رام اهللا  -القدس المحتلة   
الفلسطينية أمس قرار إسرائيل السماح لجنودها بإطالق النار على المتظاهرين الفلسطينيين ضد الجـدار              

  ". جزءا من إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني"الفاصل 
 المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية سمح بإطالق النـار         أنكشفت أمس   قد  حيفة معاريف    ص وكانت

  .الحي في المظاهرات المناهضة للجدار الفاصل في محيط مدينة القدس
إن هذا القرار يأتي انسجاما مع الجرائم اإلسرائيلية المتواصـلة          "وقالت أمانة سر اللجنة التنفيذية في بيان        

يمس بصورة جذرية بكل األعراف واألخـالق اإلنـسانية،         "وأضافت أن القرار    ". لسطينيضد الشعب الف  
  ". ويدلل على مستوى االنحطاط واإلفالس السياسي واألخالقي الذي يعاني منه االحتالل

مصطفى البرغوثي خطورة السماح بإطالق الرصاص الحي على المظـاهرات          .ومن جهته أكد النائب د    
إن هدف إسرائيل من وراء قرارهـا هـو       "وقال   .التي تنظم ضد جدار الضم والتوسع     الفلسطينية السلمية   

ردع المتضامنين اإلسرائيليين واألجانب الذين يشاركون في المظـاهرات المناهـضة لـسياسة الفـصل            
  ". العنصري ومنع أبناء شعبنا من االحتجاج الشعبي على جرائم االحتالل وسياساته التوسعية
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   المهربةالخلوية يعفي فتوح من مهامه لحين انتهاء التحقيق في قضية الهواتف عباس .٧

 أمسمحمود عباس   الفلسطيني   الرئيس   أعفى: وكاالتنقالً عن ال   ٢٠/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   نشرت  
هريـب  روحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي السابق، من مهامه لحين االنتهاء من التحقيـق بقـضية ت        

 الرئيس طلب من فتـوح،      أنوقال المسؤول    . مسؤول فلسطيني  أفاد، كما   األردن هواتف نقالة من     أجهزة
  .وضع نفسه تحت تصرف النائب العام 
 الرئيس عباس أعلن فيه تجميد مسؤولياته كاملة لحين انتهـاء           إلىوكان فتوح، قال أمس، إنه وجه كتاباً        

 أجهـزة ، والمتعلقة بضبط    اإلعالم في بعض وسائل     أثيرتضية التي    القانونية في الق   واإلجراءاتالتحقيق  
  .األردن عودته من أثناءهواتف خليوية داخل سيارته 

وأكد فتوح عدم صلته بالمطلق بالمضبوطات التي وجدت في سيارته، مشدداً في الوقت ذاته علـى ثقتـه                 
 أيـة ال يتحمـل    "فرانس بـرس انـه      أكد فتوح لوكالة     و . الحقيقة إلىبنزاهة القضاء الفلسطيني للوصول     

 إلى السلطات اإلسرائيلية أوقفت سائقه بعد تفتيش السيارة وسلمته          إن"، موضحاً   "مسؤولية في هذه القضية   
 إحالـة  الرئيس عباس بما جرى وطلبت       أبلغت: "ضافأو ". األمن الفلسطينية التي قامت باستجوابه     أجهزة

  ". القضاءإلىالسائق 
قـررت سـلطات     : وليد عـوض   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٣/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  

ـ   أاالحتالل اإلسرائيلي     التي تمنحها للشخصيات الفلسطينية الهامة من روحـي         VIPمس سحب بطاقة ال
  .  للرئيس عباس شخصياًفتوح الذي يعمل حاليا ممثالً
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 أعمـال التفتـيش فـي        اآلن فصاعداً   سلطة المطارات والموانئ اإلسرائيلية أنها ستكثف من       وأعلنتهذا  
سيارات المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم حملة بطاقات كبار الشخصيات معربة عـن خـشيتها مـن أن                 

  . حد تصريحهاى عل،يحاول هؤالء المسؤولون تهريب الوسائل القتالية
 أجهزة بتهريبه    الذي اعترف خالل التحقيق معه      فتوح ومن جهته اعتقل جهاز المخابرات الفلسطيني سائق      

 ضالع معـه فـي عمليـة    أردنيكما اعترف السائق بوجود شريك     .النقال بالسيارة من وراء ظهر فتوح     
 السـتكمال نتـائج     األردنـي  بطلب للتحقيق مع الشريك      األردنيةالتهريب وان السلطة توجهت للسلطات      

  .التحقيق 
  
  ل العامين الماضيينوتنتقد أداءه خال" التشريعي"مؤسسات حقوقية تشن هجوماً على  .٨

شنت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومركز الميزان لحقـوق اإلنـسان والمركـز              :كتب فايز أبو عون   
الفلسطيني لحقوق اإلنسان هجوماً الذعاً على المجلس التشريعي وأدائه الرقابي خالل العامين الماضيين،             

وعلـى   .ام بدالً من السعي الى أعادة الوحـدة       واتهمته بالتقصير في سن القوانين وتعميق األزمة واالنقس       
صعيد الحق في الحياة واألمن الشخصي، أكد ممثلو المؤسسات الحقوقية أن عدد القتلـى خـالل العـام                  

 مواطناً، موضحين أن المجلس التشريعي ورغم ذلك لم يقم          ٣٤٥ على خلفية االنفالت األمني، بلغ       ٢٠٠٧
ية المقال سعيد صيام، كما لم يقم بالضغط على السلطة التنفيذية           باستجواب أو حجب الثقة عن وزير الداخل      

  . بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائمإللزامها
بمدينة " الكومودور"جاء ذلك في حلقة نقاش نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، أمس، في قاعة فندق               

  ".ات المواطن بعد مرور عامين على تشكيلهالمجلس التشريعي ودوره في حماية حقوق وحري"غزة حول 
أحمد بحـر، اسـتعرض خاللهـا       .وكانت حلقة النقاش بدأت بمداخلة لرئيس المجلس التشريعي باإلنابة د         

بعض ما أسماه انتهاكات األجهزة األمنية في السابق ضد مقر المجلس التشريعي في غزة والضفة وضد                
التي عقدت في اآلونة األخيـرة      " كتلة التغيير واإلصالح  " ما اعتبره إنجازات     إلىوتطرق   .بعض النواب 

جلسات بوكالة النواب المعتقلين، وقال إن المجلس أقر عدة مشاريع قوانين، وألغى قرارات بقوانين كـان                
  . مساءلة عدد من الوزراء ومراقبة أداء السلطة التنفيذيةإلى إضافةأصدرها الرئيس عباس، 

  ٢٠/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ودة حكومة هنية تعتبر أساساً موضوعياً لتنفيذ بنود المبادرة اليمنيةع: مرزوقأبو  .٩

رئيس وفـد   [،  حماسحركة   قال نائب رئيس المكتب السياسي ل      :صنعاء من   ٢٠/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 هنية باعتبارها حكومة وحدة وطنية،      إسماعيلعودة حكومة   "، موسى أبو مرزوق إن      ]حماس إلى صنعاء  

 مـا   إلى، مشددا على ضرورة عودة األوضاع       " أساساً موضوعياً لتنفيذ بنود المبادرة اليمنية كاملة       تعتبر
وجود حكومة وحدة وطنية بالمعنى المطلق يعني       : "وقال. كانت عليه قبل سيطرة الحركة على قطاع غزة       

وار ليخرجنا من هذه     من ح  إذا هنية ليرأس حكومة وحدة وطنية، فإذا لم يقبلوا ذلك فال بد             إسماعيلعودة  
وافقنا في البدء على هذه التصورات الكريمة للبدء بهذا         : "وعن المبادرة اليمنية، قال    ".التفسيرات المختلفة 

ن يكون هناك حوار مفتوح بال      أ أيالحوار من دون أي شروط مسبقة، بل هذا المطلب هو مطلب حماس             
 أنهي النقاط التي يجب     "رئيس اليمني في المبادرة      النقاط السبع التي حددها ال     أنواعتبر  ". شروط مسبقة 

  ".يبنى عليها الحوار
" حمـاس "بكر القربي، أوضح أبو مرزوق أن اللقاء تناول قبول           أبو.د وعن لقائه وزير الخارجية اليمني    

 تحدثنا عن المبادرة وقبولها، وجدول أعمال اللقاء من النقاط السبع، والبعد العربي فـي             : "المبادرة، وقال 
 آلية، وسيكون في المستقبل تحديد أكثر وندخل فـي خطـوات            وإنشاءتدعيم الحوار، وآلية هذا الوضع،      

  ".عملية للخروج من المأزق الحالي الفلسطيني الذي ال يرضي أحداً
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ليـست مـع إبقـاء      " حماس"أكد أبو مرزوق إن      :صنعاءمن   ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  
هذه الحالة، وقال إن الحركة تريد الوحدة الوطنية وال تريد أي انقسام، كما أنهـا               الوضع الفلسطيني على    

تريد عودة األوضاع كوحدة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة بوزارة واحدة وجهـاز أمنـي واحـد      
وبسلطة واحدة وبقوانين واحدة ولكن االشتراطات المسبقة هي التي أعاقت أن يكون هذا البند على جدول                

وشدد أبو مرزوق على أن الحوار هو بين فتح وحماس، مستبعداً بشكل ضمني وفـد منظمـة                  ".ألعمالا
التحرير الفلسطينية على الرغم من أنه أكد أن الحوار مع الجميع ضروري ومطلوب، لكنه في صـنعاء                 

  .مقتصراً على الحركتين
  
  هاء االنقسامحان الوقت إلن: إلى البدء فوراً في حوار شاملتدعو الجهاد حركة  .١٠

 إلـى البـدء      فتح وحماس  دعت حركة الجهاد حركتي   : من غزة  ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
االحـتالل  "وقال القيادي في حركة الجهاد خالـد الـبطش إن            فوراً في حوار شامل للخروج من األزمة،      

البندقيـة للوصـول    ال يمكن أن نواجهه منقسمين ومشتتين بل موحدي الـصف و          " اإلسرائيلي"والعدوان  
لحقوقنا المشروعة وتحرير أرضنا المباركة فلسطين، فما وصلت إليه األمور اليوم ال يخدم عدالة قضيتنا               

  ".واستمرار التمسك بالثوابت
 الـرئيس أبـو      حركة الجهاد  دعت: ألفت حداد نقالً عن مراسلته     ١٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عربوأضاف موقع   

جميع القوى على قاعدة مصلحة أبنـاء الـشعب الفلـسطيني     مازن إلطالق حوار وطني جاد تشارك فيه        
 .وصون حقوقه وثوابته ينهي االنقسام الخطير ويعيد اللحمة للوطن ويفضي إلى ترتيب بيتنا الفلسطيني

  
 مقاومة ال فائدة منها وستفشلالأي مبادرة ال ترتكز على مبدأ حق : ألوية الناصر .١١

ع العسكرية للجان المقاومة الشعبية أن أي مبادرة فلـسطينية  أكدت ألوية الناصر صالح الدين الذرا : غزة
 .أو عربية ال ترتكز على مبدأ حق الشعب بمقاومة االحتالل ال فائدة منها وستفشل في مهدها
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  قمة العربية لخدمة مصالحها في الخالفات الداخليةالسلطة رام اهللا تحاول توظيف : حماس .١٢

ـ             ا: غزة " قـدس بـرس   "نتقد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريحات خاصـة لـ
عزام األحمد عن أن الرئاسة الفلسطينية ستطالب القمـة         " فتح"تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية لحركة      

العربية بتأكيد االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا للـشعب الفلـسطيني، وقـال               
صريحات عزام األحمد ودعوته العرب لتأكيد االعتراف بمنظمة التحرير ممثال للشعب الفلسطيني هـو              ت"

تأكيد بأن هذا الموضوع هو محل جدل ونقاش، وأنه ال وجود التفاق فلسطيني بهـذا الخـصوص، وأن                  
وجدد أبو   ."سلطة رام اهللا تحاول أن توظف قمة دمشق لخدمة مصالحها في الخالفات الفلسطينية الداخلية             

 القاهرة ومكة المكرمة قبـل     ياتفاقيتزهري مطالبة حماس بتفعيل منظمة التحرير وتجديد مؤسساتها وفق          
  .المطالبة بتأكيد االعتراف العربي بها ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني

  ١٩/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
   إنهاء االنقسام المدّمرالحل الوطني الديمقراطي بالحوار الشامل طريق:  الديمقراطيةالجبهة .١٣

، "فتح"و" حماس" أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالمبادرة اليمنية للحوار بين حركتي            :دمشق
واعتبرتها خطوة إلنهاء االنقسام، وتداعياته المدمرة على المشروع الوطني الفلـسطيني بحـق الـشعب               

 أن ١٩/٣/٢٠٠٨ األربعـاء   دت في بيان لهـا يـوم      وأك .الفلسطيني بتقرير المصير والدولة وحق العودة     
حكومة أولمرت تستغل االنقسام لزرع الدمار واالستيطان والقتل واالغتياالت على قطاع غزة والـضفة              
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إن الحل الـوطني الـديمقراطي بـالحوار      "والقدس، والتراجع عن قرارات الشرعية الدولية، وقال البيان         
المدمر، وعلى أساس الحل الوطني جـاءت مبـادرات الجبهتـين           الوطني الشامل طريق إنهاء االنقسام      

الديمقراطية والشعبية والجهاد اإلسالمي، والمبادرة الموحدة لجميع الفصائل في قطاع غزة والضفة فـي              
  ". ما عدا فتح وحماس٢٠٠٨ يناير / كانون ثاني١٦

  ١٩/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
  منظمة التحرير وحماسالقتال في قطاع غزة لم يكن بين : الجبهة الشعبية .١٤

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بكل الجهود الفلسطينية والعربية لرأب الصدع الفلسطيني وإنهـاء              
وأضافت الجبهة في بيان لها أن الصراع        .حالة االنقسام، بما يخفف عن الشعب الفلسطيني معاناته وآالمه        

ير الفلسطينية وحركة حماس، وإنما بين حركتـي        والقتال في قطاع غزة لم يكن بين فصائل منظمة التحر         
  .فتح وحماس

  ١٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  "إسرائيل" مع  مبادرة التهدئةى من القاهرة عل ايجابياًحماس تنتظر رداً .١٥

ـ        إنهاقالت حركة حماس    :  أشرف الهور وزهير اندراوس    -غزة    ى تنتظر ردا من القيادة المـصرية عل
وأكد أيمن    بين التنظيمات الفلسطينية وإسرائيل خالل األيام القادمة،       مبادرة التهدئة التي تتوسط بها مصر     

ـ       مبادرة  ىن حركته تأمل بأن يكون هناك رد ايجابي عل        إ "القدس العربي "طه القيادي في حركة حماس ل
 حماس ال تلهث وراء التهدئة، وأنها لم        إنوأكد طه   . التهدئة التي تتوسط فيها مصر من قبل اإلسرائيليين       

وقال نحن في الحركة عرضت علينا التهدئة مع إسرائيل من قبل أشـقائنا المـصريين،                .بها من أحد  تتطل
وجدد طه رفض حركته للعودة للعمل بناء التفاقية المعـابر الـسابقة،             .وأبدينا موافقتنا المشروطة عليها   

  . الخاصة بتشغيل معبر رفح البري الفاصل بين القطاع واألراضي المصرية
  ٢٠/٣/٢٠٠٨ربي القدس الع

  
  حماس لم تقطع عالقتها مع القيادة المصرية:  طهأيمن .١٦

نفت حركة حماس األنباء التي رددتها بعض وسائل اإلعـالم، بـشأن            :  ماهر إبراهيم، والوكاالت   -غزة  
وقال  .توتر العالقات بينها وبين القيادة المصرية، بما في ذلك وقف كافة اتصاالتها مع الجانب المصري              

العالقة بين حماس   "لجنة الفنية التي تجتمع مع المصريين عن حماس أيمن طه، في تصريح إن              مسؤول ال 
وبين القيادة المصرية هي عالقة إيجابية، واالتصاالت بينهما جارية ولم تتوقف كمـا ردد ذلـك بعـض                  

القـة  هذه األنباء عارية عن الصحة، وتهدف إلى نشر الشائعات، وزعزعة الع          "وأضاف   ".وسائل اإلعالم 
العالقة بين حماس والقيـادة المـصرية       "وشدد طه على أن      ".المتينة التي تربط الحركة بالقيادة المصرية     

  ".مبنية على الثقة والتفاهم والتشاور واالحترام المتبادل
  ٢٠/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  د تقدم تحسم المفاوضات لصالحها وأولمرت أبلغ قيادات عربية بعدم وجو"إسرائيل": غنيم .١٧

قال عضو اللجنة الحركية العليا لفتح عضو المجلس الثوري للحركة أحمد غنيم            :  نادية سعد الدين   –عمان  
 اإلسرائيلية التي أعلن عن استئنافها مؤخرا لن تحـرز          –إن المفاوضات الفلسطينية    "من رام اهللا    " الغد"لـ

سرائيلية علـى األراضـي المحتلـة،       أي تقدم في ظل التضليل الدولي وتواصل الممارسات العدوانية اإل         
وبينما تجري حاليا ترتيبـات لعقـد        ".مطالبا فتح وحماس باالحتكام إلى الخيار الوطني بالحوار والوحدة        

بـاللجوء مـع    "اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح في عمان قريبا، هدد غنـيم               
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د جلسة طارئة للمجلس الثوري في حـال تكـررت عمليـة            آخرين إلى المحكمة الحركية أو المطالبة بعق      
وأكـد   .التي عقدت أول الشهر الجاري في عمـان       " التجاوز عنهم بصفتهم أعضاء في اجتماعات اللجنة      

ضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة كحق أساسي لكل الشعوب الواقعة تحت االحتالل             "غنيم  
   .بحسبه" التخلي عنه ال يحق ألحد التنازل أو"، وبالتالي " الدوليةوالذي أقرته كل المواثيق والقرارات

الجانب اإلسرائيلي يتفاوض مع الفلسطينيين على قضايا المرحلة النهائية في الوقـت            "وزاد غنيم قائال إن     
رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت    "وأضاف إن    ".الذي يقوم فيه بحسم تلك القضايا لصالحه على األرض        

 معلومات ترددت مؤخراً أبلغ جهات قيادية عربية بعدم وجود تقدم في المفاوضات على قـضايا                وبحسب
حمـاس   "إنوقال غنـيم     ".القدس والحدود والالجئين مقابل تحقيق بعض التقدم في مسائل اللجان الشكلية          
ـ    االرتبـاك أضعفت موقف الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يعتري موقفها حالة من             دم  الـسياسي وع

فتح جاهزة للتعاطي مع المبادرة اليمنية فوراً مثلما كانـت          "وقال غنيم إن     .بحسب تعبيره " وضوح الرؤية 
  ".وما تزال على استعداد للتعامل مع كافة المبادرات التي طرحت بهدف الحوار والوحدة الوطنية

مـن  (رض المحتلـة   عضواً من األ٢٥لم يتم دعوة أكثر من "، أوضح غنيم بأنه     فتح وعلى صعيد حركة  
 التي عقدت في عمان في األول من الـشهر          ةالتحضيريلحضور اجتماعات اللجنة    ) أصل قرابة الخمسين  

 بعدد محدود من أعضاء اللجنة المركزية وأمانة المجلس الثـوري ومنـدوب عـن               االكتفاءالجاري، مع   
  ".وهو أمر غير مقبولالتنظيم من الداخل، بذريعة أن اللجنة تنقسم إلى جزئين مصغر وآخر موسع 

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  حماس تدعو عباس وفياض إلى وقف التنسيق األمني .١٨

مع قادة  ) كيت دايتون (تواصل لقاءات المنسق األمني األمريكي      " حماس"دانت حركة   :  رائد الفي  -غزة  
وب الـضفة الغربيـة،   األجهزة األمنية الفلسطينية، وآخرها اجتماعه بقادة األجهزة في محافظة الخليل جن          

هذه اللقاءات تستهدف   "ان  " حماس"واعتبرت   .فوراً" العبثية"مطالبةً بوقف هذه السياسات التي وصفتها ب      
ومجاهديها، وهي لقاءات مرفوضة    " حماس"محاولة القضاء على المقاومة وتحديدا مالحقة عناصر حركة         

" حمـاس "ودعـت    ".لمقاومين واغتيال بعضهم  وطنياً وشعبياً، سيما بعد تكرار اعتداءات االحتالل على ا        
وقف هذه اللقاءات األمنية المدمرة للبنية التحتية للوحدة الوطنيـة والنـسيج            "عباس وحكومة فياض إلى     

   .االجتماعي
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"ـتصريحات جون ماكين بشأن القدس تؤكد تحيز األمريكي ل: حماس .١٩

ـ      " حماس"ركة  أعرب المتحدث باسم ح    عـن أسـفه    " قدس بـرس  "سامي أبو زهري في تصريح خاص ل
للتصريحات التي أدلى بها جون ماكين مرشح الرئاسة األمريكية عن الحزب الجمهوري التي أكد فيها أن                

هذه التصريحات باإلضافة إلى تصريحات مماثلة ألحد مرشحي الحزب         : "القدس عاصمة إلسرائيل، وقال   
 اإلدارة األمريكية تجاه الصراع العربـي       إستراتيجيةاما، يؤكد أنه ال أمل في تغيير        الجمهوري باراك أوب  

اإلسرائيلي، وأن هذه التصريحات لكال الحزبين تؤكد على استمرار اإلدارة األمريكية في االنحياز ودعم              
  ". االحتالل اإلسرائيلي على حساب المصالح الفلسطينية

  ١٩/٣/٢٠٠٨ قدس برس
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  الل تداهم بلدة قباطيا في الضفة وتشن حملة اعتقاالتقوات االحت .٢٠
أفادت مصادر في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن قوات االحتالل توغلت فجر اليوم فـي بلـدة                  
قباطيا جنوبي المدينة وشنت حملة مداهمات واعتقاالت واسعة طالت العديد من منازل المطلوبين التابعين              

  .اومة الشعبيةلسرايا القدس ولجان المق
  ٢٠/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   يهدد بالتصعيد على قطاع غزة  في لقائه مع ماكينأولمرت .٢١

في حديثه أمام الوفد األمريكي برئاسة المرشح الجمهوري لرئاسة الواليات المتحدة، جون ماكين، هدد 
 تكفي لوقف رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، بتصعيد العدوان على قطاع غزة لخلق قوة ردع

يمكن وقف إطالق الصواريخ بدون احتالل قطاع غزة عن طريق "وقال أولمرت إنه  .إطالق الصواريخ
ومن جهته، فقد  .خلق ردع في الجنوب يؤدي بهم إلى التفكير مرتين قبل إطالق الصواريخ مرة أخرى

في حال "وذلك بقوله إنه وافق ماكين على تصريحات أولمرت، وقام بإجراء مقارنة مع الواليات المتحدة، 
إطالق الصواريخ على المواطنين في والية أريزونا، فإن المواطنين سيطالبون بالرد، وهذا ما ستفعله 

وردا على سؤال ماكين ماذا يتوقع أن يحصل في غزة، قال أولمرت إنه متشكك حيال التهدئة  ".اإلدارة
لصواريخ في نهاية األمر، بشكل مواز لبناء وتابع أن إسرائيل سوف تعمل على وقف إطالق ا. المؤقتة

  .مع العناصر المعتدلة في السلطة الفلسطينية" العملية السياسية"أسس ما أسماه بـ
  ١٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  "ضرورة حصول تغيير في غزة": ليفني خالل  لقاءها ماكين .٢٢

تناولت  ويات المتحدة المرشح الجمهوري لرئاسة الوال، مع ماكين وزيرة الخارجية، تسيبي ليفنيتالتق
منذ زيارته "وأضافت أنه ". ضرورة حصول تغيير في غزة"وأكدت على . ليفني الوضع في قطاع غزة

األخيرة فإن األوضاع تتدهور في غزة، حيث يتم تهريب صواريخ إيرانية، ويزداد مدى الصواريخ، 
ال يمكن التوصل "لينفي أنه وتابعت  .، على حد قولها"ويتعرض إسرائيليون أكثر لخطر هذه الصواريخ

وبحسبها فإن التهدئة تسود اآلن، إال أن ". إلى سالم بدون مواجهة حقيقية مع اإلرهاب واإلسالم المتطرف
وأضافت أن  .حماس تستغل هذه التهدئة لتعزيز قوتها، وأن الحديث هو عن موضوع مشكلي بعيد المدى

لنار، ووقف تهريب األسلحة، ومنع قيام سلطة إسرائيل تصر على ثالثة أمور في غزة؛ وقف إطالق ا
. وتابعت أنه يجب عدم السماح بنشوء وضع يعتبره الفلسطينيون انتصارا لحماس. ٍإسالمية خلف الجدار

وفي المؤتمر  .وفي هذا السياق فإن كافة الخيارات موضوعة على الطاولة أمام إسرائيل، على حد قولها
اكين إنه اتصل هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الصحفي الذي عقده مع ليفني، قال م

نظرا ألنه لن يتمكن من مقابلته وجها لوجه، وأنه أبلغه بأنه ملتزم بالتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين في 
 .نهاية والية الرئيس الحالي، جورج بوش

  ١٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
  
   مشروعا استيطانيا في محيط القدس١٧ عنالكشف  .٢٣

قالت منظمة العاد االستيطانية المتدينة التي تنشط في تهويد سلوان ورأس           : جمال جمال   -القدس المحتلة   
أن هناك اتفاقا سريا تم التوصل اليه مطلع الشهر الجاري بـين حركـة شـاس                "،  العمود والبلدة القديمة  

ادرة منازل عربية داخل    اولمرت بتوسيع البناء في المستوطنات في محيط القدس ، وتكثيف البناء ومص           و
ان حركة شاس لديها أكثر من سبعة عشر مشروع بناء اسـتيطاني جديـدا فـي                " العاد"واكدت  ". المدينة

وقالت العاد في بيـان لهـا       . محيط القدس والضفة الغربية سيتم االعالن عنها خالل االيام القليلة القادمة          
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لتعاون كافة الجمعيات والحركات اليهودية لتنـسيق       ان هناك رابطة تم تدشينها في األونة األخيرة         : "أمس
دورها وتعاونها مع الدوائر الرسمية اإلسرائيلية لتحقيق الهدف المنشود وطرد العرب أو كل من ال ينتمي                

أن هذا االتفاق السري تم بعد لقاء بين اولمرت وزعيم حركـة شـاس              "وأوضحت الحركة    .الى اليهودية 
كبيرة مارستها حركة شاس ضد رئيس الوزراء االسرائيلي وصوال الى          ايلي يشاي وجاء بعد ضغوطات      

  ".التهديد باالنسحاب الفوري من االئتالف واسقاط الحكومة
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  أبلغت مصر رفضها رفع الحصار عن غزة" إسرائيل" .٢٤

 تجريهـا   رفع الحصار على قطاع غزة خالل محادثات      " إسرائيل"رفضت   : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
قد توافق على فتح معبـر رفـح بـصورة          " إسرائيل"مع مصر للتوصل إلى اتفاق هدنة في القطاع، لكن          

عاموس جلعاد، للمرة الثانية في غضون أسبوع إلى القاهرة لمواصـلة المفاوضـات مـع                وعاد. جزئية
" إسـرائيل "ن  وطلبت حماس خالل هذه المفاوضات رفع الحصار عن القطاع إال أ          . المسؤولين المصريين 

  .تعارض ذلك
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  آالف من سكان سديروت غادروها خوفا من صواريخ المقاومة .٢٥

 من سكان البلـدة غادروهـا       ٣٠٠٠قال رئيس بلدية سديروت إيلي مويال إن نحو          :  د ب أ   -تل أبيب   
يال في تصريحات نقلتهـا     وأضاف مو  .خالل األشهر األخيرة بسبب استمرار عمليات القصف الفلسطينية       

 في المئة من سكان البلدة التـي مـازال    ١٥إن هذا العدد يشكل نحو      "أمس بالقول    "يديعوت"عنه صحيفة   
 ٢٢وعادة ما تتعرض سديروت ، البالغ عدد سكانها         ". عدد آخر من سكانها يقيمون فيها بشكل غير دائم        

  .لسطينية تصيب السكان بالهلعألف نسمة والمحاذية لشمال قطاع غزة ، لهجمات صاروخية ف
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  حاييم اورون هاجم باراك ورفض االنضمام الى الحكومة .٢٦

اليسارية النائب حاييم أورون الـدعوة التـي        " ميريتس"رفض الرئيس الجديد لحركة     : الحياة   -الناصرة  
للمساعدة فـي محاولـة     "ي  باراك لالنضمام إلى االئتالف الحكومي الحال     " العمل"وجهها اليه زعيم حزب     

المفترض أن يكون   " العمل"ورد اورون على الدعوة بشن هجوم على حزب         ". التوصل إلى تسوية سياسية   
يتنافس مع أكثر الجهات تطرفاً بين رافـضي        "في إسرائيل، معتبرا ان باراك      " معسكر السالم "على رأس   

  .عيفة في المجتمع ودعم عملية السالموأضاف أنه حركته ستنشط في الدفاع عن الفئات الض". السالم
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
   ملحوظ في شعبية أولمرت إثر فضيحة نتنياهو الماليةارتفاع .٢٧

حظي رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت بارتفاع جديـد ملحـوظ فـي             : نظير مجلي    -تل أبيب 
ـ "معاريف"وحسب استطالع رأي نشرته صحيفة . شعبيته المتدهورة  برئاسـة  " كـديما "زب ، سيحصل ح

 مقعدا فـي االسـتطالع      ١١ مقعدا في الكنيست، في حال اجراء االنتخابات اليوم، بدل           ١٥أولمرت على   
ومع ان الجمهور االسرائيلي     .الماضي) كانون الثاني (األخير الذي اجرته الصحيفة نفسها في نهاية يناير         

 ٣٠حصل في االستطالع الجديد على      (نياهو،  مازال يفضل حكومة برئاسة الليكود، تحت قيادة بنيامين نت        
، إال ان هذا االرتفاع في شعبية أولمرت يسجل على انه قد            ) مقعدا في االستطالع السابق    ٣٢مقعدا مقابل   

يكون بداية انعطاف لصالحه، في حال استمرار سياسته الحالية، من حيث مواصـلة المفاوضـات مـع                 
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، وفي حال اسـتمرار احتـضانه       "حماس"لى جنب مع حربه ضد      الفلسطينيين حول التسوية الدائمة جنبا ا     
 .دوليا

  ٢٠/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال
  
  "اإلسرائيلية"التماس ضد العنصرية في المطارات  .٢٨

التماس جمعية حقوق المواطن ضد سلطة المطارات       " االسرائيلية"تناقش المحكمة العليا     ":الخليج "-نابلس  
، بشأن وقف التمييز العنصري ضد المسافرين العرب خالل         "االسرائيلية"ووزارة المواصالت   " الشاباك"و

فيذ بعض  عملية التفتيش األمني في المطارات وإثر تقديم االلتماس أعلنت وزارة المواصالت عن نيتها تن             
التعديالت على عملية التفتيش التي بحسب الوزارة ستساهم في تقليل الضرر الناتج عن عملية التفتـيش                

قومي في المطارات، ولم تعبر بأي شـكل مـن          " تصنيف"ولم تنكر الوزارة وجود عملية      . المتبعة حالياً 
  .األشكال عن نيتها لتغييره

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   المظاهرات الفلسطينية هي قتل متعمدىن أوامر اطالق النار علبركة يؤكد ا .٢٩

قال النائب العربي في الكنيست محمد بركة، ، أمس األربعـاء، فـي بيـان                : زهير اندراوس  -الناصرة  
 المظاهرات الفلسطينية السلمية ضد جـدار الفـصل         ىان أوامر اطالق النار الحي عل     ،  لوسائل االعالم   

وأيضا لردع قوي سالم اسرائيلية وعالمية تشارك في مثـل هـذه             .لقتل المتعمد العنصري، هي أوامر با   
 . جرائم االحـتالل   ىالمظاهرات، والردع األكبر هو للفلسطينيين، لمنعهم حتي من االحتجاج األعزل عل          

وأكد بركة، ان المؤسسة العسكرية األمنية، ومعها المؤسسة السياسية لطالمـا تخوفـت مـن نـشاطات                 
ماهيرية شعبية احتجاجية مناهضة لالحتالل، لنجاحها في تجنيد الرأي العـام العـالمي الـي               فلسطينية ج 

  .جانبها
  ٢٠/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  اهللا حنا يحذر من خطورة الوضع في القدس المطران عطا .٣٠

غتيـال  ان مدينة القدس تتعرض في كل يوم وفي كل ساعة لعمليـة قتـل و              ، إ اهللا حنا  قال المطران عطا  
لى مراحـل   إأن السياسات االحتاللية قد وصلت      مشيراً إلى   . سالمية والمسيحية ة هويتها العربية اال   لتصفي

  .عطاء طابع غريب لهذه المدينة غير طابعها الحقيقيإلى إمتقدمة وهي تهدف فيما تهدف 
  ١٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  فتح وحماس تتالعبان بالصحفيين : مراسلون بال حدود .٣١

ن نحو عشرة صحفيين فلسطينيين اعتقلوا منذ مطلـع         أ ،ة مراسلون بال حدود    منظم تقال:  د ب أ   -غزة  
ها حول أوضاع الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطـاع           ل وأوضحت في تقرير  . العام الجاري 

نهـم  ألم يكونوا يوما أداة تتالعب بها السلطات السياسية إلى هذا الحد، حيث             " أن هؤالء الصحفيين     ،غزة
ن ألي مـن    ين التـابع  يالصحفي وأشارت إلى أن     ".في قلب النزاع القائم بين حركتي حماس وفتح       واقعون  

 الذين ال يتورعون عن التالعـب       الحركتينمن المبارزة المعلنة بين قادة      يعانون  ن  يالحزبين كما المستقل  
  .بقضية الدفاع عن حرية الصحافة لتسوية حسابات سياسية

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الدستور 
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  سرائيلية لنشرها تقريرا يشهر بهما إس يقاضيان محطة تلفزيونية نجال عبا .٣٢
قاما دعوة قضائية ضـد     أن نجلي محمود عباس     أ ،مسأكدت مصادر فلسطينية     أ : وليد عوض  -رام اهللا   

 قبل اسابيع عن طلب والدهما من اولمرت خالل اجتماع لهمـا            سرائيلية لنشرها تقريراً  إمحطة تلفزيونية   
معلومات  حيث اعتبرا أن ال    . فيها تهماة للهاتف المحمول ترددات هوائية نتيجة مساهم      بمنح شركة فلسطيني  

  . حياتهما وحياة أفراد عائلتيهماى علشكل خطراًت تمس بسمعتهما، وة التي نشرتكاذبال
  ٢٠/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   اإلحصاء المركزي يصدر تقريرا حول واقع المرأة الفلسطينية بمناسبة عيد األمجهاز .٣٣

 ١٤٥عـن أن    ،  كشف تقرير أصدره جهاز اإلحصاء الفلسطيني، حول واقع المرأة الفلـسطينية           :رام اهللا 
  أسـيرة  ٩٨ كا أشار إلى وجود      .امرأة فلسطينية استشهدن برصاص االحتالل، منذ بدء انتفاضة األقصى        

 ٤٢ و ،رة محكومة  أسي ٥٠  هناك نفقد ذكر أ  حول طبيعة اعتقالهن،     أما   .فلسطينية في السجون اإلسرائيلية   
وبين من جهة أخرى أنه وبحسب      .  أسيرات رهن االعتقال اإلداري    ٦أسيرة موقوفة بانتظار المحاكمة، و    

 عدد السكان في     ، يبلغ ٢٠٠٧النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي تم تنفيذه عام            
. ١٠٣إناث بنسبة جنس مقـدارها  % ٤٩,٣ذكور و % ٥٠,٧ مليون نسمة منهم     ٣,٨األراضي الفلسطينية   
 ١٥من النـساء    % ٢,٨أن  كما  من النساء اللواتي سبق لهن الزواج أميات،        % ١٣,١وأظهر التقرير أن    

% ٣٠,٣فـي حـين أن      أميات،  % ١٣,١عاما فأكثر اللواتي سبق لهن الزواج، كن ملتحقات في التعليم و          
يحملن شهادة دبلـوم    % ١١,٥ و ، الشهادة الثانوية   منهن يحملن  %١٦,٤ و ،منهن يحملن الشهادة اإلعدادية   

من النساء اللواتي سبق لهن الزواج عاطالت عن العمل خالل عام           % ١٣,٢ إلى أن    أيضاًوأشار  . فأعلى
المـشاركات  )  عاما فأكثر اللواتي سبق لهن الزواج      ١٥( ناحية أخرى نسبة النساء      ، فيما بلغت من   ٢٠٠٧

  .٢٠٠٧عام في ال% ١٦,٠لسطينية في القوى العاملة في األراضي الف
  ١٩/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
   المحرقة  عدوانجثث عالقة تحت الركام في غزة منذالكشف عن وجود  .٣٤

كشفت مجموعة من األطباء الفلسطينيين عادت أمس من زيـارة قطـاع غـزة لتقـديم                : القدس المحتلة 
 وقد كان األطباء قـد      .الحصارن الجهاز الصحي هناك منهار ال محالة جراء استمرار          أ ،مساعدات طبية 

وكـشفوا عـن عـشرات      القطاع،   طيلة ثالثة أيام المساعدات للمرضى والجرحى في مستشفيات          واقدم
الـدكتور  ونـوه    .الحاالت المرضية الصعبة وعشرات الجرحى والمصابين من جراء استمرار العدوان         

زالـة  إصعوبة  إلى   اًفت ال ،ننها ألشخاص مفقودي  أوجود جثث تحت األنقاض يظن      إلى  صالح حاج يحيى    
  . عنها لعدم توفر اآلليات المطلوبةالركام بحثاً

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   االحتالل تعتقل سبعة فلسطينيين من عائلة واحدة شرق بيت حانونقوات .٣٥
اعتقلت قوات االحتالل، سبعة فلسطينيين من عائلة واحدة، وذلك بعد توغلها شرق بيـت حـانون                : غزة
. كما قامت بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في تلك المنطقة            .ل قطاع غزة  شما

  .واصلت المدفعية اإلسرائيلية قصف شرق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزةفي حين 
  ١٩/٣/٢٠٠٨ قدس برس
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   على زيارة ليبرمان لجامعة حيفا يتظاهرون احتجاجا٤٨ًمن فلسطينيي طالب .٣٦
 على قيام ليبرمان بزيارة ب العرب من جميع الحركات الطالبية، في جامعة حيفا، احتجاجاًال الطتظاهر

 وقد شهد الحرم الجامعي مناوشات شديدة واعتداءات جسدية على الطالب .للجامعة إللقاء محاضرة فيها
ر حاد وشديد من قبل متطرفين يهود يتعلمون في الجامعة وآخرين رافقوا ليبرمان، مما أدى إلى توت

  .سيطر على الجو العام في الجامعة
  ١٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   إلى جنوب إفريقيا لتعلم مقاومة األبرتهايد ٤٨وفد من فلسطينيي  .٣٧

 ولجنـة ذوي    ٤٨ لفلسطينيي يغادر مطلع الشهر المقبل وفد عن لجنة المتابعة العليا        :  وديع عواودة  -حيفا  
هات سياسية وأهلية على الموقف العنصري اإلسرائيلي في        الشهداء إلى جنوب إفريقيا، من أجل إطالع ج       

 من  وسيلتقي الوفد مانديال وعدداً    .قضية إغالق ملف التحقيق في جريمة قتل شهداء هبة القدس واألقصى          
رجال السياسة والقانون هناك، بغية اإلفادة من تجربة الكفاح ضد العنصرية الرسمية والشعبية في جنوب               

عشية اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري الذي يـصادف         خرى يشار إلى أنه و     ومن جهة أ   .إفريقيا
يوم الجمعة من هذا األسبوع أصدر المركز العربي للحقوق والسياسات ورقة عمل قانونية نقدية تتنـاول                

ية  يكرس التمييز القومي ضد األقلية العرب      هتؤكد بشكل قطعي أن   ، حيث   بنود الدستور اإلسرائيلي المقترح   
  .في إسرائيل

  ٢٠/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  ن اللباس الشرعيائهرتدرفض تشغيل نساء عربيات من النقب الركز عدالة يستنكر م .٣٨

توجه مركز عدالة برسالة للمدير العام لمكتب العمل ومراقب تطبيق قانون العمل في وزارة العمل 
، بعد ما نُشر في وسائل اإلعالم عن رفض  والمستشار القضائي للحكومة االسرائيليةوالصناعة والتجارة

وادعت المحامية سوسن  .المشغلين قبول نساء عربيات من النقب للعمل ألنهن يرتدين اللباس الشرعي
أن ظاهرة التمييز ضد النساء العربيات المتدينات في القبول ألماكن العمل أصبحت ظاهرة منتشرة،  زهر

ظمهن يمتنعن عن القيام بأية خطوة احتجاجية أو قانونية، خوفًا من أن شددت على أن النساء بمعفي حين 
  .يحرمن من مخصصات البطالة، أو من أن تقوم الجهات السلطوية بالمس بحقوقهن بشكل أو بآخر

  ١٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   اراضيهمى منازل جنوب الخليل لتهجير المواطنين واالستيالء عل٦ االحتالل تهدم قوات .٣٩
 الشرق مـن    ىلإ ى منازل فلسطينية في ثالث قر     ٦مس  أهدمت قوات االحتالل     : وليد عوض  -  رام اهللا 

كدت بأن هـدم المنـازل يهـدف    أن مصادر محلية أال  إ عدم الترخيص،    ىبلدة يطا جنوب الخليل، بدعو    
  .بعادهم عنها لصالح المستوطنات الموجودة هناكإراضيهم وألترحيل المواطنين عن 

  ٢٠/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   العقاب الجماعي سياسة سنوات ضمن٣خالل   منزالً في الضفة٦٦٧ هدم االحتالل .٤٠
، بعدم هدم منزل منفذ عملية القدس االستشهادية، الكائن فـي            اإلسرائيلي "بتسيلم"طالب مركز   : الناصرة

قانون أن هدم البيوت لغرض العقاب هو انتهاك صارخ لل        حيث اعتبرت   . حي جبل المكبر بالقدس المحتلة    
الهدف المصرح به من وراء سياسة هدم البيوت هو المس باألبريـاء؛ الـذين ال                نأاإلنساني الدولي، و  

ن إلـى أ  ووفقـاً لبتـسيلم؛     يشار في هذا الصدد     . يدعي أي شخص بأنه كانت لهم أي عالقة بأي مخالفة         
غاية نهاية شـهر     ول ٢٠٠١سلطات االحتالل هدمت لغرض العقاب الجماعي منذ تشرين األول من سنة            
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 فلـسطينياً   ٤٢٠٠ بيتاً فلسطينياً في الضفة الغربية، وخلّفت أكثر من          ٦٦٧ ،٢٠٠٥كانون الثاني من سنة     
بدون مأوى، مشيرة إلى أن نصف هذه البيوت تقريباً كانت مجاورة لبيت أسرة الشخص الذي بسببه تـم                  

  .تنفيذ الهدم
  ١٩/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
  ران االحتالل شرق بلدة القرارة شمال خانيونس مزارع فلسطيني بنياستشهاد .٤١

استشهد صباح اليوم مزارع فلسطيني مسن بعد أن فتحـت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي                : ألفت حداد 
بينما كان يفلح أرضه    ،  المتمركزة شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة النار عليه            

  .القريبة من موقع السريج العسكري
  ٢٠/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  غالبية الفلسطينيين تدعم الحقوق المدنية: استطالع .٤٢

 لـصالح مؤسـسة     ،أظهر استطالع للرأي أعدته مؤسسة الشرق األدنـى لالستـشارات          :سائد أبو فرحة  
 حول القيم الليبرالية لدى الـرأي العـام فـي           ،ملتقى الحريات في فلسطين   واأللمانية  " فريدريش ناومان "

 أمس، تأييد غالبية الجمهور الفلسطيني للحقوق المدنية، وفـرص المـساواة،            فلسطين، نشرت معطياته،  
إلى أنهم يوافقون عليها    % ٦٨ومنافسة السوق الحرة، والتعددية، واالنفتاح، والحكومة المقيدة، حيث أشار          

 أن% ٨٤وحول العالقة بين الدين والفرد والمجتمع، اعتبر         .هذه المسألة % ١٢إلى حد ما، بينما عارض      
أن اإلسالم يلعب دوراً أكبر في بلورة السياسات        % ٥٣وذكر   .الدين يلعب دوراً رئيسياً ومهما في حياتهم      

التطـرف الـديني فـي األراضـي        % ١٩الفلسطينية، مما كان عليه الحال قبل ثالثة أعوام، حيث عزا           
ن التطرف ينسب   أ% ٢طرف ديني، فيما قال     تقالوا إنه ال يوجد     % ١٦الفلسطينية إلى االحتالل، بخالف     

أنهم يفضلون العيش في دولة يحكمها الدين، على العيش فـي           % ٧٨ذكر  قد  و .إلى الخوف من العصرية   
إلى رفضهم أن % ٦١رفضهم فكرة الزواج المدني بشكل قاطع، بينما أشار         % ٨٣دولة علمانية، فيما أكد     

لفلسطينيين االقتداء به، أيد غالبيـة      وبالنسبة إلى المثال الذي يتوجب على ا       .تفرض الدولة الحجاب عنوة   
أن أياً من الـدول األوروبيـة يـشكل         % ١٤المستطلعين أن تقتدي فلسطين بالدول العربية، بينما اعتبر         

أنـه ال   % ٢٦كا هي المثال الذي يمكن االقتداء به، فيما قـال           يأن أمر % ٤بينما أعتبر   النموذج األمثل،   
أنهـم  % ٧١ميول والتوجهات نحو السالم والتعايش السلمي، ذكر        وحول ال  .توجد دولة يمكن االقتداء بها    

أن أفضل طريقة للتوصل إلى تسوية مع إسـرائيل،         % ٥٦ذكر   فيما   .يؤيدون الصلح بين العرب واليهود    
  .أن المفاوضات والخيار العسكري ضروريان% ٢١هي المفاوضات فقط، بينما اعتبر 

 ٢٠/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  سنوياُ حتالل مليارات دوالر الخسائر الفلسطينية بسبب اال٣ : أشتيةمحمد .٤٣

 أن الخـسائر    ،"بكدار "صرح محمد اشتية رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار         :نابلس
 مليارات دوالر بسبب الحصار وتكلفة الفرص البديلـة  ٣الفلسطينية من االحتالل تصل سنوياً إلى حوالي       

 إلى  الفتاًسطينيين وغياب االستثمارات الدولية عن األراضي الفلسطينية بسبب االحتالل،          للمستثمرين الفل 
  .صعوبة الوصول إلى رقم نهائي حول تكلفة الصراع في الشرق األوسط

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   لقطاع غزة يزود القطاع باحتياجاته المصريةخط كهرباء من العريش .٤٤
سؤولين مصريين وإسرائيليين توصلوا إلى اتفاق مبدأي بأن تـزود مـصر            ذكرت صحيفة هآرتس أن م    

من المتوقع أن ينتهي العمل بإقامة خط كهربائي من العريش لقطـاع غـزة              حيث  قطاع غزة بالكهرباء،    
 ١٥٠ مليون دوالر ويتوقع أن يزود القطاع بــ          ٣٢وتقدر تكاليف المشروع بـ      .خالل أقل من سنتين   

 ١٢٤ ميغاوات وإسـرائيل تـزوده بــ         ١٧ إلى أن مصر تزود القطاع حاليا بـ         مع اإلشارة . ميغاوات
 أن المشروع ممول من قبل البنك اإلسالمي للتطـوير          ،ل مسؤول فلسطيني  اقفي هذا الصدد    و .ميغاوات
  . وسيعلن عن بدء تقديم العروض إلقامة الخط في األيام القريبة،السعودي

  ٢٠/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   قتل في حرب لبنان الثانية كان مسؤوال عن اختطاف الديرانيأرفع ضابط اسرائيلي .٤٥

 لبنان، تبين   ى انتهاء العدوان االسرائيلي عل    ىبعد مرور سنة ونصف السنة عل      :الناصرة  زهير اندراوس   
أن المقاومة اللبنانية تمكنت من تصفية الحسابات مع الدولة العبرية، وتحديدا مع الـضابط االسـرائيلي،                

ية جيش االحتالل، والتي تم خاللها اختطاف الشيخ مصطفي الديراني من بيته في الجنـوب               الذي قاد عمل  
، )وحـدة ماطكـال  (والحديث يدور عن قائد الوحدة النخبوية المسماة اسرائيليا   .١٩٩٤اللبناني في العام  

 وهي الوحدة المسؤولة عن القيام بعمليات جريئة في عمق أرض العدو، علـي حـد تعبيـر المـصادر                  
التي أوردت النبأ، ان قائد الوحدة الجنرال عمانوئيل مورينو، هـو           ) معاريف(وقالت صحيفة   . االسرائيلية

 بقيادة القوات االسرائيلية التي وصلت الي الجنوب اللبناني، وقامت باختطاف           ١٩٩٤الذي كلف في العام     
طيار االسرائيلي المفقود منذ العـام      الديراني من بيته، العتقادها بأنه يملك المعلومات القيمة عن مساعد ال          

 .، رون اراد١٩٨٦
  ٢٠/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  سليمان إلى واشنطن قريباً لتحصيل دعم للتهدئةعمر  .٤٦

أن ترتيبات واتصاالت بين المسؤولين األميركيين والمصريين       " الحياة"علمت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
قوم بها رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان لواشنطن        تجري حالياً لترتيب موعد لزيارة مرتقبة سي      

زيارة سليمان لواشنطن تتعلق بقضايا عدة، علـى رأسـها          "إن  " الحياة"وقالت مصادر موثوقة لـ     . قريبا
العالقات الثنائية، والمعونة األميركية، والحصول على دعم أميركي للمسعى المصري للتوصل إلى تهدئة             

وأوضحت المصادر أن سليمان     ".فلسطينيين، إضافة إلى مسألة ضبط الحدود مع غزة       بين اإلسرائيليين وال  
سيدعو األميركيين إلى حض الجانب اإلسرائيلي على االستجابة لمطلب مصر بزيادة عدد القوات علـى               
الحدود المصرية مع قطاع غزة لضمان منع حدوث تسلل أو تهريب عبر سيناء، الفتـة إلـى أن هـذه                    

وأكـدت  . ١٩٧٨ج إلى موافقة من الكنيست ألنها تتضمن تعديال التفاق كامب ديفيـد عـام               المسألة تحتا 
المصادر أن هذه المسألة تحديدا لم يتم التطرق إليها خالل المحادثات التي عقدها سليمان مـع عـاموس                  

  .غلعاد أخيرا، إذ لم تتناول المحادثات إال موضوعي التهدئة ورفع الحصار عن الفلسطينيين
مصر تبذل جهوداً حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة، ورغم أن األجواء غير مبشرة               "فت ان   واضا

  ".إال أنه ليس أمامنا إال السعي لتهيئة األجواء من أجل التوصل إلى تهدئة
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  فتا على اليات تنفيذهاحماس وفتح وافقتا على المبادرة واختل: وزير الخارجية اليمني  .٤٧

موافقتهما غير المشروطة على مبادرة " حماس"بدى وفدا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة أ: صنعاء
الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح، وذلك عقب محادثات أجراها وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي 
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ع على مضامين المبادرة اليمنية وتهيئة العودة أمس مع الوفدين اللذين يزوران اليمن حالياً بهدف االطال
وقال القربي ان الوفدين وافقا على المبادرة اليمنية، لكنهما ال يتفقان  .الى طاولة الحوار بين الطرفين

المناقشات "، و "اعطيا موافقة كاملة وغير مشروطة لمبادرة الرئيس اليمني: "على آليات التنفيذ، موضحا
  ". ستركز على الجوانب التنفيذية للمبادرةالتي تجري في صنعاء

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  خبراء أمريكيون يدربون قوات أمن مصرية لمراقبة الحدود مع غزة":  بوستواشنطون" .٤٨

في تقرير لها أمس أن مصر وافقت على اسـتقطاع          " واشنطون بوست "ذكرت صحيفة   : أحمد حسن بكر  
الروبوت " ريكية المقدمة لها لشراء العشرات من أجهزة         مليون دوالر من المساعدات العسكرية األم      ٢٣
واألجهزة التكنولوجية المتقدمة ، لحراسة الحدود على طول قطاع غزة والكشف عـن األنفـاق التـي                 " 

وأكد التقرير أن   . تستخدمها عناصر فلسطينية في أعمال تهريب من مصر إلى القطاع ، على حد زعمها               
 ترسل واشنطن بمقتضاه عشرات الخبـراء مـن سـالح المهندسـين             مصر قبلت أيضا عرضا أمريكيا،    

واعتبر التقرير تقديم الواليـات     .  على هذه التكنولوجيا المتطورة      األمريكيين لتدريب جنود أمن مصريين    
المتحدة لألجهزة التكنولوجية وتوفيرها ألعمال التدريب بمثابة محاولة أمريكية لتخفيف حدة التوتر بـين              

، على خلفية االتهامات اإلسرائيلية المتكررة لمصر بأنها ال تبذل ما يكفـى مـن الجهـد         مصر وإسرائيل 
لتامين الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل، ومنع أعمال تهريب األسلحة والسلع التي تقـوم بهـا                 

  " .كما تزعم إسرائيل "عناصر من حماس 
أن مـا يتـردد عـن    " ـ تأكيده علـى   كما نقل التقرير أيضا عن مسئول مصري ـ رفض ذكر اسمه   

  " . العرض األمريكي مجرد كالم شفهي لم يتحقق بعد على ارض الواقع
ـ بأن عضو الكونجرس ستيفن إسرائيل " واشنطون بوست"واعترف المسئول المصري ـ بحسب تقرير 

في حث مصر خالل زيارته على ضرورة أن تسمح لمجموعات سالح المهندسين األمريكيين بمساعدتها              
  .مراقبة الحدود لمدة طويلة

  ١٩/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  ال يحق ألحد المساومة على فلسطين: عاكف .٤٩

 حذر المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، أمـس، أي طـرف مـن                 :يو بي أي  
ال عاكف،  وق ". سيستردونها ولو بعد حين   "التفاوض على مستقبل فلسطين، مؤكدا أن العرب والمسلمين         

فلسطين دولة مسلمة، وبها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وال يحـق ألي إنـسان               "في بيان، إن    
مهما كان شأنه أن يساوم عليها اليهود أو أميركا، كما ال يحق ألحد أن يمنح شرعية منحها للـصهاينة أو                    

تـسلمت لـضغوط الـصهاينة أو       إذا عجزت الحكومات عن استردادها، أو اس      "وأكد عاكف انه    ". غيرهم
أميركا، فإن الشعوب لن تيأس من استردادها وان طال الزمن، وقديما استرد صالح الدين األقصى من يد                 

  ".الصليبيين بعد مئة عام
  ٢٠/٣/٢٠٠٨السفير 

  
  علماء من ثمانين دولة يدينون الممارسات االسرائيلية .٥٠

ـ      :  بترا –القاهرة   ن حـوالي ثمـانين دولـة امـس الحفريـات           دان علماء دين ومفكرون ومسؤولون م
والممارسات االسرائيلية التي تستهدف المسجد االقصى المبارك مطالبين مجلس االمـن الـدولي وبقيـة               

وطالب هؤالء في ختام اعمال المـؤتمر       .المنظمات الدولية بالتصدي للممارسات االسرائيلية ووقفها فورا      
ي مصر بانهـاء االحـتالل االسـرائيلي ومـنح الـشعب            العشرين للمجلس االعلى للشؤون االسالمية ف     
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وناشد  .الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وتكوين دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف            
المؤتمر الفصائل الفلسطينية نبذ الخالف وحل المشكالت العالقة بينها بأسلوب حضاري حقنا لدماء الشعب              

  .تبقاء للقوة من اجل مواجهة العدوان االسرائيليالفلسطيني وتوحيدا لصفوفه واس
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  لن نتسول السالم من إسرائيل: األمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين .٥١

قال األمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين الـسفير محمـد صـبيح فـي               :  ربيع شاهين  - القاهرة
ـ  العربية القادمة ستجري تقييما شامال للوضع في المنطقة ومصير عمليـة           إن القمة   " عكاظ"تصريحات ل

 وشـدد  ،التسوية ومبادرة السالم وما تم من خطوات منذ مؤتمر أنابوليس الذي عقد في نوفمبر الماضـي    
وقال صبيح إن إسرائيل نكصت عن تنفيـذ التزاماتهـا          . على أن العرب لن يتسولوا السالم من إسرائيل       

ي توصل لها المؤتمر من تجميد لسياسات االستيطان، واتخاذ إجراءات من شـأنها تهيئـة               والتعهدات الت 
وأضاف أن االحتالل أقدم على ارتكاب جرائم وحشية ومـا وصـفه            . األجواء الستئناف العملية السياسية   

ها أحد رموزها بالهولوكست ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وهو ما يؤكد وحشية العمليات التي أقدم علي               
  .طوال األسابيع الماضية

من جانب آخر كشف األمين العام لشؤون فلسطين عن خطوات تتخذ من أجل عقـد المجلـس الـوطني                   
الفلسطيني وقال إن لجنة تحضيرية شكلها الرئيس محمود عباس تقوم بترتيب اجراءات انعقـاده وتـضم                

  .ممثلين من مختلف الفصائل والحركات الفلسطينية
  ٢٠/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "إسرائيل"غضب برلماني إزاء تصدير الغاز المصري لـ .٥٢

أثار إعالن الحكومة المصرية تمسكها بتصدير الغاز إلى الكيان الـصهيوني حـسب              ":الخليج "-القاهرة  
اتفاق تم توقيعه قبل ثالثة أعوام، رغم االعتراضات الشعبية، ردود أفعال غاضبة فـي أوسـاط نـواب                  

بـالتواطؤ  "فريد إسماعيل الحكومة    . ب عن جماعة اإلخوان المسلمين د     معارضين ومستقلين، واتهم النائ   
واإلصرار على حرمان الشعب المصري من حقه في الحصول على نصيبه من ثروة بالده من               " والخيانة

  ".عيون الكيان الصهيوني"أجل 
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   في االتحاد الدولي تعيين فلسطيني مسؤوالىالهالل االحمر الكويتي يعترض عل .٥٣

تقدمت جمعية الهالل االحمر الكويتي باعتراض رسمي امـام   :لندن ـ القدس العربي ـ احمد المصري  
ـ                 ٣٦الهيئة العامة للمنظمة العربية للهالل االحمر والصليب االحمر المجتمعة في تونس في دورتهـا الـ

 منطقة الخلـيج ومـسؤوال      ى مشرفا عل   تعيين مروان الجيالني من جمعية الهالل االحمر الفلسطيني        ىعل
باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر للشرق االوسط بسبب مواقفـه الـسيئة تجـاه                

وقال رئيس الجمعية برجس البرجس ان الجيالني معروف بـ مواقفه الـسيئة             . حد زعمها  ىالكويت عل 
عيين مروان جيالني من دون التنسيق او التشاور         مؤتمر تونس ت   ىضد الكويت منتقدا في رسالة وجهها ال      

 الرغم من اقتراح مندوب جمعيـة الهـالل االحمـر           ىمع الجمعيات العربية ال سيما الخليجية منها، عل       
القطري في اجتماع ابوظبي بان ال يتم تعيين اي شخص مسؤول من قبل االتحاد الدولي ما لـم تؤخـذ                     

  .موافقة جمعيات المنطقة 
  ٢٠/٣/٢٠٠٨ القدس العربي
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   العالقون في غزة يهددون باإلضراب المفتوح عن الطعام إذا لم يعودوا لبالدهمالمصريون .٥٤
هدد العشرات من المصريين العالقين في قطاع غزة منذ شهرين باإلضراب المفتوح عن الطعام إذا لـم                 

باجتيـاز معبـر    وترفض السلطات المصرية السماح لهؤالء المصريين        .يعودوا إلى ديارهم بأسرع وقت    
رفح للعودة إلى بيوتهم بعد أن تقطعت بهم السبل، وذلك على الرغم من وعود تلك السلطات لوفد قيـادة                   

يشار إلى أن الجمعية اإلسالمية فـي رفـح          .الذي اجتمع معهم أكثر من مرة في العريش       " حماس"حركة  
ات المؤقتة لحـين عـودتهم إلـى        أقامت مخيم إيواء لهؤالء المصريين العالقين، حيث تقدم لهم المساعد         

  .بالدهم
  ١٩/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
  "األقصى"تدين التخريب الصهيوني ألساسات " العربية لحقوق اإلنسان" .٥٥

لجـرائم  " اإلسرائيلي"دانت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان متابعة سلطات االحتالل         ": الخليج "-القاهرة  
هدمه وتحقيق نبـوءات دينيـة أسـطورية، مطالبـة          التخريب العمدي ألساسات المسجد األقصى بهدف       

وتقـديم  " اإلسـرائيلية "الحكومات العربية واإلسالمية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية لوقف الجرائم           
الدعم الالزم لصمود أهالي القدس المحتلة، ودعت كال من األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو لالضـطالع               

، محـذرة مـن     "اإلسـرائيلية " األقصى ووقف ومعالجة اآلثار التدميرية       بمسؤولياتهما في حماية المسجد   
  .على السلم واألمن الدوليين" اإلسرائيلية"مخاطر نجاح الجرائم 

  ٢٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   مليون دوالر مساعدة أميركية للسلطة١٥٠ .٥٦

 مليـون دوالر    ١٥٠مس مبلغ   قدم القنصل االميركي العام في القدس جاكوب والس ا        : الحياة -رام اهللا     
وأعلن واالس تقديم المبلغ الذي سيحول الى الموازنـة فـي        . مساعدة اميركية لموازنة السلطة الفلسطينية    

غضون عشرة ايام، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الذي قـال ان         
وكانت االدارة   .ة كمساعدة خارجية منذ تأسيسها    هذا المبلغ هو اعلى مبلغ يقدم لموازنة السلطة دفعة واحد         

الماضـي  ) ديسمبر(االميركية تعهدت في مؤتمر المانحين للسلطة الفلسطينية في باريس في كانون االول             
 مليـون مـن مبلـغ       ١٥٠وفي وقت الحق، اعلنت تخـصيص       .  مليون دوالر  ٥٠٠دفع مساعدة قدرها    

وقال فيـاض ان الموازنـة تـشكل        . مصاريف الجارية المساعدة لدعم الموازنة المخصصة للرواتب وال     
الحاجة االهم للسلطة الفلسطينية، مشيرا الى العجز الكبير في الموازنة جراء تراجع االيرادات المحليـة               

  .بسبب اجراءات الحصار االسرائيلية
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الحياة 

 
   تشعرني بمعاناة شخصية"إسرائيل"مهاجمة : برلوسكوني .٥٧

يديعوت "يس المعارضة االيطالية ورئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني لصحيفة          قال رئ  : يو بي آي  
ـ   "  ونقلـت الـصحيفة عـن       . على إسرائيل " معاناة شخصية من الهجمات اإلرهابية    "امس، إنه يشعر ب

إني أشعر بمعاناة الشعب في إسرائيل بصورة شخصية وهذا يجعلني دائما أشعر بـأني              "برلوسكوني قوله   
لقد عانينا بصورة شخصية مثال عندما كانت عائلة ترسل ولـديها للمدرسـة             "وأضاف  . إلسرائيل" أقرب

  ". بحافلتين منفصلتين لكي تتأكد أنهما ال يتعرضان للهجوم اإلرهابي ذاته
  ٢٠/٣/٢٠٠٨السفير 
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  ميركل قصرت في الحديث عن االستيطان: سياسي ألماني .٥٨
انية لحزب الخضر فـي ألمانيـا المستـشارة أنجـيال ميركـل        اتهم رئيس الكتلة البرلم   :  د ب أ   -برلين  
وقال فريتس كون في تـصريحات       .خالل زيارتها االخيرة السرائيل التي اختتمتها الثالثاء      " التقصير"بـ

أمس إن ميركل عرضت العالقات الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل بشكل مقنع خالل            " أر.دبليو.إس"الذاعة  
ناقش بالوضوح الكافي بعض القضايا مثل سياسـة االسـتيطان االسـرائيلية ودور             الزيارة ، إال أنها لم ت     

من المهم أن يتم خالل تلك الزيـارة وكـل          : "وأضاف السياسي البارز بالقول    .حركة حماس في المنطقة   
وأكـد   ".زيارة أخرى توضيح أن المرء ينتظر من إسرائيل أيضا إتخاذ خطوات من أجل عملية الـسالم               

وقال الـسياسي    .في المنطقة لن يكون ممكنا دون الحوار مع حماس        " سالم مستقر "ول إلى   كون أن الوص  
االلماني إن المستوطنات الجديدة شرق القدس تعرض عملية السالم للخطر وأكد أنه يجب الحديث بلهجة               

  .ناقدة مع الحكومة االسرائيلية في هذه النقطة
 ٢٠/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  لمقاومة بدالً من التفاوض؟إلى خيار ا" فتح"هل تعود  .٥٩

تصاعد وتائر الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين داخل األراضي المحتلة أدى إلى جملة من             : الجمل
النتائج الميدانية كان أبرزها صعود نفوذ الحركات الفلسطينية التي تنتهج مسار المقاومة المسلحة، وهبوط              

تهج المسار السياسي، وكان من أبرز تداعيات ذلك تزايد قـوة           وانحسار نفوذ الحركات الفلسطينية التي تن     
حركة حماس التي يقودها خالد مشعل وانخفاض قوة حركة فتح التي يقودها محمود عباس، فهل ستستمر                
الحقيقة القائلة بأنه كلما توغل محمود عباس في المسار السياسي كلما انخفض نفوذه وشعبيته بينما كلمـا                 

  لما زادت شعبيتها؟قاومت حركة حماس ك
  هل يحاول زعماء فتح تصحيح المعادلة؟* 

 األمريكية بأن مصادر في العاصمة األمريكية واشنطن أفادت بأن محمود           –تقول التسريبات اإلسرائيلية    
عباس رئيس السلطة الفلسطينية الحالي قد وضع أمام الرئيس األمريكي جورج بوش ووزيرة خارجيتـه               

 تقول بأن محمود عباس قد حذر بوش ورايس بأنه سـيتخلى عـن محادثـات                كوندوليزا رايس مالحظة  
. السالم إال إذا قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت بتقديم التنازالت المطلوبة في نيسان القـادم               

وأضاف محمود عباس قائالً بأن الفلسطينيين قد ينظرون في القيام باإلجراءات الميدانيـة البديلـة، وقـد                 
دت المصادر اإلسرائيلية واألمريكية بأن مالحظة محمود عباس تمثل في حد ذاتها تهديداً واضحاً مـن                أك

  .جانب حركة فتح بإحياء االنتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد إسرائيل
أشارت التسريبات اإلسرائيلية بأن الزعيم الفلسطيني محمـود عبـاس سـبق أن أرسـل تهديـداً بهـذا                   

يعتبر التهديد األخير بمثابة الثاني، وأشارت التسريبات اإلسرائيلية بأن ثمة تأكيدات علـى             الخصوص، و 
تهديدات عباس، وقد أوردته صحيفة الدستور األردنية التي نشرت حديثاً لمحمود عباس قال فيه بأنه مـا                 

  .زال حتى اآلن يفضل المفاوضات، ولكنه ال يستبعد الخيار البديل في المستقبل
 األمريكية إلى أن شروط الزعيم الفلـسطيني محمـود عبـاس فـي              –ارت المصادر اإلسرائيلية    وقد أش 

  :التفاوض تتضمن اآلتي
  .أن يستجيب رئيس الوزراء اإلسرائيلي للتنازالت المطلوبة بواسطة الفلسطينيين• 
 قريـع بإعـداد     أن تلبي وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني ما طالب به الزعيم الفلسطيني أحمد            • 

  :القائمة النهائية بالتنازالت اإلسرائيلية إزاء القضايا الجوهرية المتمثلة في
  .ملف الحدود* 
  .ملف الالجئين* 
  .ملف المياه* 
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  .ملف القدس* 
  .أن يوقف اإلسرائيليون أعمال البناء في القدس وإقامة المستوطنات وتوسيعها• 

س قد حدث من أجل توظيف ثالثة وقائع، تزامنـت معـه،            تقول بعض التحليالت بأن تحذير محمود عبا      
  :لجهة االستفادة من تداعياتها، وهي

جولة نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني في الشرق األوسط، ولقاءه مع مسؤولي السلطة الفلـسطينية               • 
ارهم مع   آذار الحالي، وتقول المعلومات بأن المسؤولين الفلسطينيين سيركزون في حو          ٢٢المقرر له يوم    

تشيني على التأكيد بأن صبرهم قد نفذ في التعامل مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت، وبـأن هنـاك               
  .ضرورة لقيام األمريكيين بممارسة الضغوط عليه

 ٢٩تبني المواقف الراديكالية سيتيح لمحمود عباس تعزيز موقفه في اجتماع قمة دمشق المقـرر يـوم                 • 
ر كزعيم مقاوم لالحتالل في مواجهة خالد مشعل زعيم حماس، الـذي صـعد              آذار بما يمكنه من الظهو    

نجمه في الساحة الفلسطينية والعربية كزعيم للمقاومة، وبالتالي فإن الظهور بمظهر المقاومة في دمـشق               
  .هو أفضل بالنسبة لعباس من الظهور بمظهر الزعيم المنخرط في مسار السالم األمريكي

ومة سيساعد عباس في التقرب من حماس بما يفسح السبيل لمحادثـات التفـاهم      تبني خطاب ولهجة مقا   • 
والمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس إزاء المسائل المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الفلـسطينية              

وبالنسبة لعباس فقـد بـدا أن الـزمن ال يعمـل لـصالحه ألن               . التي يطالب بها جميع الزعماء العرب     
 الرأي األخيرة قد أكدت أن زعيم حركة حماس إسماعيل هنية قد أصبح متفوقاً بقدر متزايـد                 استطالعات

% ٤٧مقابل  % ٤٦وتكشف آخر األرقام بأن شعبية عباس قد أصبحت         . يوماً بعد يوم على محمود عباس     
لصالح هنية، وسبب صعود شعبية هنية يعود إلى أنه حصل على عشر عالمـات إضـافية بعـد قيـام                    

نيين بهدم الجدار الفاصل بين قطاع غزة واألراضي الفلسطينية، واستمرار المقاومة في إطـالق              الفلسطي
  .الصواريخ ضد إسرائيل

حالياً يواجه محمود عباس الكثير من االنتقادات من أعضاء حركة فتح على خلفية سـماحه إلسـرائيل                 • 
ـ    فال اإلسرائيليين خالل شهر حزيـران      سيأتي احت – إلقامة دولة إسرائيل     ٦٠باالحتفال بسالم بالذكرى ال

 مقارنة بعدم تحقق أي تقدم ملحوظ على الجانب الفلسطيني إزاء عملية اإلعـالن عـن                -القادم بالمناسبة 
االستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية ويطالب أعضاء حركة فتح بضرورة إغراق إسرائيل في سلسلة مـن               

  .االحتفال بأمن وسالم وهم يتجاهلون القضية الفلسطينيةعمليات المقاومة بما ال يتيح لإلسرائيليين 
  : إلقامة إسرائيل٦٠رد الفعل الفلسطيني إزاء احتفاالت الذكرى الـ* 

تشير المعلومات إلى أن السلطة الفلسطينية ترتب لتنفيذ خطة تهدف إلى تقـويض مـضمون احتفـاالت                 
  :لومات حول الخطة الفلسطينية إلى اآلتياإلسرائيليين بالذكرى الستين إلقامة إسرائيل، وتشير المع

وجهت السلطة الفلسطينية التعليمات بما يترتب عليه تحريك ثالثة ماليين فلسطيني من الضفة الغربية،              • 
  .قطاع غزة، سوريا، األردن، ولبنان

  . حزيران القادم١٤أن يتم التحرك الشعبي الجماهيري الفلسطيني يوم • 
  . مسيرة جماهيرية حاشدة على الحدود اإلسرائيلية والخط األخضرأن يتجمع الفلسطينيون في• 
 حزيران أي بعد أسبوع واحد من االحتفال اإلسرائيلي بالـذكري         ١٤التاريخ المحدد إلقامة المسيرة هو      • 

  . حزيران١٤الستين المحدد له يوم 
إقامـة الخيـام    إذا اعترض اإلسرائيليون طريق المسيرة فـسوف يقـوم الفلـسطينيون باالعتـصام و             • 

  .والمعسكرات والبقاء على األرض حتى توافق لهم إسرائيل على االستمرار
سيتزامن مع المسيرة تحركات بواسطة السلطة الفلسطينية تستهدف الضغط على المنظمات الدولية من             • 

م ١٩٤٨ كـانون األول     ١١ الصادر بتاريخ    ١٩٤أجل إرغام إسرائيل على تنفيذ قرار األمم المتحدة رقم          
  .الذي أجازته الجمعية العامة لألمم المتحدة
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وقـد تـم وصـفها      " ٢٠٠٨عـودة   "وتشير المعلومات إلى أن المسيرة الفلسطينية ستطلق عليها تسمية          
وإظهار الفلـسطينيين   ١٩٤باعتبارها تمثل قرار الشعب الفلسطيني الهادف لتنفيذ قرار األمم المتحدة رقم            

ارات األمم المتحدة الزرقاء التي تخول لهم حق العودة إلى وطنهم األم            لنفسهم باعتبارهم حملة أعالم وشع    
الذين أجبروا وأرغموا على الرحيل منه من أجل العودة والعيش بـسالم مـع جيـرانهم اإلسـرائيليين،                  

وتقول المعلومات  . وستشمل العودة كل المناطق الفلسطينية بما في ذلك يافا، حيفا، اللد، عسقالن، وغيرها            
 بأن التحرك الشعبي الفلسطيني يهدف إلى التأكيد على أنه ال اليهود وال أي قوة أخرى، تستطيع أن                  أيضاً

تمنع الفلسطينيين من ممارسة حق العودة إلى موطنهم ومنازلهم وأراضيهم، وأماكنهم المقدسة وتـراثهم              
  :ن اآلتيأما التعليمات الصادرة للفلسطينيين المشاركين في المسيرة فهي تتضم. التاريخي

  .، وبطاقة كرت اللجوء على الصدور١٩٤وضع صورة من قرار األمم المتحدة رقم • 
أن يحضر العائدون خيامهم ومستلزماتهم الستخدامها في االعتصام إذا اعترضت السلطات اإلسرائيلية            • 

  .سبيلهم ومنعتهم من الوصول إلى موطنهم
  .نيين بتقديم المساعدات في حل المشكلةمطالبة بعض الجماعات اليهودية الصديقة للفلسطي• 
  .مطالبة كل الحكومات العربية والعالمية بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني• 
الفلسطينيون من حملة الجنسيات األجنبية وبالذات في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي سـيقومون             • 

  . الدول المجاورةباستئجار السفن والطائرات لتوصيلهم إلى إسرائيل أو إلى
  .توجيه الدعوات لكل زعماء العالم من أجل تقديم المساندة والدعم• 
ستتم دعوة كل ملوك ورؤساء العالم بما في ذلك الدعوات التي ستوجه للزعماء اإلسـرائيليين وقـادة                 • 

ريكـي  الحكومة اإلسرائيلية وأعضاء الكنيست اإلسرائيلي، وسيتم إرسال دعوات خاصة إلى الرئيس األم           
  .وأعضاء الكونغرس

توجيه نداء للزعماء العرب بتقديم المساندة والدعم، وبالذات العاهل السعودي الملك عبد اهللا من أجـل                • 
  .عم السياسي والدبلوماسي والماديتقدي الد

وتقول المعلومات اإلسرائيلية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس سـيطرح خطـة مـسيرة العـودة                 
  . آذار الجاري٢٩اجتماع قمة دمشق المقرر له االنعقاد في الفلسطينية على 

  ١٩/٢/٢٠٠٨موقع الجمل 
  
  ودرء المفاسد أولى!!  ما تريد تعرفحماس  .٦٠

  عدنان سليم أبو هليل
ليس صحيحا أن المبادرة اليمنية لإلصالح بين الفلسطينيين مجرد أعادة منتجة أو اجترار شروط حركـة                

 إلى داخل وثيقة المبادرة وكنقاط      - التعجيزية واإلذاللية    -لك الشروط   فتح للحوار مع حماس ألن إدخال ت      
تفاوضية يعتبر في حد ذاته تغيرا كبيرا يعبر عن نوع من حفظ ماء الوجه، وإال فما قيمة هذه الشروط إذا               
جاءت كمحصلة لتوافق على كل اإلشكاالت وتقررت الحقائق، وقد قالت حماس منذ البداية إنهـا علـى                 

لكن في المقابل ال يمكن التصديق بـأن قيـادة          ..  لالعتذار ودفع الثمن إذا كانت مخطئة أو ظالمة        استعداد
فتح هبت عليها أحاسيس أخوية فارقة جعلتها تتبصر موقفها وتحسب مدى قربها أو بعدها عن الـسلوك                 

ربت علـى   الوطني والثوري المحترم وأن ذلك هو فقط ما يدفعها للقبول بما رفضته ونظّرت وأصلت و              
أقصد في سياسة الدنيا اليوم وفي سـياقات        (وفي السياسة ال مجال لمثل هذه المشاعر الطهورية         .. رفضه

وبقراءة موضوعية في مواقف القوم ودوافعهـم       : أقول).. هؤالء بالذات وتداخالت العدو على خطوطهم     
إن من الجائز بل مـن      .. ون فيه وقواعد انطالقهم ومترتباتها وعالقاتهم وأولوياتهم والتوقيت الذي يتحرك       

  :الواجب التنبه إلى جملة حقائق واعتبارات يفترض أال تغيب عن البال اليوم وأهمها
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ومـن  .. ال يمكن عزل هذه المساعي عن مساعي مصر للحوار مع حماس ال زمانا وال موضوعا              : أوال
ولنتـذكر أن   .. الـصهيوني المعلوم أن مصر تتحاور بتفويض من سلطة رام اهللا ومن أمريكا ومن العدو              

السيد عباس وظف احتماالت التوافق على تهدئة في غزة في تبرير عودته للمفاوضات وهو ما يعني أن                 
له مصلحة مباشرة فيها، هنا يجب أن نتذكر أنهم جميعا فشلوا في مواجهة حماس ميدانيا وعجزوا عـن                  

ات العسكرية ومحاوالت العدو الجتياح     حسم الصراع معها بالقوة ؛ فالحصار لم يفت في عضدها والعملي          
فشل محاولة انقـالب دايتـون      (غزة كله باء بالفشل وجاء بعد أفشال كثيرة منوا بها أمامها وأمام أنفسهم              

دحالن، وفشل محاوالت تثوير الناس عليها، وفشل محاوالت اغتيال قيادات الصف األول فيها، وفشل في               
وفشل .. ل في إقناع الشعب الفلسطيني بمبررات التنسيق المخابراتي       تبرير الفلتان المنظم واستثماره، وفش    

ذلك في مقابل نجاحات حققتها حماس على       ..) في إطالق مفاوضات تحمل الحد األدنى من األمل الوطني        
نجاح في كسب الرأي العام وثقة العالمين العربي واإلسالمي، ونجـاح فـي إدارة القطـاع،                (كل الصعد   

ن السياسة والمقاومة، ونجاح في صد االحتالل وتكبيده خسائر فادحة لم يعهـدها أو              ونجاح في الجمع بي   
وإذن فما بقي أمام القوم إال أن يتعاطوا مع         ..) يعتاد عليها، ونجاح في إلقاء جمرة الحصار في أحضانهم        

س التـزال    التحايل عليها ولعلهم يظنون أن حما      - واهمين   -الوقائع التي فرضتها المقاومة وأن يحاولوا       
تتعامل معهم ومع الملفات العالقة بمعايير حسن الظن والتضحية بالمكتسبات الذاتيـة ولملمـة المواقـف                
وتدميل الخالفات وأنها التزال تراهن على وعيهم واحترامهم للدماء الوطنية أو لعلهم يظنون أنه ال يزال                

الستغفال قلـوب ووجـدان حمـاس       .. باستطاعتهم امتطاء شعارات الوحدة واألخوة والمشروع الوطني      
  .. جماعة من الدراويش والبهاليل- في نظرهم -باعتبارها 

يجب أن يكون معلوما أن فتح اليوم في أزمة خانقة على الصعيد الوطني وهي في أزمة أكبر على                  : ثانيا
ى تالحم   التنظيمي، وإذا كانت مشكالت أي تنظيم أو حزب أوتشكيل تؤدي في العادة إل             -الصعيد الداخلي   

بنائه وتوحيد جهوده وتوجيه قواه ضد العدو الخارجي فإن القيادة الفتحاوية لم تـستطع قلـب أولويـات                  
 وهـم األكثريـة     -الجمهرة األكبر من أبنائها وبالذات الذين لم تلونهم المصالح ولم تفتك بهم األطمـاع               

 ورأوا جهدها وجهادها وتعـودوا      الساحقة وبالذات من فتح الداخل الذين تقاسموا الحلو والمر مع حماس          
على رؤية العدو كما هو بعيدا عن التزويق والتدليس الذي يجيده ويفعله القادمون من الخارج على أكتاف                 
االنتفاضة والذين لهم سابقات في توريط الشعب الفلسطيني في فتن ودماء ال طائل من ورائهـا وال داع                  

 الفلسطينية ألن العدو الحقيقي وراء الباب بل وفي كل زقاق           وإذن فالفتن تصلح خارج إطار الوطنية     .. لها
وهو يمعن قتال وإجراما يذكر كل ناس ويوقظ كل غفالن ويفيق كل سكران فمن يراهن على االسـتثمار                  
في الخالفات الداخلية يكون متهما فورا بالعمالة أو على األقل بالتساوق مع المحتل فكيف إذا جمـع مـع                   

هذا الخوف من البـروز     .. ين وتعذيبهم حتى الموت وحماية جنود االحتالل وتأمينهم       ذلك مطاردة المجاهد  
كمعاون لالحتالل ومتهم بالعمالة له هو الذي جعل حماس تصبر على مر األلم والغيظ وال تحسم الصراع                

ها وهو نفسه ما يجعل   .. مع فتح بالقوة في حين أنها وكما أثبتت األحداث قادرة على فعل ذلك في ساعات              
 وهو ذاتـه الـذي      -أقصد بدون شروط هي تضعها      ( على الحوار بدون شروط      ٦/١٤تصر منذ أحداث    

قبيل .. يجعل قيادات في فتح اليوم تستقيل من مناصب رسمية في حكومة فياض أو في لجان المفاوضات               
حمـاس كـان     ومن هنا فمسلك القيادة الفتحاوية المطبلة للحرب مـع           - الفتحاوية   -االنتخابات الداخلية   

 ولكن السؤال كان متى سـيفطنون       -وكان معلوما أنهم سيأتون للحوار      .. محكوما عليه بالفشل والتراجع   
  ..لذلك
ويجب أن يكون معلوما كذلك أن قيادة حركة فتح قد التزمت للعدو بالتزامات وتوغلت فـي مـسار      : ثالثا

مقاسات الوطن الكبير والديمقراطية الحقة     يتوجب للتراجع عنه القيام بإعادة صياغة الذات الفصائلية على          
التدسس وأنصاف المواقف   (والتقاسم مع الشركاء وثوابت الوطنية وأحقية المقاومة واحترامها وبعيدا عن           

وهذا يعني بالتالي أن يستعدوا لسيناريو مثل سيناريو حصار عرفات وأن           ..) وسياسة الوجهين والميزانين  
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ولكنهم هذه  ..  جاهزة مجهزة  - وعلى أعناقهم    -ادة بديلة ولربما صارت     يقوم العدو باستجالب وتقفيز قي    
فهل هم مستعدون لذلك ؟ والجـواب يجـب أن          .. المرة سيكونون هم نموذج عرفات ومروان البرغوثي      

ولكن نعم الموضوعية والعملية والجدية وليست أي نعم فال يريد الشعب الفلسطيني وال تقبل              .. يكون نعم 
وهذا يعني أن   ).. االستهبالية(وال نعم   ) االغترارية(وال نعم   ) اإلرجائية(وال نعم   ) دعائيةاال(حماس بنعم   

على حركة فتح أال تحاور حماس على برنامج التنسيق مع االحتالل والمفاوضات المفتوحة بال سـقوف                
ني خبزا  وال أرضيات وال زمان وال معايير وال على قاعدة أنا ومن بعدي الطوفان وال تحت شعار أعط                

هذه ..  أال تحتك وال تصطك بحق المقاومة وطهرها وأجدريتها        - أي حركة فتح     -وعليها  .. أعطيك ثورة 
هذا بالطبع إن   .. سلسلة طويلة ومتشعبة على حركة فتح أن تكون تحضرت لها وبدأت فعليا العمل عليها             

الفعل تـسير حركـة    أن تسأل هل ب- والحالة هذه    -فمن حق حماس    .. صحت النيات وصدقت الدعاوى   
فتح في هذا المضمار ؟ أم أنها تريد فقط غسل نفسها وطنيا بعدما تودكت بخزايا حكومـة فيـاض ومـا              
حصدت إال الصاب والعلقم؟ وأن القيادات النافذة فيها تريد أن تطرح نفسها أمام األجيال الشابة والتيـار                 

 علـى اللحمـة الوطنيـة وذات رؤيـة          الوطني الصرف فيها قبيل االنتخابات الداخلية كقيادة حريـصة        
  تؤهلها لمرحلة قيادة أخرى قد تمتد عشرات السنين القادمات؟.. استراتيجية

هذا ال يعني أن حماس ال تفهم الواقع الفلسطيني والعربي البئيس أو أن عليها تـستغل جراحـات                  : رابعا
في مربع موت بين دول اعتالل      ولكنه يعني أن من حقها أال تجد نفسها مرة أخرى           .. اآلخرين وتأزماتهم 

ومن حقها أال يقوم لها دحالن آخر       .. بائسة توالي األعداء وتفرط في إنجازات شعبها ومكتسبات مقاومته        
ومن حقها أن   .. يبدد تركيزها ويشكل فرق موت الستهداف مجاهديها ويتآمر مع األعداء لالنقالب عليها           

 حقها أن تطلب االعتـراف بنتـائج االنتخابـات         ومن.. تفتح بشكل موضوعي وجدي كل ملفات الخالف      
التشريعية والبلدية التي لم تعترف بها فتح حتى اآلن إال من ظاهر اللسان، ومن حقها أن ترتب على هذا                   
االعتراف تراجع قيادة رام اهللا عن كل االنقالبات على الدستور وكل االجراءات غيـر الـشرعية بعـد                  

تطالب بمحاكمة عادلة ومعمقة وعلنية لكل المتورطين في األعمال         ومن حقها أن    ..  الماضي ٦/١٤أحداث
الدموية التي أدت لما أدت إليه وحماس تصرح على استعداد تام لتقبل كل حكم عادل بعيد عن التـسييس                   

  )..أو الوالدين واألقربين(حتى على نفسها 
وأقول يكفينا ضحك   .. ألمل الممكن قد يقال إن فتح لن تقبل بذلك، وإن هذا يعني إغالق نافذة ا            : آخر القول 

على أنفسنا، وقد عصرتنا األحداث وأصابنا ما أصابنا من كيد االحتالل بيد بعضنا من أصابهم االختالل                
 لكانت اليوم في خبـر      - لذاتها أو لقداسة قضيتها      -ولوال لطف اهللا تعالى بحماس وأخواتها في المقاومة         

التي يعرفهـا   ) بعطوة الكم واللم العشائرية   (اس أال تقبل منهم     من هنا فمن حق حم    .. كان والت حين مندم   
 كما حدث في مكة وكان بعدها بل وأثناءهـا مـا            -الفلسطينيون والتي تقوم على التدميل وتبويس اللحى        

أما إن  ).. وجه أبو عرام أو سلمان الهزيل     ( والقضية أكبر وأعمق من      -كان من القوم من النقض والغدر       
أنها ستخسر كثيرا أو قليال فأعداؤها يخسرون أكثر منها وما النصر إال صبر سـاعة،               كان الحديث عن    

وصحيح أن التصالح مصلحة راجحة في دين اهللا بل وفي دنيا الناس ولكن أن تلملم األمور علـى غـش                    
ومن المقرر في علم األصـول أن       !!.. وأن يعودوا كل يمكر لآلخر ويتربص به فذلك مفسدة أية مفسدة            

  .. المفاسد مقدم على جلب المصالحدرء 
  ٢٠/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   إسرائيل غزة كما اجتاحت لبنان؟تجتاحهل  .٦١

  هدى الحسيني
خالله ستتوضح أمور كثيرة وستدرك األطراف المعنية       .  سيكون عام الحسم     ٢٠٠٨يقول محدثي إن عام     

  ". حماس " ما يجب ان يحصل بالضبط، وهناك احتمال كبير باصطدام عسكري مع 



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                     ١٠٢٤:         العدد                  ٢٠/٣/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

هو عائد للتو من جولة قام بها في الشرق األوسط، استنتج خاللها ان اسرائيل في معضلة، فاذا توصـلت                  
الى اتفاق مع السلطة الفلسطينية فإن تطبيقه لن يتم، ألن رئيس السلطة محمود عباس ال يملك القدرة على                  

غربـي، ان نـصف الـشعب       يضيف محـدثي الـسياسي ال     . فرض االتفاق على الشعب الفلسطيني كله       
ـ             على الضفة،  " حماس  "الفلسطيني موجود في غزة، لكن القسم الموجود في الضفة يتوقع سيطرة قريبة ل

  ". من هنا اقول ان اسرائيل بين المطرقة والسندان " 
هناك حديث عن مؤتمر سالم يعقد في موسكو نهاية الشهر المقبل، وعن مؤتمر آخر يعقد في برلين فـي                   

" المقبل، لكن، يقول السياسي الغربي، هناك ايضاً توقع استقالة محمود عبـاس             ) يونيو  ( يران  شهر حز 
. " ، وبعده قد يأتي الفلسطينيون بصائب عريقات أو يستدعون نبيل شعث من مصر    " هو يكرر ذلك علناً     

ئيل عن انـه ال     قوية وتزداد قوة، والحديث في اسرا     " حماس  " ان  . لكن هذا لن يغير شيئاً على األرض        
 في لبنان، وما رأيناه في لبنان ذلك العام سنراه في غزة،            ١٩٨٢مفر من االجتياح، تماماً كما حصل عام        

" ان االوضاع السياسية في اسرائيل سـوف تتغيـر، وسـيعود            : " ويضيف  ". انما سيكون اقوى بكثير     
  ". الى السلطة، وسيكون هذا العام مليئاً بالتطورات" الليكود 

الـى  " حمـاس  " هناك الكثير من المسؤولين العسكريين واألمنيين االسرائيليين يطرحون دعوة         : سأله  وا
يرفض ذلك، يجيب انه من خالل اتصاالته الحظ        " الموساد" طاولة المفاوضات ووحده مئير داغان رئيس       

تدمير دولة اسرائيل،   ألنها تدعو الى    " حماس" ان الموقف الرسمي االسرائيلي ال يجد مبرراً للتفاوض مع          
وهو االعتراف المتبادل   " حماس" وهذا ال ينفع كأساس للحوار ثم ان اسرائيل تضع شرطاً للتفاوض مع             " 

 ."  
لن تعترف بأي اتفاق يتوصل اليـه عبـاس، لـذلك ال            " حماس  " ان  : " ويوضـح السياسـي الغربـي    

فلن يعود من احـد فـي نظـر اسـرائيل           : " واذا استقال   . يستبعد استقالة محمود عباس في نهاية العام        
  ". للتفاوض معه، ألن مروان البرغوثي سيبقى في السجن 

لكن هناك اصوات تطالب باطالق سراح مروان البرغوثي ضـمن صـفقة اطـالق الجنـدي                : واقول  
سـمعت ان الـوزير     "المخطوف جيلعاد شليط، فيجيب، ان ال حديث جدياً عن اطالق سراح البرغـوثي              

بن اليعازر يدعو الى اطالق سراحه، لكن معظم القادة العسكريين يرون ان البرغـوثي اذا مـا                 بنيامين  
اُطلق سراحه فلن يكون معتدالً، هو من قاد االنتفاضة، لم يكن حمامة بل كان صقراً، ومن المؤكـد انـه                    

  ". حماس " يريد اثبات وجوده في وجه 
ال استقالة محمود عباس مع نهاية العـام الحـالي ،          ويعود محدثي السياسي الغربي الى الحديث عن احتم       

لذلك هناك ضغط دولي واوروبـي علـى رئـيس          : " عندها ستصل االطراف الى طريق مسدود ويقول        
يرغب االميركيون واالوروبيون   . الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين          

غـوش  : لة، بأن يتم ضم ثالث كتل استيطانية الى اسرائيل           المعد ١٩٦٧ان تنسحب اسرائيل الى حدود      
هناك ضغط قوي من البيت االبيض علـى    . اتزيون، معاليه ادوميم وارييل، اما باقي المستوطنات فتُفكك         

. اسرائيل، ونالحظ ان وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس تأتي كل اسـبوعين الـى اسـرائيل                 
الخطـة  . خالله تتوجه وزيرة الخارجية االسرائيلية تزيبي ليفني الى واشـنطن           واالسبوع الذي ال تأتي     

 الفـاً   ٥٠معينة، فإذا تم االتفاق مع عباس العادة        " كوتا  " المطروحة في ما يتعلق بالالجئين التوصل الى        
   ". لكن ما الذي سيحل بالباقين؟. منهم الى الضفة، فعليه ان يضمن بناء منازل لهم وتوفير فرص عمل 

ان الحل الذي طرحه الرئيس االميركي السابق بيل كلينتون ال يـزال            : " واسأله وماذا عن القدس؟ يقول      
مقبوالً، بأن يكون الحي االسالمي والحي األرمني للدولة الفلسطينية، والحي المسيحي والحـي اليهـودي               

ان هذا الحل قد يـنجح اذا        " :ويضيف  " مسجد االقصى للفلسطينيين وحائط المبكى السرائيل     . السرائيل  
  ". دعم العالم االسالمي محمود عباس 
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مـن   % ٦٠ان  . ان التوطين مطروح    : " وما سيكون مصير الالجئين الفلسطينيين في لبنان مثالً؟ يقول          
كان هنـاك   . الفلسطينيين في لبنان من دون الثالثين من العمر ولدوا في لبنان الذي صار بمثابة وطنهم                

. لـديها  " عصبة االنصار" ض السفر عليهم الى اوستراليا أو كندا لكن أي دولة في العالم تريد  تفكير بعر 
  ". انهم مقيمون في لبنان ولبنان تغير 

ويلفت محدثي الى ان الرأي العام االسرائيلي ال يضغط على حكومته لتوقيع اتفاق سالم مع الفلـسطينيين                 
" هم من غزة عرضوا على مسؤولي الـسلطة التنـسيق لمنـع             وقد اخبروه، ان االسرائيليين قبل انسحاب     

  . اذا لم نتفق على القدس، فانسوا التنسيق بخصوص غزة : من السيطرة، فرفضت السلطة وقالت " حماس
لماذا ال تنسحب اسرائيل من الضفة لتتسلم مكانها قوات دولية؟ يجيب انه سأل مثل هذا الـسؤال    : واسأله  

ل مع القوات الدولية في جنوب لبنان سيئة، اما تلك التي في سيناء او الجوالن               واكتشف ان تجربة اسرائي   
وللداللة علـى  . فلم تحدث معها اية مشاكل، ألن مصر وسوريا ملتزمتان باالتفاقات المبرمة مع اسرائيل      

، ضعف الشرطة الفلسطينية يقول انه في مدينة نابلس مثالً، فإن الشرطة الفلسطينية تعمـل فـي النهـار                 
  ". هذا يعني ان هناك مشكلة أمنية كبرِى " واالسرائيليين يتسلمون الليل، 

كان كثر الحديث عن تفكير اسرائيلي باقتحام غزة، خصوصاً بعدما رفضت اسرائيل رسمياً اقتراح رئيس               
انـه اذا   : " اسماعيل هنية بأنه مستعد للحوار حول موضوع التهدئة، ويوضح محـدثي            " حماس" وزراء  
" حمـاس   " ت اسرائيل مع هنية فإنها تقوض مكانة ابو مازن، ويعتقد الرأي العام الفلسطيني بأن               تفاوض

ان اسرائيل تبحث اقتحام او اجتياح مناطق في غزة انمـا           : " ، ثم يضيف    "هي االساس، وليس ابو مازن    
ت جزئية، كاقتحـام    وتتركز االفكار على اقتحاما   . ليس احتاللها، وتجري حالياً دراسة الخسائر المتوقعة        

عندها سـتبرز مخيمـات     : " ، ويقول   " شمالي قطاع غزة وايجاد منطقة عازلة لوقف اطالق الصواريخ          
تـدرك هـذه    " حمـاس   " ان  . الوسط كالبريج، ونصيرات والشاطئ، كما سيبرز عدد الضحايا المدنيين          

  ". المعضلة التي تواجه اسرائيل 
فـتح  " وب لبنان في نهاية السبعينات عندما تحول الجنوب الى          ان الوضع اآلن، يذّكر محدثي بوضع جن      

الفلسطينيون على لبنانيي الجنوب، وكانوا يطلقون صواريخ الكاتيوشا على شـمال           " قبض" ، حيث   " الند  
فكان ال بد من االجتياح الكامـل       "  ولم تنجح،    ١٩٧٨يومها قامت اسرائيل بعملية     . اسرائيل ثم يتاورون    

قد يكون هناك شريك فلـسطيني      .  يبدو ان الحل الوحيد لمشكلة غزة هو حل عسكري           ، لذلك ١٩٨٢عام  
فال امل حقيقياً في الوصـول الـى اعتـراف فلـسطيني كامـل      " حماس " ومسار تفاوضي لكن بوجود    

باسرائيل، لذلك هناك شعور في اسرائيل بأنه ال مفر من دخول غزة، وهناك دعم الجتياح عسكري وتفهم            
  ". الذي سيدفع شعبي للثمن 

واالنقالب في غزة غيرا وجهة النظر االسرائيلية برأي محدثي، فاليسار          " حزب اهللا " يبدو أن الحرب مع     
سيخـسر فـي    " كاديمـا   "انتهـى، و  " حزب العمل " الذي كان على يسار     " حزب ميريتز   "غير موجود و  

، وهذا يعني ان الرأي العام االسرائيلي       االنتخابات المقبلة، وبنيامين نتانياهو سيكون رئيس الوزراء المقبل       
ويقول محدثي ان وجهة النظر اليمينية تقوم على القبضة الحديدية          . صار الى جانب اليمين وليس الوسط       

انه لمس ان اسرائيل بعد حرب تموز لن تدخل معركـة           : " ، ويقول   " حزب اهللا   "بمواجهة الفلسطينيين و  
  ". لية االخيرة في غزة اطول من اربعة ايام، هكذا كانت العم

". ومصر  " حماس" ان هناك اتصاالت بين اسرائيل ومصر وبين        : " يجيب  : ولكن ماذا عن دور مصر      
لكن ال وجود لوساطة مصرية من اجل التوصل الى صفقة، وسمعت عن اتصاالت تجري بين مسؤولين                

  ". اطالق اسرىمن امن الدولة في مصر وعائلة دغمش التي تعتقل شليط، وهناك حديث عن 
: ؟ يجيب   "حزب اهللا " وماذا عن توجيه اسرائيل التحذير الى سوريا وتحميلها مسؤولية اي عملية يقوم بها              

بأسلحة من ايران وتغطي عليه، وتوفر مالجئ آمنـة         " حزب اهللا   " فهي التي تزود    . انها لردع سوريا    " 
حزب اهللا  "  عنواناً فاذا حصل شيء من قبل        ويبدو ان اسرائيل تريد   . لعناصره كما فعلت مع عماد مغنية       
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انها ال تريد الحاق خسائر مدنية واقتصادية في جنـوب لبنـان للمـرة              . فإن اسرائيل تقصف العنوان     " 
الثانية، هي تحتاج الى حكومة مسؤولة، لذلك اذا وقع شيء على حدود اسرائيل او ازمة على حدودها مع                  

  ". د تم ابالغها ذلك بقنوات غير مباشرة والرسالة وصلت لبنان فان سوريا سوف تدفع الثمن، وق
ألن اي تورط في جنوب لبنـان  : " ؟ يجيب  ٢٠٠٦ولماذا التغيير في الموقف اآلن بخالف ما حصل عام          

سيطول ويقتضي اجتياحاً، اما اذا وقعت ازمة على الحدود الشمالية، فلن يحدث اجتياح لـسوريا، انمـا                 
حيث كان األسـد األب     . في اسرائيل يتذكرون الرئيس حافظ األسد       : " ف  ويضي". ضرب مواقع داخلها    

، مع بشار األسد انقلبت األوضاع، وتغيرت العالقات ما بـين دمـشق             " حزب اهللا   " يومئ برأسه فينفذ    
  ". ، وفي الشرق االوسط ايضاً يتذكرون عبد اهللا اوجالن وحافظ األسد وتركيا " حزب اهللا "و

  ٢٠/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال
 
  أين تكمن العقدة في المبادرة اليمنية؟ .٦٢

  عبد المجيد سويلم. د
في الظاهر يبدو ان كل شيء يمكن ان يكون على ما يرام، اذ يكفي ان توافق حركة حماس على العـودة                
باألوضاع الى ما كانت عليه قبل انقالب حزيران، ويكفي أن توافق حركة فتح على اصالحات معينة في                 

لمنظمة حتى تتم المصالحة ويتم توحيد الصفوف واعادة اللحمة الـى الـوطن والـشعب               جسم السلطة وا  
  .والقضية

وفي الظاهر ايضا يمكن ان يصار الى وضع آليات محددة لكل نقطة من النقاط الـسبع التـي تتـضمنها                    
  .رة التنفيذالمبادرة اليمنية حتى تتحول القضية من دائرة مبدأ المصالحة الى دائرة جديدة ومختلفة هي دائ

وفي الظاهر ايضا فإن قضية التنفيذ تبدو مسألة ممكنة اذا ما احسنت االطراف وضع اآلليـات المناسـبة          
والفعالة والتي ال بد ان يكون لها خطوات متدرجة وبحيث تفضي كل خطوة يتم انجازها الـى الخطـوة                   

للرقابة على التنفيذ، وقد تتدخل     الالحقة ضمن جداول زمنية محددة وملزمة، وقد يكون هناك آليات محددة            
وقد تصل االمور الى ابعد من ذلك والى ما هو          ) مهمة مراقبة التنفيذ  (الجامعة العربية للقيام بهذه المهمة      

  .اكثر تحديداً من ذلك
في الظاهر تصبح المصالحة ممكنة وتصبح المصالحة محور الحركة السياسية في المدى المنظور وقـد               

  .غضون عدة اسابيع او عدة شهور على ابعد تقديرتتحول الى واقع في 
أما في الواقع فإن المصالحة الحقيقية والتي ستفضي الى التصدي الجاد لألزمة الوطنية الشاملة التي تمر                
بها القضية الوطنية أعقد قليالً وربما انها أعقد كثيراً مما تبدو عليها االمور في الظاهر، وهي ليست على                  

  .لبساطة، وهي اعمق وأبعد من مجرد موافقات وموافقات مقابلةهذه الدرجة من ا
فحركة حماس ليست بوارد الموافقة على العودة       . والعقدة اصالً ال تكمن هنا وليس هنا اصالً بيت القصيد         

  :باالوضاع الى ما كانت عليه قبل انقالبها دون ضمان القضايا التالية
االجهزة وبعد  " اصالح" في اطار االجهزة األمنية بعد أن يتم         ادماج مليشياتها وخصوصا القوة التنفيذية    * 

مهنيتها وحياديتها وتحديد مجاالت تدخلها وصالحياتها وال نعرف طبعاً فيما اذا كان هـذا    " ضمان"ان يتم   
اإلدماج هو المقصود بالحيادية هنا او بالمهنية وكيف يمكن ان نضمن مثل هذه المواصفات في غـضون                 

  .اشهر حتى ولو وافقت حركة فتح ووافقت المنظمة على هذا اإلدماجعدة اسابيع او 
عودة األمور الى ما كانت عليه تعني بالنسبة لحركة حماس عودة حكومة الوحدة الوطنيـة وحكومـة                 * 

الوحدة الوطنية التي تقبلها حركة حماس هي حكومة السيد هنية او حكومة بـنفس التـوازن والمعـايير                  
برنـامج حكومـة الوحـدة    "يه وببرنامج سياسي ال يذهب الى ابعد مما ذهب اليه      برئيس وزراء متفق عل   

  ".السابقة
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ان هذه الحكومة فشلت في فك الحصار وفشلت في االشتباك الفعال مـع المحـيط العربـي واالقليمـي                   
والدولي، وعليه فإن الحكومة القادمة بالمواصفات السابقة ستحول الحصار من حصار على القطاع الـى               

التي تعهد بها فـي     " التزاماته"ار على الضفة ايضا، وستفضي حتماً الى تراجع المجتمع الدولي عن            حص
واإلغاثة وسد الرمق،   " االحسان"باريس وستعود االلتزامات العربية لتنكمش من جديد وسنعود الى دائرة           

حققنا وحدة وطنيـة    وسنعود لنغامر بكل شيء دون ان يكون هناك مخرج حقيقي سوى ايهام انفسنا بأننا               
وخرجنا من عنق الزجاجة وأعدنا اللحمة الى الوطن، في حين ان الحقيقة ليست اكثر مـن اننـا اعـدنا                    

  .االقتسام لهذا الوطن بدال من انقسامه
ربما يكون االقتسام افضل من االنقسام وربما اننا سنكسب شعبنا الى جانبنا لحين، وربما اننا سنخفف من                 

تقطاب ومن حدة الشحن والتعبئة التي سادت على مدار الفترة الماضية، وربمـا اننـا               حالة العداء واالس  
  .سنظهر بمظهر الحريص على القضية والشعب والوطن أمام الشارع العربي والشارع االسالمي

وبالنسبة لحركة فتح فالمسألة ايضا ليست مسألة حكومة وحدة او حكومة توافق، اذ ان السؤال الـذي                 * 
" المجتمع الدولي "ايهما افضل حكومة وحدة مع عودة الحصار واالنعزال عن          : هن حركة فتح  يدور في ذ  

أم حكومة من خارج فتح وحماس تلتزم بمتطلبات العالم وتحافظ على وحدة الوطن وتبقي القـضية فـي                  
مكانها المناسب؟ وأيهما افضل عودة الشرعية الى غزة أم نزع كل الشرعية عن السلطة في االراضـي                 

لمحتلة، او ايهما افضل ارضاء حركة حماس وإغضاب اميركا واسرائيل وأوروبا ومعظم العالم العربي              ا
أم اقناع حركة حماس بالحكم من الباطن والتوافق على درجة معينة من التعامل االيجابي مـع المحـيط                  

  العربي والدولي اذا كان ال بد من الحكم؟
 وليست بوارد مصادمة االسرائىليين في هذه المرحلة وهي         حركة فتح ليست بوارد االصطدام مع اميركا      

ليست في وضع داخلي يؤهلها الى ذلك حتى لو ارادت، وحركة حماس ال تخسر شيئا مع حكومة الوحدة،                  
في حين ان حركة فتح ستخسر كل شيء تقريبا اال اذا كانت حكومة الوحدة هي حكومة توافـق وطنـي                    

فعال مع المجتمع الدولي والمحيط العربي، وحينها فإن فتح لن تخـسر            وببرنامج سياسي قابل لالشتباك ال    
  .على السلطة والمنظمة وفي هذا يكمن أهون الشرين) سيطرتها(اال جزءاً من 

ان حكومة للتوافق الوطني هي الحكومة الوحيدة التي يمكن ان تتبنى مثل هذا البرنامج، اذ يكفي في هذه                  
لمبادرة السالم العربية على سبيل الحصر وليس على سبيل المثـال لكـي             الحالة ان تعلن الحكومة تبنيها      

تبقى قادرة على الحياة والتعايش والتأقلم مع متطلبات المجتمع الدولي، وربما انها ستكون قـادرة علـى                 
مطالبة هذا المجتمع بتسديد التزاماته نحوها، وربما انها ستكون قادرة على الحفاظ على الحد االدنى مـن                 

الشعب الفلسطيني، وقد تستطيع ايضا ان تستمر في اصالح المؤسسات الفلسطينية، وقد            " صمود"لبات  متط
  .تكون الحكومة الوحيدة والقادرة على اجراء انتخابات مبكرة في موعد متفق عليه

نقطة ضعف المبادرة اليمنية هي انها ترى في العودة الى حكومة الوحدة الوطنية حـالً، فـي حـين ان                    
ة الى هذه الحكومة لن يفضي الى مصالحة حقيقية وانما الى اتفاق على اقتسام جديد في ظل حصار                  العود

  .جديد وعزلة جديدة
مؤقتاً دون إمعان النظـر     ) المتحاربة(ومشكلة المبادرة اليمنية هي انها ستفضي الى حل مشكلة الفصائل           

  .في كيفية حل االزمة الوطنية
ي الى مراجعة شاملة الستراتيجية العمل الوطني وهي التي تؤسس لبناء           المصالحة الحقيقية هي التي تؤد    

استراتيجية موحدة وواحدة للشعب الفلسطيني تبدأ بالتراجع عن االنقالب وال تنتهي عند اصالح الـسلطة               
واالجهزة االمنية والمنظمة والنظام السياسي وخصوصا تداول السلطة والعالقات الوطنيـة وديمقراطيـة             

 السياسية واالجتماعية والثقافية، مصالحة تؤسس النسجام تام بين مواجهة االحـتالل وأسـاليب     الممارسة
هذه المواجهة وتوافق تام بين التفاوض واالهداف الوطنية، بحيث تتحول المفاوضات الـى اداة صـراع                

طنية شاملة،  حقيقية مع هذا االحتالل وبحيث تكون اساليب المواجهة مع هذا االحتالل جزءاً من عملية و              
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وكل مصالحة تؤسس للمراجعة والنقد ووضع استراتيجيات عمل مثمرة وفعالة في مواجهة االحتالل هي              
مصالحة حقيقية، أما مصالحات االقتسام واعادة توزيع الحصص فهو ليس اكثر من عملية تدوير لألزمة               

  .الوطنية
  ٢٠/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  :كاريكاتير .٦٣
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