
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بتعطيل قرارات المجلسه تتهمحماس و"التشريعي"ها ريع قوانين أقراعباس يرفض مش
  "فتح" ى عبثية والفاسدون ما زالوا يسيطرون عل"إسرائيل"المفاوضات مع : رفيق النتشة

  والشيخ ينفي اتهاماته...  بوق لحماسويصفها بأنها "الجزيرة"هاجم يعبد ربه 
  علينا التفاوض مع مطلقي الصواريخ فال حل عسكري لوقفها: رئيس بلدية سديروت
  ألمالك العربية في القدس القديمة على ا"إسرائيل"من سيطرة المقدسيون يحذرون 

  فرض العقوبات على غزة سياسة مفلسة:  المتبادلةلهجماتااألزمات الدولية تدعو إلى وقف 

 بعـدتعثر المبـادرة اليمنيـة
ــسك  ــتح"تم ــاس" و"ف  "حم
   بمواقفهما

  
 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٦   بتعطيل قرارات المجلسه تتهمحماس و"التشريعي"ها ريع قوانين أقراعباس يرفض مش .٢
 ٦ يسرائيلاإلمن الوقوع في الفخ  تحايل على المبادرة اليمنية وتحذرالترفض التحرير  منظمة .٣
 ٧  هنية يدعو إلى الوحدة والتسامح والتيقن بحتمية االنتصار .٤
 ٧   محاسبة القتلة والمجرمينإلى االعتماد على قواها التراثية وإلىحزب الميثاق يدعو القيادة  .٥
 ٧  منظمة التحرير تطالب قمة دمشق بالتأكيد على المبادرة العربية .٦
 ٧   عن انهيارهااإلعالن السلطة وينفي نية إضعاف ى بالعمل عل"إسرائيل"عبد ربه يتهم  .٧
 ٨  ي سبل استئناف تصدير المنتجات الزراعيةسرائيلالهباش يبحث مع نظيره اإل .٨
 ٨  السلطة تعتزم تأسيس برنامج للرعاية االجتماعية لمواجهة نظام الرعاية التابع لحماس .٩
 ٩  والشيخ ينفي اتهاماته...  بوق لحماسويصفها بأنها "لجزيرةا"هاجم يعبد ربه  .١٠
    

    :المقاومة
 ٩  "تهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة"مشعل يحمل الفروف اقتراحاً بـ .١١
١٠  "فتح" ىرون عل عبثية والفاسدون ما زالوا يسيط"إسرائيل"المفاوضات مع : رفيق النتشة .١٢
١٠   في غزةفي انفجار" كتائب القسام"شهيدان لـ .١٣
١٠  الوطنيةترفض اتفاق مكة كأساس للمصالحة" الشعبية" .١٤
١١  محرقة فلسطين كشفت زيف الحكومات الغربية": الجهاد" .١٥
١١  إلى حين االلتزام باتفاقي القاهرة ومكة ممثل غير شرعي "منظمة التحرير": "حماس" .١٦
١١   إصابة مستوطن بانفجار طرد بين يديه تعلن مسؤوليتها عن " كتائب األقصى" .١٧
١١   عناصرها تتهمهم بتعذيب عدد من تطالب مصر بمحاكمة ضباط" حماس" .١٨
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢   أنهت مناورات الجتياح قطاع غزةإسرائيل": يديعوت" .١٩
١٢   واألمريكي" يسرائيلاإل"مناورة مشتركة على سيناريوهات متطرفة بين الجيشين  .٢٠
١٢   باراك يعلن مواصلة العدوان في القطاع  .٢١
١٢  علينا التفاوض مع مطلقي الصواريخ فال حل عسكري لوقفها: رئيس بلدية سديروت .٢٢
١٣   بعد تراجعهاإسرائيلالوكالة اليهودية تغلق قسم تشجيع الهجرة إلى  .٢٣
١٣   االحتالل يوسع أوامر إطالق النار .. تحت ذريعة تجنب خطف جنود .٢٤
١٣  الغتيال مغنية" عملية ثأرية" تعزز إجراءاتها األمنية خوفاً من إسرائيل .٢٥
١٣   وإيران تستنكر صفقة للغاز الطبيعي بين سويسراإسرائيل .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٤   على األمالك العربية في القدس القديمة"إسرائيل"من سيطرة المقدسيون يحذرون  .٢٧
١٤   ألف متضامن في العالم مع النواب الفلسطينيين المختطفين٥٠ .٢٨
١٤   ضد األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتاللتصعيد خطير .٢٩
١٤  مؤسسة حقوقية تحذر من انهيار التعليم في قطاع غزة .٣٠
١٥  مقتل فلسطيني جراء انهيار نفق في رفح .٣١
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   :اقتصاد
١٥  الغربية تقدر بماليين الدوالراتة والفاسدة في الضفةالمهربضبط كميات من األدوية  .٣٢
   

   : األردن
١٥ األسير العجلوني يشهر كتابا ألفه في سجون االحتالل .٣٣
   

   :لبنان
١٥  "يةسرائيلاإل"أمريكا تمنح تغطية كاملة لالعتداءات : العريضي .٣٤
١٥  من تل أبيب" بضوء أخضر "١٩٧٦سوريا دخلت لبنان عام ": يإسرائيل"مؤرخ  .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٦  اللواء قناوي يتصل بقيادة حماس في دمشق الطالعها على نتائج زيارة غلعاد للقاهرة .٣٦
١٦  ال تعذيب للمعتقلين الفلسطينيين: الخارجية المصرية .٣٧
١٦ المجموعة العربية تشكو لبان كي مون وصف المقاومة باإلرهاب ومون يعتذر .٣٨
١٦ مصر والسلطة تتفقان على ضم غزة لشبكة الربط الكهربائي لدول المشرق العربي .٣٩
١٧  مجموعات عمل لتوفير احتياجات غزة من الغاز والمنتجات البترولية: فهمي .٤٠
١٧   وإضراب للمصريين العالقين في غزةالقطاعمصر تستكمل بناء السور على حدود  .٤١
١٧  سرائيلإالمعلم يعلن استعداد سوريا الستئناف مفاوضات السالم مع  .٤٢
١٧  سبيل تحرير الفلسطينيين" الحديد والنار: "ابن الدن .٤٣
   

   :دولي
١٧  وزير الخارجية الروسي يلتقي مشعل في دمشق ويبحث التهدئة .٤٤
١٨   " إسرائيل"ى تدمير ال حوار مع حماس ألنها تقوم عل: مرشحة ايطالية .٤٥
١٨   "إسرائيل"واشنطن تحذر األميركيين الفلسطينيين من استجوابهم في  .٤٦
١٨   بعثة طبية تشيلية إلى األراضي الفلسطينية .٤٧
١٩   الفلسطينيين  عائلة راشيل كوري تدعو العالم لرفع الظلم عن  .٤٨

   
    :مختارات

١٩  حصيلة القتلى منذ بداية عمليات غزو العراق أمريكيا ٣٩٩١ .٤٩
    

    :تقارير
١٩  فرض العقوبات على غزة سياسة مفلسة:  المتبادلةلهجماتااألزمات الدولية تدعو إلى وقف  .٥٠
٢٣  سليمان لتل أبيب محاولة للحاق بركب الحوار الفلسطيني في صنعاءعمر زيارة  .٥١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  د يوسف رزقة.أ... انتفاضة ثالثة .٥٢
٢٨  أحمد ماهر... عجائب وغرائب .٥٣
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٣٠  غي بخور... إسرائيلانتصرت، رمزياً، على " حماس" .٥٤
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
    بمواقفهما"حماس" و"فتح" بعد تمسك تعثر المبادرة اليمنية .١

فشل وفدا فتح : صنعاء نقالً عن صادق السلمي مراسلها من ٢١/٣/٢٠٠٨ الوطن السعودية ذكرت
صل إلى اتفاق على تنفيذ المبادرة اليمنية لتحقيق مصالحة بين السلطة وحماس أمس في صنعاء في التو

الفلسطينية وحماس، بعد اجتماع مطول استغرق خمس ساعات في قصر الرئاسة بحضور الرئيس علي 
 .اهللا صالح عبد

وفي حين نعت فتح المبادرة وأوعزت إلى وفدها بالعودة إلى رام اهللا، عادت وأعطت المتحاورين فرصة 
 .ى يوم غد للتوقيع على اإلطار العام للمبادرة كما أعلن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربيإل

 "استيالء" نقاط أوجزها القربي بعودة األوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل ٧وتتضمن المبادرة 
 ٢٠٠٥لقاهرة حماس على مؤسسات السلطة وإجراء انتخابات مبكرة واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق ا

، والتزام الطرفين باحترام الدستور والقانون الفلسطيني وإعادة بناء ٢٠٠٧واتفاق مكة المكرمة عام 
 أجهزة األمن على أسس وطنية 

أعلن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أمس أن ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس 
. ادرة يمنية هادفة إلطالق المحادثات من أجل المصالحة الفلسطينيةسيجريان محاولة ثانية لالتفاق على مب

وأضاف ". القضية اآلن هي كيف نبدأ الحوار ومتى نبدأ الحوار. تم االتفاق على المبادرة"وقال القربي 
  .وذلك بعد االجتماع مع ممثلي حماس ومنظمة التحرير" إن شاء اهللا السبت نحسم الموضوع"

 رعى صباح أمس مفاوضات شاقة مع الجانبين في اجتماعين منفصلين قبل أن وكان الرئيس صالح قد
يتم جمعهما معاً، إال أن الطرفين لم يتوصال إلى اتفاق حول القضايا المطروحة، خاصة ما يتصل بالنقطة 

  يونيو من العام١٣األولى من المبادرة اليمنية والقاضية بإعادة األوضاع في غزة إلى ما كانت عليه في 
الماضي، حيث يصر كل طرف على تفسير هذا البند وفق رؤيته الخاصة، وخرج كل طرف ليعقد 
مؤتمراً صحافيا يشرح فيه موقفه من المفاوضات التي دامت يومين في العاصمة صنعاء من دون 

 .مؤشرات إيجابية
جاوز الخالفات وأكد صالح أن اليمن قدم مبادرته انطالقاً من واجبه القومي واإلسالمي وحرصه على ت

بين حركتي فتح وحماس وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، ألن المستفيد من حالة الخالف واالنقسام 
  . إسرائيلالفلسطيني هو 

: ، وأشرف الهور من غـزة     صنعاء  نقالً عن خالد الحمادي من     ٢١/٣/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  
حماس في صنعاء إن وفد حركته تراجع عن        قال عزام األحمد عضو وفد حركة فتح في المفاوضات مع           

وكان بيان صادر عن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أعلـن           . قراره باالنسحاب من المفاوضات   
ونقلت قناة الجزيرة    .سحب وفد فتح المفاوض في صنعاء بسبب ما اعتبره رفض حماس للمبادرة اليمنية            

ين طلبوا من وفد الحركة البقاء حتى يوم السبت المقبل حيث            قوله ان الوسطاء اليمني    األحمدالفضائية عن   
واعتبر ان المناقشات التي جرت تفيـد بـأن          .من المقرر التوقيع على اتفاق بين الوفدين لقبول المبادرة        

  .حماس غير موافقة على المبادرة مشيرا إلى أن وفد حركته سيبقى على أمل تغيير حماس موقفها
ئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض موسى أبو مرزوق           وفي المقابل نفى نائب ر    

أن تكون المبادرة قد انتهت بالفشل، وأشار إلى أن صيغة اتفاق مطروحة على الطرفين تجري دراسـتها                 
ق أن إعالن فشل الحوار سابق      وواعتبر أبو مرز   .اآلن على أن تقدم المالحظات بشأنها يوم السبت المقبل        
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وغير دقيق، وقال إن المفاوضات لم تفشل واستمرت حتى اللحظة األخيرة، وبنـاء علـى رغبـة                 ألوانه  
وذكر أبو مـرزوق ان      .الرئيس اليمني تم تأجيل البت في الصيغة المطروحة على الطرفين حتى السبت           

مة الحوار الدائر في صنعاء لم يكن مع منظمة التحرير وإنما مع مفوض حركة فتح عزام األحمد والمنظ                
  .ليست طرفا فيه

وكانت التفاصيل السبب في عدم التوصل الى نقاط التقاء بين الطرفين، على حد تعبير وزير الخارجيـة                 
اليمني الدكتور أبو بكر القربي، اثر تشدد طرفي النزاع على مواقفهما واصرارهما على عدم التنازل بأي                

ولة واحدة أثناء المفاوضات وانما كانت فقط       شيء للطرف اآلخر، وبالتالي لم يقبال حتى الجلوس على طا         
  .عبر وسطاء يمنيين برئاسة القربي

وتعثر التوقيع على المبادرة اليمنية جاء في اللحظات األخيرة بعـد أن تـم ترتيـب كافـة االجـراءات                    
ع البروتوكولية لذلك في دار الرئاسة بصنعاء وبعد أن كانت مصادر رسمية يمنية أعلنت تفاؤلها في التوقي               

  .على المبادرة بعد لحظات
وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر فلسطينية عن استدعاء حركة فتح لممثليها المفاوضين مـع ممثلـي                 
حركة حماس في اليمن، أكدت مصادر يمنية أن وفد حركة فتح انسحب من المفاوضات وغادر صـنعاء                 

اليمنية بأن الطرفين سيستأنفان السبت القادم      استجابة لمطالب القيادة الفلسطينية، على الرغم من التأكيدات         
  .مباحثاتهما حول المبادرة

ومن رام اهللا أعلنت الرئاسة الفلسطينية امس الخميس عن فشل المبادرة اليمنية للمصالحة بين االطـراف                
وقـال النـاطق    .الفلسطينية بسبب رفض حركة حماس الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في صنعاء     

رئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في بيان رسمي ان حركة حمـاس رفـضت المبـادرة اليمنيـة                  باسم ال 
واوضح ان حركة حماس رفضت الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثـل             .للمصالحة الفلسطينية 

 الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على اساس المبادرة اليمنية التي اعلن عنها الرئيس علـي عبـداهللا               
 .صالح

: غزة، وكـاالت   و رام اهللا  و ، صنعاء   من    عامر الحنتولي  عن ٢١/٣/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية    ونشرت
اعلنت الرئاسة الفلسطينية امس فشل المبادرة اليمنية للمصالحة بين االطراف الفلسطينية وأكـد الـرئيس               

اي تحفظات واالستعداد لبـدء     موقف منظمة التحرير بقبول المبادرة اليمنية من دون         "الفلسطيني في بيان    
بما ان وفد حماس خالل وجوده في صنعاء ولقاءاته مع المـسؤولين            "واضاف  ". الحوار على اساس ذلك   

اليمنيين لم يقبل هذه الصيغة وطرح تحفظات وشروطا تنسف اسسها، فإن وفد منظمة التحرير الفلسطينية               
ندما تتخذ قيادة حماس موقفا بقبول المبـادرة        سيعود الى ارض الوطن مع االستعداد للرجوع الى اليمن ع         

  ".كما هي من دون تحفظات
ـ  " حماس"من جانبه أكد القيادي في       ان حركة فتح ظلت تشترط منذ وصـول        " "الجريدة"محمود الزهار ل

الوفود الى صنعاء، التراجع عما تعتبره انقالبا، ونحن في الحركة اعتبرنا انه يمكن التراجع عن خطوتنا                
وقـال  ". رية في غزة، لكن ضمن تصور وإطار عربيين، على أال يعد ذلك شرطاً لبدء الحوار              االضطرا
من دون أي وجه حـق، ومـن دون أي   " حماس"إن فتح ذهبت الى صنعاء النتزاع تنازالت من       "الزهار  

عملية حوار تراجع أخطاء الماضي، والتأسيس وفق تفاهمات جديدة تعيد اللحمة الى الصف الفلـسطيني،               
  ".ذهبنا الى اليمن في مسعى إلى إطالق حوار وطني بال أي شروط مهما كانت" حماس"نحن في و

 رئيس كتلة   أن:  عن محمد يونس من رام اهللا، وإبراهيم حميدي من دمشق          ٢١/٣/٢٠٠٨ الحياة   وأوردت
فـد  االتفاق مـع و   ) امس(تم اليوم   : " قال عضو الوفد عزام األحمد   وفي المجلس التشريعي،    " فتح"حركة  

حماس على صيغة اتفاق تحت إشراف الرئيس اليمني، وفاجأتنا قبل أن نتوجه إلى التوقيع ثالث مـرات                 
بالتراجع عما وافقت عليه قبل دقائق، ما حال دون التوقيع على اتفاق، وعلقت المحادثات، ونحن بانتظار                

  ".ما سيقرره اإلخوة في القيادة اليمنية
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دليل الى  "ان قرار الرئيس عباس سحب وفد المنظمة من اليمن          " سحما"في هذا الصدد، قال مسؤول في       
واوضح المسؤول في اتصال هاتفي     . الى اليمن " رسالة سلبية جدا  "مع الحركة و    " عدم الرغبة في الحوار   

فوجئنا أوالً بأن الوفد اآلخر هو من المنظمة ولـيس مـن فـتح،              : "الى صنعاء امس  " الحياة"اجرته معه   
ير فتحاوية هي صالح رأفت من حزب فدا، وبأن عزام االحمد عضو في الوفد وليس               وبرئاسة شخصية غ  

رئيسه، وهذا دليل أولي الى عدم الرغبة الجدية بالحوار النه ليست هناك مشكلة مع المنظمة، واحياءهـا                 
ير الى ان   ، قبل ان يش   "بنداً من بنود المبادرة اليمنية، وهناك قوى ال تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية            

المؤشر اآلخر الى عدم الرغبة بالحوار هو قرار سحب الوفد الننا كنا ننوي استكمال البحـث الـسبت                  "
". ان سحب الوفد يعني ان االستجابة مع المبادرة اليمنية كانت تكتيكيـة وليـست جديـة               : "وقال". المقبل

اليمني كان ينتقل بين الطـرفين      لم يجر اي لقاء مباشر بين الطرفين، ذلك ان وزير الخارجية            : "واوضح
  .، فيما استقبل الرئيس اليمني الوفدين لفترة قصيرة"من دون الدخول في التفاصيل

  
   بتعطيل قرارات المجلسه تتهمحماس و"التشريعي"ها ريع قوانين أقراعباس يرفض مش .٢

ع قانون مـن   أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس رفضه قبول أي مشرو: سامي سعيد-رام اهللا   
المجلس التشريعي في الوقت الحاضر بغض النظر عن مضمونه ومحتواه، وذلك رداً على قوانين رفعها               

 .أعضاء كتلة حماس البرلمانية في التشريعي مؤخراً مثل تجريم التنازل عن القدس والتفريط بحق العودة              
 من القانون األسـاس     ٤١دة  عمالً بالما -وصرح ناطق رسمي باسم الرئاسة في بيان صحافي بأن عباس           

لعـدم قانونيـة دورة المجلـس       ( يرفض قبول أي مشروع قانون من التـشريعي          -٢٠٠٣المعدل لسنة   
وبرر عباس موقفه مما اعتبره عدم قانونية جلـسات التـشريعي لعـدم تـوافر          ).والجلسات التي يعقدها  

ن النواب لمخالفتها القانون األساس ما      النصاب القانوني النعقاده وعدم االعتماد واالستناد إلى الوكاالت م        
  .يجعل جلسات التشريعي التي تناقش هذه القوانين وتقرها باطلة وكل ما يصدر عنها باطال وعديم األثر

 على حقيقة دوره في تعطيل عمل المجلـس         في المقابل اعتبرت كتلة حماس البرلمانية قرار عباس، دليالً        
 البرلمانية يحيى موسى إن هذا الموقف من الرئيس عباس يثبت           وقال نائب رئيس كتلة حماس    . التشريعي

أنه مع سبق اإلصرار يعطل المؤسسة التشريعية لصالح الدكتاتورية التي يمارسها ويدمر النظام السياسي              
ال نعـرف   : وتساءل موسى في تصريحات صحافية     .الفلسطيني ويظهر تماما انقالبه على الدستور والقيم      

 عباس وهل هو يعي ما يفعله؟ وهل هو رئيس للسلطة التنفيذية أم نصب نفسه رئيـساً               ماذا يفعل الرئيس    
 .للسلطات التشريعية والقضائية؟ فهو أطلق لنفسه جميع صالحيات الغير بشكل مطلق بصورة اسـتبدادية             

 وأكد موسى أن المجلس التشريعي سيد نفسه سيتخذ القرارات المناسبة، مشددا على أن كتلة حماس تحوز               
 إلى أن    من نوابها في التشريعي والنواب غيبوا بقوة االحتالل وليس بإرادتهم، الفتاً           ٦٠%على أكثر من    

  . الرئيس عباس وكتلة فتح تساوقا مع هذا التغييب
  ٢١/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
 يسرائيلاإلمن الوقوع في الفخ  تحايل على المبادرة اليمنية وتحذرالترفض التحرير  منظمة .٣

.  أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في اجتماع ترأسه الرئيس عباس: وفا– نائل موسى - رام اهللا
والتحايل التي تريد تحويل المبادرة اليمنية للمصالحة   برام اهللا رفضها لجميع أشكال التالعبأمس

حويل األزمة الوطنية إلى جدول أعمال وليس إلى أسس لحل األزمة الداخلية،   وحذرت من محاولة ت
إلى حوار بين فصيلين وليس إلى مسؤولية وطنية شاملة تساهم فيها منظمة التحرير بجميع أطرافها 

ي الذي يشجع على سرائيلودعت اللجنة التنفيذية حركة حماس إلى عدم الوقوع في الفخ اإل. ومقوماتها
 غزة وحدها، وبهدف والكف عن كل محاولة الوصول تخص. انفصال غزة وعزلها عن الكيان الوطني
ي الهادف إلى تقويض سرائيل إنها تتالقى مع المشروع اإلأكدتإقامة دويلة خاصة بها، وهي محاوالت 
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علنت اللجنة التنفيذية مجددا  أو.  وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
 .تأييدها التام لتنفيذ هذه المبادرة

  ٢١/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  هنية يدعو إلى الوحدة والتسامح والتيقن بحتمية االنتصار .٤

وجه رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أمس، رسالة وحدة وتسامح وصبر وصمود ويقـين بحتميـة                :غزة
صـلى اهللا   (االنتصار للشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية وذلك اقتداء بالرسول الكريم محمـد             

تطل علينا اليوم ذكرى ميالد الهـدى،       : "ي رسالة له بمناسبة المولد النبوي الشريف      وقال ف  ).وعليه وسلم 
مولد الحبيب سيدنا محمد، والتي نغتنمها لنهنئ األمة العربية واإلسالمية وشعبنا الفلسطيني بهذه المناسبة              

  ". التي نسأل اهللا أن يعيدها على األمة وقد تحققت أمنياتها بالحرية والعزة والكرامة
  ٢١/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   محاسبة القتلة والمجرمينإلى االعتماد على قواها التراثية وإلىحزب الميثاق يدعو القيادة  .٥

 إلى العام لحزب الميثاق الفلسطيني الديمقراطي عبد الفتاح غانم القيادة الفلسطينية األمين دعا :رام اهللا
 األشكالدة ودعم الحلفاء الحقيقيين لشعبنا وان تبتدع تحكيم عقلها وان تعتمد على قواها الذاتية ومسان

وقال غانم في بيان  .النضالية الخالقة التي توحد الشعب وتجعل منه كتلة جبارة على طريق التحرير
 لمناسبة التقاء وفدي حماس وفتح في صنعاء للتوقيع على المبادرة اليمنية آن األوان لمراجعة أمسصدر 

الضفة منذ فوز حماس في االنتخابات التشريعية حتى اآلن ومحاسبة القتلة صارمة لما شهدته غزة و
 الشعبية والمسلحة أشكالها المقاومة بكافة إتباع أهمية بدماء شعبنا مؤكدا أيديهموالمجرمين الذين تلطخت 

 األرض محاسبة اللصوص والمفسدين في أهميةكما أكد غانم . باستهداف قوات االحتالل وليس المدنيين
 . شعبناأبناء لقتل األوامر بإصداروالجبناء الذين يستأسدون 

 المبادرة اليمنية لن يكتب لها النجاح بالرغم من تبنيها من الجامعة العربية بالرغم من أنوذكر غانم 
 وزن وقدسية صمامات األمان في إلى في صنعاء لن ترتقي األمان التفاؤل ألن صمامات أجواء إشاعة

 قيادتا فتح وحماس أدتها اليمين تحت ستار الكعبة وقدسية العمرة المشتركة التي مكة المكرمة وقسم
 .هناك

  ٢١/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  منظمة التحرير تطالب قمة دمشق بالتأكيد على المبادرة العربية .٦

 دمشق بالتأكيد   طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القمة العربية المقبلة في         :  بترا –رام اهللا   
على مبادرة السالم العربية وتفعيل الدور العربي لدعم هذه المبادرة، ومساندة الموقف الفلـسطيني فـي                

شارت اللجنة فـي    أو .جميع المجاالت، وخاصة بشأن خطر النشاط االستيطاني على مجمل عملية السالم          
ود عباس إلى أهميـة اسـتمرار       بيان صدر عقب اجتماعها في رام اهللا أمس برئاسة رئيس السلطة محم           

الدعم العربي للسلطة وفق ما تقرر في قمة الرياض، والتزامات مؤتمر باريس االقتصادي، نظراً للوضع               
  .الذي يمر به الشعب الفلسطيني، ومن أجل حماية مؤسساته الوطنية لمواصلة قيامها بدورها وواجباتها

  ٢١/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   عن انهيارهااإلعالن السلطة وينفي نية إضعاف ىمل عل بالع"إسرائيل"عبد ربه يتهم  .٧

اتهم ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية أمـس               : أشرف الهور  -غزة  
 السلطة الفلسطينية، وأكد في تصريح صـحافي أن كـل أشـكال             إضعاف ى بالعمل عل  إسرائيلالخميس  
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سلطات االحتالل سواء في الضفة الغربية أو فـي قطـاع غـزة،            الحصار والطوق األمني الذي تفرضه      
يـساهم فـي    ) يقصد حركة حماس  (وكذلك استمرارها في الفصل بينهما وبالتساوق مع أحالم االنقالبيين          

تريد أطرافا فلسطينية مختلفة ومتفرقة تفرض عليها       ) إسرائيل(وقال هي    .زيادة ضعف السلطة الفلسطينية   
 مـع   إبرامهـا  إسرائيلن التهدئة التي تحاول     أواعتبر   . تنفيذها في قطاع غزة    لىحلوال مؤقتة يعملون ع   

 غزة مفصولة عن الضفة الغربية وعن       أن أساس   ىحركة حماس برعاية مصرية خالصة هذه الحلول عل       
 إسـرائيل  موضوع التهدئة مع     أن إلىشار عبد ربه    أو .الجسم الفلسطيني وان غزة مسؤولية مصرية فقط      

 تكـون مملكـتهم     أنالم االنقالبيين ألنهم يريدون أن ال يكون هناك سالم مع أحد ويريدون             ينسجم مع أح  
  .ودولتهم التي ينفردون فيها بقطاع غزة مفصولة عن بقية الجسم الفلسطيني

 عن انهيار السلطة الفلـسطينية كمـا توقـع          اإلعالن إمكانية منظمة التحرير ال تدرس      عبد ربه أن  وأكد  
  .يةسرائيلرسات اإلالبعض بسبب المما

  ٢١/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ي سبل استئناف تصدير المنتجات الزراعيةسرائيلالهباش يبحث مع نظيره اإل .٨

طالب وزير الزراعة، محمود الهباش، بفتح المعابر، ورفع الحصار المفروض علـى الـشعب              : رام اهللا 
جاء ذلك خالل اجتماع الهبـاش      . جزأالفلسطيني، مؤكداً أن قطاع غزة والضفة الغربية وطن واحد ال يت          

ي شالوم سمحون في مدينة بيت دجن، لبحث سبل تذليل المشاكل المتعلقـة بالقطـاع               سرائيلمع نظيره اإل  
طالـب   و .الزراعي واستئناف تصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية من والى قطاع غزة وفتح المعابر           

وطالب بالسماح   . المجمدة والخضروات والفواكه للقطاع    اكواألسمالهباش بإدخال المواد الغذائية واللحوم      
 مـيالً بحريـاً، ووقـف اعتـداءات الجـيش           ٢٠لصيادي األسماك في قطاع غزة بالصيد ضمن مسافة         

ي بوقـف   سـرائيل كما طالب الهباش الجانب اإل    . ي على الصيادين واعتقالهم ومصادرة مراكبهم     سرائيلاإل
 وتمكيـنهم   أصحابها إلى المصادرة   األراضي وإعادةل بالجدار    وتجريفها ووقف العم   األراضيمصادرة  
  .من فالحتها

 وإجـراء ي االستعداد والتجاوب لدراسة المطالـب الفلـسطينية،         سرائيل الجانب اإل  أبدىوفى نهاية اللقاء،    
  .اإلنتاج مستلزمات إلدخالالتحضيرات الالزمة 

  ٢١/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  مج للرعاية االجتماعية لمواجهة نظام الرعاية التابع لحماسالسلطة تعتزم تأسيس برنا .٩

 السلطة الفلسطينية ستطلق شبكة اجتماعيـة اقتـصادية جديـدة           أن إلى" هآرتس"شارت صحيفة   أ :القدس
الذي نجـح فـي مـساعدة الفقـراء         " حماس" مواجهة نظام الرعاية االجتماعية التابع لحركة        إلىتهدف  

 هذا البرنامج سيحظى بدعم من اللجنة الرباعية        إنوقالت الصحيفة    .لماضيينالفلسطينيين خالل العقدين ا   
 المتحـدة واالتحـاد   واألمـم  والواليـات المتحـدة   - توني بلير    األوسط الشرق   إلى ومبعوثها   -الدولية  

  . وروسياإسرائيل واألوروبي
 إشرافلفلسطينية، تحت    ا األراضيي، فان المسؤولين الذين ينسقون النشاطات في        سرائيلومن الجانب اإل  

 هيرتسوغ، يشاركون فـي دعـم       إسحاقي  سرائيلالجنرال يوسف مشالف ووزير الشؤون االجتماعية اإل      
  .السلطة الفلسطينية
ية، تقوم بتقديم مخصـصات     سرائيل تشكيل مؤسسة شبيهة بمؤسسة التأمين الوطني اإل       إلىويدعو البرنامج   

  .عاقةمخصصات للبطالة واإل أيضاًوسيشمل ذلك . شهرية للعائالت الفقيرة
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 أمـوال  من التطبيق، فان التكلفة المقدرة التي ستتحملها الدول المساهمة بتقـديم             األولىوخالل المرحلة   
 ٦٠ يقدم البرنامج مخصصات لنحـو       أنومن المتوقع   .  مليون دوالر  ١٢٠ إلىللسلطة الفلسطينية تصل    

 . شخصألف
 ٢١/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  والشيخ ينفي اتهاماته...  بوق لحماسويصفها بأنها "الجزيرة"م هاجيعبد ربه  .١٠

جدد ياسر عبد ربه أمين      : أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢١/٣/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
الفلسطينية أمس الخميس انتقاداته الالذعة لقناة الجزيـرة الفـضائية،           سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير    

 في هذه القناة يلعبون دورا وأنا ال أريد         إنهموقال في تصريح صحافي      .ا بوق لحركة حماس   ووصفها بأنه 
أن أحلله ألن كثيرا من الناس يعرفون هذا الدور بأنه دور في صالح أطراف معينة فـي المنطقـة ودور                  

ب مفشل  ن القناة طرحت بـ أسلو    أ إلىوأشار   . أهداف سياسية ال أريد أن ادخل فيها       ىيريد أن يغطي عل   
كذلك اتهم عبد ربه الجزيرة بانتهاج أساليب تحريضية         .المبادرة اليمنية ومواقف حماس الرافضة للمبادرة     

ضد السلطة الفلسطينية وقادتها، مقابل مباركة سياسية االنقالبيين والتغطية عليها وتلميع هـذه الـسياسة               
 تعميق االنقسام ولهـذا     إلى هذا األمر يقود     وقال . االنقسام الفلسطيني الداخلي   ى أبعادا تشجع عل   وإعطائها

 . ارض الواقعىالسبب تعمل قناة الجزيرة وهذا ما يبدو لنا عل
 نفى رئيس تحرير قسم األخبار في قناة الجزيرة         :الدوحةمن   ٢٠/٣/٢٠٠٨ قدس برس وجاء في وكالة    

النقسام الفلسطيني وتشجيع   الفضائية أحمد الشيخ االتهامات التي كالها ياسر عبد ربه بالسعي إلى تعميق ا            
وأكـد الـشيخ فـي       .التشرذم الفلسطيني، واعتبر اتهامات عارية ال أساس لها من الصحة فـي شـيء             

تتعامل مع الشأن الفلسطيني بمهنية عالية مثله فـي         " الجزيرة"أن قناة   " قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
عامل مع الشأن الفلسطيني بانحيـاز ألي       ليس صحيحا أننا نت   "ذلك مثل أي أخبار عربية أو عالمية، وقال         

  "....طرف سواء كانت حماس أو فتح
  
  "تهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة"مشعل يحمل الفروف اقتراحاً بـ .١١

ـ    :  ابراهيم حميدي  -دمشق   خالد مشعل وزير الخارجية الروسـي    " حماس"حّمل رئيس المكتب السياسي ل
تهدئـة شـاملة ومتزامنـة      "يين يتضمن   سرائيل المسؤولين اإل  سيرغي الفروف اقتراحاً بالتهدئة لنقله الى     

تطرقـت مـع    " حماس"ان قيادة    اوضحت المصادر المتطابقة  . وفتح معبر رفح ورفع الحصار    " ومتبادلة
وعلـم ان   . الفروف الى ضرورة تضمين فتح معبر رفح في االتصاالت المتعلقة بالتوصل الـى تهدئـة              

رفـض أي وجـود     "ي اتفاق يتعلق بمعبر رفح تتعلـق بــ          الحركة كانت تتحدث عن خمسة شروط أل      
ي في أي شكل من االشكال الملموس او االلكتروني على المعبـر، ورفـض اقامـة المـراقبين                  إسرائيل

 واقتراح اقامتهم في العريش او رفح، ورفض وجود ممثلين لحكومة سالم فياض             إسرائيلاالوروبيين في   
جود لقوات سلطة الرئيس محمود عباس الشرعية، ووجود نقاط         العتبارها غير شرعية في مقابل قبول و      

تفتيش تابعة لحكومة اسماعيل هنية بين غزة ومعبر رفح، والحصول على عائدات من التبادل الحاصـل                
  ".عبر بوابة رفح

 الفلسطيني، قالت المصادر ان مشعل تحدث عـن جهـود الوسـاطة اليمنيـة               -وعن الحوار الفلسطيني    
مستعدة للحوار من دون شروط مسبقة في اي مكان في العـالم،            "ي صنعاء، وان الحركة     الجارية حاليا ف  

  ".بما فيه موسكو وتوقيع اتفاق مكة ثان يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية
  ٢١/٣/٢٠٠٨الحياة 
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  "فتح" ى عبثية والفاسدون ما زالوا يسيطرون عل"إسرائيل"المفاوضات مع : رفيق النتشة .١٢
قال رفيق النتشة، رئيس المحكمة الحركية العليا لحركة فتح، في حـديث   : اندراوس من زهير  -الناصرة  

خاص بـ القدس العربي ان الجميع يعرف أّن السلطة الفلسطينية عقـدت اتفـاق أوسـلو مـن خـالل                    
يين حتى قبل أيام معدودة، ولكـن الـذي         سرائيلالمفاوضات، وتواصلت المفاوضات بين الفلسطينيين واإل     

نوات األخيرة، وال أريد أن أقول في األشهر واأليام األخيرة ان هذه المفاوضات أصـبحت               حصل في الس  
مفاوضات عبثية ال طائل منها، وال تؤدي الى نتائج ملموسة على األرض، مما جعل الجمهور الفلسطيني                

  .يفكر ما جدوى هذه المفاوضات
فاوضات، فعلى الـشعب الفلـسطيني أن       وتابع النتشة ان لم تكن نتائج ملموسة على األرض من هذه الم           

يعرف بصورة واضحة، وأن يعرف المجتمع الدولي أّن هذه المفاوضات عبثية وليست جدية، ونحـن ال                
 إسـرائيل نعمل بالخداع وال نريد من أحد أن يعمل بالخداع، وما نشاهده اليوم أن المفاوضات جاريـة، و                

  .ست عملية سالم وال عملية مفاوضاتالتطويق، هذه ليتقوم بمزيد من االستيطان واالغتياالت والعدوان و
وأضاف الوزير الفلسطيني السابق ورئيس المجلس التشريعي السابق في سياق حديثـه عنـدنا مـشكلة                
أساسية في السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتبني التفاوض وتتبنى الحل السلمي وتتبنى عمليـة الـسالم،                

ية بالرفض الكامل، األمر الذي يؤدي الي احراج الـسلطة          سرائيلكومة اإل وهذه األمور تواجه من قبل الح     
أمام شعبها، وبالتالي بات الكثيرون من الناس يتساءلون ما قيمة المفاوضات والركض وراء السالم، فـي                

هم  سالماً، وبالتالي يظهر أمام العالم أن الذين يتبنون المقاومة المسلحة            إسرائيلالوقت الذي ال تعطى فيه      
الذين يحققون األهداف السياسية، وهذا األمر يؤدي الختالل في االستفتاء لدى الجمهور الفلسطيني، وهذا              

  .تفسيري لتفوق اسماعيل هنية على الرئيس عباس في االستطالع األخير
: قـال وفي معرض رده على سؤال حول األوضاع في حركة فتح عشية انعقاد المؤتمر السادس للحركة                

لفاسدون لألسف الشديد ما زالوا يسيطرون على حركة فتح، والمؤتمر هو الذي سـيقوم بابعـاد                الفساد وا 
 وعن مواصلة التمسك باتخاذ القرارات في الحركة، وأنا شخصياً أعمل بكل ما             "فتح"هؤالء الفاسدين عن    

 .أوتيت من قوة من أجل ابعادهم عن الواجهة في حركة فتح 
  ٢١/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   في غزةفي انفجار" كتائب القسام"ان لـشهيد .١٣

ـ           : غزة ، ، في   "كتائب القسام "قتل ناشطان فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة في انفجار موقع تابع ل
اثنين من مجاهديها استشهدا أثنـاء تأديتهمـا واجبهمـا          "في بيان إن    " كتائب القسام "وقالت   .جنوب غزة 

المستوطنة التـي   " مدينة غزة في محررة ما كان يعرف بنتساريم       الجهادي في موقع لكتائب القسام جنوب       
)  عامـاً  ٢١(نور الدين جنديـة     "وأوضحت أن   . ٢٠٠٥ من القطاع في     إسرائيلتم إخالؤها عند انسحاب     

ونفـى  ". استشهدا أثناء تأديتهما، مع مجموعة من المجاهدين، واجبهما الجهـادي         )  عاماً ٢١(ومحمد بنر   
  .القة له باالنفجاري أي عسرائيلالجيش اإل

  ٢١/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  الوطنيةترفض اتفاق مكة كأساس للمصالحة" الشعبية" .١٤

إننا في الجبهة ال نرى في : " رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في قطاع غزةقال : غزة
وأكد . "اتفاق مكة اى أساس صالح لحل الخالف بين حركتي فتح وحماس، ألنه قائم على المحاصصة

بين حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى " رأب الصدع"مهنا أن الجبهة مع أي مبادرة عربية أو فلسطينية لـ 
  .دعم الجبهة للمبادرة اليمنية
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وشدد على ضرورة أن يكون هناك حوار وطني شامل يجمع كافة الفصائل الفلسطينية، وال يقتصر على 
  .حركتي فتح وحماس

 ٢١/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  محرقة فلسطين كشفت زيف الحكومات الغربية": الجهاد" .١٥

على صعيد آخر شنت حركة الجهاد اإلسالمي فى فلسطين امس هجوما الذعا على الحكومات :  غزة
 بسبب ما يجري في فلسطين والعراق، وقالت حركة الجهاد في بيان إسرائيلالغربية والواليات المتحدة و

إن الحرب والمحرقة في فلسطين والعراق كشفت : "ي وسقوط بغدادصحفى بمناسبة ذكرى المولد النبو
ودللت على حجم العداء والحقد الذي يضمره حلف الشر .. زيف وإفالس الشعارات األمريكية، 

 ".ى لشعوبنا العربية واإلسالميةسرائيلواإلرهاب الدولي الذي تقوده أمريكا والكيان اإل
 ٢١/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  إلى حين االلتزام باتفاقي القاهرة ومكة ممثل غير شرعي "نظمة التحريرم": "حماس" .١٦

قال سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس أمس في اتـصال مـع القـدس                : أشرف الهور  -غزة  
العربي نحن في حركة حماس نعتبر ان مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسات غير شرعية الى               

اهرة ومكة المكرمة بضرورة اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير علـى أسـس             حين االلتزام باتفاقي الق   
وجدد أبو زهري مطالبة حركته بضرورة تفعيل أطر ومؤسسات المنظمة قبل المطالبـة بتأكيـد               . جديدة  

وأكـد أبـو زهـري رفـض حمـاس           .االعتراف العربي بها ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني       
رئيس كتلة فتح البرلمانية التي قال فيها ان السلطة الفلسطينية سـتطالب القمـة              لتصريحات عزام األحمد    

العربية المقبلة في دمشق بتأكيد االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً  شرعياً ووحيـداً للـشعب                
 .الفلسطيني

  ٢١/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   طرد بين يديه  إصابة مستوطن بانفجارتعلن مسؤوليتها عن " كتائب األقصى" .١٧

تمكن مجاهدو كتائب االقصى  سرايا النضال والعـودة         ":  كتائب األقصى   قالت : منتصر حمدان  -رام اهللا 
، موضـحة ان    "من تفجير عبوة نوعية شديدة االنفجار بطريقة جديدة بواسطة طرد في مستعمرة ارئيـل             

في قطـاع غـزة     " يةسرائيلاإل"ءات  العملية تأتي ردا على جريمة اغتيال عماد مغنية، إضافة الى االعتدا          
عن المستوطن المصاب قوله إنه فتح طردا يـشبه طـرد           " يديعوت"ونقل موقع صحيفة    . والضفة الغربية 

" يإسرائيل"عن إصابة مستوطن    " يسرائيلاإل"علنت شرطة االحتالل    وأ. الوجبات الجاهزة فانفجر بين يديه    
  .بجروح خطيرة جداً

  ٢١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية  
  
  اعناصرهتطالب مصر بمحاكمة ضباط تتهمهم بتعذيب عدد من " حماس" .١٨

يجب أن تتم عملية محاسبة "في تصريحات صحافية، انه " حماس"قال أيمن طه القيادي في : غزة
وذكر ". المسؤولين األمنيين المصريين الذين حققوا بشكل وحشي مع نشطاء حماس وأن يقدموا للمحاكمة

ما زالوا معتقلين في السجون المصرية لغاية اللحظة، بعد أن " حماس"كة  ناشطا من حر٣٦طه أن 
  .أطلقت السلطات المصرية خالل الفترة الماضية عددا آخر منهم

  ٢١/٣/٢٠٠٨البيان 
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   أنهت مناورات الجتياح قطاع غزةإسرائيل": يديعوت" .١٩
ي أنهى مـساء    سرائيلإلأمس إن جيش االحتالل ا    " يديعوت   "ةقالت صحيف :   برهوم جرايسي  -الناصرة  

 .األربعاء تدريبات ومناورات واسعة الجتياح قطاع غزة، سبقتها مناورات على مستوى القيادة قبل يومين             
فإن مناورات اجتياح قطاع غزة بدأت وسط تعتيم إعالمي كامـل، إذ يعتبـر جـيش                " يديعوت"وحسب  

حدة من أكبر المناورات مـن نوعهـا        ، وا "رقاص متأهب "االحتالل هذه المناورات التي أطلق عليها اسم        
وجرت هذه المناورة على مستوى قيادي لعدة أسـلحة بريـة وجويـة              .التي جرت في السنوات األخيرة    

وبحرية ومدرعات، من الجيش النظامي واالحتياط، غايتها شن اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غـزة،               
طينية، التي أوقعت إصابات بـين صـفوف         لرشقات كبيرة من القذائف الفلس     إسرائيلفي أعقاب تعرض    "
 سـرائيل وحسب الصحيفة، فإن الدافع لهذه المناورات تمحور حول الكيفية التي يمكـن إل             ".يينسرائيلاإل

معها تقليص االحتجاجات الدولية الجتياح كهذا، موضحة أن المناورات شملت إدخال كميات كبيرة مـن               
وقالـت  . في القطاع خـالل االجتيـاح     " أزمة إنسانية " خلق   المواد الغذائية وغيرها من االجتياحات لمنع     

القتال "ان هذه التدريبات تركزت كذلك حول كيفية إدخال كميات كبيرة من هذه المواد في أوج                " الصحيفة
  ".العنيف

  ٢١/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  واألمريكي" يسرائيلاإل"مناورة مشتركة على سيناريوهات متطرفة بين الجيشين  .٢٠

واالمريكي في تل ابيب مناورة قيادات علـى        " يسرائيلاإل"انهى الجيشان    : آمال شحادة  -المحتلة  القدس  
واحدة من أكبـر    " يسرائيلاإل"سيناريوهات متطرفة استمرت اربعة ايام، وفي الوقت ذاته اجرى الجيش           

را وشـملت  وأجري التدريبان بعيدا عن عدسات الكـامي   .المناورات وتدرب فيها على احتالل قطاع غزة      
عن شعب التخطيط والعمليـات واالسـتخبارات اللوجـستية         " يإسرائيل"المناورات المشتركة مئة ضابط     

 .وضباطاً من سالح البحر والجو ومائة ضابط امريكي من أربعة اذرع عسكرية في الجيش االمريكـي               
والواليـات  " يلإسـرائ "ان المناورة جرت ضمن التعاون االستراتيجي بـين         " يسرائيلاإل"وذكر الجيش   

 وتم خاللها فحص سيناريوهات متطرفة، فرضـت تحـديات علـى            ١٩٨٤المتحدة، الذي وقع في عام      
وعبر عسكريون امريكيون عن اهمية المناورات المشتركة بـين قيـادة           . الجيشين لمساعدة الواحد اآلخر   

   ".يسرائيلاإل"اوروبا والجيش 
  ٢١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  صلة العدوان في القطاعباراك يعلن موا .٢١

ي أيهود باراك، أول من أمس على أن سرائيلأكد وزير الدفاع اإل:  ماهر إبراهيم، والوكاالت-غزة 
وقال باراك  ".ستتواصل وال يوجد حوار مع حركة حماس"ية في قطاع غزه سرائيلالعمليات العسكرية اإل

ال يوجد أي "ة األميركية جون ماكين، إنه خالل زيارة لبلدة سديروت برفقة المرشح الديمقراطي للرئاس
 ".دولة طبيعية في العالم تسكت على إطالق صواريخ اتجاه أراضيها

  ٢١/٣/٢٠٠٨البيان 
  
  علينا التفاوض مع مطلقي الصواريخ فال حل عسكري لوقفها: رئيس بلدية سديروت .٢٢

قوله خـالل   " يلي مويال   ا" الخميس عن رئيس بلدية سديروت       "يديعوت"نقل موقع صحيفة     :فلسطين اليوم 
باإلضافة إلى أربعين عضوا مـن حـزب        " حاييم اورون "اجتماع حضره رئيس حزب ميرتس المنتخب       

فوقف إطالق الصواريخ لن يتم      .ال يوجد حال عسكريا لصواريخ المقاومة الفلسطينية        :" ميرتس اليساري   
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الحروب تنتهي فقط حول طاولة     عسكريا بل بالجلوس والتفاوض حول طاولة المفاوضات وحسب أقواله ف         
   .المفاوضات

  ٢١/٣/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
   بعد تراجعهاإسرائيلالوكالة اليهودية تغلق قسم تشجيع الهجرة إلى  .٢٣

أمس، إن الوكالة اليهودية ستغلق في الفترة المقبلـة         " هآرتس"قالت صحيفة   :   برهوم جرايسي  - الناصرة
، وبناء على طلب من كبـار       إسرائيل ى نظرا لتراجع أعداد المهاجرين اليهود إل      قسم تشجيع الهجرة فيها،   

ومن مسؤوليات الوكالة التي اقامتها الحركة الـصهيونية         .لهذه الوكالة من اليهود األميركيين    " المتبرعين"
نظـيم   لتكون مسؤولة بشكل مباشر على الهجرة إلى فلسطين واالستيطان فيها، ت           ١٩٢٩العالمية في العام    

وقالت الصحيفة، إن هذا االجراء المفاجئ جاء فـي أعقـاب           . العالقة بين أبناء الديانة اليهودية في العالم      
تقليص كبير في ميزانية الوكالة اليهودية، وبناء على طلب من كبار األثرياء اليهود في الواليات المتحدة                

 على التثقيف والتربية، وبقـدر أقـل فـي          تعمل أكثر "إعادة تنظيم الوكالة، وتقليص اقسام عملها، بحيث        
  ."إسرائيلقضايا الهجرة إلى 

  ٢١/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  االحتالل يوسع أوامر إطالق النار.. تحت ذريعة تجنب خطف جنود .٢٤

أمر " يسرائيلاإل"ذكرت اإلذاعة العبرية، أمس، أن االحتالل        : وكاالت،أمين أبو وردة     -القدس المحتلة   
حتى إذا عـرض ذلـك      " يينإسرائيل" النار على فلسطينيين يمكن أن يحاولوا خطف جنود          الجنود بإطالق 

وقالت اإلذاعة ان قائد وحدة لالحتياط منتشرة على امتداد قطاع غـزة نقلـت هـذه                 .العسكريين للخطر 
   .التوجيهات الجديدة التي تهدف الى تجنب اي عملية خطف مثل تلك التي استهدفت الجندي جلعاد شاليت

  ٢١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  الغتيال مغنية" عملية ثأرية" تعزز إجراءاتها األمنية خوفاً من إسرائيل .٢٥

في ذكرى  " حزب اهللا "كبيرة سينفذها   " عملية ثأرية "يون منذ أيام هاجس     سرائيليعيش اإل : الحياة -الناصرة  
جلياً في عنـاوين وسـائل اإلعـالم        وبدا هذا الهاجس    . األربعين الغتيال القيادي في الحزب عماد مغنية      

ومداوالتها وفي اإلجراءات األمنية الصارمة التي تتخذها الدولة العبرية في الجو والبـر والبحـر وفـي             
ممثلياتها الديبلوماسية والمؤسسات اليهودية المختلفة في أرجاء العالم، إضافة إلى تشديدها الحراسة علـى              

للعمليـة الثأريـة   " يوماً محتمالً" غداً السبت إسرائيلوحددت  .جية تقوم بزيارات للخار  إسرائيلشخصيات  
لكن األوساط األمنية أكدت أن حال التأهب القصوى المعلنة منذ أيام لن يتم خفضها              . التي تراها محتومة  

" الفـصح اليهـودي  "بعد السبت حتى في حال عدم وقوع العملية، متوقعة أيضاً أن تقع العملية خالل عيد              
  .هربعد نحو ش

  ٢١/٣/٢٠٠٨الحياة 
  

   تستنكر صفقة للغاز الطبيعي بين سويسرا وإيرانإسرائيل .٢٦
 شكوى يوم االربعاء لسويسرا بسبب صفقة سويسرية إيرانيـة لـشراء            إسرائيل قدمت   : رويترز - القدس

الغاز الطبيعي واصفة الصفقة بأنها تتعارض مع جهود تقودها الواليات المتحدة لكبح البرنامج النـووي               
  .هران من خالل فرض عقوبات اقتصادية عليهالط
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ية في بيان انها استدعت السفير السويسري فالتر هافنر لتبـدي أسـفها             سرائيلوقالت وزارة الخارجية اإل   
  ."إسرائيلعمل غير ودي ازاء "للزيارة التي قامت بها الوزيرة كالمي راي إليران والتي تصفها بأنها 

  ١٩/٣/٢٠٠٨رويترز 
  
   على األمالك العربية في القدس القديمة"إسرائيل"من سيطرة حذرون المقدسيون ي .٢٧

أن : وكـاالت نقال عـن    القدس   مراسلها من     أمين أبو وردة    عن ٢١/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نشرت
 مؤسسة مقدسـية، حـذر مـن سـيطرة          ١٨االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذي يضم         

بية في القدس القديمة عبر قوانين جديدة تتعلق بتسجيل عقارات عربية باسـم   على األمالك العر   "إسرائيل"
  في هـذا القـانون     الخطورةن  أقال مسؤول الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي          و. يهود

تكمن في أن سلطات االحتالل بإمكانها أن تصادر أي عقار عربي للمصلحة العامة باالشتراك مع الشركة                
  . وبعد ذلك تقوم ببيعه لألفراد اليهود وتسجيله في الطابو باسمهم،مية لتطوير الحي اليهوديالحكو

شـركة  أن التفكجي أشار إلى أن      :  ا ف ب   نقال عن القدس المحتلة    من   ٢١/٣/٢٠٠٨ الدستور   وأضافت
 عقار في البلدة القديمة في سـجالت اراضـي الطـابو،    ١٣٠٠ودي تعمل على تسجيل     هتطوير الحي الي  

 . مؤسسة عامة وهي ملكية عربية     ٦٠و محال تجاريا واكثر من      ١٤٦ شقة سكنية    ٥٨٥ويتضمن التسجيل   
ية سـرائيل ن القدس مدينة محتلة وكل ما قامت به السلطات اإل         أ ،من جهته، قال االرشمنديت عطاهللا حنا     و

 .مدينة اجراءات غير قانونيةالمن تسجبل العقارات في 
 

   النواب الفلسطينيين المختطفين   ألف متضامن في العالم مع٥٠ .٢٨
 ألف متضامن ومتضامنة من مختلـف دول العـالم          ٥٠أعلن مركز أحرار لدراسات األسرى أن        :نابلس

 أعلنوا فيهـا عـن اسـتنكارهم وشـجبهم          ،دخلوا موقع المركز وسجلوا كلمات تضامن بمختلف اللغات       
  . في فلسطينزيهةوامتعاضهم من اختطاف أشخاص تم انتخابهم بصوره ديمقراطيه ون

  ٢١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 تصعيد خطير ضد األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل   .٢٩
 ضد  خطيراًأفادت الحركة النسائية في حماس أن إدارات السجون تمارس تصعيداً: وائل بنات - غزة

ة ومنع االستقرار في سجن األسيرات، تمثل في عمليات القمع والتشتيت بين السجون بقصد زيادة المعانا
كما تعمد إلى تفتيش الغرف ومحتوياتها الخاصة باألسيرات في ساعات متأخرة من الليل وبشكل . بعينه

 لكل األعراف والقوانين  فاضحاًمفاجئ، إلى غير ذلك من الممارسات غير اإلنسانية التي تشكل خرقاً
ية المسؤولية الكاملة عن حياة سرائيللسجون اإل إدارة مصلحة ا في هذا السياق،وحملت الحركة .الدولية

  .األسيرات خاصة المريضات منهن
  ٢١/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
 مؤسسة حقوقية تحذر من انهيار التعليم في قطاع غزة .٣٠

 من انهيار النظام التعليمي في قطاع غزة نتيجة للحصار ،حقوقية أمسالحذرت مؤسسة الضمير : غزة
 داعية كافة منظمات المجتمع الدولي ،الل الذي يستهدف الطفولة الفلسطينيةالخانق وممارسات االحت

ن أ " في هذا السياقوأضافت .يسرائيلوبالتحديد منظمة اليونسكو، للوقوف في وجه انتهاكات االحتالل اإل
ما يتعرض له أطفال وتالميذ قطاع غزة هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الطفل ترتكبه دولة االحتالل 

مما يزيد من أشارت إلى أن ، و"اسة تتبعها لخلق واقع فلسطيني عنوانه الجهل والعنف والتخلفكسي
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خطورة هذا االنتهاك هو جسامة الخسائر الناجمة عنها والمتمثلة في نقص المواد التعليمية والحاجات 
  . وتلميذة في قطاع غزة تلميذا٤٤٦١٨٩ًالشخصية لدى

  ٢١/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  لسطيني جراء انهيار نفق في رفح مقتل ف .٣١
 جراء انهيار نفق عليه في      ،مسأ قتل    فلسطينياً قالت مصادر محلية وشهود عيان أن شاباً      :  د ب أ   -رفح  

 من  ١٤لقي حتفه في    كان   آخر    إلى أن مواطناً    في هذا الصدد   يشار و .حي السالم برفح جنوب قطاع غزة     
  .حينفس الالشهر الحالي بانهيار نفق في 

  ٢١/٣/٢٠٠٨تور الدس
  

   الغربية تقدر بماليين الدوالراتالمهربة والفاسدة في الضفةضبط كميات من األدوية  .٣٢
شـهدت   ن مدن الـضفة   أ ،مسأعلنت الشرطة الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية        أ:  ا ف ب   -رام اهللا   
ن أ ، الوقائي الفلـسطيني   منوقال مسؤول في جهاز األ     .دوية المهربة والفاسدة  تجار في األ   في اإل  ارتفاعاً

  .الجهاز في مدينة رام اهللا ضبط كميات كبيرة من االدوية تقدر قيمتها بحوالي عشرة ماليين دوالر
  ٢١/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  األسير العجلوني يشهر كتابا ألفه في سجون االحتالل .٣٣

 سلطان قال مركز أحرار لدراسات األسرى ان االسير االردني:  رومل شحرور السويطي-نابلس 
عوائق في وجه "ي والذي حمل اسم سرائيلالعجلوني أشهر كتابه الذي بدأ تأليفه في سجون االحتالل اإل

وذكر مركز أحرار، في بيان صدر امس، أن . في المملكة األردنية" قفيفا"وأتمه في سجن " النهضة
داخل هذا االحتفال الذي احتفاال تم ترتيبه في مقر رابطة الكتاب األردنيين تم خالله إشهار الكتاب 

حضره ثلة من كبار الكتاب ولم يحضره صاحب الكتاب األسير سلطان العجلوني الموجود في سجن 
  ". قفيفا"يطلق عليه 

  ٢١/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  "  يةسرائيلاإل"أمريكا تمنح تغطية كاملة لالعتداءات : العريضي .٣٤

 تغطية كاملة "إسرائيل"عريضي الواليات المتحدة بمنح تهم وزير اإلعالم اللبناني غازي الإ: آي.بي.يو
 "إسرائيل " ال تريد السالم واألمريكيون يمنحون"إسرائيل"وقال  .ومنع إدانتها أمام مجلس األمن الدولي

 ." في مجلس األمن ومسموح االستباحة الكاملة لدم الشعب الفلسطيني"إسرائيل"تغطية كاملة، ممنوع إدانة 
 دولة يهودية ال حق "إسرائيل"تفاقاً وفلسطين ليست قضية، يريدون ال يريدون إ" يونيلسرائاإل"وأردف 

 دفاعاً عن النفس وهذا بالتأكيد "إسرائيل"للفلسطينيين على أرضها، واألمريكيون يعتبرون كل ما تقوم به 
  ".ليس صحيحاً

  ٢١/٣/٢٠٠٨ اإلماراتيةالخليج 
  
   من تل أبيب "بضوء أخضر" ١٩٧٦سوريا دخلت لبنان عام : "يإسرائيل"مؤرخ  .٣٥

 ١٩٧٦ أن سوريا كانت قد تلقت قبيل دخولها لبنان عام "يإسرائيل"كشف مؤرخ :  وديع عواودة-يفا ح
وأكد البروفيسور إيال .  عن طريق الملك األردني الراحل الحسين بن طالل"إسرائيل"ضوءا أخضر من 

 أن رئيس الوزراء في حينه إسحق ،سورية المحاضر في جامعة تل أبيب والمختص بالشؤون ال،زيسر
 على دخول الجيش السوري األراضي اللبنانية في "إسرائيل"رابين أبلغ سوريا بواسطة األردن موافقة 
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 كانت تتطلع إلى لجم منظمة التحرير "إسرائيل"وأوضح زيسر أن  .١٩٧٦غمرة الحرب األهلية عام 
  . نوهاً إلى أنه يستند بذلك لوثائق رسميةالفلسطينية في لبنان من خالل التدخل السوري م

  ٢١/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
 اللواء قناوي يتصل بقيادة حماس في دمشق الطالعها على نتائج زيارة غلعاد للقاهرة .٣٦

 مساعد مدير ، من مصادر متطابقة ان اللواء عمر قناوي"الحياة" علمت : ابراهيم حميدي-دمشق 
 بقيادة حماس في دمشق الطالعها على ، اول من امس، اتصل،سليمانالمخابرات المصرية اللواء عمر 

واضافت ان .  عاموس غلعاد للقاهرة"يةسرائيلاإل"نتائج زيارة المستشار السياسي في وزارة الدفاع 
ي ال يزال يقوم على ان تكون التهدئة بإقدام حماس على موقف اطالق صواريخ القسام، سرائيلالموقف اإل

 االعمال العسكرية الحقاً في غزة من دون ان يكون هناك أي التزام ازاء الضفة "سرائيلإ"على ان توقف 
  .الغربية

  ٢١/٣/٢٠٠٨الحياة 
 
 ال تعذيب للمعتقلين الفلسطينيين: الخارجية المصرية .٣٧

 نفت وزارة الخارجية المصرية ما تناقلته وسائل إعالم فلسطينية وعربية من :إيمان عبد المنعم -القاهرة 
يات تعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد أجهزة األمن المصرية منذ احتجازهم في يناير الماضي عقب روا

لم يتعرض المعتقلون : "اليوم الخميس وقال حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية،. دخولهم سيناء
ن معتقلين فلسطينيين وشدد على أن ما تم نقله من روايات تعذيب ع". الفلسطينيون ألي حالة من التعذيب

غير صحيح ويشوبه الكثير من التشويه لمجريات التحقيق "أفرج عنهم من قبل السلطات المصرية مؤخرا 
قال ، وحول ما تردد عن طبيعة األسئلة واالستجوابات التي وجهت إليهم، والخاصة بجلعاد شاليت". معهم
  ". التحقيقال أعلم طبيعة تلك األسئلة، فهذا من اختصاص جهات : "زكي
 فلسطينيا معظمهم من أعضاء حركة حماس، والذين ٣٦ السلطات المصرية تحتجز ما يقارب ما زالتو

 عن الطعام احتجاجا على التعذيب الذي يواجهونه في السجون ، منذ أول أمس،دخلوا في إضراب
 .سالمصرية، بحسب ما أفاد ذووهم وحركة حما

 ٢٠/٣/٢٠٠٨إسالم أون الين 
  
 لعربية تشكو لبان كي مون وصف المقاومة باإلرهاب ومون يعتذرالمجموعة ا .٣٨

في اجتماع دعت إليه المجموعة العربية لدى األمم المتحدة حضره األمين العام :  صالح عواد-نيويورك 
بان كي مون في لقاء مع السفراء العرب، وفي االجتماع، قدم السفراء العرب شكوى لبان كي مون عن 

عن األمانة العامة عن الشرق األوسط والتي تصف أعمال المقاومة الفلسطينية التقارير الصادرة 
وذكر السفير المصري بأن المجموعة العربية طلبت من األمم المتحدة باعتبارها عضوا في . باإلرهاب

تفعيل الجانب السياسي من ) إلى جانب الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي(اللجنة الرباعية 
  .اق انابوليس نظرا ألهميتهاتف

  ٢١/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 مصر والسلطة تتفقان على ضم غزة لشبكة الربط الكهربائي لدول المشرق العربي .٣٩

قالت وزارة الكهرباء المصرية، أمس، إن مصر اتفقت مع السلطة :  عادل البهنساوي-القاهرة 
ول المشرق العربي لتوفير الكهرباء إلى الفلسطينية على ضم قطاع غزة إلى شبكة الربط السباعي لد

القطاع، بعد موافقة الدول األعضاء بالخط، مشيراً إلى أن األعضاء اشترطوا على السلطة الفلسطينية 
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وأشار المتحدث الرسمي . إسرائيلعدم ربط الشبكة الفلسطينية بأي شبكة أخرى بالمنطقة، في إشارة إلى 
ثم أبو العال، إلى أن مشروع ربط قطاع غزة ينتظر حاليا االنتهاء لوزارة الكهرباء المصرية الدكتور أك

من دراسة الجدوى االقتصادية والمالية التي تجريها السلطة الفلسطينية حاليا والتي ستعرض على مجلس 
 .وزراء دول الربط السباعي في اجتماعهم المقبل بعد االنتهاء منها

  ٢١/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ل لتوفير احتياجات غزة من الغاز والمنتجات البتروليةمجموعات عم: فهمي .٤٠

أصدر المهندس سامح فهمي وزير البترول توجيهات عاجلة لإلسراع في تشكيل : عادل إبراهيم
وتفعيل التعاون ,  فلسطينية مشتركة إلمداد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي-مجموعات عمل مصرية 

بين قطاع البترول المصري والسلطة الفلسطينية في االستفادة من الخبرات المصرية في مجال الغاز 
  .وتوفير المنتجات البترولية لمناطق السلطة الفلسطينية, الطبيعي والبترول

  ٢١/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
   وإضراب للمصريين العالقين في غزةالقطاعمصر تستكمل بناء السور على حدود  .٤١

استكملت السلطات المصرية إنشاء أجزاء كبيرة من الجدار األسمنتي الممتد على طول الشريط : رفح
الحدودي الفاصل بين األراضي المصرية وقطاع غزة مؤخراً، بعد أن اجتاز الجدار بوابة صالح الدين 

وبدا أن عملية بناء الجدار المذكور تتم بتسارع الفت، السيما قبالة المناطق .  جنوبي محافظة رفحالواقعة
  .الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية

  ٢١/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  إسرائيلالمعلم يعلن استعداد سوريا الستئناف مفاوضات السالم مع  .٤٢

جية السوري وليد المعلم استعداد سوريا الستئناف محادثات أكد وزير الخار:  بارعة ياغي-دمشق 
وأال يؤثر ذلك على , شريطة أن يكون السالم عادال وشامال على كافة المسارات, إسرائيلالسالم مع 

  .المسار الفلسطيني بما في ذلك خلق األجواء المواتية في الشرق األوسط وخاصة في األراضي المحتلة
  ٢١/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  سبيل تحرير الفلسطينيين" الحديد والنار: "ابن الدن .٤٣

" الحديد والنار"دعا اسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة الفلسطينيين إلى استخدام :  لين نويهض-دبي 
ي لقطاع غزة في التسجيل الصوتي الذي اذاعته قناة تلفزيون الجزيرة، يوم سرائيلإلنهاء الحصار اإل

  .الخميس
  ٢٠/٣/٢٠٠٨رويترز 

  
  وزير الخارجية الروسي يلتقي مشعل في دمشق ويبحث التهدئة .٤٤

كشف وزير الخارجيـة الروسـي سـيرغي        :  البيان والوكاالت  -دمشق    ٢١/٣/٢٠٠٨ البيان   ذكرت
انتهزنـا فرصـة    "الفروف، عن اجتماع له مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، قائالً              

 قيادة حماس، معتقدين بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلـسطينية، ألن           تواجدنا في دمشق لالجتماع مع    
ما يجري على المسار الفلسطيني يقلقنا، ونحن ننطلق في هذا الملف من ضرورة بذل الجهـود لتطبيـع                  

  ". العالقات بين الجميع
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 ،دان الفروف شد  قالت   مصادر روسية    أن:  ابراهيم حميدي  -دمشق   من   ٢١/٣/٢٠٠٨الحياة  وذكرت  
المعايير الدولية وشروط اللجنة الرباعية،      على ضرورة التزام حماس   خالل لقائه قادة حماس في دمشق،       

اوضحت المصادر الفلسطينية ان الفروف بحث ثالثة امور مع قيادة حماس تتعلق بمساعي التهدئة مـع               و
ر، فـإن الـوزير     وبحسب المصاد  . الفلسطيني - ورفع الحصار عن غزة والحوار الفلسطيني        "إسرائيل"

الروسي شدد على اهمية وقف اطالق صواريخ القسام من قطاع غزة، في مقابل تشديد مشعل علـى ان                  
تكون عملية وقف الصواريخ ضمن تهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة، مشيرة الى ان الفروف وافق علـى                

  .هذا الموقف العتقاده ان اي خيار آخر لن ينجح
  
  "  إسرائيل"ع حماس ألنها تقوم على تدمير ال حوار م: مرشحة ايطالية .٤٥

الصحفية فياما نيرنـشتاين أن     ) اليمين المحافظ (استبعدت مرشحة حزب شعب الحريات      :  وكاالت –غزة  
يكون هناك أي نوع من الحوار مع حركة حماس وقالت في مناظرة استضافتها وكالـة آكـي االيطاليـة          

". وال يمكنها االعتراف بوجودها   " إسرائيل"اس تدمير دولة    ال مجال لذلك ألن حماس تقوم على أس       "لألنباء  
حماس في حال اوقفت هجماتها االرهابية فستفقد شرعيتها فـي نظـر الجمهـور              "ورأت نيرنشتاين أن    
لذا فلن تكون قادرة على الجلوس مع االشخاص الحضاريين على طاولـة            "واردفت  " االصولي االسالمي 

اقرار هدنة من خالل الجيش     "اين ان من المشروع على الجانب اآلخر        واعتبرت الصحفية نيرنشت  ". واحدة
وأضافت " عبر مفاوضات من وراء الستار لكي يتم وقف اطالق صواريخ قسام على سديروت وعسقالن             

وأشـارت  " . إن الهدنة مشروعة في سبيل حقن الدماء وهو مختلف عن الحديث المباشر مـع حمـاس               "
 ٢٠٠٥مفاوضات مع حماس سيعطيها مزيداً من القوة كما حصل في عـام             أي  "المرشحة اليمينية إلى أن     

  .حينما كانت تفخر زاعمة بأنها حررت قطاع غزة مع ان االمر كان ال يعدو انسحاباً من جانب واحد
  ٢١/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  " إسرائيل"واشنطن تحذر األميركيين الفلسطينيين من استجوابهم في  .٤٦

ارة الخارجيـة االميركيـة، فـي تحـذير بـشأن الـسفر، ان الـسلطات                قالت وز :  رويترز –واشنطن  
وتطلب مـنهم ان    " إسرائيل"قد تستجوب االميركيين من أصل فلسطيني عند وصولهم الى          " يةإسرائيل"الـ

وقوبلت تلك التعليقات بانتقـاد سـريع مـن جماعـة           . يحصلوا على وثائق سفر من السلطة الفلسطينية      
لالميـركيين مـن اصـل فلـسطيني        " إسرائيل"أن ادارة بوش تذعن لمعاملة      لالميركيين العرب جادلت ب   

وقال جيمس زغبي رئيس المعهد االميركـي العربـي ومقـره           . كمواطنين اميركيين من الدرجة الثانية    
واشنطن ان وزارة الخارجية شخصت بدقة المشكلة التي تواجه االميركيين من اصـل فلـسطيني اثنـاء                 

ما يقولونه فعليـا هـو ان االميـركيين         "واضاف  . نها لم تفعل شيئاء لتصحيحها    لك" إسرائيل"سفرهم الى   
ـ         بتحديد كيف تنظر الى المواطنة     " إسرائيل"العرب مواطنون من الدرجة الثانية، وزارة الخارجية تسمح ل

ذلك لـيس حـق حكومـة       . االميركية لالشخاص المنحدرين من اصول عربية وخصوصا الفلسطينيون       
  ." متنا هي التي تحدد ما هي المواطنة االميركيةحكو". إسرائيل"

  ٢١/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  بعثة طبية تشيلية إلى األراضي الفلسطينية  .٤٧

تعتزم حكومة تشيلي إرسال أطباء مختصين في الجراحة إلى األراضي الفلـسطينية            :  د ب أ   -سانتياغو  
التـي يعيـشها   "  األزمة اإلنسانيةتخفيف"إلجراء عمليات جراحية معقدة في المستشفيات الحكومية بهدف         

ومن المقرر أن تصل تلك البعثة الطبية إلـى      ". يسرائيلاإل"الفلسطينيون في الوقت الراهن جراء الحصار       
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ووفقاً لبيان وزارة الخارجية في تشيلي امس فإن        . رام اهللا في إطار مشروع للتعاون بين تشيلي والسلطة        
  . وبيت لحم، والخليل، ويحتمل أيضاً ذهابهم إلى قطاع غزةاألطباء سيعملون في رام اهللا، ونابلس،

  ٢١/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
 عائلة راشيل كوري تدعو العالم لرفع الظلم عن الفلسطينيين    .٤٨

 دعا والدا المتطوعة األميركية راشيل كوري التي قتلها االحتالل في رفح قبل :الناصرة - وديع عواودة
 .أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ومنحه دولة قابلة للحياةخمس سنوات، العالم إلى الضغط من 

وأكد غريك وسندي كوري والدا راشيل في حديث للجزيرة نت أثناء زيارتها لألراضي الفلسطينية أن ما 
اليوم خطير للغاية، وشددا على أهمية مواصلة العمل من أجل " سجن غزة"يتعرض له الفلسطينيون في 

ريك أن وسائل اإلعالم األميركية تنقل األحداث بطريقة غير متوازنة فتركز كثيرا ويرى غ . فك الحصار
على االنتحاريين وتغيب ما يجري في غزة، ويوضح األب أن اإلعالم األميركي متأثر بالنفوذ 

 أمرا مهما إسرائيلي، عالوة على وجود أوساط مسيحية من المحافظين الجدد ترى في وجود سرائيلاإل
 .بعد نشوب حرب كبرى في المنطقة" للخالص"

  ١٩/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  حصيلة القتلى منذ بداية عمليات غزو العراق أمريكيا ٣٩٩١ .٤٩

 فـي    في العراق   بلغت خسائر قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة منذ بدء العمليات العسكرية           :ب.ف.أ
بين  من    بريطانياً ١٧٥ فيما هناك    .ا أمريكي ٣٩٩١ قتيال بينهم    ٤٢٩٨ ،٢٠٠٣ آذار/ العشرين من مارس  

مـن  % ٤٠قـضى   قد  و ."الحرية للعراق " من سائر الوحدات األجنبية المشاركة في عملية         ١٣٣القتلى و 
 .أو الراجلـة  /هؤالء خالل هجمات غالبيتها العظمى تفجير عبوات ناسفة تستهدف الدوريات المؤللـة و            

بحصيلة  ٢٠٠٤ عسكري يليه العام     ٩٠١مريكي بمقتل    األكثر دموية بالنسبة للجيش األ     ٢٠٠٧وكان العام   
فكانـت   ٢٠٠٦ العـام    ، أمـا   عسكرياً ٨٤٦ ،٢٠٠٥ العام   ، في حين سقط في     عسكريا ٨٤٩قتلى بلغت   

منـذ أن   قتلـوا     أمريكياً  عسكرياً ٣٨٥٤ ويشار في هذا الصدد إلى أن        . عسكرياً ٨٢٢حصيلة القتلى فيه    
لمقارنـة  مما يجدر ذكره وعلى سبيل ا     و .العمليات العسكرية  انتهاء   ٢٠٠٣أعلن بوش في األول من أيار       

  . خالل حرب فيتنامواقتلكانوا قد  ألف عسكري أمريكي ٥٨فإن فقط، 
  ٢١/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  فرض العقوبات على غزة سياسة مفلسة:  المتبادلةلهجماتااألزمات الدولية تدعو إلى وقف  .٥٠

ية الى الوقـف    سرائيلوالحكومة اإل " حماس"دولية كال من حركة     دعت مجموعة     :أرناؤوطعبد الرؤوف   
 ولكـل   إسـرائيل  يوما لكل الهجمات من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد             ١٥الفوري ولمدة   

أو الوسـطاء   /ية ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع، إلعطاء الرئيس محمود عباس و          سرائيلالهجمات اإل 
  .على تفاهمات تؤدي لوقف مستديم لجميع األعمال العدائيةالمصريين فرصة للتفاوض 

 التزامـا   -أ: ان تتضمن هذه التفاهمات   " األيام"واقترحت مجموعة االزمات الدولية في تقرير لها وصل         
، وضمان امتثال الفصائل االخـرى،      إسرائيلباالمتناع عن الهجوم على أي هدف في        " حماس"من جانب   

 التزاما من جانب    -ب.  باالمتناع عن الهجوم على أي هدف داخل قطاع غزة         إسرائيلوالتزاما من جانب    
 تعزيز الجهود المصرية، بالتنسيق مع الجهـات        -ج.بالتعاون في منع التهريب عبر حدود غزة      " حماس"

 وجود مراقبين من طرف ثالث في غزة، بطول حدودها مع كل من             -د. االقليمية والدولية، لمنع التهريب   
  .ر، يتمتعون بتفويض لإلشراف على احترام األطراف اللتزاماتها ومصإسرائيل
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وفرض العقوبـات   " حماس"واعتبرت المجموعة الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها ان سياسة عزل             
وفـرض  " حمـاس "لقد ثبت أن سياسة عـزل       "على قطاع غزة قد فشلت وادت الى نتائج عكسية وقالت           

 وقد أدت إلى عكس النتائج المرجوة في كافة المجاالت، حيث تـصاعد             العقوبات على غزة سياسة مفلسة    
يين معاً، وأصبحت األوضاع االقتصادية في القطاع مأسـاوية،         سرائيلالعنف الذي يضر بالفلسطينيين واإل    

بما يولد الغضب واليأس، وأضرت هذه السياسة بمصداقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره مـن               
 -على قطاع غزة    " حماس"وفي الوقت الذي تتعثر فيه عملية السالم، تتعزز قبضة          . اتيةالعناصر البراجم 

إن هؤالء الذين كانوا يـسعون إلـى تقـويض          "واضاف  " وهو عكس الهدف الرئيسي لسياسة العزل تلك      
  ".قد قدموا لها يد العون" حماس"

لمصرية، والسلطة الفلـسطينية،    ، والحكومة ا  إسرائيلومع ذلك فقد تقدمت بعدد من االقتراحات لحكومة         
 ومصر،  إسرائيلاالتفاق على ترتيبات تسمح بفتح مستمر ومنتظم لمعابر غزة مع           :وهي" حماس"وحركة  

 إجراءات فورية للسماح بعبور سريع لمن هم في حاجة إلى عناية صحية باالضافة إلـى                -أ: بما فى ذلك  
ية سرائيل وزيادة عدد أيام وساعات فتح المعابر اإل       الطالب والتجار واألفراد الذين يعيشون فى دول ثالثة،       

أمام حركة البضائع، وتوسيع قائمة السلع المسموح بعبورها، وإعادة مستوى إمدادات الوقود والطاقة إلى              
، والسماح بتصدير السلع التجارية الفلسطينية، وقبول وجـود طـرف           ٢٠٠٧ما كانت عليه قبل حزيران      
حدة أو متعاقدين من القطاع الخاص، للمساعدة في إدارة المعابر والتواصـل  ثالث، مثل موظفي األمم المت    

  ".حماس" وإسرائيلغير المباشر بين 
االتفاق على إعادة سلطات الحدود الفلسطينية إلى معابر غزة وفقاً للقواعـد    :  كحل على المدى األبعد    -ب

المعابر وفي محيطها القريب، مع إعـادة       القائمة، واالتفاق على إعادة قوات السلطة الفلسطينية إلى داخل          
على مسافة من الحدود، بالتنسيق فيما بين الجانبين، واالتفاق على استئناف عمليـات             " حماس"نشر قوات   

بدون تدخالت، والسماح باسـتخدام العائـدات       ) EUBAM(بعثة االتحاد االوروبي للمساعدة الحدودية      
امة لغزة مثل المرافق، وصيانة البنية التحتية، وتكاليف تشغيل         المحصلة عند المعابر في تمويل النفقات الع      

  .مؤسسات مثل المستشفيات والمدارس والوزارات
، ورئاسة الـسلطة الفلـسطينية وحكومـة        )فتح(في قطاع غزة، وحركة     " حماس"واوصى التقرير حركة    

  :سالم فياض بـ.د
اجراءات فورية لتخفيف التوتر وإعـادة       التحضير لحوار يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية مع اتخاذ          -١

  : بناء الثقة، مثل
   وقف جميع الحمالت االعالمية والتحريض المتبادل؛-أ
فـي الـضفة   "" حمـاس ""في قطاع غزة وعناصر " فتح" وقف المضايقات وعمليات احتجاز عناصر   -ب

  .الغربية
زة، بمـا فـي ذلـك إخـالء          االتفاق على إجراءات تهدف الستعادة رموز الوحدة الفلسطينية في غ          -ج
  .لمقر الرئاسة ومقار السلطة الفلسطينية األخرى"" حماس""
 لحين التوصل التفاق المصالحة الوطنية، اتخاذ خطوات لتحسين الحكم في غـزة وتخفيـف معانـاة                 -٢

  :سكانها، بما في ذلك
  :في قطاع غزة" حماس" بالنسبة لحكومة -أ
 تدخل من قبل الفصائل والجماعات المسلحة ودون تمييز ضد          تمكين المؤسسات العامة من العمل دون     ) ١

علـى  " حمـاس "موظفي الحكومة أو ضباط الشرطة الذين اشتركوا في االضرابات التي تلت اسـتيالء              
  .٢٠٠٧السلطة في حزيران 

التمسك باستقالل القضاء، واعادة تعيين النواب العموميين الذين تـم فـصلهم أو مـنعهم مـن أداء                  ) ٢
  ، وااللتزام باالجراءات القانونية في عمليات االحتجاز واالعتقال والمحاكمة؛وظائفهم
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السيطرة على أنشطة المسلحين والمجموعات المسلحة، ومنعهم من التدخل في شؤون حياة الموطنين             ) ٣
  .اليومية، ووقف التعدي على حرية التجمع وحرية التعبير وحرية ممارسة األنشطة السياسية السلمية

  .مان تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل محايدض) ٤
  : بالنسبة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا-ب
تشجيع موظفي السلطة الفلسطينية وغيرهم من العاملين بالقطاع العام بالعودة إلى وظائفهم، بما فـي               ) ١

  .ذلك القضاة، واألطباء، والشرطة المدنية
 دفع المرتبات لموظفي الحكومة وغيرهم من العاملين بالقطاع         -  وعند الضرورة إعادة   -الحفاظ على   ) ٢

  .العام
  .مواصلة دفع نفقات المرافق والخدمات األساسية في قطاع غزة) ٣
  . فتح المعابر في اطار الترتيبات المبينة أدناه- وتسهيل كلما كان ذلك ممكناً -الدفع من أجل ) ٤

الواليات المتحدة، االتحاد االوروبي، االتحاد الروسي،      (اعية  اما توصيات التقرير إلى أعضاء اللجنة الرب      
  :، مصر، وأعضاء جامعة الدول العربية فكانت )األمم المتحدة

  .وليس السعي إلقصائها" حماس" التبني الواضح لهدف التأثير على سلوك -١
  . تحديد احتياجات غزة وزيادة المساعدات االقتصادية لها-٢
طراف المعنية للوصول إلى اتفاق فيما يخص فتح المعابر ووقف اطالق النار             الضغط على جميع األ    -٣

  .وتبادل األسرى
 إقامة تواجد للجنة الرباعية في غزة لمراقبة الوضع هنـاك، وضـمان التوزيـع النزيـه والمحايـد        -٤

  .للمساعدات الدولية، وتعزيز االنتعاش االقتصادى، واالشراف على فتح المعابر
 ضمن أشـياء    -، بما يتضمن ذلك     "حماس"ء الجهود العربية للوصول لمصالحة بين فتح و        اعادة احيا  -٥

 إقرار المبادرة العربية للسالم، تفويض رئيس منظمة التحريـر الفلـسطينية بالتفـاوض مـع                -أخرى  
والجهاد االسالمي في منظمة التحرير الفلسطينية بعد إصالح األخيرة، إصـالح           " حماس"، دمج   إسرائيل
األمن بحيث يتم دمج المقاتلين والقوات الفصائلية األخرى في قوة واحدة تكون أكثر اتحاداً وتماسكاً               قوات  

  .وانضباطاً
يقوم اآلن عدد من الفاعلين الرئيسيين بإعادة تقييم الخيارات المطروحـة أمـامهم         "واشار التقرير الى انه     

 بدراسة خيارات   إسرائيلفتقوم  . لمدى الطويل نظراً الدراكهم بعدم امكانية استمرار الوضع الراهن على ا        
 -لكنها تبحث بحـذر     ". حماس"عسكرية أكثر دموية انطالقاً من قلقها من تنامي الترسانة العسكرية لدى            

 خيارا أكثر حكمة يتضمن وقفا متبادال الطالق النار، وتعاونا دوليـا لمنـع تهريـب                -مع جهات آخرى    
. هذا الخيار يتطلب تقديم تنازالت من جميع األطراف المعنية        . اع غزة األسلحة، وفتح المعابر المؤدية لقط    

  ".إن مصير غزة ومستقبل عملية السالم على المحك
إن المنطق الذي يقف وراء هذه السياسة       "في غزة قال    " حماس"وفي اشارته الى الحصار المفروض على       

ن تنحى جانباً، وكان األمل أن تتحـول        ال تستطيع أن تفي بوعودها وبالتالي يجب أ       " حماس"هو إثبات أن    
ية، وإعـادة إحيـاء   سرائيل بفضل النمو االقتصادي، والتخفيف من اإلجراءات األمنية اإل -الضفة الغربية   
واضاف " لكن النظرية فشلت فى الحالتين    .  إلى نموذج جذاب على عكس الوضع في غزة        -عملية السالم   

ه مجموعة األزمات الدولية فـي غـزة، فـإن الحركـة            كما يوضح عمل ميداني واسع النطاق قامت ب       "
فقد أعـادت تـشكيل     . االسالمية اقتربت من تحقيق احتكار فعال الستخدام القوة وللنشاط السياسي المعلن          

النظم القانونية والتشريعية، وأصبحت تتمتع بحرية أكبر في إعادة تـشكيل المجتمـع مـن خـالل إدارة            
  ".ن الدينيةقطاعات الصحة، والتعليم، والشؤو

فالـذين  . قد قدموا لها يد العـون     " حماس"إن هؤالء الذين كانوا يسعون إلى تقويض        "وشدد التقرير على    
، ومما الشك فيه أن     "حماس"يؤيدون سياسة العزل تلك يشيرون إلى أن الفلسطينيين في غزة ينقلبون ضد             
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ـ           الميين العنيـف ومـن تكتيكـات       هناك ضيقاً حقيقياً من الصعوبات االقتصادية وغضبا من سلوك اإلس
القاسية، ولجوئها للعنف، وكبحها لوسائل اإلعالم والحريات، وهو األمر الذي ولد استياء وخيبة             " حماس"

. لكن هذا ليس إال وجهاً واحـداً للعملـة        . أمل وخوفا في صفوف الكثير ممن أدلوا بأصواتهم لإلسالميين        
وعندما قامت السلطة الفلـسطينية     . الحكم بدون عائق كبير   فالوجه اآلخر للعزلة هو تمكن اإلسالميين من        

برئاسة عباس بمقاطعة أجهزة األمن الجديدة والقضاء والقطاعات الحكومية األخرى باإلضافة إلى تقليص             
وأدى الغيـاب الـدولي     . بملئـه " حماس"فإنها خلقت فراغاً قامت     " حماس"الصالت اإلدراية مع حكومة     

تسبب إغالق المعابر في انهيارالقطاع الخاص الذي يدين بالوالء تقليدياً للسلطة           لتقلص النفوذ الخارجي، و   
. وكالعادة، فإن العقوبات االقتصادية التي تهدف إلى إيذاء الحكام لـم تـؤذ إال المحكـومين               . الفلسطينية
ا سبالً لتمويل حكمها فى غزة، في حين أصبح الحصار ذريعة ممكنة لتبرير ممارسـاته             " حماس"ووجدت  
ليس وضـعاً يـدعو     " حماس"قد يكون الوضع في غزة مأساوياً، إال أنه من وجهة نظر سيطرة             . القاسية

  ".لليأس، فقد استطاعت أنظمة حكم أقل شعبية منها بكثير أن تستمر في أحوال أكثر صعوبة من هذه
ديـدة  فقـوات األمـن الج    . أن تسجل عددا من النجاحات    " حماس"من ناحية أخرى، استطاعت     "واضاف  

التابعة لها استطاعت تدريجياً استعادة النظام، كما سيطر مسلحوها علـى اسـتخدام الـسالح وخفـضت          
القيادات العشائرية القريبة منها الصراعات الدموية بين العشائر، وتمت السيطرة على األنشطة االجرامية             

  ".والعداءات بين العصابات بشكل ملحوظ
علـى أمـل تقـويض      " حماس"هل نظل نمارس الضغط على      : ، وهي واألسئلة اآلن ليست جديدة   "وتابع  

حكمها مع المخاطرة بانفجار أوسع؟ أم يتم استخدام قوة عسكرية خارجية أكبر تكون مخاطرهـا أيـضاً                 
، ونقوم بفـتح معـابر غـزة، والـسعي          "حماس"أكبر؟ أم نحاول تثبيت الوضع من خالل إشراك حركة          

ل إعطاء االسالميين اعترافا دوليا أكبر؟ هناك منطـق للخيـارين           للتوصل لوقف اطالق النار وذلك مقاب     
وتخفيف العقوبات عليها من الممكن أن ترسخ مكانة الحركة فـي           " حماس"األولين، فأي خطوة في اتجاه      

  ".فترة وقف اطالق النار لتعزيز قواتها" حماس"غزة، كما يمكن أن تستغل 
". حمـاس "عقوبات والضغط العسكري زادا من قوة قبـضة      فال. لكن الحجج المضادة ال تزال أقوى     "وزاد  

من خالل الـضغط علـى      " حماس"فكون الحركة قد فقدت جزءاً من شعبيتها يوحي بأن السعي إلضعاف            
ـ   " حماس"إال أن هذا النجاح ال معنى له، فخسارة         . غزة قد نجح   ؛ فأهـالي   "فتح"ليست بالضرورة مكسبا ل

 التـي فرضـته،     إسرائيل على إنهاء الحصار، لكنهم أيضاً يلومون        غزة يلومون االسالميين لعدم قدرتهم    
كما أن تزايد الحديث عن الخيار العسكري يزيد مـن قـوة            . ألنها أذعنت له  " فتح"والغرب ألنه دعمه، و   

ويعزز انتشار الفقر واليأس من جاذبية      . األكثر تشدداً وتسلحاً، ويعزز من مكانة الحركة      " حماس"عناصر  
  ". سنة١٦هادية، خاصة بين أهالي غزة الذين ال يتجاوز عمر نصفهم الجماعات الج

أثبتت مهارتها في إعادة صياغة قواعد اللعبة من خالل صناديق االقتراع،           " حماس"واشار التقرير الى أن     
 -زادت حـدة الـصراع الفلـسطيني        " حماس"وكلما اشتد الضغط على     . والرصاص، واختراق الحصار  

. د ميل االسالميين إلفشال المفاوضات بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء أولمـرت الفلسطيني، وكلما زا  
 -فهل يمكن أن تستمر عملية الـسالم        . بالفعل قدرتها على تعطيل محادثات السالم     " حماس"وقد أظهرت   

 طويالً في حالة ما إذا تصاعدت أعمال العنف؟ إن تهديد فرص التـسوية الـسياسية ال      -أو ما بقي منها     
  .أنه ليس لديها شئيء لتخسره" حماس"على مكاسب، وإنما يأتي عندما تستنتج " حماس"تي من حصول يأ

 لديها دواع مشروعة للقلق من كيفيـة اسـتغالل          إسرائيلف. وال يعني ذلك أن البديل سيكون سهالً      "وقال  
غيرت مسارها، ولن   لوقف اطالق النار، كما أن السلطة الفلسطينية تخشى أن تفقد مصداقيتها إذا             " حماس"

وللتعامل مع هذه   . وقفاً لألعمال العدائية إذا استمرت معزولة واذا ظلت غزة تحت الحصار          " حماس"تقبل  
المصالح المتنافسة بنجاح يجب أن يتضمن وقف اطالق النار التزاما متبادال بوقف كـل الهجمـات مـن                  
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تعاون المجتمع الدولي في جهود مراقبة      وضد غزة، وفتح المعابر لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، و         
  ".فعالة لمنع التهريب من مصر إلى غزة

 ال تستطيع أن تقبل تهديد مواطنيها من جـراء          إسرائيلف. إن الوضع الراهن ال يمكن استمراره     "وأضاف  
ـ      وإذا . أن تجلس مكتوفة األيدي بينمـا تختنـق غـزة         " حماس"استمرار اطالق الصواريخ، وال يمكن ل

تصاعد إطالق الـصواريخ    : االتجاهات الحالية، يمكن تصور وقوع أسوأ السيناريوهات الممكنة       استمرت  
، تكثيـف عمليـات     إسرائيلية، استئناف عمليات التفجير والهجمات داخل       سرائيلضد البلدات والمدن اإل   

 عمليـة   ية واالغتياالت وعمليات الهجوم على المؤسسات الرئيـسية، وانهيـار         سرائيلالغزو العسكرية اإل  
السالم، وفقدان القادة الفلسطينيين البراجماتيين لمصداقيتهم، باالضافة الحتمال انتقال الصراع إلى الضفة            

  ".الغربية أو لبنان
  ٢١/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية  

  
  سليمان لتل أبيب محاولة للحاق بركب الحوار الفلسطيني في صنعاءعمر زيارة  .٥١

ومنظمة التحرير الفلسطينية في صنعاء برئاسة كـل مـن          " حماس "التقاء وفدي حركة  : شاكر الجوهري 
الدكتور موسى أبو مرزوق الرجل الثاني في حركة المقاومة اإلسالمية، وصالح رأفت عـضو اللجنـة                

، يدعو للتساؤل عن نقـاط التقـاطع بـين          )فدا(التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، األمين العام لحزب        
  ؟..زيارة الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية لتل أبيبالمبادرة اليمنية، و

وبلغة أكثر و ضوحا، يدعو للتساؤل عما إذا كانت المبادرة اليمنية بدأت تحل محل الدور المصري فـي                  
  ؟..العمل على حلحلة الملف الفلسطيني المثقل باألزمات البينية

ي إدارة هذا الملـف عـدة مـرات خـالل الـسنتين             ابتداء، يتوجب التذكير بأن القاهرة تراجع دورها ف       
األخيرتين، خاصة منذ تم توقيع اتفاق القاهرة بين اغلب الفصائل الفلسطينية على قاعدة اعادة بناء وتفعيل                

  .والجهاد اإلسالمي إليها" حماس"منظمة التحرير، ودخول حركتي 
س رئيس السلطة الفلسطينية، وخالـد      التراجع األكثر اهمية في هذا المضمار تمثل في توقيع محمود عبا          

، اتفاق مكة العام الماضي، بعد أن عجزت كـل الجهـود            "حماس"مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة      
  .المصرية في اقناع المسؤولين الفلسطينيين باستئناف الحوار

طلـب  يومها لم تتحسس فقط القاهرة من ذلك، وإنما شاركتها دمشق شيئا من هذا التحسس، وإلى حـد ت                 
أن التوافق على نقاط اتفاق مكة تم بفضل الجهود السورية، لكن مكـة كانـت         ) حماس(اإلعالن فلسطينيا   

  .المسرح الذي شهد اخراج اإلتفاق إلى حيز العلن
  ؟..يومها تساءل المراقبون، وماذا عن الدور المصري

  ؟.. الفلسطينيةهل فشل عمر سليمان في تحقيق نقاط التقاء بين الفصيلين األكبر في الساحة
وهل سعى سليمان بشكل    : الرد على هذا السؤال تمثل يومها بطرح تساؤل آخر أكثر صراحة، ووضوحا           

  ؟..جدي من أجل تحقيق المصالحة البينية الفلسطينية
، ولكن متـأخرة    "حماس"الثابت أن القاهرة من خالل سليمان سعت من أجل تحقيق مصالحة بين عباس و             

على قطاع غزة، وبعد أن بدأت تفقـد األمـل فـي            " حماس"فهي بعد أن سيطرت     ..عن التوقيت المناسب  
لكن عبـاس   ..، بدأت تبذل جهودا إلتمام المصالحة بين الفصيلين المتنافسين        "حماس"امكانية اسقاط سلطة    

  !؟"..حماس"هاتوني بموافقة اميركية كي احاور : رد يومها بلغة ال تقبل تأويال
استقواء باألميركان على مصر من قبل الرئيس الفلسطيني، وعلـى حـساب   وهو ما فسر يومها على أنه  

  ..!الدور المصري القيادي التاريخي في العالم العربي
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" حمـاس "الواقع أن القاهرة بدأت تغير تكتيكها لجهة التعامل مع الملف الفلسطيني فقط حين أدركـت أن                 
 غير قادرة عمليا    إسرائيلطة في القطاع، وأن     باتت قوية بما يكفي عسكريا وشعبيا للبقاء على رأس السل         

  .٢٠٠٧يونيو / حزيران١٤على فعل شيئ يعيد عجلة التاريخ في القطاع إلى ما كان عليه الحال قبل 
  ..قبل ذلك كان الموقف المصري شديد اإلختالف

ينـاير  /نيبداية لقد أجريت اإلنتخابات التشريعية الفلسطينية في الخامس والعشرين من كـانون ثـا             : أوال
لن تحظى بأكثر من ثالثين     " حماس" بضغط مصري اميركي مشترك مبني على تقديرات تؤكد أن           ٢٠٠٧

  .بالمئة من مجموع أصوات الشعب الفلسطيني، وما يوازيهم من مقاعد في المجلس التشريعي
لتي كـان   موقف القاهرة حدد في ضوء تقارير تقدير الموقف التي وضعتها المخابرات العامة المصرية، ا             

وقد توصلت تقارير سليمان إلى أن فوز       . لها مكتب كبير في غزة بالذات، يقوم بجمع وتحليل المعلومات         
  .بهذه النسبة من األصوات يعني تطبيع موقف الحركة حيال التسوية السياسية، وإدماجها فيها" حماس"

بأغلبية سـاحقة  " حماس" عن فوز وبذا، فقد تم تحميل عمر سليمان مسؤولية النتيجة المخالفة التي أسفرت      
  .في تلك اإلنتخابات

قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد      " حماس"اخفاق كل الجهود التي بذلها سليمان إلسقاط حكومة         : ثانيا
  :اتفاق مكة، وقد تمثلت هذه الجهود في

 األولى، والعمـل  "حماس"الضغط على الفصائل الفلسطينية المختلفة لإلمتناع عن المشاركة في حكومة   .١
بـاإلنفراد  " حمـاس "بالكامـل، واتهـام     " حماس"في ذات الوقت على عرقلة مهام الحكومة التي شكلتها          

  .توطئة إلسقاط الحكومة..بالسلطة
  .وقف رئاسة السلطة صرف رواتب العاملين في قطاع غزة.٢
لعاملين في األجهـزة    تحريض العاملين في السلطة على التظاهر واإلضراب عن العمل، بما في ذلك ا            .٣

  .األمنية
لقبول الفصائل الفلسطينية األخرى المشاركة في حكومـة وحـدة          " حماس"وضع شروط تعجيزية على     .٤

، الموافقة علـى    إسرائيلاإلعتراف بوجود   (وطنية، ومن ذلك القبول بإشتراطات اللجنة الرباعية الشهيرة         
ة العربية، والموافقة على اإلتفاقات الموقعة بـين        قرارات الشرعية الدولية، الموافقة على قرارت الشرعي      

  ).، وما إلى ذلكإسرائيلمنظمة التحرير و
تقديم الدعم التسليحي والتدريبي للقوات التابعة لمحمد دحالن بهدف التمكن مـن حـسم الموقـف                : ثالثا

فاق مكـة،   وقد تواصل هذا الجهد حتى بعد توقيع ات       . وإطاحتها عسكريا من السلطة   " حماس"عسكريا ضد   
وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتي نظر لها باعتبارها مجرد هدنة يتم العمل خاللها على تعزيز القوات                

  .المناط بها حسم الموقف عسكريا في ساعة الصفر
بنـشرها فـي    " الـوطن "في هذا اإلطار تم وضع خطة الجنرال األميركي كيت دايتون، التي انفـردت              

كي تضع خطتها البديلة موضع التنفيذ، وصـوال إلـى الحـسم            " حماس"مام  وهي ما فتح اآلفاق أ    ..حينه
  .العسكري في قطاع غزة، وهو ما أدى تلقائيا إلى سقوط حكومة الوحدة الوطنية

ثالث نقاط سلبية كبيرة سجلت على سليمان فلسطينيا، اتبعها بالمراهنة على تحقيق الهـدف مـن                : رابعا
كانت نتيجتـه   ..يع على اهالي قطاع غزة، المتواصل حتى اآلن       خالل فرض الحصار اإلقتصادي والتجو    

اقتحام الفلسطينيين معبر رفح، وكذل الجدار الشائك الذي كان يفصل بين القطاع واألراضي المـصرية،               
  .يناير الماضي/في كانون ثاني

ومع اقتحام الحدود، تحرك الشعب المصري داخل الحدود منتفضا ضد سياسـات حكومتـه التجويعيـة                
  .وكادت خطة سليمان أن تنقلب سلبا على النظام في مصر..للشعب الفلسطيني
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ويواصل قائد فلسطيني التعداد وصوال إلى أن سليمان متورط كـذلك فـي محاولـة اإلقتحـام                 : خامسا
ية األخيرة لقطاع غزة، والتي انتهت إلى الفشل، وإن كان وجد أنه من غير المناسـب                سرائيلالعسكري اإل 

  . أثناء العدوانيلإسرائزيارة 
  ؟..ما الحل إذا

  .لم يتبق غير اللجوء للحوار الذي كان مفترضا أن يكون هو البداية
ولم يكن معقوال أو ممكنا أن يتم الحوار برعاية ذات الطرف الذي لم يترك من جهـده جهـدا إلفـشال                     

 واشنطن غدت موافقة    ، فكانت المبادرة اليمنية، بعد أن تسربت معلومات تؤكد أن         "حماس"وإسقاط تجربة   
  ..!، وبذا رفع الحرج عن عباس"حماس"على محاورة 

  ؟..هل يمكن أن يتوصل حوار صنعاء إلى حل
  ..ذلك أن الزمن يلعب دوره في هذا المجال..ليس بالضرورة أن يكون حال نهائيا وكامال وناجزا

، وإجراء انتخابات رئاسية    يقوم جوهر المبادرة اليمنية على إعادة مؤسسات السلطة في غزة لسلطة عباس           
  . وهذا ما ظل عباس يصر عليه طوال الوقت الماضي. وتشريعية مبكرة

على ذلك اآلن، هي غير رفضها السابق له، إذ يجب أن نأخذ بعين اإلعتبار ما ورد                " حماس"لكن موافقة   
موافقة علـى   ، من أن ال   "حماس"األخير مع الدكتور موسى أبو مرزوق الرجل الثاني         " الوطن"في حوار   

اجراء انتخابات مبكرة اآلن يعني في الواقع، ومن الناحية العملية، إجراء اإلنتخابات الرئاسية على األقل               
  ..! ٢٠٠٨في موعدها الدستوري نهاية 

فإجراء اإلنتخابات يحتاج إلى إعداد واستعداد، وذات األمر ينطبق على اإلنتخابات التـشريعية، ولـيس               
حول أو يمنع اجرائها بالتزامن مع اإلنتخابات الرئاسية، وقبل موعدها المقرر بعد            ما ي " حماس"هناك لدى   

  .واثقة من أنها ستفوز بمنصب رئيس السلطة في هذه اإلنتخابات" حماس"ما دامت ..عام
  ؟..؟ وهل تضمن عدم تزويرها..نزاهة اإلنتخابات" حماس"ولكن، هل تضمن 

  :اإلجابة تكمن في شقين اساسين
في اإلنتخابا ت الرئاسـية، وآخـر اسـتطالع نـشرت     " حماس" استطالعات الرأي تؤكد فوز   أن: األول

 بالمئة من أصوات الناخبين الفلـسطينيين،  ٤٧تفاصيله أمس األول يقول إن اسماعيل هنية سيحصل على      
 ولكن هل . في حين أن مروان البرغوثي سيفوز باإلنتخابات في حال خوضه لها          .  بالمئة لعباس  ٤٦مقابل  
  ؟.. سراح البرغوثيإسرائيلتطلق 

 عـدم اطـالق سـراح       إسرائيلمؤخرا وهي تنصب على أن عباس يطلب من         " حماس"اإلجابة سربتها   
  ..!!البرغوثي

  ؟..في هذه الحالة" فتح"؟ من سترشح ..ثم ماذا لو أن عباس ظل مصرا على عدم الترشح لوالية ثانية
الرجل الذي لم يسمع بإسمه أغلب الـشعب        ) أبو ماهر  (المنشور والمعلوم أنها سترشح محمد راتب غنيم      

  ..!الفلسطيني
النتخابات مبكرة لن يجعلها تخسر شيئا، فسلطة عبـاس تـستطيع أن تـزور              " حماس"أن خوض   : الثاني

اإلنتخابات في الضفة الغربية إن قررت ذلك، لكنها لن تستطيع التزوير في قطاع غزة الذي يخضع لقوة                 
إن زورت سلطة رام اهللا اإلنتخابات في الضفة، يبقى حال قطاع غـزة كمـا هـو،                 ف. العسكرية" حماس"

  ..!في الضفة" فتح"في القطاع وسلطة " حماس"وتظل سلطة 
  .وهذا بالطبع ما ال يتمناه أحد

وبمعنى آخر فإن هناك من بات يراهن على أن ضميرا قد صحا في رام اهللا، خاصة وأن كـل جلـسات                     
ي بعد مؤتمر أنا بوليس لم تحقق تقـدما         سرائيل اولمرت وطاقم المفاوضات اإل    المفاوضات التي حدثت مع   

  .يذكر
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أصـبح مختلفـا، بعـد أن اقتـضى التخطـيط           " حمـاس "إلى ذلك، فإن موقف واشنطن من الحوار مع         
" حمـاس "واإلستهداف اإلميركي إليران، تهدئة الوضع الفلسطيني، خاصة وأن كل جهود افشال تجربـة              

  .كساأنتجت واقعا معا
فهي وافقـت، بـل     ..وقد أثبتت األيام أن واشنطن مستعدة لمراجعة حساباتها في ضوء ما تمليه مصالحها            

بخوضـها،  " حماس"وضغطت على عباس إلجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، والسماح لـ           
 اليمنية، التي   من خالل المبادرة  " حماس"وها هي مصالحها تقتضي اآلن محاورة       ..بما في ذلك في القدس    

التقطت الفرصة السانحة، خاصة وأن الرئيس علي عبد اهللا صالح كان من أوائل القادة العـرب الـذين                   
طرحوا مبادرة حوارية في الساحة الفلسطينية، حين كانت واشنطن تغلق األبواب دون الحوار الفلسطيني              

  .. الفلسطيني-
ة باتت تتآكل، وتتراجع لمصلحة تكريس جمال إبن        المهم، أن فرص مدير المخابرات المصرية في الخالف       

  . الرئيس مبارك، رئيسا مقبال لمصر
المسألة ليست متصلة فقط بدور سليمان الفلسطيني، لكنها تتجاوز ذلك إلى خـسارته ملفـين سياسـيين                 

  :حيويين آخرين كان يشرف عليهما هما
 بعد أن نجح عبد الـرحمن شـلقم وزيـر           الملف الليبي، الذي أصبح في اليد األميركية بالكامل،       : األول

خارجية ليبيا في تخويف العقيد القذافي من مصير صدام حسين، فأرسل كل ملفـات التـصنيع النـووي                  
  ..!وغيره إلى فلوريدا، واصبحت في حوزة األجهزة األمنية األميركية

  ..!وبذا خسرت مصر دور الوسيط بين واشنطن وطرابلس
 بعد أن كان السودان تاريخيا ساحة خلفية مصرية، أصبح ممنوعـا علـى              الملف السوداني، حيث  : الثاني

  .مصر التدخل في شؤونه، وتولت واشنطن هذا الملف بنفسها، دونما حاجة أيضا للدور المصري المساند
، وبـذل كـل     "حماس"وعودة إلى الملف الفلسطيني، فإن سليمان اتخذ موقفا صارما ضد سلطة وحركة             

  :ن رئيسين هماجهده إلسقاطها لسببي
، ورفـض حركـة   إسرائيلعلى التسوية السياسية مع " حماس"الخالف اإلستراتيجي بين القاهرة و  : األول

  . المقاومة الفلسطينية اإلعتراف بها
في الحكم من مخاوف تتعلق بسعي اإلخوان المسلمين إلى ازدواج          " حماس"ما يثيره نجاح تجربة     : الثاني

نجحوا في ايصال ثمانين نائبا لمجلس الشعب المصري، بالرغم من كل ما            تجربتها في مصر، وهم الذين      
  .شاب اإلنتخابات

من كل ذلك نخلص إلى أن زيارة عمر سليمان إلى تل أبيب، التي قرر تأجيلها مؤخرا بـسبب العـدوان                    
بل ي على قطاع غزة، هي محاولة لإللتحاق بالركب، وتعويض شيئ من الخسائر المشار إليها ق              سرائيلاإل

، ومختلف الفصائل   "حماس"وذلك عبر البحث عن امكانية تجديد التهدئة بين         ..أن يفوت األوان في صنعاء    
ية، وربما كذلك رفع الحـصار عـن        سرائيلالمقاومة مقابل وقف اإلعتداءات واإلقتحامات واإلغتياالت اإل      

  .الشعب الفلسطيني
الضوء األخضر األميركي، فلربما يستعيد شيئا    سليمان إن نجح في ذلك هذه المرة، مستفيدا هو اآلخر من            

  .من األسهم التي خسرها خالل السنة الماضية
١٩/٣/٢٠٠٨ 
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  انتفاضة ثالثة .٥٢
  د يوسف رزقة.أ

 يغطي اإلعالم على أسـبابها الحقيقيـة        .تتحدث األخبار الواردة من رام اهللا عن أزمة بين عباس وباراك          
 وبالذات أولئك الـذين     ، وقتل المقاومين الفلسطينيين في الضفة     ،إنها نتيجة مباشرة لمحرقة غزة    : بالقول  

   . ويتخندق وراء اإلعالم ال السياسة، ألنه يقف عند السطح،وهو قول فيه نظر! شملهم العفو الساذج ؟
 ال فـشل  .بالفـشل ) محمود عبـاس ( وتؤكده مصادر مطلعة، تتعلق بإحساس ،أسباب األزمة فيما أحسب   

 الذي ارتهن إليـه نفـسه       ،الذي عّرفه بالخيار االستراتيجي   ) خيار المفاوضات (شل  وإنما ف ) المفاوضات(
  !! الرئيس يشعر باليأس واإلحباط ؟.والشعب إليه

 ،التقى دايتون في األيام الماضية بعدد من قناصل الـدول فـي رام اهللا             :"تقول األنباء الواردة من رام اهللا       
ية ألنها تتعمد إفـشال الـسلطة فـي الـضفة     سرائيلالعسكرية اإلوخالل اللقاء انتقد علناً وبشدة المؤسسة    

  :  ومما قاله في نقاط ،الغربية
إن السلطة الفلسطينية تعمل في المجال األمني بجدية كبيرة ضمن مسؤولياتها لبسط السيطرة األمنية،              .  ١

لـم تنفـك تـضع    ) إسرائيل(إال أن ،وإنجاح الخطط المرسومة لتنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق     
  !!العراقيل إلفشالها ؟

إن باراك ومؤسسته العسكرية يتحوالن إلى عقبة أمام نجاح السلطة في تطبيق النظام والقانون فـي                .  ٢
   .مدن الضفة الغربية

 ) ٨ب و (كيف يمكن للسلطة أن تنجح وتسيطر على مناطق هي أصالً ال تسيطر عليها مثل منـاطق               .  ٣
   .، وقد تحولت هذه المناطق مالذاً للخارجين عن القانون)ئيلإسرا(التي تسيطر عليها 

   .ومؤسساتها األمنية والعسكرية ال نحصل على إجابات) إسرائيل(حين نطرح األسئلة على .  ٤
ـ  ) جونز(قبل أشهر قام الجنرال األمريكي      .  ٥ لالستفسار عن األوضاع وعن    ) إسرائيل(بإرسال أسئلة ل

نحن مسؤولون عن أمن    :  ولكن اإلجابة دائماً     ،فيذ المرحلة من خارطة الطريق    آلليات تن ) إسرائيل(رؤية  
   .يينسرائيلالمواطنين اإل

نحن :  ثم ختم الجنرال دايتون قوله       ،هناك خطورة حقيقية من تفجر انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية         .  ٦
يتون فيما نقلته عنه وكـاالت      انتهى ما قاله دا    (. يقصد نفسه والجنرال فريزر والجنرال جونز      –محبطون  
  ).األنباء

األميركي الذي يشرف على تأهيل قوات أمن محمود عباس، وعلى إدارة           (ال يحتاج كالم الجنرال دايتون      
في نظرنا خطير ألسباب عديـدة      الحملة المضادة لحماس والمقاومة إلى كبير تعليق لشدة وضوحه، وهو           

  : منها
لخيار عباس االستراتيجي، وأعنـي المفاوضـات، ثـم المفاوضـات ثـم             ألن فيه نعياً، أو قل تأبيناً       . ١

 ،المفاوضات، حتى ولو نزف الدم وجرت صور الفضائيات بأطفال فلسطين الذين هزوا ضـمير العـالم               
   .بينما ظل المفاوض الفلسطيني بليداً جامداً كالقطب الشمالي

تقوله حماس من عبثية خيار المفاوضـات        توافقاً غير مقصود مع ما       ، أي في كالم دايتون    ،وألن فيه . ٢
  . بدون مقاومة وبدون دعم شعبي حقيقي

ولـن ترضـى عنـك اليهـود وال         :"ألن فيه إقراراً أجنبياً غير مقصود بقول الحق سبحانه وتعالى           . ٣
 فإنه لن يحقق غير     ، أو رؤيتهم للحل   ، أو سياستهم  ،وإذا اتبع المفاوض ملتهم   ". النصارى حتى تتبع ملتهم     

ال تلتقـي   ) كالقدس وحـق العـودة      ( ألن المصالح الوطنية العامة      ،لحه الشخصية ال الوطنية العامة    مصا
 بـل إن الحـصول      ،أصالً مع حالة الرضا التي يمكن أن يمنحها أولمرت أو باراك للمفاوض الفلسطيني            

   .زئياً كلياً أو ج،تتطلب التنازل عن القدس وحق الالجئين بالعودة) الرضا اليهودي(على حالة 
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 قولـه   ، ونعيه خيار المفاوضات   ، ومسبباتها ،إن ما يدهش في أقوال دايتون السالفة بعد تشخيصه لألزمة         
 وهي قراءة مسؤول أمني يمتلك رؤية شاملة لألوضاع في الضفة           ،بخطر نشوب انتفاضة ثالثة في الضفة     

  .وغزة
هم يرون أطرافاً عديدة تهـدم حـركتهم        إن ما قاله دايتون  يجدر أن ينبه القلوب الغافية من أبناء فتح و             

 وأخذوا يعتقلون المقـاومين     ، بعد أن أخذتها فئة قليلة بعيداً عن األصول وعن النشأة          ،وتدمرها من داخلها  
جوهر أعمال هذه الفئة استبقاء     . ية أميركية تحت مسميات مختلفة    إسرائيلويحبطون أعمالهم طبقاً لدسيسة     
ر به مجموعة قليلة العدد من المسترزقين باستبقاء الخصومات الوطنيـة           تدفق المال األميركي الذي تستأث    

   . والطلب إليهم عدم المشاركة في صّد اجتياح شمال جباليا،ومالحقة حماس والمقاومين اآلخرين
 ومقتل أربعة مجاهدين في بيت      ، وال يرتبط بمحرقة جباليا    ،الحديث عن سيناريو انتفاضة ثالثة ليس جديداً      

 االنتفاضة الثالثة قادمة، ألن الظروف البيئيـة والمناخـات          .أمنين آخرين من شهداء األقصى     ومست ،لحم
 انعقد مؤتمر سياسـي     ٢٠٠٥في عام   . السياسية المحلية واإلقليمية تتهيأ الستقبالها أو قذفها إلى الشوارع        

ي سـرائيل العربي اإل السيناريوهات المحتملة للصراع    :  في قسم العلوم السياسية حول       ،في جامعة القاهرة  
م كان استكماالً ألعمال الملتقى السياسي الذي دعا إليه مركز دراسات الشرق األوسـط              ٢٠١٥حتى العام   

أن هناك إمكانية عاليـة لحـدوث   :  ومما جاء في مداوالت المؤتمر وتوصياته  ،بعمان تحت المسمى نفسه   
 وإن هذه االنتفاضة تستمد وقودهـا       .مسلحانتفاضة فلسطينية ثالثة تجمع بين العمل الجماهيري والعمل ال        

 ومن كثرة الدماء الفلسطينية النازفة وبموازاة هذه        ،من فشل المفاوضات وحالة اإلحباط الفلسطينية العربية      
 وتقوي شوكة الممانعـة     ،االنتفاضة ثمة فرصة لحدوث تغييرات إقليمية تعزز الخيار العربي في الصراع          

  .ورفض التطبيع
 والحكمـة   ، فهي دائمة الحركـة    ،ة المرتبطة بحالة صراع ما ال تعرف الثبات والسكون        المواقف السياسي 
 ، واإلفادة من التطورات وتهيئة ظروف أفضل للنجاح وتحقيـق المـصالح والوطنيـة             ،تقتضي المتابعة 

 رغـم   ، وتتجه بنا نحو المصالح الوطنيـة الكبـرى        ،وأحسب أن الظروف تتهيأ في فلسطين إلى األفضل       
  . وهي في الحقيقة عقبات آخذه في االضمحالل،لتي تبدو في الظاهر كبيرةالعقبات ا

  ٢١/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  عجائب وغرائب .٥٣

  أحمد ماهر
 ومعها الواليات المتحدة ان تدخل الى اللغة التي يـستعملها           إسرائيليدهشني احيانا كيف استطاعت     : اوال

 مثال بعدوان غاشـم يـصيب االخـضر         إسرائيلوم  البعض منا احيانا بتعبيرات معينة ملغمة، فعندما تق       
 من حقها ان ترد على      إسرائيل، كأن   "القوة المفرطة "واليابس ويقتل االطفال والنساء والرجال نسمع تعبير        

المقاومة الشرعية والمشروعة الحتاللها غير القانوني وال الشرعي واغتصابها االراضي، باستخدام القوة            
 فتستحق كلمة من العتاب الرقيق، ونقرأ أو نسمع بعضاً منا يوجهون لوما ولكنـه               ولكنها احيانا تبالغ فيها   

 حصارا على قطاع غـزة      إسرائيلوعندما تفرض   . كثيرا ما ينصب على االفراط وليس على الفعل نفسه        
يستهدف التجويع وفرض الشلل ردا على عمليات مقاومة ايضا، فان الحديث يتواتر عن التهدئة المتبادلة               

تفرقة بين العدوان الذي يتمثل في االحتالل وممارساته، وبين محاولة انهـاء العـدوان واالحـتالل                دون  
 وتـساندها الواليـات المتحـدة عـن         إسرائيلومن العجائب ايضا ان تتحدث      . واسترداد حقوق مسلوبة  

ـ          إسرائيل -مفاوضات فلسطينية    ة انهـا   ية تتزامن مع االستمرار في بناء مستعمرات واالعالن بكل بجاح
ومـع  . تبنيها وتتوسع فيها على اراض ال تنوي ارجاعها ألصحابها رغم القانون والقـرارات الدوليـة              

االستمرار في اقتحام الضفة الغربية والقيام بعمليات تدمير واغتيال، ممـا يحـرج ويـضعف الـسلطة                 
كل هدفهم هو الوقيعة    الفلسطينية التي ال يلبون لها اي طلب او يراعون لها اية حساسية، مما يوضح ان                
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بين الشعب وحكامه، وبين الفصائل الفلسطينية التي يبدو ان الطريق قد تاهت مـن اقـدامها فاصـبحت                  
تتصارع فيما بينها، ويرفض بعضها الحديث مع البعض االخرين مفضلين الحديث مع المعتدي واالكتفاء              

  .جتماعات غير رسميةبإبداء االحتجاج عن طريق القول بان اسلوب االحتجاج هو جعل اال
 اعلنت أخيرا وتباهت بتجربة صاروخ يصطاد صـواريخ القـسام          إسرائيلومن االمور الغريبة ايضا ان      

وقد سبق ان قلت في حديث      . التي تطلقها المقاومة، والتي يقال لنا انها صواريخ عبثية ليس لها اي تاثير            
 ما تستهدف ازعاجه واشعاره بـالثمن الـذي    سابق ان المقاومة لالحتالل ال تستهدف هزيمة المحتل بقدر        
 نفـسها   إسـرائيل واال فما معنى ان تجشم      . يدفعه او قد يدفعه بمرور الزمن من جراء استمرار احتالله         

بدائية ليس لها تـاثير إال      "انفاق جهد ومال في اختراع وتجربة ثم استعمال صاروخ الصطياد صواريخ            
ي بالذات يحتاج الى مبررات لممارسة افعالـه        سرائيلعدوان واإل ، وكان ال  "اعطاء مبرر لمزيد من العدوان    

االجرامية التي يبررها لها البعض بالحديث عن حق الدفاع عن النفس وكأن هذه بداية القـصة، مـع ان                   
  .بدايتها هي االحتالل وممارساته

تـي تتعلـق     االتهامـات ال   - اضافة الى رفض الحوار      -ويدهشني ايضا على الجانب الفلسطيني      : ثانيا
بانقالب تم وأخطاء بل جرائم ارتكبت، وباالصرار على عودة االمور الى ما كانت عليـه دون تحديـد                  

ودون . النقطة التي يجب العودة اليها هل هي اتفاق مكة، او تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة، او اقالتهـا                  
التـي تتـضمن    " يتي فير فان"االلتفات الى محاوالت الوقيعة في مقاالت نشرت في صحف امريكية ومنها            

اتهامات قد ال نود تصديقها ولكنها بمثابة بذر بذور شك ليس في مصلحة اي طرف من االطـراف، وال                   
وما زال لدي امل في ان تنجح الجهود لرأب الصدع في الصف الفلـسطيني،   . إسرائيلتستفيد منها سوى    

رب منها ما كان قد بزغ كالرمال       والكف عن التصارع على سلطة غير موجودة اصال، خاصة بعد ان تس           
  .الناعمة بين اصابع اليد

وما زال الكالم واللجج كثيرا حول القمة العربية، وقد تحدثنا كثيرا عنها وعن الظروف التي يجـب       : ثالثا
وقد تختلف اآلراء حول معيار النجاح وحول االولويات، ولكن يجب ان           . ان نوفرها لها جميعا حتى تنجح     

وقد استمعت الى تعليقات الكثير مـن  . ا جميعا مقصرون حتى اذا اختلفت درجة التقصير   يحس الجميع انن  
االشقاء العرب الذين يجمعهم الشعور بالهم العربي والكرب الذي نعانيه، وهم يندهشون من القدرة العربية            

مقترنـة  على الخروج بمبادرات سواء بالنسبة لفلسطين او لبنان او غير ذلك من الموضوعات المهمـة،                
بعدم القدرة على الدفاع عن تلك المبادرات وترجمتها الى خطوات محددة تربط المقدمات بالنتـائج، وال                

وهالني الشعور بأن بعض القضايا يتم االحتفـاظ        . تتوه في مسارات فرعية تتحكم فيها اهواء وطموحات       
وغرائب التصرفات التـي    بها كرهينة لقوى داخلية او خارجية الى درجة تصل الى عجائب الممارسات             

خاسرون "شعاراً آخر هو كلنا     " ال غالب وال مغلوب   "تجعل االرض تميد تحت اقدام الجميع فيصبح شعار         
  ".ومغلوبون

ومن العجائب والغرائب ايضا مواقف امريكية وغربية تخالف كل ما اصطلح على اعتباره سلوكا              : رابعا
 عدوانها، فان معرض الكتاب الفرنسي يدعو       إسرائيلاصل  ومن امثلة ذلك انه بينما تو     . مقبوال او محتمل  

الدولة المعتدية كضيف شرف لدورته االخيرة بمقولة انها تحتفل بالعام الستين على قيامها علـى اسـاس                 
وال اتصور انه كان يمكن اختيار توقيت اسوأ من هذا التوقيت ينقل رسائل             . االستيالء على اراضي الغير   

وفي نفس التوقيـت وبـنفس المناسـبة تـزور          . افة الى قضايا ال تشرف االنسانية     سلبية عن انحياز الثق   
يون عن حساسيتهم المزعومة لسماع اللغة االلمانيـة فـي          سرائيل، ويتغاضى اإل  إسرائيلمستشارة المانيا   

الكنيست، ما دامت الرسالة هي في النهاية انحياز لسياسات خرقاء تتناقض مع اية مبادئ يتباهى الغـرب                 
نه يحمل لواءها، مع اي نوع من السلوك الحضاري الذي يريد الغرب ان يأخذ العالم دروسـه بـشأنها                   بأ

اما الواليات المتحدة، فانها ال تكف عن التصرفات التي تثير العجب، ومن ذلك محاولتها              . بجدية واحترام 
رب بان يفكروا مليا قبـل      السافرة التدخل في الشؤون الداخلية لآلخرين كنصيحتها المعلنة بكل بجاحة للع          
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حضور قمة في دمشق، ومن ذلك الدعوة الى حقوق االنسان واصدار التقارير بادانة الدول بحجة خرقها                
بينما هي تعرقل قوانين امريكية تحاول منع التعذيب، وبينما هي تحتفظ بمعتقل غوانتانامو الذي تحتجـز                

ونرى واشنطن تعتـرف دون خجـل ودون ان         . فيه من تختار احتجازهم بعيدا عن أي قانون او شفافية         
تتحمل اية مسؤولية عن اعترافها بان االدعاءات التي بررت بها غزو العراق سواء بالنسبة لصلة النظام                

 كلها ادعاءات باطلة او ملفقة، نراها تتحـدث عـن           -الصدامي المقيت بالقاعدة او امتالكه اسلحة نووية        
 مبررا ولكن ال ينسينا ما احاط بنجاح الرئيس بـوش فـي انتخابـات               االنتخابات االيرانية بنقد قد يكون    

رئاسته االولى من شكوك بشأن ممارسات لو كانت جرت في بلد آخـر العتبرتهـا واشـنطن فـضيحة                
 - ربما خجال لفترة طويلـة       -كل هذا اضافة الى ان نائب الرئيس تشيني الذي كان قد اختفى             . الفضائح

ل ذلك ايذاناً بموجة جديدة من السياسات الخرقاء التي كلفت واشنطن حتـى             عاد الى مقدمة المسرح، ولع    
اآلن االف القتلى ومليارات الدوالرات واصابت اقتصادها بامراض عضال تكاد تنقل عدواها الـى بقيـة             

 عما اذا كانت واشنطن تـستعد لحـرب         - خاصة بعد استقالة االميرال فالون       -وهنا يثور سؤال    . العالم
المنطقة ضد ايران رغم ما هو معلوم من التأثيرات السلبية لمثل هذه الحرب علـى المنطقـة                 جديدة في   

كلها، خاصة ان االوضاع في العراق هي على ما هي عليه وما وصفته تقارير لهيئات دولية بأنه سـيئ                   
ـ                  دام جدا، وان الشعب العراقي يعاني مع الخراب واالنقسام من نقص في الماء والغذاء عالوة علـى انع

عجائب . االمن الذي ادعوا انهم سيجيئون به، والديمقراطية التي بشروا انها ستكون مثاال فاذا هي امثولة              
تجعل المرء يتساءل عما اذا كانت االنسانية تسير الى الخلف بدال من            .. وهناك الكثير غيرها  .. وغرائب

فاذا بالمقاييس تنقلب، والكوارث تقتـرب      تخفيف التقدم الذي تصورنا انه سيميز القرن الواحد والعشرين،          
اال اذا كنا على استعداد لكي نساعد الشمس المنزوية وراء السحب العاصفة علـى ان               .. واآلمال تنزوي 

  .ولهذا حديث آخر. تبزغ على عالم جديد طالما حلمنا به
  ٢١/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  إسرائيلانتصرت، رمزياً، على " حماس" .٥٤

  غي بخور
نقول ونحن مندهشون، كيف حدث ان الكثيرين ال يرون مـا فعلـه             "! مخرب"نا أكثر من مائة     ولكننا قتل 
من دون ان ندرك أننا نبث على موجة        " مخرب"ي في غزة انتصاراً؟ قتلنا اكثر من مائة         سرائيلالجيش اإل 

  .اخرى مغايرة تماماً من المنطقة التي نعيش فيها
فعل من اجل أسير واحد؟ لذلك يعتبر مائة قتيل وفقاً لمقاييـسنا            ماذا سن . قداسة الحياة عندنا فوق كل شيء     

مصيبة فظيعة، اال ان الجانب اآلخر ال يرى االمر على هذا النحو النه مجتمع جماعي مستعد للتـضحية                  
 او اي هـدف     إسـرائيل بأبنائه من اجل الهدف السياسي والوطني الفلسطيني واالسالم السياسي وكراهية           

  .آخر
لسادات كان مستعداً على حد قوله للتضحية بمليون جندي لتحرير سيناء، وعرفات صرح كمـا               الرئيس ا 

هل تتخيلون بينكم وبين انفسكم ان يقوم رئيس وزراء         . نذكر ان مسيرة المليون شهيد قد بدأت نحو القدس        
   بالتصريح بأننا سنضحي بمائة الف جندي من أجل الجوالن مثال؟إسرائيلفي 

 عندنا موجودة من اجل خدمة الفرد ففي المجتمع المقابل يوجد الفرد مـن اجـل خدمـة                  ان كانت الدولة  
حتى تلك األم التي قُتل ابنها في اطار كفاحه ضد اليهود، ملزمة بالتـصريح عالنيـة بأنهـا                  . المجموعة

فسيظل الجانب االخـر علـى ادعائـه        " مخرب"حتى ان قتلنا الف     : بكلمات اخرى . سعيدة لشهادته هذه  
 - الرموز السياسية والقيادية والسياق السياسي الواسع        -نتصار الن االهداف االكثر اهمية في نظره        باال

  .لم تتضرر
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هي تـسيطر علـى     . بفلسفتها وقيمها االسالمية صمدت في غزة على المستوى الرمزي        " حماس"وبالفعل  
، "الـسامرة "و" يهـودا "ج  يين على النزول الى المالجئ وتتسبب في تـأجي        سرائيلاالرض وتجبر االف اإل   

  .هذا انجاز كبير من وجهة نظرها.  من ناحيتها اوقفت المعركةإسرائيلو
هـي  . تكتيك الرمـوز  : اتبعت التكتيك الشائع في الشرق االوسط الذي لم نتمكن من ادراكه ابداً           " حماس"

 هـذه   رمزيـة . أعلنت عن انتصارها في المعركة وخرجت بمسيرة االالف لالحتفال وتكريس الحـدث           
المسيرة تمخضت عن قوة النها تتيح لماليين المشاهدين في العالم الشعور بـأنهم يـسيرون مـن وراء                  

  .اخرجت مسرحية" حماس. "مثل هذه المسيرة هي حدث بحد ذاتها. وشعوراً بالتكافل والتالحم" حماس"
 دائماً الـى العاطفـة،      المشهد يصل . الرموز دائماً تتفوق على الكلمات ونحن لدينا الكلمات       : قاعدة مهمة 

" حمـاس "والصورة تؤثر كثيراً في المشاعر في اطار المنافسة بين العقل والقلب، العاطفة تتغلب دائماً و              
اين المشهد البصري الذي اعددناه نحـن؟ ايـن مـسيرتنا؟ عنـدنا يقولـون               . تدرك هذه اللعبة وتجيدها   

  .ويوضحون ولكن بال رموز
شخصيته بحد ذاتها كانت رمزاً، اسلوب حديثه وقصة شـعره          . لمهارةدافيد بن غوريون كان يجيد هذه ا      

بن غوريون وقف على الرأس     . وطليعيته وطريقة تنفيذه وحماسه كلها كانت تعبر عن المشاعر العاطفية         
  .واجتذب العالم كله اليه النه يحترم المشاهد المختلفة الرمزية

عر ونعتبرها ضعفاً وشيئاً بدائياً من دون ان نـدرك          نحن نستخف بالمشا  . اليوم يقودنا سياسيون تحليليون   
االمـر يـشبه    . ان التعبير عن المشاعر والمشاهد الرمزية المؤثرة هي مسألة مهمة ومتميزة في منطقتنا            

بامكان الشخص ان يكون محلالً ومفكراً، ولكن ان لم يعرف كيـف يعـرض المـشهد                . مشهداً تلفزيونيا 
وبالفعل فـي  . اهد بالضجر وال يدعو هذا الشخص للظهور مرة اخرىالتلفزيوني كما يجب سيصاب المش 

يين في العالم وهم يبذلون جهودهم للتوضيح والتفـسير،         إسرائيلبعض االحيان نحن نرى سفراء وممثلين       
  .فنصاب بالضجر ومشاعر السأم منهم

  "يديعوت"عن 
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