
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلوب من قمة دمشق تشكيل لجنة عربية لرعاية المصالحة الفلسطينية: يوسفأحمد 
  مشاورات جادة لتوسيع الحقائب الوزارية وتعيين وزراء جدد في حكومة هنية

  "المبادرة اليمنية"اليوم وسط تشكيك بنجاح " حماس"و" فتح"استئناف الحوار بين 
  إسرائيل ترفض االقتراح الروسي عقد مؤتمر يشكل استمرار لمؤتمر أنابوليس

   حماس والقاهرةأطراف مصرية وثيقة الصلة بفتح تسعى لعرقلة التقارب بين
   مليون دوالر للسلطة٥٠٠الحكومة الفرنسية تعلن تحويل مبلغ 

 يطالبوزير الخارجية الروسي
بوقف االستيطان ورفع الحصار    

  عن غزة
  

 ٣ص ... 
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 ٢١  :كاريكاتير
***  

  
   يطالب بوقف االستيطان ورفع الحصار عن غزةوزير الخارجية الروسي .١

 قـال   :.)ب.ف.أ(ونقالً عن وكالة    القدس المحتلة   ورام اهللا،   من   ٢٢/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ذكرت
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أمس خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلـسطيني              

 ونحن نـدعو إلـى وقـف هـذا          "إسرائيل"يقلقنا النشاط االستيطاني من قبل      "محمود عباس في رام اهللا،      
جـه المجتمـع    الوضع الذي تمر فيه المنطقة معقد والمهام التي توا        "وأضاف أن   . "االستيطان على الفور  

نحن ننطلق من أن هناك     "وقال الوزير الروسي    . "ولم ننجح حتى اآلن في وقف العنف      ... الدولي متنوعة 
حاجة ملحة لوقف اإلجراءات العسكرية التي تؤدي إلى ضحايا من السكان المدنيين، والحصار المفروض              

. "أن يعيش حيـاة طبيعيـة     على قطاع غزة غير مقبول ويجب وقفه ليتسنى للشعب الفلسطيني في غزة ب            
وبخاصة البنـد   " إلى تنفيذ ما تم االتفاق عليه في مؤتمر انابولس           "اإلسرائيلي"ودعا الطرفين الفلسطيني و   

في خارطة الطريق الذي ينص على تجنب اإلجراءات واألعمال التي يمكن ان تستبق الوضـع               ) الوارد(
.  دولي حول الشرق األوسط تستـضيفه موسـكو        وأكد أن بالده ستحدد قريبا موعد عقد مؤتمر       . "النهائي
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مشاورات نشطة مع أعـضاء الرباعيـة والبلـدان         "وعن هذا المؤتمر، قال الفروف ان جولته تضمنت         
  . "العربية واألمم المتحدة وأطراف أخرى ونحن نعتبر من المهم ما تم االتفاق عليه سلفا

 عقد مؤتمر موسكو فـي اقـرب فرصـة          ضرورة"من جهته، قال الرئيس الفلسطيني انه أكد لالفروف         
، ووقـف   "اسـرائيل "وطالب عباس، الوزير الروسي بالتوسط إلنجاز تهدئة شاملة وكاملة مـع            . "ممكنة

طلبنا من الفروف   "وقال عباس   . االستيطان، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية عقد مؤتمر للتسوية في موسكو          
 ما أسماها عملية السالم بحاجـة إلـى تهدئـة        ، مؤكدا أن  "التحدث بهذا الخصوص مع األطراف األخرى     

  .كاملة ووقف االستيطان
 تسيبي ليفني، قال وزير الخارجية الروسـي سـيرغي          "اإلسرائيلية"وفي ختام لقاء مع وزيرة الخارجية       

وأضـاف الفـروف ان     . "نجري مفاوضات مع مختلف األطراف لتنظيم اجتماع في موسـكو         "الفروف  
ة في المفاوضات الجارية لتوفير أجواء إيجابية تسمح لعملية السالم بتحقيـق            الهدف الرئيسي هو المساعد   "

اسـتئناف المفاوضـات علـى كـل        "، لكنه شدد على ضرورة      "أولوية المسار الفلسطيني  "واكد  . "أهدافها
  . "المسارات استنادا إلى القانون الدولي وقرارات مجلس األمن

تناول لقاء الرئيس عبـاس     : حسام عز الدين  عن مراسلها   نقالً   ٢٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    وأضافت
تحقـق  "حيث أعرب الرئيس عن أمنياتـه أن        . مصالحة الفلسطينية بادرة اليمنية لل  مير الروسي، ال  مع الوز 

على المباحثات التي تجري في العاصـمة       " الفشل"وتجنّب الرئيس إطالق وصف     ". باحثات النجاح مهذه ال 
الرئيس علي عبد اهللا صالح أطلـق       : "س في سياق رده على أسئلة الصحافيين      وقال الرئي . اليمنية صنعاء 

بناء على ذلك ذهب وفدان، وفـد مـن         : "وأضاف". مبادرته التي نشرت في الصحافة والتي وافقنا عليها       
 يصال إلى اتفاق، وبنـاء      مول) أول من أمس  (مباحثات بدأت، أمس،    منظمة التحرير ووفد من حماس، وال     

ال نريـد   : "وقال الـرئيس  )". اليوم(علي عبد اهللا صالح تمديد بقاء الوفدين حتى يوم غد           على ذلك طلب    
  ".بم سيأتي به) اليوم(الحديث عن فشل المباحثات، لكننا نريد توقع الشيء الجيد وننتظر غداً 

دف إلى  مبادرة اليمنية، والمباحثات التي ته     بالده ودعمها لل   من جهته، أعلن الوزير الضيف الفروف تأييد      
  .إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

" حمـاس "وحول إن كان الوزير الروسي نقل أية رسائل إلى إسرائيل بهدف فـتح بـاب الحـوار بـين          
مكتب السياسي للحركة خالد مشعل في دمشق، قبل أيام، اكتفـى           ائيل، خاصة إثر اجتماعه برئيس ال     وإسر

  ".أنا كنت واضحاً في حديثي: "الفروف بالقول
وخاصة "دعا الفروف الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى تنفيذ ما تم االتفاق عليه في مؤتمر أنابوليس               و

في خارطة الطريق الذي ينص على تجنب اإلجراءات واألعمال التـي يمكـن أن تـستبق      ) الوارد(البند  
  ".الوضع النهائي

أكد الوزير الروسي خالل زيارة     : لت، قا  ماريا أباكوفا  ٢٢/٣/٢٠٠٨وكالة نوفوستي   معلقة  وفي تحليل ل  
وقـال إن   . المنطقة أن قرار عقد المؤتمر الخاص بالشرق األوسط في موسكو سيتخذ في القريب العاجل             

وأضاف أن المشاورات أوشكت على االنتهـاء       . موسكو لم ترسل بعد الدعوات إلى المشاركين المحتملين       
ويستشف من هذا أن الوزير حـذر جـدا،         . اللقاءحيث سيجري تحليل مواقف المشاركين المحتملين في        

وهذا طبيعي ألن الوضع في المنطقة غير مستقر لدرجة يمكن أن يتغير فيها كل شيء خـالل لحظـات                   
  . معدودة

" فـتح "إن الكثير جدا يتوقف بالمرتبة األولى على مدى إمكانية المصالحة بين الحـركتين الفلـسطينيتين                
التي تزامنت  " حماس"و" فتح"وبالمناسبة أن واقعة بدء الحوار بين       . لحة، ومدى ثبات هذه المصا    "حماس"و

  . مع جولة الفروف، بحد ذاتها بعثت السرور في نفس الوزير الروسي
يتزايد عـدد البلـدان   "وبعد إطالعه الصحفيين على مباحثاته مع خالد مشعل، أكد الفروف في دمشق أنه       

ونلمـس  . وهذا يجري تدريجيا وإن كان ببطء     ... لفلسطينيالتي تعي ضرورة إعادة الوحدة إلى الصف ا       
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ولربما يعتبـر   ". وهذا موقف واقعي، وبراغماتي ومسؤول    . هذه المشاعر في أوروبا وفي مناطق أخرى      
ولم يوضح الفروف   . هذا التصريح أحد أهم ما أدلى به الوزير الروسي خالل جولته في الشرق األوسط             

  . التي يدور الحديث حولهافي نفس الوقت البلدان والمناطق 
وتجدر اإلشارة إلى أن السياسيين اإلسرائيليين لم يرفضوا اللقاء مع الفروف، بالرغم من أنه التقى عشية                

فقـد تعرضـت كافـة لقـاءات        . ١ذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، عدوهم رقم           
  . لالفروف ومشعل في السابق إلى انتقاد الذع من جانب إسرائي

وعلى ما يبدو أن ما حمله الفروف من دمشق بعد المباحثات مع مشعل الذي يقيم هناك وبعد اللقاء مـع                    
ونفذ الفروف بهذه الصورة مهمته الرئيسية، مهمة       . الرئيس السوري بشار األسد، ثمين جدا لإلسرائيليين      

  .  في االنتظاروموسكو ستبقى. اإلقليميين" الالعبين"ويتوقف كل شيء اآلن على  . الوسيط
  
  المطلوب من قمة دمشق تشكيل لجنة عربية لرعاية المصالحة الفلسطينية: يوسفأحمد  .٢

 إسماعيلحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال         أ.كد د  أ : وليد عوض  -رام اهللا   
ـ  بدمشق بتشكيل لجنـة    مس بأن حماس تطالب الزعماء العرب في قمتهم القادمة          أ "القدس العربي "هنية ل

ن اسـتمرار االنقـسام     أ من    يوسف  تنفيذها، وحذر  ى عل ، واإلشراف عربية لرعاية المصالحة الفلسطينية   
  . بالقضية الفلسطينية كبيراًالفلسطيني يلحق ضرراً

ن تأخير انتهاء تلك المحادثات يأتي فـي سـياق          أ إلى يوسف   أشاروعن المحادثات الفلسطينية في اليمن      
 . فـي الـيمن    إليهـا  تفاهمات يتم التوصل     أية تنفيذ   ى تشكيل لجنة عربية تشرف عل     ى عل  حماس إصرار

 إلى لتأجيل الجلسة الختامية     أدى توقيع وثيقة تفاهم في اليمن الخميس مما         ىوحول عدم موافقة حماس عل    
ة اليمنية   المبادر أنوضح يوسف   أو  الطرفين طلبا مهلة للتشاور مع قياداتهم،        إن قال يوسف    ،اليوم السبت 

 عليها وليس لنـا اعتراضـات علـي         إلجاباتلم ترفض من قبل حماس بل يوجد لدينا تساؤالت بحاجة           
 ما كانـت عليـه قبـل منتـصف     إلى األوضاع إعادةوبشأن ما ورد في المبادرة اليمنية بشأن   .المبادرة
 هنية، وقال انه لن يتم       حكومة الوحدة المقالة برئاسة    إلى العودة   إلى يونيو الماضي المح يوسف      /حزيران

 الوضع الذي كان سائدا قبل منتصف حزيران        إلى العودة   ى ما تم االتفاق عل    إذاالتنازل عن تلك الحكومة     
  .الماضي

  ٢٢/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الموافقة على المبادرة اليمنية تعني أن تتراجع حماس عن انقالبها: عريقات .٣

ف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات        قال مسؤول مل  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
إن الموافقة على المبادرة اليمنية تعني أن تتراجع حماس عن انقالبها وتعلن أنها ستعيد كل المؤسـسات                 "

اإلعالن عـن قبـول     "، مشددا على أن     "للشرعية الفلسطينية، وذلك يكون بإجراءات عملية على األرض       
". نريد أفعاالً وليس أقواالً أو أنـصاف حقـائق        : "، وأضاف "ا فعلياً ال يمثل شيئا    المبادرة من دون ترجمته   

من أن العودة إلى ما قبل الحسم العسكري تعني عـودة حكومـة الوحـدة               " حماس"وردا على ما أعلنته     
  ".ال حوار قبل التراجع عن االنقالب وال داعي للتالعب بالكلمات: "الوطنية، قال

  ٢٢/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  شاورات جادة لتوسيع الحقائب الوزارية وتعيين وزراء جدد في حكومة هنيةم .٤

 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة وخاصة بشبكة فلـسطين         :غزةمن   ٢١/٣/٢٠٠٨فلسطين اآلن   نشرت  
اآلن أن هناك مشاورات حثيثة تجري هذه األيام لتوسيع الحقائب الوزاريـة وتعيـين وزراء جـدد فـي         

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكـشف        . هنية في قطاع غزة    إسماعيلاسة  الحكومة الفلسطينية برئ  
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 شهور والحكومة بغـزة     ٩عن اسمها لشبكة فلسطين اآلن أن السبب وراء ذلك يرجع لمرور قرابة تسعة              
 .مقتصرة على عدد من الوزراء، بعد قرار الرئيس عباس بتشكيل حكومة برئاسة سالم فياض بـرام اهللا                

 ذاتها أن كافة الوزراء في حكومة هنية تحملوا عبئاً ثقيال على مدار أشهر من خـالل                 وأشارت المصادر 
رية التي شغلوها وأداروا عملهم بشفافية وجد واجتهاد ومـسؤولية عاليـة ترتقـي              اتسلمهم للمكاتب الوز  

وأكدت المصادر ذاتها أن رئاسة الوزراء عرضت على بعـض الشخـصيات             . الصحيح اإلداريبالعمل  
 .ركة بتسلم حقائب وزارية في الحكومة برئاسة هنية، وقد أبدت استعدادها المبدئي لهذه المـشاركة              المشا

ورجحت المصادر إلى إمكانية عرض التعديل الوزاري على المجلس التشريعي لنيل الثقة، غيـر أنهـا                
يل الـوزاري   ذهبت إلى القول بأن التشريعي سيد نفسه، وهو من يقرر الموافقة على والتعامل مع التعـد               

  .الجديد أم تركه للحكومة ذاتها
قال مسؤول  : هيثم تميمي  و  نضال المغربي  ،غزة نقالً عن مراسليها في    ٢١/٣/٢٠٠٨رويترز  وأوردت  

عرض رئـيس  . هناك مشاورات لتوسيع الحكومة التي يقودها هنية   " لرويترز   المقالة  حكومة  المقرب من   
 أولـي ية المشاركة في الحكومة وعبروا عن اسـتعداد         الوزراء في غزة على بعض الشخصيات الفلسطين      

  ."للمشاركة
.  غير قانوني وضد شرعية الـسلطة الفلـسطينية        اإلجراءرير المتحدث باسم فتح هذا      عاواعتبر فهمي ز  

  .وقال إن هنية يوسع الفجوة بين الحركتين
  
   حكومة فياض باقية حتى موعد االنتخابات التشريعية القادمة":المنار" .٥

ـ    قال مص  أن حكومة سالم فياض، باقية حتى موعـد االنتخابـات          ) المنار(در فلسطيني رفيع المستوى ل
 القادمين، ويرجح المصدر عقـدها فـي شـهر آب           األسبوعينالتشريعية التي سيعلن عن موعدها خالل       

 الحكومة يحظى بالدعم والتأييد محليا ودوليا، وأنهـا حققـت نجاحـات             أداءوأضاف المصدر أن     .القادم
 خطـوات كثيـرة     أنجزت وقد   ،عديدة رغم الظروف االستثنائية الصعبة التي تمر بها الساحة الفلسطينية         

 .على صعيد معركة البناء الداخلي
  ١٩/٣/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 

  
  "فوضى االنتفاضة"األراضي الفلسطينية تكافح إرث ... فساد وميليشيات وتهريب وتزوير .٦

الفلسطينيون في الضفة الغربية خالل سنوات االنتفاضة الماضية على بدء           اعتاد   : محمد يونس  -رام اهللا   
 االجتماعيـة   األزمةلكنهم اليوم يبدأونها بأنباء تكشف عمق       . نباء الشهداء والدم  أ إلىنهاراتهم باالستماع   

فساد في مستويات مختلفـة وتهريـب وتزويـر         : الناجمة عن العيش نحو عقد من الزمن من دون قانون         
 . فاسدة بما فيها رغيـف الخبـز       أغذية المزمنة، وتسويق    األمراضدوية عالج   أ إلىوصل حتى   بضائع  
 الهاتف الخلوي المهربة    أجهزة الماضي العثور على كمية كبيرة من        األسبوع نهاية   إسرائيل إعالنوفجر  

ن، ردود رد مـن األ  عبوره الحدود قادمـاً أثناءفي سيارة رئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح،  
فعل شعبية واسعة تراوحت بين الغضب على فساد لمسه المواطن في المستويات المختلفة للـسلطة منـذ                 

 الهاتف الخلوي عن    أجهزةتأسيسها، وبين السخرية المرة، في حين روج ظرفاء نكاٍت ال حصر لها عبر              
  .مسؤولين كبار ارتبط تاريخهم بحوادث فساد وفضائح

ية شهدت تطورا الفتاً في البناء المؤسسي والقانوني والنشاط االقتصادي أواخر            الفلسطين األراضيوكانت  
، حدثت انهيارات واسعة فـي      ٢٠٠٠ سبتمبر عام  /التسعينات، لكن خالل االنتفاضة التي اندلعت في أيلول       

 تحـت   األمنيـة  ضـعفت المؤسـسة      إذالمجاالت المختلفة، خصوصا البناء المؤسسي وسيادة القـانون،         
وزاد من ضعف هذه المؤسسة التي فاق عدد العاملين فيها عدد العـاملين              . المتتالية يةسرائيلاإلالضربات  

 تسربت  إذاختالط عملها بعمل الميليشيات المسلحة،      ) ألف ٧٠ إلى ألف ٩٠(في المؤسسة المدنية برمتها     
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مي، وأخـذت تمـارس      الميليشيات التي حل قانونها رويدا رويدا محل القانون الرس         إلى كبيرة منها    أعداد
وترافق ضعف وتفكك المؤسسة    . سلطتها الخاصة التي سرعان ما تحولت سيفاً مسلطاً على رقاب الناس          

  . مع شيوع حال من الفوضى العامة شملت غالبية أوجه العمل ومناحي الحياةاألمنية
  حكومة فياض

 /تشكيل حكومة فياض في حزيـران     لكن تحوالً الفتاً بدأ يظهر في المشهد اليومي في الضفة الغربية بعد             
 اتخذت حكومته سلسلة خطوات متحررة من الضغوط ومن مراكز القوى الداخلية            إذيونيو العام الماضي،    

 المجتمع في سنوات االنتفاضة التي ظهرت فيها        أصابكشفت حجم الخراب الذي     " فتح"في السلطة وفي    
  ".تجار الحرب" عليها مجتمعات مرت في تجارب مماثلة اسم أطلقتطبقة 

ورغـم  .  فـرض القـانون    وإعادة،  األمن أجهزة بناء   وإعادةأولى خطوات فياض كانت حل الميليشيات       
ففـي  .  تكشف يوميا عن حوادث تهز الرأي العام الفلسطيني        أنها إالالعقبات التي تواجهها هذه الخطوات،      

 أمراضة باهظة الثمن لعالج     نابلس، كُشفت أخيرا عصابة عملت طوال السنوات الماضية في تزوير ادوي          
  .مزمنة مثل السرطان والقلب
  طحين فاسد وأدوية مهربة

 في حي الرام فـي      أما.  نفسها، كُشف تزوير تاريخ صالحية كميات كبيرة من الطحين الفاسد          نابلسوفي  
 وقال الناطق .  المهربة المعدة للتسويق في مدن الضفة      األدويةالقدس، فضبطت السلطة كميات كبيرة من       

 المهربـة   األدوية الفلسطينية شهدت ارتفاعاً في االتجار في        األراضي إنباسم الشرطة عدنان الضميري     
 األدويـة  قيمـة    إن الوقائي في رام اهللا      األمن مسؤول في جهاز      وأضاف .والفاسدة في السنوات األخيرة   

  .دوالر الماضي تقدر بنحو عشرة ماليين األسبوعالمهربة والمزورة التي ضبطها الجهاز 
 أن انه يعتقد    إالتطالب الرئيس عباس بإجراء تعديالت على حكومة فياض،         " فتح"وكانت مراكز قوى في     

  .األصوات تضعف هذه األخيرةالحوادث 
  ٢٢/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  "المبادرة اليمنية"اليوم وسط تشكيك بنجاح " حماس"و" فتح"استئناف الحوار بين  .٧

 -مهيوب الكمـالي  ،  رام اهللا  ونقالً عن مراسلها في      صنعاء،من   ٢٢/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية    ذكرت
للتوصل إلى  " حماس"و" فتح"تُستأنف في صنعاء اليوم السبت، جهود الوساطة اليمنية بين وفدي            :وكاالت

 اتفاق ينهي األزمة بين الجانبين في إطار المبـادرة          إلىآلية واضحة النطالق الحوار بينهما، والوصول       
" فيتـو "إن هناك   " حماس"بادل الطرفان اتهامات بعرقلة المفاوضات وشككا في نجاحها، وقالت          اليمنية، وت 

  .أميركيا على الحوار
من مصادر مطلعة في صنعاء، أن الجانب اليمني عكف أمس، على وضع مخرج لنقطة              " االتحاد"وعلمت  

ع في غزة إلى ما كانت عليـه        مهمة هي البند األول من المبادرة اليمنية الذي ينص على العودة باألوضا           
والتقيد بمـا التزمـت بـه منظمـة         . م أى قبل سيطرة حماس على قطاع غزة       ١٣/٦/٢٠٠٧قبل تاريخ   

  .التحرير، وإجراء انتخابات مبكرة رئاسية ومجلس تشريعي
ووصفت المصادر هذا البند بأنه العقدة المستعصية التي تهدد بنسف كل المبادرات والجهود التي بـذلت                

  الصدع الفلسطيني، مؤكدة في الوقت نفسه عدم فشل وساطة اليمن خصوصاً لرأب 
 نجاح محادثات المصالحة رغم االتفاق على مد المحادثات         إمكانيةأمس،عن تشككها في    " حماس"وأعربت  

" فتح"منظمة التحرير الفلسطينية و   "في قطاع غزة    " حماس" طه وهو متحدث باسم      أيمنيوماً إضافيا، وقال    
  ". اتفاق بأي طريقة كانتإلى التوصل إلفشالتسعيان 
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غير " فتح"أنا أعتقد أن    . وحدها تتحمل المسؤولية  " فتح"هم ليسوا جديين واذا حدث اي فشل فان         "وأضاف  
 -أميركيا ضد الحوار الفلسطيني     " فيتو"معنية بالحوار، والرئيس الفلسطيني غير معني بالحوار ألن هناك          

  ".الفلسطيني
سامي خاطر عضو المكتب الـسياسي      أن  : صنعاءمن   ٢١/٣/٢٠٠٨لفلسطيني لإلعالم    المركز ا  ونشر
لقد أعلنا ترحيبنا بوضوح، وموافقتنـا علـى         " قال   ، وعضو وفد الحركة المفاوض في اليمن      "حماس"لـ

الحوار بين حركتنا وفتح على أن تكون نقاطها السبعة أجندة للحوار، غير أن عزام األحمد الذي قـال إن                   
علـى  ) لـرئيس الـسلطة محمـود عبـاس       (لم توافق على المبادرة أربع مرات، أعقبه تصريح         حماس  

 أي انتهاء فترة    ٢٠٠٨ستستمر حتى نهاية العام     ) يسرائيلالعدو اإل (الفضائيات أن المفاوضات بينه وبين      
  ".رئاسة بوش، وقد راهن على ذلك

رسل وفداً من منظمة التحرير وهو غير       لقد أ "، وقال   "حماس"وأكد خاطر أن عباس يناور في الحوار مع         
معني بالحوار ونحن معنيون بالحوار طلباً للمصلحة الفلسطينية وبهذا الحوار سنظل مخلصين لمـا فيـه                

  ".مصلحة هذا الشعب الذي يتعرض إلشكال التعذيب والترهيب والقمع
تـصور السـتئناف     (بعنوان" حماس"أن المبادرة اليمنية جاءت إلى      " قدس برس "وأوضح خاطر لوكالة    
، وبالتالي فإننا فوجئنـا  ٢٠/٢/٢٠٠٨واشتملت على سبع نقاط ومؤرخة بتاريخ      ) الحوار بين فتح وحماس   

بوجود وفد باسم منظمة التحرير وقلنا لهم المبادرة هي بين فتح وحماس وأما بقية فصائل منظمة التحرير                 
ثم ما قيـل عـن أن       "، واستطرد قائالً    "لناشبةفال مشكلة بينها وبين حماس كما أنها غير معنية بالمشكلة ا          

حماس رفضت التوقيع على المبادرة نحن رأينا أن المبادرة من خالل عنوانها هي تصور وليست صـكاً                 
  ".مطلوب التوقيع عليها

  
   تتبنى هجوماً مسلحاً جنوب نابلس "كتائب األقصى" .٨

كانت تمر بالقرب مـن بلـدة بيتـا         " يةيلإسرائ"هاجم مسلحون فلسطينيون، أمس، حافلة      : رام اهللا، نابلس  
جنوب نابلس شمال الضفة، من دون أن تعلن قوات االحتالل عن وقوع إصابات، وتبنت العملية كتائـب                 
األقصى مجموعات الشهيد عماد مغنية، في حين ردت قوات االحتالل بفرض طوق كامل علـى البلـدة                 

  .حام البلدةوأغلقت جميع مداخلها بالسواتر الترابية، وقامت باقت
  ٢٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   بغزة في انفجار داخلي"القسام " مناستشهاد مقاتل .٩

الجمعة فـي   " كتائب القسام "عناصر   مصادر طبية فلسطينية عن مقتل احد         أعلنت : أشرف الهور  -غزة  
ـ       ىاشطيها، وقض  حمودة أحد ن   إن "القسام"وقالت   . ساعة الماضية  ٢٤انفجار داخلي، يعتبر الثاني خالل ال

 حمودة قضى خالل انفجار عرضي أثناء تدريبات كانـت          إنوقالت مصادر محلية     .خالل مهمة جهادية  
 . تجريها كتائب القسام في أحد المواقع العسكرية جنوب قطاع غزة

  ٢٢/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  " عين الحلوة"مخيم في " جند الشام"و" فتح"اشتباكات بين : لبنان .١٠

اشتعل الوضع األمني في المخيم مساء أمس واتخذ مباشرة شكل اشـتباكات عنيفـة              : عيم رأفت ن  -صيدا  
 تنظيم جند الشام، بدأت عنيفة واسـتمرت متقطعـة وأسـفرت فـي              نبين مقاتلي حركة فتح وآخرين م     

بدأت على أثر إقدام مجموعة من جند الشام يتقدمها المـدعو           وقد  . معلومات أولية عن وقوع جريح لفتح     
لسحمراني على مهاجمة مقر لحركة فتح في حي الطيري في محيط سوق الخضار داخل المخيم               غاندي ا 



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                   ١٠٢٦:         العدد                  ٢٢/٣/٢٠٠٨سبت ال: التاريخ

وعلى أثر اندالع االشتباكات نزحـت مئـات         .وألقت باتجاهه قنبلة يدوية وأطلقت رشقات نارية رشاشة       
  . العائالت الفلسطينية من المخيم باتجاه مدينة صيدا

ور جرت على اثر اندالع االشتباكات اتصاالت مـن قبـل           وعلى صعيد المعالجات للوضع األمني المتده     
بعض القوى الفلسطينية واللبنانية ولجنة المتابعة المنبثقة عن القوى الموجودة في المخيم وشـملت هـذه                

 النـار   إطالق في المخيم من أجل وقف       اإلسالميةاالتصاالت قيادتي فتح وعصبة األنصار وبعض القوى        
  . النار الذي لم يصمد سوى لعشرين دقيقةإطالق، ولكن لم تنجح في وقف وسحب المقاتلين من الشوارع

االشتباكات كانت اندلعت بعد يوم طويل من التوتر الشديد واستنفارات مسلحة متبادلة شهدها المخيم بـين                
فتح وجند الشام وذلك على خلفية قيام قوة من حركة فتح باعتقال أحد عناصر جند الشام السابقين وهـو                   

  .  السلطات اللبنانيةإلىوتسليمه )  عاما٤٧ً(سطيني حسام سليم معروف الفل
ـ      ، والقيادي في فتح،   قال القائد العام للكفاح المسلح الفلسطيني     و " المـستقبل " في لبنان العميد منير المقدح ل

إن توقيف وتسليم معروف تم بناء لطلب من السلطات اللبنانية كونه مطلوب في قـضايا أمنيـة خـارج                   
  . دون أن يوضح طبيعة هذه القضاياخيم وداخله منالم

  ٢٢/٣/٢٠٠٨المستقبل 
  
  "إسرائيل" في خالفات حادة على السلطة بين أقطاب الحكم .١١

ية النقاب عن وجود خالفات حادة تعصف       إسرائيلكشفت تقارير   : وكاالت  - محمد جمال  -القدس المحتلة   
السلطة والنفوذ واالستعدادات لالنتخابات في العـام       ية وأقطابها المتنازعة على     سرائيلبأركان الحكومة اإل  

( وقالت التقارير ان اهم هؤالء االقطاب اولمرت ووزير دفاعه باراك وكذلك بشكل خفي داخـل                . المقبل
بين اولمرت ولفني باالضافة إلى خالفات بين اشكنازي وباراك، مشيرة إلى فقدان بـاراك لقـب                ) كديما  

ط الصواريخ الفلسطينية وتعاظم الضغوط الشعبية للخروج بعملية عـسكرية          سيد االمن بعد استمرار تساق    
" ية عن مصادر قريبة من باراك قولها        إسرائيلونقلت مصادر   . واسعة ما افقده الكثير من رصيده االمني      

ان الفترة الحالية هي األسوأ بالنسبة له حيث تأكد التهديد بعملية واسعة ضد غزة يوما بعد يوم واصـبح                   
ية يقـضم   إسـرائيل يدا فارغا من اي مضمون وال أنياب له وكل صاروخ فلسطيني يسقط على مدينة               تهد

  .وهذا االمر يضايقه ويزعجه" سيد االمن "قطعة من صورة 
 ٢٢/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   ترفض االقتراح الروسي عقد مؤتمر يشكل استمرار لمؤتمر أنابوليسإسرائيل .١٢

ية أن أولمرت أبلغ الفروف في لقائهمـا فـي القـدس            إسرائيلير صحافية   افادت تقار :  الحياة - الناصرة
 االقتراح الروسي عقد مؤتمر يـشكل اسـتمراراً لمـؤتمر           إسرائيلالمحتلة مساء أول من أمس، رفض       

 بـررت   إسـرائيل ووفقاً لهذه التقارير، فـإن      . أنابوليس ويتناول بحث مصير الجوالن السوري المحتل      
 جدوى من عقد المؤتمر إذا لم نضمن مسبقاً تحركـاً جـدياً فـي المفاوضـات                 ال"رفضها المؤتمر بأن    

، وأنها ال تستسيغ رغبة روسيا في التركيز على استئناف المـسار التفاوضـي              "يةسرائيل اإل -الفلسطينية  
أن اولمـرت   " هآرتس"مع ذلك، أشارت صحيفة     . ي المتوقف منذ نحو ثماني سنوات     سرائيل اإل -السوري  
  .باب تماماً أمام بحث سبل التقدم في المسار السوريلم يغلق ال

  ٢٢/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  ي من صفقات األسلحة الروسية لسوريةإسرائيل" قلق" .١٣

ية، أمـس إن أولمـرت،      سرائيلقالت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة اإل      :   برهوم جرايسي  - الناصرة
وزعم  ".صفقات األسلحة الروسية لسورية    من   إسرائيلقلق  "أبلغ الفروف في لقائهما، أول من أمس، بـ         
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أولمرت، أن سورية تنقل قسما من األسلحة التي تشتريها من روسيا لحزب اهللا اللبناني، األمر الذي نفـاه     
  .ضمنا الفروف، وقال إنه ليس لدى روسيا معلومات حول نقل أسلحة لحزب اهللا

  ٢٢/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
 
  تمر دولي للتصدي إليرانركل على مؤياتفاق بين أولمرت وم .١٤

 وألمانيا اتفقتا على عقـد مـؤتمر        إسرائيلية أن   إسرائيلأفادت تقارير صحافية    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ركل رحبت خـالل    يأمس أن م  " هآرتس"وذكرت صحيفة   . دولي قريباً للتصدي للبرنامج النووي االيراني     

لحشد الرأي العام الدولي لممارسـة ضـغوط         بفكرة اولمرت عقد مؤتمر دولي يكرس        سرائيلزيارتها إل 
على ايران واتخاذ إجراءات وخطوات تصعيدية ضدها، فضالً عن العقوبات الدولية التي أقرها مجلـس               

 والمانيا اتفقتا على الـشروع      إسرائيلوقالت الصحيفة إن     .األمن إلرغامها على وقف مشروعها النووي     
روعهما مثل الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين       في محاولة إقناع دول أخرى لالنضمام إلى مش       

 تأمل في أن تشارك في المؤتمر دول عربية تـشعر           إسرائيلوتابعت أن   . وروسيا ودول اوروبية أخرى   
أنها مهددة تحت وطأة المشروع االيراني، مثل المملكة العربية السعودية واإلمـارات العربيـة المتحـدة                

  .ومصر واألردن
  ٢٢/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  ية توافق على أن تزود روسيا السلطة بمدرعات دون مدافع رشاشةسرائيلالحكومة اإل .١٥

ية وافقت يوم أمس على أن تزود روسيا السلطة الفلسطينية          سرائيلذكرت صحيفة هآرتس أن الحكومة اإل     
أخرى  مدرعة   ٢٥ مدرعة في الفترة القريبة شريطة أن ال تكون مجهزة بمدافع رشاشة، وتخزين              ٢٥بـ  

جاء ذلك خـالل لقـاء وزيـر         . بشأنها بناء على مدى التنسيق األمني      إسرائيلفي األردن على أن تقرر      
  .ي إيهود أولمرت يوم أمسسرائيلالخارجية الروسي سيرجي الفروف ورئيس الوزراء اإل

  ٢١/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  ي يحذر من تحرك عرب الداخلإسرائيلوزير  .١٦
ي بنيامين بن أليعازر امس، عن اعتقاده بـأن         سرائيلرب الوزير اإل  أع :وكاالت-االتحاد -تل أبيب -غزة

إذا لم تسرع   " حماس"و" فتح" قد تجد نفسها أمام حركة قومية لمواطنيها العرب إلى جانب حركتي             إسرائيل
ية عن بن اليعزير القول إن اإلفراج       سرائيلونقلت اإلذاعة اإل  . وتيرة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين    

هـو  "مروان البرغوثي في نطاق صفقة لإلفراج عن شاليط المحتجز في غزة            " فتح"لقياي في حركة    عن ا 
أن "وأوضح خالل لقاء مع رؤساء الصناعات التابعة للقـرى التعاونيـة الكيبوتـسيم             ".يةإسرائيلمصلحة  

قودة وله قـدر    في الشارع الفلسطيني وهو قادر على تنفيذ االتفاقات المع        " أبو مازن "البرغوثي أقوى من    
  ".من النفوذ على حماس

  ٢٢/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
 
  عقب الكشف عن انبعاث مواد مسببة للسرطان في مقصورة القيادةF-16وقف طلعات طائرة  .١٧

 من  F-16ي، إلعيزر شكيدي، تعليمات بوقف طلعات الطائرات الحربية         سرائيلأصدر قائد سالح الجو اإل    
وذكـرت   .جود تسرب لمواد مسببة لمرض السرطان إلى مقصورة القيـادة         بعد أن تبين و   " صوفا"طراز  

ية أن طياري هذا النوع من الطائرات اشتكوا مؤخرا من انبعـاث روائـح غريبـة فـي      إسرائيلمصادر  
  .مقصورة القيادة، فأجريت على إثر ذلك فحوصات لمعرفة مصدرها
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ببة للسرطان إذا تعـرض لهـا اإلنـسان         التي تصنف على أنها مس    " فورمالدهين"وتبين وجود مادة الـ     
  .بتركيز عال

  ٢٢/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  لدى الفاتيكان يحرض األوروبيين ضد المهاجرين المسلمين" إسرائيل"سفير  .١٨

لدى الفاتيكان عوديد بن هور هجوما عنيفا على المهاجرين المسلمين          " يسرائيلاإل"شن السفير   : آي.بي.يو
بن هور قوله في محاضرة ألقاها في الجامعـة األمريكيـة برومـا             عن  " أكي"ونقلت وكالة    .في أوروبا 

وانتقد ما  ". للمسلمين أجندات مختلفة، وقد بدأوا بالتحول الى تهديد حقيقي للسالم والديمقراطية في أوروبا            "
. فـي بالدهـم   " بسلوك االيطاليين المتساهل الذي يشبه سلوك النعامة في تعاملهم مع المـسلمين           "وصفه  

وانتقد بـن هـور تغطيـة اإلعـالم          ".الجحيم) للمسلمين(بغي على الناس هنا أن يخلقوا لهم        ين"وأضاف  
ما زالت تعالج الجرحى من غزة في المستـشفيات         " إسرائيل"، وقال ان    "يسرائيلاإل"للصراع الفلسطيني     

 فـي   التي تدير قطاع غزة أرسلت جرحى أصيبوا بجراح خطيرة لكي يموتوا          "، وان حماس    "يةسرائيلاإل"
لكننا نجحنا في إنقاذ معظمهم وعلى الرغم من ذلك فال أحـد            "وأضاف  ". لتقدم عنا صورة سيئة   " إسرائيل"

 ". يكتب عن هذا
  ٢٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تزود طائرات الركاب بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ" إسرائيل" .١٩

آذار / مضادة للـصواريخ خـالل مـارس      تزويد طائرات الركاب المدنية بأنظمة      " إسرائيل" تعتزم   :ب.ا
" يةإسـرائيل " عقب اسـتهداف طـائرة ركـاب         ٢٠٠٢وبدأ العمل على هذه األنظمة منذ العام ،       . الحالي

" يةسـرائيل اإل"رغم أن الطائرة لم تصب إال أن الحكومة         . بصواريخ بعد إقالعها من مطار ممباسا الكينية      
 . صاروخية مشابهة لتلك المستخدمة في سالح الجـو        قررت تزويد طائرات الركاب المدنية بأنظمة دفاع      

وقال مسؤولون في وزارة الحرب ان األنظمة المضادة تطلق شعالت حرارية تضلل آلية التتبع الحراري               
وأشاروا الى أن هذه األنظمة ستركب أوالً على الطائرات         . في الصواريخ التي يتم إطالقها على الطائرة      

وذكر هؤالء المسؤولون ان    . عتبر خطرة خاصة في إفريقيا وأجزاء من آسيا       التي تسافر الى مدن وبلدان ت     
 . هذه األنظمة سيكتمل تركيبها قبل نهاية الشهر الحالي

  ٢٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  شاركوا بمسيرة درب اآلالم في القدسمن المسيحيين اآلالف  .٢٠

سره في مدينـة    أيك الذين اتوا من العالم ب     شارك االالف من المسيحيين الكاثول    :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
فـتح  قـد   و. القدس القديمة في درب االالم بمناسبة الجمعة العظيمة، رافعين الصلبان ومرددين الصلوات           

ممثلون لعائلتي نسيبة وجودة الفلسطينيتين المسلمتين اللتين تحتفظان بمفاتيح كنيسة القيامة منـذ القـرن               
بطريرك ميشال صباح للمـرة     الترأس  فيما  . مام الحجاج أذ الصباح الباكر    بواب الكنيسة من  أالثالث عشر،   

  .االخيرة صالة الجمعة العظيمة قبل انتهاء خدمته بمناسبة بلوغه الخامسة والسبعين عاماً
  ٢٢/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
 خطيب األقصى يدعو إلى رأب الصدع وتعزيز الوحدة الوطنية  .٢١

 عبر الشيخ عكرمة صبري امس، عن دعمه للجهود المبذولة لرأب الصدع والخروج من :وفا -القدس 
ودعا في خطبة صالة الجمعة بالمسجد األقصى، إلى التوقف عن  .األزمة الراهنة في الشارع الفلسطيني
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تجاهل حقوق العرب  ولفت من جهة أخرى إلى أن .عبر وسائل اإلعالم التراشق اإلعالمي والكالمي
  .مين، والقرارات الدولية بشأن القدس، يزيد األمور تعقيدا أكثر وأكثروالمسل

  ٢٢/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  االحتالل ينقض اتفاقه مع أسيرة من الخليل ويجدد اعتقالها إدارياً للمرة السابعة .٢٢
 للمرة ية اعتقال األسيرة نورا الهشلمون من مدينة الخليل إدارياًسرائيل جددت المخابرات اإل:الخليل

أجرته معها لجنة من كان من المقرر اإلفراج عنها منتصف الشهر الجاري بحسب اتفاق بعد أن السابعة، 
 على التجديد اإلداري  لفك إضرابها المفتوح عن الطعام الذي خاضته احتجاجاًيةسرائيلسلطة السجون اإل

  كما أن األسيرة.لوعةولى حزن إهم باإلفراج عنها أملفرح أطفالها الستة و حول مما. المتواصل لها
  . على هذا التجديد التعسفي بحقهااًاحتجاج،  عن الطعام جديداًأعلنت إضراباً

  ١٩/٣/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  
  ١١٥ارتفاع حصيلة شهداء الحصار من المرضى إلى  .٢٣

فـي قطـاع غـزة،      أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد فلسطينيين مريضين          : رائد الفي  -غزة  
أمس، بفعل منعهما من قبل سلطات االحتالل من مغادرة القطاع لتلقي العالج، ما يرفع عدد الشهداء من                 

  . شهيدا١١٥ًالمرضى الذين فقدوا حياتهم جراء الحصار إلى 
  ٢٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  إسالميو األردن يعتبرون تصريحات ماكين إهانة لألردنيين  .٢٤

لحركة اإلسالمية في األردن، أمس، حكومة بالدها باتخاذ موقف واضح من تـصريحات             طالبت ا : عمان
مرشح الحزب الجمهوري النتخابات الرئاسة األمريكية السيناتور جون ماكين الذي اعتبر القدس عاصمة             

إهانـة  "واعتبرت، في بيان صدر عنها، انطالق مثل هذه التصريحات من األردن بمثابـة    ".  إسرائيل"لـ
ردنيين الذين يعلم ماكين ان القدس لديهم مدينة مقدسة محتلة تهون دونها األرواح وان المـس بحـق                  لأل

، مستهجنة صمت المستوى الرسمي إزاء ما حدث من الضيف الثقيل الـذي        "األمة بها مس بكل فرد منهم     
ن زيارة كبـار    وقال أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني أرشيد، إ          . ال يرحب به األردنيون   

مجرمي اإلدارة األمريكية المتطرفة لألردن ال تعود سوى بجملة من اإلهانات، وإنها تحمل معاني رمزية               
  . مزيد من الجرائم األمريكية في المنطقة المنكوبة باالحتالل والهيمنة األمريكيةإلىسلبية، وتؤشر 

  ٢٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ة نازحي نهر البارد جهود واستعدادات كبيرة إلعاد .٢٥

إن جهدا كبيرا بذل "قال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الحكومية، السفير خليل :  الخليج-بيروت 
من قبل جميع األطراف، أي األونروا ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والجيش، حتى استطعنا انجاز 

لجديد ما مكّن العائالت التي كانت مقيمة في البداوي تصليح عدد كبير من األبنية في مخيم نهر البارد ا
وأكد مكاوي إن هذه العودة مؤقتة إلى حين بناء المخيم القديم، حيث العمل جار ". من العودة إلى المخيم

أن الدولة اللبنانية استملكت األرض التي كانت ملكًا ألفراد، فهناك "بكل فعالية للتحضير لبنائه، الفتاً إلى 
 عائلة تملك أرض المخيم القديم وال نستطيع أن نبني شيئا إال بموافقتها وهنا كمنت الصعوبة، سبعمائة

  ". فأنجع طريقة كانت أن تستملك الدولة هذه األراضي
  ٢٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 "إسرائيليا"أحمد فتفت يستبعد الحرب األهلية ويرجح عدوانا  .٢٦
باب والرياضة أحمد فتفت حصول حرب أهلية لكنه رجح استبعد وزير الش: فادي الغوش - بيروت

بكل صراحة ال اعتقد ان الظرف الداخلي هو جو : "حرباً على لبنان قائالً" إسرائيل"احتمال أن تشن 
" إسرائيلي"أما بالنسبة للتعرض لعدوان . حرب أهلية، واللبنانيون كثيرو الحذر ويدركون خطورة ذلك

 ."فهذا امر محتمل
  ٢٢/٣/٢٠٠٨عكاظ 

   
  صريحة للحرب على لبنان " إسرائيلية"رواية " خيوط العنكبوت" .٢٧

يروي الكاتبان الصحافيان عاموس هارئيل وآفي " خيوط العنكبوت"في كتابهما :  وديع عواودة-حيفا 
، العامالن في ويستعرض المؤلفان" ٢٠٠٦على لبنان في يوليو " اإلسرائيلية"قصة الحرب "سخاروف 

سباب الفشل في لبنان المتعلقة بالجيش والحكومة وطريقة صناعة القرار وبتغير ، أ"هآرتس"صحيفة 
، "اإلسرائيلية"وتراجع قدراته وتأهبه للخدمة والتضحية، عالوة على تآكل قوة الردع " اإلسرائيلي"المجتمع 

ظة على ويعتبر الكتاب أن التصريحات العربية المتحف". إسرائيل"كما يشير لتبعات الحرب على مستقبل 
مصر والسعودية واألردن " (الرباعية العربية"تنم عن مخاوف " مغامرته غير المحسوبة"حزب اهللا و 

في المقابل يعتبر الكتاب أن الحرب أصابت . من تطلعات إيران للهيمنة على المنطقة) واإلمارات المتحدة
ه عن الشريط الحدودي وتفاقم حزب اهللا بجراح بالغة يستغرق عالجها مدة غير قصيرة، عالوة على إبعاد

" الوعد الصادق"خالفاته اللبنانية الداخلية، ويقتبس قول حسن نصر اهللا بهذا السياق حول إقدامه على تنفيذ 
  ".اإلسرائيلي"لو كان يعرف مسبقا خطورة الرد 

  ٢٢/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  قاهرةأطراف مصرية وثيقة الصلة بفتح تسعى لعرقلة التقارب بين حماس وال .٢٨

كشفت مصادر مطلعة عن أن أطرافا مصرية ترتبط بعالقات وثيقة مع حركة فتح تقف : أحمد عثمان
ية تشارك فيها حركة حماس لتوطين ربع مليون فلسطيني في إسرائيلوراء تسريب تقارير عن مؤامرة 

 أي تقارب بين  حركة فتح الرامية إلفسادإستراتيجيةسيناء، وذلك في إطار مساعي هذه األطراف لتنفيذ 
وشددت المصادر على أن مساعي فتح لعرقلة أي تقارب مع القاهرة هي التي تعطل . القاهرة وحماس

حاليا التوصل لتسوية الخالفات حول إدارة المعابر، فضال عن إنجاح المساعي المصرية لإلفراج عن 
ت إلى أن حركة حماس وأشار.  أسير فلسطيني١٠٠٠ مقابل شاليتي األسير جلعاد سرائيلالجندي اإل

أبدت تجاوبا في الفترة األخيرة مع العديد من المطالب المصرية، وخاصة الموافقة على تقديم تعهدات 
 على تهدئة إسرائيلية إذا وافقت سرائيلمكتوبة للقاهرة بوقف إطالق الصواريخ على المدن والبلدات اإل

 حماس طالبت بتطوير الحوار مع مصر وأوضحت المصادر أن. شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية
ليأخذ طابعا سياسيا بدال من تركيزه على الطابع األمني، وضرورة مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى 
فيه باعتبار أنه يصب في صالح المساعي المصرية إلعادة تطبيع األوضاع في األراضي المحتلة وعودة 

 أن القاهرة تفكر جديا في التعاطي بإيجابية مع مطالب ولفتت إلى. المياه إلى مجاريها بين حماس وفتح
 فلسطيني تشارك فيه أغلب الفصائل -حركة حماس، بل وتجاوز األمر بالدعوة لحوار فلسطيني 

على جانب آخر، قللت . للمساهمة في رأب الصدع الحادث في صفوف الجبهة الداخلية الفلسطينية
من التوتر بين مصر والسلطة الفلسطينية، على خلفية المصادر من أهمية ما يتردد عن وجود حالة 

امتعاض األولى من رفض الرئيس عباس الدخول في مفاوضات جادة مع حماس ترتكز على اتفاقي 
وأفادت المصادر بأن هناك قنوات حوار مستمرة بين القاهرة وفتح، والسيما مع . القاهرة ومكة المكرمة

من . رجوب، حرصا من القاهرة على استمرار هذه العالقاتقيادات من وزن محمد دحالن وجبريل ال
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جهته، أكد السفير عبد اهللا األشعل، الدبلوماسي والمحلل السياسي، في تصريحات خاصة، أن هناك بالفعل 
حالة من الجفوة بين القاهرة ورام اهللا بسبب تفضيل القيادة الفلسطينية المراهنة على خطب ود واشنطن 

يع المساعي المصرية لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وإعادة األوضاع إلى ما وتل أبيب، ورفض جم
  .قبل أحداث يونيو، وهو ما يعرقله عباس بشدة

  ٢١/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
   من أجل إبرام اتفاق سالم مع الفلسطينيينإسرائيلالسعودية ترى ضرورة الضغط على  .٢٩

اهل السعودي عبد اهللا أكّد لنائب الرئيس األميركي ديك ذكرت مصادر سعودية، إلى أن الع: وكاالت
 من أجل إبرام إسرائيلضرورة قيام الواليات المتحدة بالضغط على "تشيني، خالل لقائهما في الجنادرية، 

وأشار . قبل مغادرة الرئيس جورج بوش البيت األبيض مطلع العام المقبل" اتفاق سالم مع الفلسطينيين
  . إسرائيلى أن أية جهود لحظر االنتشار النووي ينبغي أن تشمل العاهل السعودي إل

  ٢٢/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  الرئيس اليمني يدعو فتح وحماس لتجاوز الخالفات .٣٠

دعا الرئيس اليمني علي عبد اهللا  : الوكاالت– غمدان اليوسفي، فرح سمير -صنعاء، القدس المحتلة 
اس إلى تجاوز خالفاتهما ووضع مصلحة الشعب صالح وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حم

جاء ذلك أثناء اجتماع صالح بالوفدين في صنعاء في إطار تفعيل المبادرة . الفلسطيني فوق كل اعتبار
اليمنية الستئناف الحوار بين الحركتين، وسط تبادل االتهامات بين الجانبين، وتحميل الطرف اآلخر 

من جهته قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي  ).سبأ(الة مسؤولية فشل الحوار وفق ما ذكرت وك
وأوضح القربي . إن التفاؤل بالتوصل التفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سابق ألوانه

  .أن هناك خالفات على بعض التفاصيل بين الجانبين
  ٢٢/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  ٢٠٠٨المصرية منذ مطلع  عبر الحدود إسرائيل الجئ أفريقي دخلوا ٢٨٠٠ .٣١

 عبر الحدود المصرية منذ إسرائيل الجئ أفريقي تسللوا إلى ٢٨٠٠يون أن نحو إسرائيلكشف مسؤولون 
ية على موقعها على اإلنترنت عن هؤالء سرائيلاإل" هآرتس"ونقلت صحيفة . مطلع العام الجاري

 يقدر بستة آالف إسرائيلفي دخول المسؤولين قولهم، إن إجمالي عدد الالجئين األفارقة الذين نجحوا 
ووفقًا للصحيفة، فإن عددا كبيرا من الالجئين يعيشون في تل أبيب حيث يقدر عددهم هناك بنحو . الجئ
 الجئ، مشيرة إلى أن الكثير منهم يعيشون في ظروف مزرية في مالجئ ومتنزهات منتشرة في ٢٦٠٠

 رون هولداي أعلن الثالثاء الماضي أنه سيتم وأشارت الصحيفة إلى أن عمدة تل أبيب. جنوب تل أبيب
  .نقل الالجئين إلى مجمع خيام جديد بظروف أفضل

  ٢١/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
   أيامترحيل فلسطينيي العراق العالقين على الحدود إلى السودان خالل: السفير السوداني .٣٢

 بالده قامت قبل إن محمد عثمان األردنكشف السفير السوداني المعتمد لدى :  نيفين عبد الهادي-عمان 
جنوب الخرطوم لتكون مقرا الستقبال ) سوبا( بتسليم المعنيين الفلسطينيين قطعة ارض في مدينة أيام

 انه سيتم إلى العراقية والسورية العراقية، مشيرا األردنيةالالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود 
 السودان إن السفير السوداني، في تصريح خاص، وأوضح.  الجئ في هذه المنطقةألفياستضافة قرابة 
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 األمم وموافقة بإشرافاتفق مع السلطة الفلسطينية على استضافة الالجئين العالقين على الحدود العراقية، 
  . قليلة جداأيام تتم عملية الترحيل خالل إن انه من المنتظر إلىالمتحدة، الفتا 

  ٢٢/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  رة إلستراتيجيته عمل البنك الدولي في الضفة وغزة خالل ثالث سنواتاللمسات األخي .٣٣

كشف البنك الدولي النقاب عن استكماله إستراتيجيته للعمل في األراضي الفلسطينية خالل الفترة             : رام اهللا 
 مليون دوالر سنوياً من موارد البنك الـدولي؛ لـدعم           ٤٠ والتي تتضمن تخصيص     ٢٠١٠ و ٢٠٠٨بين  

، منوهاً بأن مجلـس مـديري البنـك سـيدرس هـذه             ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لفلسطينية في العامين    الميزانية ا 
منعطـف مهـم للتنميـة      " بأنـه    ٢٠٠٨ووصف البنك الدولي العام      .اإلستراتيجية في شهر نيسان المقبل    

االسـتراتيجية المقترحـة    "وأشار إلى أن     ".االقتصادية واالستقرار المالي في الضفة الغربية وقطاع غزة       
فعلـى  .  على الهدفين التوأمين لخطة التنمية واإلصالح الفلسطينية، وهما االستقرار المالي والتنمية           تركز

المسار المالي، فإن العنصر المحوري هو إنشاء صندوق ائتماني لدعم ميزانيـة الـسلطة الفلـسطينية،                
مـسار  ": وقـال . ٢٠٠٨ مليون دوالر في تمويل الجهات المانحة فـي العـام            ١٠٠وصرف أكثر من    

االستراتيجية التنموية يبنى على المشروعات التنموية الحالية للبنك الدولي، التي تم فيها استثمار أكثر من               
  ".  مليون دوالر منذ منتصف التسعينيات، ويضيف مشاريع جديدة٥٠٠

 ١٦/٢/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
  Googleالمجلس اليهودي األعلى في ألمانيا يقاضي  .٣٤

 التابعـة لــ     Youtubeذكرت مصادر صحفية أن صورا بثت في شريط فيديو على موقـع             : لحمبيت  
google                أثارت غضب المجلس اليهودي األعلى في ألمانيا، وسيتقدم المجلس بـدعوى قـضائية ضـد ،
google                األميركية وهي اكبر مواقع البحث في االنترنت متهما إياه بالتحريض ونشر أفكـار عنـصرية 

مـا يـشيعه هـذا      : "ومن وجهة نظر شتيفان كريمر األمين العام للمجلس       . د اليهود والسامية  وعدائية ض 
الموقع يساهم في تأجيج العداء والعنصرية لذا يجب مالحقته قضائيا وتقدم المجلس بدعوى ضـده إلـى                 

  ". محكمة في هامبورغ
  ٢١/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   مليون دوالر للسلطة٥٠٠الحكومة الفرنسية تعلن تحويل مبلغ  .٣٥

 مليون دوالر للسلطة الفلسطينية وذلك وفقـا  ٥٠٠أعلنت الحكومة الفرنسية أنها قامت بتحويل مبلغ     : غزة
 ٥٠٠أن مساعدات بقيمـة  "وقالت . لخطة المساعدات التي اقرها مؤتمر باريس االقتصادي للدول المانحة       

 باريس الذي عقـد فـي       ع التي أقرها اجتما   مليون دوالر صرفت للفلسطينيين في إطار خطة المساعدات       
  ".  مليار دوالر٧,٧ديسمبر الماضي التي يبلغ إجمالي قيمتها 

  ٢٢/٣/٢٠٠٨دنيا الوطن 
  
   عاما١٥ًاإلسالم الديانة األولى في بروكسل بعد : صحيفة الليبر بلجيك .٣٦

 إلى ١٥ة البلجيكية بعد  إن الدين اإلسالمي سيصبح الديانة األولى في العاصم"الليبر بلجيك"قالت صحيفة 
 أسماء المواليد الجدد في بروكسل منذ - وبنسبة كبيرة - سنة من اآلن، كما أن اسم محمد يتصدر ٢٠

عن أوليفيي سرفي أستاذ علم االجتماع في الجامعة الكاثوليكية  "لوموند"نقلت صحيفة فيما  .٢٠٠١العام 
النائب االشتراكي في البرلمان إال أن  . مسلمونن حوالي ثلث سكان بروكسل في الوقت الحاضرأبلوفين، 

ن مشيراً إلى أعن المنطقة الناطقة بالفرنسية في بروكسل محفوظ رمضاني يشكك في هذه المعلومات، 
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الليبر إال أن صحيفة .  أنه هو نفسه ملحدوضحاًالمهاجرين من الدول اإلسالمية ليسوا كلهم مسلمين، م
إذا كان آباء الجيل األول من المسلمين لم يتميزوا بالتدين رغبة في "بلجيك استنتجت في دراستها أنه 

من % ٧٥ ويعتبر ما يناهز "االندماج، فإن شباب المسلمين في بلجيكا يسجلون عودة ملحوظة للدين
  .المسلمين في هذا البلد اليوم مطبقون لتعاليم دينهم

  ٢٢/٣/٢٠٠٨البيان 
  

   أنفقته على اآلخرينإذا السعادة تُشترى بالمال خصوصاً: باحثون .٣٧
نفاق مبلـغ   إن  أ ،دارة األعمال بجامعة كولومبيا البريطانية     وجد فريق بحثي في كلية هارفارد إل       :واشنطن

قد و .حساس بالسعادة بشكل ملحوظ   ن يعزز اإل  أ على شخص آخر يمكن      زهيد مثل خمسة دوالرات يومياً    
 حتى  ، أكثر سعادة حين أنفقوا المال على آخرين       نهم كانوا أ ، أمريكياً ٦٣٠أظهرت تجاربهم على أكثر من      

  .نفاق المال على أنفسهم سيجعلهم أكثر سعادةإن أذا كانوا يرون إ
  ٢١/٣/٢٠٠٨رويترز 

  
  من يصطاد اآلخر في مهرجان صنعاء الحواري؟.. أم عباس" حماس" .٣٨

  شاكر الجوهري
 النتائج تكون حتما ودائما مـن       نقرر ذلك اعتمادا على قاعدة أن      .حوار صنعاء لن يصل إلى توافق كامل      

والمقدمات التي لدينا تؤكد أن محمود عباس ما زال مصرا على رفـض الحـوار               . نفس جنس المقدمات  
  ".حماس"الجاد، والمصالحة مع 

  : وفد إلى صنعاء في ضوء العوامل التاليةإرساللقد قرر عباس 
يلين الفلسطينيين األكبر تكتيكيـا، وذلـك       تحول الموقف األميركي باتجاه استئناف الحوار بين الفص       : أوال

 في اطار التحضيرات التصعيدية     إسرائيلولضرورات التوصل إلى تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية         
ضد ايران، ولهذا السبب توجه عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية لتل أبيـب، بطلـب مـن                  

  .محمود عباس على ذمة األخير
ف الداعية الستئناف الحوار التي تم التعبير عنها في اجتماع اللجنـة التحـضيرية للمجلـس                المواق: ثانيا

  .الوطني الفلسطيني
، والجهـاد اإلسـالمي، وكـل    "حمـاس "رغم أن اللجنة التحضيرية شكلت في األساس على قاعدة عزل      

 إال أن عددا من      المجلس الوطني الذين حضروا المؤتمر الوطني الفلسطيني في دمشق،         وأعضاءالفصائل  
، وإن تباينـت    "حمـاس " اللجنة عبروا بشكل جلي وواضح عن ضرورة استئناف الحـوار مـع              أعضاء
  .الغايات

: من هؤالء عبد الرحيم ملوح نائب األمين العام للجبهة الشعبية الذي افتتح جلسة اللجنة التحضيرية قائال               
بد اهللا صالح في الجامعة العربيـة، وأقتـرح          لدعوة الرئيس علي ع    لالستجابة" حماس"أقترح دعوة قيادة    "

  ". المشاركة في المهرجاناالجتماععلى هذا 
  "..!المهرجان"الحظوا 

أنا مع  : "، صالح رأفت الذي قال    "الوطن" الذي نشرته    االجتماعوكان المتحدث التالي، وفقا لنص محضر       
  ".مجمل ما اقترحه عبد الرحيم ملوح

مطلوب أن نكسب شعبنا عن طريـق       . للقاء به " حماس" لدعوة قيادة    أدعو الرئيس : "وقال حسن الخريشا  
  ".معالجة الوضع الداخلي

  ".أثني على مقترحات ملوح: "وقال أحمد قريع
  ".أنا أقترح محاورة من في دمشق: "وقال غسان الشكعة
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عو قيـادة   مطلوب أن ند  . ال تريد مصالحة وطنية   " حماس"أنا أعتقد أن    ): "أبو ليلى (وقال قيس السامرائي    
  ".إلعالن قبول المبادرة اليمنية فوراً" حماس"

، والتكتكة إلحـراج    )المشاركة في المهرجان  (األقوال السابقة تتراوح بين تأييد الفكرة التي طرحها ملوح          
ما دام أبو ليلى يعتقد أنها ال تريد المصالحة، والدعوة الصادقة الستئناف الحوار الفلـسطيني ـ   " حماس"

  ؟..فماذا كان موقف عباس. الفلسطيني
فهـو قـال    .  بأكثر من صياغة، تقترب من فهم أبو ليلى للموقف         االقتراحالرئيس عبر عن موقفه حيال      

رفضتها، رغم أنها هي    " حماس"المبادرة اليمنية   ".."رفضتها" حماس"بالنسبة للمبادرة اليمنية نحن معها، و     "
ربما "وخلص من ذلك للقول     ..!". ألننا وافقنا عليها  ؟  ..التي أوعزت لليمن، وكتبت نصها، فلماذا ترفضها      

مشيرا إلى أنه هو من طلب مـن        "..الحديث عن الوحدة الوطنية خطأ، ولكن يمكننا أن نعمل على التهدئة          
  .عمر سليمان مدير المخابرات المصرية التوجه إلى تل أبيب بحثا عن تهدئة جديدة

  ..!إسرائيلمع " أن نعمل على التهدئة" المطلوب هو خطأ، في حين أن" حماس"إذا الوحدة الوطنية مع 
  .العمل على كسب تأييد الشارع من خالل مناورة تشكيل وفد محاور، ومناور في ذات اآلن: ثالثا

مسؤولية تفشيل الحوار بعد أن ظل يتحمل ذلك وحده طوال األشهر السابقة            " حماس"عباس قرر أن يحمل     
  .التي تلت الحسم العسكري في غزة

  ؟..لكن كيفو
  .، عمد إلى تشكيل وفد من منظمة التحرير الفلسطينية"فتح"بدال من أن يشكل وفدا من : أوال
  ".المشاركة في المهرجان"شكل الوفد برئاسة صالح رأفت، الذي وافق على مقترح ملوح بشأن : ثانيا
فـي اجتمـاع اللجنـة      واألحمد قـال    . في هذا الوفد هو عزام األحمد     " فتح"عين عضوا واحدا من     : ثالثا

حماس هي المشكلة، ويجـب     : "ي على قطاع غزة   سرائيلالتحضيرية حين كانت تناقش تصعيد العدوان اإل      
  ".وحماس ال تريد المصالحة.. أن ال نغير الحقائق، وهي أن هناك انقالبا عسكريا، وجريمة سياسية

" حمـاس "، وتحميـل    "رجـان المشاركة فـي المه   "إذا، فقد ذهب وفد منظمة التحرير إلى صنعاء بهدف          
  .مسؤولية تفشيل الحوار

لصنعاء لم تكونا بهدف التحاور معا، وإنمـا        " حماس"هنا يجب تسجيل أن زيارة وفدي منظمة التحرير و        
  .بهدف الحصول على فهم أفضل للمبادرة اليمنية من الرئيس علي عبد اهللا صالح

الرئيس اليمني، وبهدف توفير مناخات مالئمة لـ       لكن الوفدين على ما يبدو، قررا اللقاء نزوال عند رغبة           
  "..!المهرجان"

وفقا للمعلومات الراجحة، فإنه في الوقت الذي كان فيه الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتـب                 
 موافقة حركته علـى المبـادرة       االجتماع، رئيس الوفد الحمساوي يعلن فيه في        "حماس"السياسي لحركة   
تـرفض  " حمـاس "س عباس يعلن في ضوء ما يتمنى، وما أبلغ بـه مـن وفـده، أن                 اليمنية، كان الرئي  

  ..!!ويقرر سحب وفده من صنعاء..! المبادرة
وحين أعلن أبو مرزوق، وهو منظّر استراتيجي، ومفاوض بارع، موافقته على عودة األمور في قطـاع                

  .غزة إلى ما كانت عليه، وجد داخل وفده من ال يفهم عليه تكتيكاته
إلذاعة لندن العربية حـول     " حماس" تصريحات أدلى بها محمد نصر عضو المكتب السياسي لحركة           في

موقف الحركة، قال إن فهمه لعودة األمور إلى ما كانت عليه يعني عودة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة                 
د الحسم   بع أصدرها هنية، وحل حكومة سالم فياض، وتراجع الرئيس عباس عن المراسيم التي             إسماعيل

  .في غزة، وعدم عودة األجهزة األمنية السابقة إلى سابق فسادها، والعودة التفاق مكة
الذين يعرفون عقلية أبو مرزوق يعتقدون أنه أراد أن يسجل أوال موافقة غير مشروطة علـى المبـادرة                  

 بالبند  االلتزامم  اليمنية كما هي، ثم يبحث الحقا موضوع اآلليات، محمال وفد منظمة التحرير مسؤولية عد             
  "..عودة األمور في قطاع غزة إلى ما كانت عليه "المبادرةاألول من 
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، "حمـاس " وفد   أعضاءوالذين يعرفون عزام األحمد جيدا، يعتقدون أنه عمل على توظيف موقف بعض             
  . وخاصة تصريحات محمد نصر، من أجل تحميل الحركة مسؤولية تفشيل الحوار قبل أن يبدأ

. اق صرح األحمد أن نصر قال الحقيقة، لكنه عمل على تقديم تفسير مختلف لهـذه الحقيقـة                في هذا السي  
 فشل الحوار، في ذات الوقت الذي كان يؤكـد فيـه            إعالنواستنادا إلى هذا التفسير، سارع األحمد إلى        

  .الدكتور أبو بكر القربي وزير خارجية اليمن عدم فشل الحوار
هي التي اقترحـت علـى      " حماس" السجال، فهو تأكيد محمود عباس أن        أما األمر األكثر غرابة في هذا     

أن عباس هـو    " الوطن"اليمن التقدم بالمبادرة، وتولت صياغتها، في حين سبق ألبي مرزوق أن أكد لـ              
  .الذي طلب من الرئيس اليمني، في آخر زياراته لصنعاء التقدم بمبادرة جديدة

بادرة مبكرة في ذات األسبوع الذي حدث فيه الحسم العـسكري           الرئيس علي عبد اهللا صالح كان تقدم بم       
 عباس بالفم المآلن رفضه لتلكم المبادرة، دون أن يعتبر أحد أن ذلك الرفض كان               أعلنفي غزة، ويومها    

الذين يريدون مناقشة اآلليـات     " حماس" وفد   أعضاءشيئا تخريبيا، كما يتم التعامل اآلن مع موقف بعض          
  ..!!ي أن يضعوا العربة أمام الحصانأ..قبل بدء الحوار

ولكن، ما هو الرد الذي سيأتي به خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة اليوم السبت، بعد أن يكون                  
  ؟..استشار الهيئات القيادية في الداخل والسجون

  ..!صان العربة أمام الحإبقاءقد يكون أهل الداخل ليسوا بأكثر خبرة من بعض أهل الخارج، فيقرروا 
 فرصة كاملة للزمن كي يقوم بدوره، وفي هذه الحالة قد يقـرر             إعطاءوقد يصيبوا في موقفهم، ويقرروا      

  "..!المهرجان"الطرف اآلخر فض 
" حمـاس "على كل، حتى لو كانت موافقة عباس على قبول مبدأ الحوار لغايات تكتيكية يحمل من خاللها                 

 الصحيح، وإن كانـت قاصـرة       االتجاهعاء يظل خطوة في     مسؤولية تفشيل الحوار، فإن الذهاب إلى صن      
ما دامت بدأت تستشعر حقيقة أن الرأي العام الفلسطيني لم يعد يحتمل المزيد من عبث وتصلب                ..وتكتيكية

  .سلطة رام اهللا
  .من أن الحوار آت ال ريب فيه" الوطن"وربما يكون هذا ما قصده أبو مرزوق في آخر تصريحاته لـ 

٢١/٣/٢٠٠٨  
  
  هل أوقفوها حقاً؟.. ادوا إلى المفاوضاتع .٣٩

  ياسر الزعاترة
ية في  سرائيلعاد المفاوضون الفلسطينيون إلى عملهم المعتاد بعد توقف لبعض الوقت فرضته المجازر اإل            

 ال سيما أن اللقاءات التي تتم بين الطرفين صارت محـصورة  ، وهو توقف شكّك فيه كثيرون،قطاع غزة 
 بينمـا تنحـصر مهمـات كبيـر         ،) تسيبي ليفني  -أحمد قريع   (والثنائي  ) باس ع -أولمرت  (في الثنائي   

ية وعلى  سرائيلالمفاوضين وبعض المستشارين اآلخرين في التصريحات التقليدية المتعلقة بالممارسات اإل         
  .رأسها االستيطان

 دون   لكان من الطبيعي أن تتوقـف المفاوضـات مـن          ،لو تعاملنا مع ما يجري بحسب المواقف المعلنة       
 والسبب هو   ،"تهدد عملية السالم  "ية من تلك التي     إسرائيل ومن دون أية ممارسات      ،مجازر في قطاع غزة   

 إلى جانـب    ، ليس فيما يتعلق باالستيطان واستمراره     ،ذلك التباين الهائل في المواقف بين طرفي التفاوض       
  . ضية بسائر تفصيالتها بل فيما يتعلق باألجندة التفاو،االجتياحات واالعتقاالت واالغتياالت

 ما يعنـي    ، وعن أن القدس الشرقية ال تدخل في المفاوضات        ،عندما يتحدث أولمرت عن الدولة اليهودية     
 بينما يتحدث الرئيس الفلسطيني عن دولـة فلـسطينية كاملـة            ،الحق في استمرار البناء االستيطاني فيها     

 فإنمـا يعنـي أن      ، عندما يحدث ذلـك    ،لشرقية بما فيها القدس ا    ،٦٧السيادة على األراضي المحتلة عام      
  . المسافة بين الطرفين ال يمكن أن تجسر بحال من األحوال
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 ، األمر الذي ال يمكن أن يكون بال معنى       ، ويجلسون الساعات الطوال   ،لكنهم رغم ذلك يواصلون التفاوض    
راضي المحتلة تمهيداً    والتي ستزور األ   ،"كوندي"فكيف حين يجري ذلك في ظل متابعة حثيثة من اآلنسة           

 سواء كان مطبوخـاً     ، ما يعكس إصراراً على التوصل إلى اتفاق ما        ،لزيارة معلمها بوش في أيار المقبل     
  .  أم كان في طور النضوج،كما قيل في انتظار ظروف أفضل لإلعالن عنه

 حماس من أجل    على هذه القاعدة يمكننا أن نفهم ذلك الرفض المتواصل من قبل قيادة السلطة للحوار مع              
 وأقله احداث قدر من االنفراج في الوضع الذي         ،التفاهم على إعادة اللحمة إلى العالقة الفلسطينية الداخلية       

 فضالً عـن    ،يةسرائيل وبالطبع عبر تهدئة تفضي إلى فك الحصار ووقف الهجمات اإل          ،يعيشه قطاع غزة  
  . يه ذلك من تكريس لسلطة حماس وبالطبع لما ينطوي عل،يسرائيلتبادل األسرى مع الجندي اإل

 إذ بدا واضحاً سعي قيادة السلطة إلى افشال الحوار مـن دون             ،حكاية المبادرة اليمنية تؤكد ذلك وال تنفيه      
 ولو  ، ومعها الكلفة الشعبية في استمرار رفض الحوار       ،دفع الكلفة الدبلوماسية في سياق العالقة مع اليمن       

 أما مقولة العودة عما يـسمونه       ،داً من فتح وليس من منظمة التحرير      كانت النية سليمة ألرسل الرئيس وف     
 إذ هل ستعود حكومة الوحدة الوطنية ويعود الرئيس عن مراسيمه وتعاد هيكلة             ،االنقالب فال بد أن تحرر    

 أم أن الخالصة هي تسليم القطاع لفريق دايتون وبعدها لكل حادث حديث؟، يحدث ذلك               ،األجهزة األمنية 
 وهو برنامج ال يحتمل الشراكة مـع طـرف يعتـد    ،ا إزاء قيادة البرنامج الواحد والمسار الواحد      كله ألنن 

 وبالطبع مقابـل    ، وهو لن يقبل بأكثر من تابع يمرر أي شيء من دون تحفظ            ،بطروحاته ورؤاه السياسية  
  . مكاسب شكلية وحزبية ال أكثر

ية الرامية إلى استمرار برنامج التفـاوض       ليس لدى قيادة السلطة اليوم سوى الخضوع للضغوط األمريك        
 كما يوفر خاتمة سارة لواليتي بـوش فـي          ،وصوالً إلى اتفاق يساعد الجمهوريين في االنتخابات المقبلة       

 أكان الخارجي منهـا     ، وهما واليتان كانتا مدججتين بالفشل والخيبة على مختلف األصعدة         ،البيت األبيض 
 أم الداخلي بمسلسل االخفـاق      ،ق وعموم الحرب عما يسميه اإلرهاب     كما هو الحال في أفغانستان والعرا     

  . االقتصادي الذي يمسك بخناق المجتمع األمريكي
 لن تكون قابلـة  ، وبصرف النظر عن منتجها النهائي،يبقى القول إننا واثقون من أن هذا اللعبة التفاوضية 

 لن يقبلوا ما هو أسوأ منه بكثيـر         ،٢٠٠٠ ألن الفلسطينيين الذين رفضوا عرض كامب ديفيد عام          ،للحياة
   ٢٠٠٤, نيسان عام ،ممثالً في اتفاق مفصل على مقاس وعد بوش الشهير لشارون

  ٢٢/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  !المنطقة إذ تقف على شفير حرب .٤٠

  خالد وليد محمود
ميركي ديك  نائب الرئيس األ  ...المنطقة على شفير حرب، نعم، فثمة الكثير من الدالئل التي يشير الى ذلك            

وهذا الرجل وتاريخه يعرف عنه على انـه        ) إسرائيل(تشيني يحل ضيفا على الشرق األوسط انطالقا من         
رجل حرب ال رجل سالم، وزيارته الثانية خالل أشهر قليلة تؤشر إلى أن المنطقة تنزلق بسرعة هائلـة                  

 وذلك بسبب شدة    ،ماء والنار إلى حرب جديدة تختلف كثيرا عن الحروب السابقة التي طبعت منطقتنا بالد           
تعقيد المشهد الراهن وشدة الفرز وغموض الرؤية وخوف كل األطراف إلى درجة تدفعها إلى اسـتخدام                
كل ما تملك من قوة لكسب المعركة التي قد تكون األخيرة لقرون عديدة من اجـل سـيطرة المـشروع                    

  .على الشرق األوسط)الصهيو أمريكي(
وعلى أجندته خطط جاهزة من اجل  القضاء على         ) إسرائيل( تشيني يحط في     نائب الرئيس األميركي ديك   

بـشكل  ) إسـرائيل (حماس وضرب حزب اهللا وضرب مشروع المقاومة في المنطقة، وإبعاد الخطر عن             
كامل عبر تدمير منهجي للمواقع االستراتيجية في سوريا بهجوم متعدد األبعاد، صاروخي وجوي، وربما              

بناني وهذه المعلومات تكتسب مصداقية إضافية إذا ما رصدنا تأكيدات لبنانية عـن أن          بري عبر البقاع الل   
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الجيش السوري استقدم تعزيزات كبيرة إلى الحدود السورية المقابلة للبقاع الغربـي اللبنـاني؛ إلن تلـك               
اجل محاولة  من  ) إسرائيل(النقطة شديدة الحساسية بالنسبة لألمن السوري، وألنها اقرب نقطة قد تستغلها            

الوصول إلى العمق السوري، ولذلك فإن االحتياطات السورية تركز على محاولة سد تلك الثغرة بالتعاون               
  . مع الحلفاء في لبنان

  خيارات سورية معقدة 
الخيارات السورية في مواجهة تلك الحرب المتوقعة، إذا لم نقل الوشيكة، هي شـديدة التعقيـد فـالحرب               

المحاطين بعشرات القواعد األميركية في أوروبا وتركيـا والعـراق والخلـيج            ستفرض على السوريين    
 أو حرب لبنـان، فهـم سـيكونون         ٧٣وستكون مختلفة عن كل ما خبروه سابقا سواء في حرب أكتوبر            

وحيدين تماما؛ ألن اإلسناد العربي غير متاح ألسباب كثيرة، فضال عن أن اإلسناد الدولي سـيكون فـي                  
 من روسيا أو من الصين، اللتين لن تخاطرا إال في حال الجموح األميركي إلى تغييـر                 حده األدنى سواء  

الحقائق والوقائع بما يضر بمصالح الدولتين العظميين بفتح النار وتأييد دمشق وطهـران عـسكريا فـي                
صراع مكشوف مع واشنطن، وعليه فإن سوريا توازن اليوم بشكل دقيق خطواتها، وهناك من يدعو إلى                

 عربية يسبقها حل جزئي لألزمة اللبنانيـة مقابـل          -تنام فرصة القمة العربية لبلورة مصالحة عربية        اغ
ضمانات عربية بأن ال يستمر الحكم في لبنان في عدائه لسوريا وإصراره علـى اسـتجالب األسـاطيل                  

  .األميركية لتخويف سوريا وترهيب حماس وحزب اهللا
 بأن الواليات المتحدة بإرسالها بوارجها العسكرية إلـى شـرق           من جهتهم الخبراء العسكريون يالحظون    

المتوسط توجه رسالة شديدة الخطورة إلى كل من سوريا وحزب اهللا وحماس، والبعض اآلخر يؤكـد أن                 
مهمة هذه البوارج العسكرية هي من اجل حصار الشواطئ لمنع التزود بالذخائر واألسلحة واالسـتعداد               

ن، إذا ما صدقت توقعات  المراقبين، قبل أيار المقبل، وهـو موعـد زيـارة                للحرب القادمة التي ستكو   
الرئيس األميركي جورج بوش المقبلة إلى الشرق األوسط، حيث تتحدث أوساط المحافظين الجـدد عـن                
تغيير جذري في المنطقة سيؤهل لحل المشكالت العالقة عبر القضاء على القوى التي تعتبـر مـن  دول                   

السؤال الذي يتردد هو عن الكلفة الحقيقية ألي حرب من هذا النوع، سـواء علـى دول                 الممانعة، ولكن   
وهذا االخير، فإنه سيدخل دوامة من الكساد بسبب        . المنطقة أو على الواليات المتحدة أو االقتصاد العالمي       

مـسيطر   وستكون الواليات المتحدة هي الرابح األكبر، حيث إنهـا سـتكون ال            ،ارتفاع سعر برميل النفط   
  .المطلق على نصف إنتاج النفط العالمي واحتياطياته وعلى طرق إمداده

  ٢٢/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
 
  والحقيقة" حماس"السلطة و .٤١

  افتتاحية الخليج
أعلنت موافقتها على كل بنود المبادرة اليمنية للمصالحة الفلسطينية، وإذا كانت السلطة            " حماس"إذا كانت   

ن منظمة التحرير، أعلنت هي األخرى أنها حضرت إلـى صـنعاء للبحـث              الفلسطينية ومعها أطراف م   
الجدي في التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، فلماذا إذاً تبدو المفاوضات متعثرة وتواجه طريقاً مسدوداً                
يؤدي إلى الفشل الذي يعني عدم قدرة الفلسطينيين على لملمة خالفاتهم التنظيمية وصراعاتهم السلطوية،              

في تكريس األمر الواقع علـى األرض       " ياًإسرائيل"لي استمرار استثمار الخالف الفلسطيني أمريكياً و      وبالتا
  .الفلسطينية

في هذه الحال، إما أن المتحاورين في صنعاء يضمرون ما ال يعلنون، ولدى كل طرف أجندته الخاصـة                  
، وذهبوا إلى هناك من أجل      التي تتعارض مع الطرف اآلخر، وبالتالي تتعارض مع المصلحة الفلسطينية         

ال أكثر وال أقل، وإما أنهم وصلوا إلى مرحلة من التناقض واختالف الرؤى واالستراتيجيات              " رفع العتب "
تجاه وسائل مواجهة االحتالل، بحيث لم يعد باإلمكان التوصل إلى نقطة تالٍق تؤكد القدرة على االعـالء                 
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وبذلك فإن هذه القـضية األساسـية       . ب أي خالف آخر   من شأن الوحدة الوطنية كقاسم مشترك على حسا       
والجوهرية في مسيرة الصراع تنتقل من كونها أولوية على ما عداها إلى قضية ثانوية أو مهملـة، مـا                   
يعني دخول القضية الفلسطينية في متاهة الصراع الداخلي بما يحمله من نذر تفتيت للـشعب الفلـسطيني               

  .وخطر جسيم على قضيته ومستقبلها
إن التبرير الذي يساق لمأزق حوار صنعاء، بأن الخالف بين الطرفين هو حول التوصل إلى آليات لتنفيذ                 
المبادرة اليمنية، يؤكد عدم الجدية في التوصل إلى اتفاق، والتعاطي باسـتخفاف مـع قـضية خطيـرة                  

ن الـصهيوني  ومصيرية مثل مسألة الوحدة الوطنية، ألن ذلك يشير إلى أن مسألة الـصراع مـع الكيـا          
تراجعت عن كونها أولوية على ما عداها، وفتح أبواب جهنم على الساحة الفلسطينية، وبـذلك يقـدمون                 

  .وأمريكياً منذ أمد بعيد" ياًإسرائيل"وليس منتجاً " منتج فلسطيني"الفتنة والتقاتل والصراع الداخلي وكأنه 
ت، ألننا نتعامل مع قضية فلسطين المقدسـة،        ال نريد أن نفهم أو نسلّم بوجاهة مواقف الطرفين مهما كان          

ومع حقوق وطنية وقومية وتاريخية ثابتة، ومع صراع مستمر ألكثر من ستين عاماً، سقط فيـه مئـات                  
آالف الشهداء، وشهد عشرات المجازر والمحارق، ومع عدو عنصري استيطاني مـدجج بكـل أشـكال                

  .ية متجبرة وطاغيةوأنواع أسلحة القتل والدمار ومدعوم بأعتى قوة عالم
وال نريد أن نصدق أن الخالف هو حول آلية التنفيذ، ألن هذا الخالف إذا صح يعني العجز المقصود عن                   
التوصل إلى اتفاق، ألن المنطق يقول إن الخالف في وجهات النظر بين طرفين يحمالن القضية نفـسها،                 

اتفاق، لكن يبدو أن ذلـك غيـر وارد،         كقضية وطنية ومصيرية يمكن حله بالحوار وبإرادة التوصل إلى          
لهذا يلجأون إلى اطالق األعذار تهرباً من مواجهة الحقيقة، بأنهم يسعون إلى تحصين سلطتهم وكراسيهم               

  .ومصالحهم الشخصية والفئوية، وليس تحصين القضية وشعبها
ين أبعد ما يكونون    لعل الساعات المقبلة تحمل من األخبار االيجابية ما يدحض المخاوف من أن المتحاور            

  .عما يريده الشعب الفلسطيني، وما ينقذ الشعب الفلسطيني
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