
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رحبنا بالمبادرة اليمنية باعتبارها إطار حوار: هنية يؤكد احتمال توسيع حكومته
  إعفاء فتوح من مسؤولياته الرسمية والحركيةتوافق على قرار عباس مركزية فتح 

  "إسرائيل"تبحثان مع قيادات أمنية مصرية الهدنة مع " الجهاد"و" حماس"
  باراك يتوعد بضربات قاسية في غزة

  تبدأ تطبيق معايير جديدة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين قريبا" األونروا"
  "الجهاد"و" حماس"إسرائيلية عن التهدئة نقلتها مصر إلى " إشارات إيجابية"

 "إسرائيل"الواليات المتحدة لن تمارس أي ضغط على : تشيني

التوصل إلـى:المبادرة اليمنية
تطلـب  " حماس"صيغة نهائية و  

   مهلة للتشاور مع قيادتها
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    :السلطة
 ٦  رها إطار حواررحبنا بالمبادرة اليمنية باعتبا: هنية يؤكد احتمال توسيع حكومته .٢
 ٧  ة وينتظر التنفيذ مصفحة روسي٢٥ بتسليم السلطة "إسرائيل "سماححّماد يؤكد  .٣
 ٧   "غير قانوني" يين لمنازل مقدسيينإسرائيلتمليك : القادر الحسيني وعبد .٤
 ٧  إعفاء فتوح من مسؤولياته الرسمية والحركيةوافق على قرار عباس تمركزية فتح  .٥
 ٨   آالف هاتف خليوي من محال عدة بالضفة٧أجهزة األمن تصادر  .٦
 ٨  عباس يطلب من النائب العام التحقيق في قضية األدوية الفاسدة .٧
 ٨   جرحى في اشتباكات داخلية قرب نابلس٥ .٨
 ٨    إلى توفير الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين في العراقتدعومنظمة التحرير  .٩

    
    :المقاومة

 ٩   "سرائيلإ"تبحثان مع قيادات أمنية مصرية الهدنة مع " الجهاد"و" حماس" .١٠
١٠   تخطط لتدمير علمية السالم"إسرائيل"": الجبهة الديمقراطية" .١١
١٠  الرجوب يطلع أبو الغيط أخر ما تم التوصل إليه خالل الحوار الوطني في اليمن .١٢
١٠  سحبنا المسلحين ونشرنا قوة من الكفاح المسلح: "وةعين الحل" حول أحداث المقدح .١٣
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١١  القدس وكل قضايا الحل النهائي مطروحة على طاولة المفاوضات: ليفني .١٤
١١  باراك يتوعد بضربات قاسية في غزة .١٥
١١   تعزز حماية السفن والطائرات خوفا من عمليات انتقام الغتيال مغنية"إسرائيل" .١٦
١٢  "العربية"ي مقترح يركز على يهودية الدولة ويلغي إسرائيلدستور  .١٧
١٢   ثابتة ال تتحسن"إسرائيل"معدالت البطالة في  .١٨
    

    :باألرض، الشع
١٢   االحتالل يقتحم جنين وطولكرم ويتوغّل جنوبي غزة .١٩
١٣   االحتالل يرفض استئناف أقدم أسير إداري .٢٠
١٣   لمطالبهايستجب لم إذا عن الطعام اإلضراب الهشلمون تهدد بمواصلة األسيرة .٢١
١٣  الحفريات تحت القدس القديمة تثير مخاوف السكان الفلسطينيين .٢٢
١٣  تعيين مجلس إدارة جديد لبلدية غزة .٢٣
١٣  تبدأ تطبيق معايير جديدة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين قريبا" األونروا" .٢٤
١٤    عام١٥عمليات تهريب المواد الفاسدة والمغشوشة تجري منذ : قاسمعبد الستار  .٢٥
١٤   مياه خانقة خالل الصيف المقبلأزمةكعوش يحذر من  .٢٦
١٤   العمالة الفلسطينيةأمام العربية قاألسوااالتحاد العام لعمال فلسطين يطالب بفتح  .٢٧
   

   :اقتصاد
١٥ "يةسرائيلاإل" مصري يحّرر غزة من الكهرباء -اتفاق فلسطيني  .٢٨
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   :صحة
 ١٥   مواطنا١١٦ًارتفاع عدد المرضى المتوفين جراء الحصار إلى : غزة .٢٩
 ١٥  أطفال غزة يعانون من مشاكل نفسية بسبب القصف .٣٠
   

   :لبنان
١٥  "عين الحلوة" واسع الشتباكات  لبنانياستنكار .٣١
   

   :عربي، إسالمي
١٦  "جهادال"و" حماس"ية عن التهدئة نقلتها مصر إلى إسرائيل" إشارات إيجابية" .٣٢
١٧  رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان يطالب بالتحقيق في وقائع تعذيب الفلسطينيين .٣٣
١٧  تجميد أو سحب مبادرة السالم رهن بنتائج المشاورات العربية": عكاظ"مصادر  .٣٤
١٧  إضراب مفتوح عن الطعام في بدءال  ينفيلمصريين العالقين في غزةالناطق باسم ا .٣٥
١٧   بزيادة القوات على الحدودتل أبيب رفضت طلبا مصرياً: أسامة الباز .٣٦
١٨  بمصرية وفيال السفير سرائيل بتفجير مقر السفارة اإلتهديدات .٣٧
١٨  لجنة لدعم ومساندة سكان غزة: تونس .٣٨
   

   :دولي
١٨  "إسرائيل"الواليات المتحدة لن تمارس أي ضغط على : تشيني .٣٩
١٩  "البارد"موسكو تتخوف من استنساخ تمّرد  .٤٠
١٩  يفوز فيها فلسطينيون وأميركيون" قدس عادلة "إلقامة أمريكية أكاديمية مسابقة .٤١
١٩  عودة التساؤالت في المخابرات األمريكية...ي؟ إسرائيلهل هناك جاسوس  .٤٢
٢٠   وسط انتقادات داخليةإسرائيلالحكومة الكندية تساند  .٤٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  اهللا األشعل عبد. د...  فلسطينفيأبعاد عملية التهدئة  .٤٤
٢١  نقوال ناصر... مصير المبادرة اليمنية كسابقاتها .٤٥
٢٤  مازن حماد... ؟أين إلىاليمني " التصور: "فتح وحماس .٤٦
٢٥  طارق مصاروة... !!ال معنى للتفاوض في اليمن .٤٧
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
  
  تطلب مهلة للتشاور مع قيادتها " حماس"التوصل إلى صيغة نهائية و: المبادرة اليمنية .١

فتح وحماس  توصلت حركتا   : صنعاء نقالً عن وهيب النصاري من     ٢٣/٣/٢٠٠٨العرب القطرية   ذكرت  
إلى صيغة نهائية حول المبادرة اليمنية للمصالحة، حسب وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربـي               
الذي أضاف أن وفد حماس طلبوا إعطاءهم مهلة للتشاور مع قياداتهم في الداخل والخارج قبـل التوقيـع      

 وفدي الحركتين إننـا ننتظـر رد        وأضاف وزير الخارجية بعد جلستين من المباحثات مع        .على االتفاقية 



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٢٧:         العدد                  ٢٣/٣/٢٠٠٨حد األ: التاريخ

" العرب"وذكرت مصادر دبلوماسية يمنية لـ       .حركة حماس حول هذا االتفاق الذي وضع بصورة نهائية        
أن الحوار بين الحركتين سيستأنف اليوم األحد على أساس التوقيع على صيغة نهائية لمـشروع اتفـاق                 

من سبع نقاط لتحقيـق المـصالحة الوطنيـة بـين     يقضي بموافقة الطرفين على المبادرة اليمنية المكونة       
الحركتين، مشيراً إلى أن نقطة الخالف بين الحركتين في البند األول من االتفاقية الذي ينص على العودة                 

م، وهو ما اعتبرته حركة فتح تخلي       ١٣/٦/٢٠٠٧باألوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ           
ة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في المقابل فسرت حماس هذا البنـد            حماس للسلطة وعمل انتخابات جديد    

  .تفسيراً آخر وهو عودة الحكومة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية
أكد مصدر يمني قريب من     : صنعاء نقالً عن صادر ناشر من     ٢٣/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت

ال مصدر في السفارة الفلسطينية في صنعاء       المفاوضات أن الطرفين يتباعدان أكثر وأكثر في موقفيهما، ق        
بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، واتهم        ) األحد(سيغادر اليمن اليوم    " فتح"إن وفد   " الخليج"ل  

" حمـاس "وقـال ان     .بأنها ليست لديها أية رغبة في الوصول إلى اتفاق ينهي األزمـة           " حماس"المصدر  
وافقت المبادرة مـن دون     " فتح"وضع التنفيذ، مشيراً إلى أن      رفضت خمس صيغ سابقة لوضع المبادرة م      

. ، وفـق تعبيـره    "تريد أن تضع مبادرة جديدة إلى جانب المبادرة اليمنية        "التي  " حماس"شروط، خالفاً ل    
  .مرهون بأيدي أطراف أخرى لم يشأ تسميتها، في إشارة إلى سوريا وإيران" حماس"وقال إن قرار 

رئيس وفـد منظمـة التحريـر     أن :عن كفاح زبون من رام اهللا  ٢٣/٣/٢٠٠٨ الشرق األوسط    ونشرت
لقد "وأضاف  ". حماس الموافقة على المبادرة، ألنها ال تريد وحدة وطنية        " : تحدى الفلسطينية عزام األحمد  

واتهم األحمد القيـادي فـي فـتح،        ". قمنا بتغيير أربع صيغ لالتفاق، إال أن حماس رفضت التوقيع عليها          
واتهمت ".  العربية بالوقوف وراء األزمة الفلسطينية، قائال إن مشكلتنا ليست محلية بل إقليمية            بعض الدول 

وهذا غير ممكن وليس    "مصادر مسؤولة في حماس، وفد المنظمة بالتعجل ببدء التطبيق قبل بدء الحوار،             
، وليس مبـادرة    وترى حركة حماس في المبادرة اليمنية، مدخال للحوار ليس اال         . حسب المصادر " مقبوال
ـ        . للتنفيذ نحن نقبل بالمبادرة كما    ":"الشرق األوسط "وقال سامي ابو زهري الناطق الرسمي باسم حماس ل

  ".مدخال للحوار وليس للتنفيذ.. هي، اي تصور الستئناف الحوار بين حماس وفتح
 وهذا هـو جـوهر      مبادرة للتنفيذ من دون نقاش، وكما تراها هي       , اما فتح فتريدها كما يقول ابو زهري      

  ".الخالف، وتابع لسنا جاهزين للتوقيع على صك بالطريقة التي تريدها فتح
كان هناك اتفاق الخمـيس علـى اسـتئناف    "واتهم ابو زهري فتح بأنها غير معنية بانجاح الحوار، وقال       

ن اصـطدما   وعلم أن الوفدي  ". الحوار، وفوجئنا ببيان رئيس السلطة الذي يعلن فشل المبادرة ويتهم حماس          
بكثير من التفاصيل المعقدة والصعبة حول اآللية التي يمكن التراجع فيها عن سيطرة حماس على غـزة،                 
ومنها مصير حكومة هنية، والسالح وجيش حماس المسلح، وشرطتها، وموظفيها، ومـستقبل األجهـزة              

  .األمنية وحتى المدنية
وصف نائب رئـيس المكتـب الـسياسي         :من صنعاء  ٢٢/٣/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم     وكتبت

 موسى أبو مرزوق التصريحات الصادرة عن رئاسة السلطة وموفديها إلى صـنعاء،             .د" حماس"لحركة  
غير موافقة على المبادرة اليمنية وأنها غيـر مهيـأة للحـوار، بأنّهـا              " حماس"والتي تّدعي بأن حركة     

عند لقائنا مع   : "وقال ".ي الساحة الفلسطينية  تهدف إلى تقويض المسعى اليمني لرأب الصدع ف       "تصريحات  
الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، فوجئنا بمجيء وفد المنظمة، واصطّف أعضاؤه معنا أمام كـاميرات                
الصحفيين، وبعد ذلك تغّير الوضع بأن الرئيس صالح بدأ الحديث مع رئيس وفد حمـاس ومـع عـّزام                   

  ". فتح ومفوضاً من قبل عباس للحوار مع حماساألحمد على اعتبار أنّه ممثالً عن حركة
ـ         أن المبادرة اليمنية والتي    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأوضح أبو مرزوق في تصريح خاص أدلى به ل

، كانت عبارة عن سبعة بنود؛ البند الثاني وحتى         "تصّور الستئناف الحوار بين فتح وحماس     "حّملت عنوان   
 التشاور بشأنها مع حماس، وهي تتعلق بمبادئ تحكـم العالقـة بـين فـتح                البند السابع منها كان قد تمّ     
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وحماس، مثل استئناف الحوار على قاعدة اتفاقي مكّة والقاهرة، والتأكيد على وحدة الشعب الفلـسطيني،               
المعترف بها كٌل ال يتجزأ، والتأكيد أيضاً على احترام         ) التنفيذية والتشريعية (وعلى أّن السلطات الشرعية     

خالل زيارتـه   : "وتابع قائالً  ".الدستور، وإعادة بناء األجهزة األمنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ائتالفية         
لليمن في الثالث عشر من الشهر الماضي، أضاف أبو مازن إلى التصور اليمني المشار إليه آنفـاً بنـداً                   

يونيـو واالعتـراف    / يـران جديداً وهو العودة باألوضاع إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر مـن حز             
  ".باالتفاقات والمعاهدات التي وقعتها منظمة التحرير وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة

الماضي تـّسلمنا المبـادرة      فبراير/في العشرين من شهر شباط    : "ومضى الدكتور أبو مرزوق إلى القول     
، بعد إضافة البند الجديد عليها،      )حماستصّور الستئناف الحوار بين حركتي فتح و      (اليمنية، تحت عنوان    

وأعلنت حركة حماس موافقتها على المبادرة اليمنية على اعتبار أن البنود المذكورة في المبادرة هي بنود                
على جدول أعمال الحوار، وتقرر إرسال وفد حركة حماس لمقابلة الرئيس اليمني والمسؤولين اليمنيـين               

  ".بالغهم بموقف الحركةوالحديث معهم حول هذا التصور، وإ
وأشار أبو مرزوق إلى أنّه وبعد أن وصل إلى صنعاء، شرح لوزير الخارجية اليمني موقـف الحركـة                  
وأبدى استعداده المطلق للدخول بحوار مباشر على قاعدة أن جدول األعمال المذكور في التصّور اليمني               

ألي نقاط جديدة تضاف    "ما أعرب عن قبوله     شامالً لكل النقاط الواردة في موضوع الحوار، ك       ) المبادرة(
  ".إلى جدول الحوار المزمع عقده

تحديد لقاء مع الرئيس اليمني، وتطرقنا خالل حـديثنا مـع           "وتم في اليوم التالي، والكالم ألبي مرزوق،        
وزير الخارجية اليمني إلى موضوع الوفد القادم من رام اهللا برئاسة صالح رأفـت، مـذكرين األخـوة                  

، ذلك ألن المشكلة القائمة فـي       "فتح"و" حماس"لين في اليمن بأن التصور المطروح هو حوار بين          المسؤو
  ".الساحة الفلسطينية هي بين الحركتين، وتصورنا هو أن الحل سيكون في حوار مباشر يجريه الطرفان

ر وطنـي  ليس عند حركة حماس أي مانع في أن يكون هناك حـوا           : "واستطرد القيادي الفلسطيني بالقول   
شامل لدراسة األوضاع في الساحة الفلسطينية، غير أن الوفد القـادم مـن رام اهللا ال يمثـل المجمـوع                    

حركتـي  (الفلسطيني، فمنظمة التحرير ال زال عدد من الفصائل منشقاً عنها، وقسم آخر غير ممثل فيها                
نـة المتابعـة الوطنيـة      ، وكان هناك اعتراف بهذا الواقع، ولذلك شـكّلت لج         )حماس والجهاد اإلسالمي  

  ".واإلسالمية في كل من رام اهللا وغزة لمعالجة هذا الخلل القائم في الساحة الفلسطينية
وفيما يتعلق بتصريحات عّزام األحمد، والتي اّدعى فيها أن الدكتور موسى أبو مرزوق كان يبدي خالل                

مـن المؤسـف    : "؛ قال أبو مرزوق   اللقاءات الموافقة على صيغ ثم ال يلبث أن يتراجع عن تلك الموافقة           
: وتابع قائالً  ".إن تصريحات عزام األحمد بهذا الشكل تعكس وضعاً غير سليم في عقليته ونفسيته            : القول

إن األحمد يريد أن ينال من وفد حماس، فأخذ يعمل عقله ويجهد ذاته ليصّور الحركة بطريقـة مثيـرة،                   "
وأشار أبو مرزوق في هذا الصدد إلـى أن          ".قة راسخة فتفتق عقله عن وهم أطلقه عبر تصريحاته كحقي       

واسـتبدل  ) األحمد(كان قد اّدعى بأن هناك خمسة صيغ تم التوافق عليها ثم تراجع عنها، ثم عاد                "األحمد  
أنا ال أدري ما هي الصيغ الثالثـة        : "وقال ".رقم خمسة برقم ثالثة، وبعدها استبدل رقم ثالثة برقم أربعة         

مسة التي يتحدث عنها األحمد، ولو كان األمر حقيقياً لكان هناك رقم واحد، وليس ثالثة               أو األربعة أو الخ   
في هذا الصدد إلى أن هنـاك آليـة         " حماس"وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة        ".أرقام مختلفة 

كنّا نرجع  حينما كنا نخلص إلى صيغ مع الرئيس اليمني         : "تتعامل بها الحركة بشأن اتخاذ القرارات، وقال      
لنتحاور حول القبول أو التعديل أو إبداء المالحظات، هذه هي اآللية التي نتعامل بها، ومن هنا لم نوافـق         

بل أكثر من ذلك، حينما توصلنا إلى صيغة جامعـة،  : "وتابع بالقول ".ولم نوقع على أية صيغة حتى اآلن      
ة بين الداخل والخارج والوفد الموجود فـي  وأصبح الخالف ضيقاً للغاية، وسعنا قاعدة التشاور في الحرك     

هذه اآللية تخص حركة حماس، فنحن حركة مؤسسية تحترم         : "وزاد ".اليمن، وأبلغنا القيادة اليمنية بموقفنا    
خياراتها وقراراتها، ومن هنا ال نّدعي بأن هناك فرداً مطلق الصالحيات أو جهة مطلقة الصالحيات في                
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هاتنا تنبع من مؤسسية عالية، وأعتقد بأنه في هذا المجال ال يسع أي منصف              الحركة، وإنما قراراتنا وتوج   
  ".إال أن يعرب عن تقديره لحماس في كيفية اتخاذها للقرار والتزامها بما يصدر عنها من مواقف

نحن نسعى للوصول إلى ما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني، ووجهة نظرنا أنه يجب أن نصحح               : "وأضاف
ع غزة والضفة الغربية، ففي قطاع غزة هناك سيطرة لحركة حمـاس، وفـي الـضفة                األوضاع في قطا  

 ".أخـرى فـي رام اهللا     " حكومة"الغربية هناك شبه سيطرة لفتح، وهناك حكومة تسيير أعمال في غزة و           
إن حماس من الممكن أن تتنازل وتأخذ حلوالً وسطاً فيما يخص           : "وشدد القيادي الفلسطيني البارز بالقول    

 والتنازل  إسرائيلة ومصالحها، ولكن ال يمكن لها أن تتساهل بالقضية الوطنية الكلية، كاالعتراف ب            الحرك
  ".عن حقوق شعبنا الثابتة وحقه في المقاومة

  
  رحبنا بالمبادرة اليمنية باعتبارها إطار حوار: هنية يؤكد احتمال توسيع حكومته .٢

قـال رئـيس الـوزراء المقـال         :محمد البابا ا  نقالً عن مراسله   ٢٣/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   نشرت  
 أنـه إذا  إلىإسماعيل هنية، أمس، إن كل الخيارات مفتوحة إزاء إجراء تغييرات لتوسيع حكومته، مشيراً     

إن مباحثات المـصالحة    : وقال. ما حصل شيء من قبيل ذلك سيكون إجراء إدارياً ليس له عالقة سياسية            
كن هناك ما زالت بعض األمور تحتاج للبحث والنقاش المتواصل،          في صنعاء قطعت شوطاً ال بأس به، ل       

مؤكداً مواقف حركة حماس من الحوار غير المشروط، مثمناً جهد الحكومة اليمنية السـتئناف وإنجـاح                
رحبنا بالمبادرة اليمنية باعتبارها إطار حوار وليس لفرض شروط         : وأضاف .الحوار الوطني الفلسطيني  

  .مل أن تصَل المباحثاتُ الجارية في صنعاء إلى نتائج إيجابيةملزمة لنا، ونحن نأ
    مس منزل الشهيد الشيخ أحمد ياسين فجأة لمناسبة الذكرى الرابعة الستشهاده، وأشار في             أوكان هنية زار

مع المـسؤولين    "أمستصريحات للصحافيين عقب زيارته إلى أن وفدي حماس والجهاد اإلسالمي ناقشا            
، مؤكداً أن أي تهدئـة      "ي التي تتوسط فيها مصر    سرائيلت التهدئة مع دولة االحتالل اإل     المصريين مستجدا 

 تشمَل شروطاً ثالثة، وهـي      أن تهدئة يجب    أيوأكد أن    .يجب أن تكون في إطار خطة فلسطينية متكاملة       
فـع  ي كامل، وأن يجري فتح معابر قطـاع غـزة ور  إسرائيلأن تكون متبادلة ومتزامنة وشاملة وبالتزام   

الحصار عن الشعب الفلسطيني، إلى جانب ضرورة أن تتضمن إعادةَ صـياغة العالقـات الفلـسطينية                
أن " اإلفراج عن كافة الفلسطينيين المعتقلـين لـديها، مؤكـداً    إلىودعا هنية الحكومةَ المصرية    .الداخلية

ـ   " عن    هنية عبر، و "اعتقال مصر فلسطينيين غير صحي، خاصة أنهم مقاومون        ذي شـعر بـه     األلـم ال
الفلسطينيون جراء بعض الممارسات من قبل بعض الجهات في اإلدارة المصرية التي تريـد المـساس                

  .على حد تعبيره" بالعالقات الفلسطينية المصرية المتميزة
وطالب هنية القمةَ العربية المقبلة في دمشق بدعم الحقوق والثوابت الفلسطينية ودعم عناصـر الـصمود                

 دعم وحدة الـشعب     إلىية، داعياً   سرائيلواالشتراطات األميركية واإل  " أنابوليس"خلص من   الفلسطيني والت 
الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة تقوم على احترام الشرعيات الفلسطينية وإعادة صـياغة الوضـع               
 الفلسطيني بما ال يسمح بعودة الفوضى والفلتان، وتأكيد القمة على حق الشعب الفلسطيني فـي مقاومـة                

وطالب هنية األمة والقمة العربية بإيالء قضية القدس والمسجد األقصى الحيـز األكبـر مـن                 .االحتالل
ية الجارية في المدينـة     سرائيلنقاشاتها وقراراتها لتحظى القدس بعناية عربية استثنائية، ألن السياسات اإل         

  .المقدسة إجراءات استثنائية تتعلق بالتهويد واالستيطان
 أعرب هنية عن فخره في أن يقوم رئـيس          :غزةمن   ٢٢/٣/٢٠٠٨ز الفلسطيني لإلعالم    المركوأضاف  

عزيز دويك بحفظ القرآن وهو بالسجن، مؤكداً أن استمرار اختطاف ما يزيد            .المجلس التشريعي المعتقل د   
 وصمة عار على االحتالل وخرق تاريخي ال بد أن ينتهي لألبد وعلـى            " نائباً ووزيراً سابقاً هو      ٤٠عن  

  "الجميع تحمل المسؤولية
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قال طاهر النونـو النـاطق باسـم        : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته   ٢٢/٣/٢٠٠٨ ٤٨عربوأورد موقع   
ن الحكومة ال تستطيع أن تنفي أو تؤكد ما ورد من إنباء عن نين الحكومة المقالة مـن                  إ"الحكومة المقالة   

الحكومة لتسهيل العمـل اإلداري للـوزراء       مضيفا أن كل الخيارات مفتوحة أمام       ،  "إجراء تعديل وزاري  
 عن أمل الحكومة    ٤٨وفي ساق متصل أعرب النونو في تصريح لموقع عرب           .وللمواطنين الفلسطينيين 
وأضـاف أن    .موضحا أن الحكومة تبدي كل المرونة المطلوبة إلنجاح المبـادرة         ،  بنجاح المبادرة اليمنية  

  ".فد حركة فتحو" الحكومة ال تلمس أي جدية في وفد الرئاسة
  
  ة وينتظر التنفيذ مصفحة روسي٢٥ بتسليم السلطة "إسرائيل "سماححّماد يؤكد  .٣

 وزارة الـدفاع  أعلنتـه  نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلـسطيني مـا      أكد:  علي الصالح  - لندن
 ٥٠ أصـل ن   مصفحة م  ٢٥ية عن قرارها بالسماح بتسليم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية           سرائيلاإل

ـ   . مقدمة هدية من روسيا     أو سـنتين    إلىهذا موضوع قديم جديد، يعود      " "األوسطالشرق  "لكن حماد قال ل
 نعم ابلغنا وزيـر     أقول موافقتها، تعود وتضع العراقيل عند التنفيذ، لذلك         إسرائيل وفي كل مرة تعلن      أكثر

 حتـى نـرى هـذه       إسـرائيل نصدق  ية ولكن لن    سرائيلالخارجية الروسي سيرجي الفروف بالموافقة اإل     
 السلطة لم تبلغ    أنوأوضح حماد    ".أمننا أجهزة أيدي ونتسلمها تسلم اليد وتكون بين       أعيننا بأمالمصفحات  

 كما قال بالنسبة لطائرتي هليكـوبتر وعـد الـرئيس           األمربموعد محدد لتسلم هذه المصفحات وهذا هو        
  .٢٠٠٢ عام إسرائيلتين دمرتها  عن طائرالروسي بوتين، الرئيس عباس بهما تعويضاً

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "غير قانوني" يين لمنازل مقدسيينإسرائيلتمليك : القادر الحسيني وعبد .٤

 أن  أمسأكد مستشار رئيس حكومة تسيير األعمال لشؤون القدس حاتم عبد القادر            .): أ.ب.د( – أبيبتل  
قوة االحتالل واالغتصاب بهـدف  "يين في القدس بـي تسيطر على منازل الفلسطين    سرائيلقوات الجيش اإل  

ية علـى منـازل     سـرائيل عمليات االستيالء اإل  " وقال في اتصال مع إذاعة صوت فلسطين إن        ".تهويدها
ية على القدس وجزء من التهويد الذي لم يسبق له مثيل والـذي           سرائيلالمقدسيين لهي جزء من الحرب اإل     

وبالتـالي  .. إن ما يجري غير قانوني وغير شرعي      "وأضاف   ".ايستهدف المدينة أرضا ومقدسات وسكان    
يين أي شبر من مدينة القدس خاصة المنـازل التـي           سرائيلليس هناك أي سند قانوني من اجل تمليك اإل        

ـ إسرائيلواتهم عبد القادر     ".يتحدثون عنها  في وثائق االستيالء على منازل المقدسيين قـائال        " التزوير" ب
 أنيين علما   سرائيل عقارا في الطابو لدى اإل     ١٢٩ تسجيل   اآلن عقار تم حتى     ٦٠٠عن  إن الحديث يدور    "

 فلسطينيين مقدسيين شـرعيين لهـذه        هناك مالكاً  أنهناك وثائق ومستندات قانونية لهذه العقارات تؤكد        
  ".العقارات

اعة صـوت    تصريحات إلذ  فيمن جانبه، أكد عدنان الحسيني مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون القدس           
نزيهة ولم تعط الفلسطينيين حقوقهم خاصة فيمـا يتعلـق بالمدينـة            " ية غير سرائيلفلسطين أن المحاكم اإل   

  ". المقدسة
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  إعفاء فتوح من مسؤولياته الرسمية والحركيةتوافق على قرار عباس مركزية فتح  .٥

فاء القيادي في الحركة روحي فتوح مـن        قررت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس إع      :  حامد جاد  - غزة
مسؤولياته الرسمية والحركية في السلطة الفلسطينية وذلك على خلفية اتهامه بتهريب كمية كبيـرة مـن                

وقالت اللجنة المركزيـة فـي       . الهاتف الخلوي في سيارته الخاصة من األردن إلى الضفة الغربية          أجهزة
 الرئيس عباس استدعت خالله فتوح واستمعت إليه حول واقعة          إن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة    "بيان لها   
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تهريب األجهزة الخلوية، حيث وافقت على قرار الرئيس عباس بإعفاء فتوح من مسؤولياته الرسمية فـي         
كما قررت اللجنة إعفاء فتوح من مسؤولياته ومهامه الحركية إلى حين البت القضاء              ".السلطة الفلسطينية 
  .يةالفلسطيني في القض

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   آالف هاتف خليوي من محال عدة بالضفة٧أجهزة األمن تصادر  .٦

كشف مدير عام الجمارك والمكوس في الـسلطة الفلـسطينية حـاتم            ": معا"،  "األيام "-رام اهللا، بيت لحم     
راً إلى أن    آالف جهاز خليوي في الضفة الغربية، مشي       ٧أن السلطة الفلسطينية صادرت أكثر من       : يوسف
منها مهربة ودخلت بصورة غير شرعية للسوق الفلسطينية، في حين أعلن أصحاب محالت بيـع               % ٩٥

 ماليـين دوالر    ٤وأكد يوسف أن الـسلطة تخـسر         .المحمول في نابلس عن إضراب مفتوح عن العمل       
% ٢من دبي و  % ٣منها يأتي من السوق األردنية و     % ٩٥شهرياً من تهريب األجهزة الخليوية، مبيناً أن        

من دول أوروبية، وشدد على أن السلطة قررت وضع حد لتهريـب األجهـزة الخلويـة إلـى الـسوق                    
سالم فياض رئيس الحكومة أصدر قراراً بالحصانة الجمركية لرئيس الـسلطة           .وكشف أن د   .الفلسطينية

لـوزراء  الفلسطينية محمود عباس فقط وما دون ذلك سيخضع للتفتيش الجمركي بمن في ذلـك رئـيس ا        
  .الفلسطيني نفسه

  ٢٣/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  عباس يطلب من النائب العام التحقيق في قضية األدوية الفاسدة .٧

 تعليماته للنائب العام بفـتح تحقيـق فـوري فـي     أمسمحمود عباس الفلسطيني  صدر الرئيس   أ :رام اهللا 
 عبـاس طلـب مـن       إن ردينة   أبونبيل  وقال الناطق الرئاسي     .موضوع األدوية الفاسدة والطحين الفاسد    

، "العمل على ضبط كل من يقف وراء هذه الجرائم وتقديمه إلى القضاء بأسرع وقت ممكـن               "النائب العام   
كما طلب من الحكومة التعاون الكامل مع النائب العام لكشف كل هذه التجاوزات مهما كـان مـصدرها                  

  . المحاكمةإلىومن يقف وراءها وتقديمه 
  ٢٣/٣/٢٠٠٨ الحياة

  
   جرحى في اشتباكات داخلية قرب نابلس٥ .٨

أصيب ضابط فلسطيني وأربعة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة في إطالق نـار            :  سامي سعيد  -رام اهللا   
متبادل مع عدد من المسلحين والعشرات من رجال األمن الفلسطيني أمس في قرية حوارة جنوب نـابلس        

  .شمال الضفة الغربية
جمال محسين إن الهدف من الحملة االستجابة لعشرات الطلبات مـن المـواطنين             .وقال محافظ نابلس د   

للقبض على الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة الذين يقومون بمهاجمة المؤسـسات فـي قريـة                
  . وأكد محسين أن رجال األمن لديهم تعليمات واضحة بإطالق النار على من يطلق النار عليهم. حوارة

  ٢٣/٣/٢٠٠٨طرية العرب الق
  
   إلى توفير الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين في العراق تدعومنظمة التحرير  .٩

سامة الشنار مدير دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحريـر          أ. دعا د  : عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   
 المتواجدين في الخيام على     ئكوأول توفير الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين في العراق،         إلىالفلسطينية  

يجب تجنيب هؤالء الالجئين خطر الموت والقتل واالختطاف والتنكيـل،          "وقال   .الحدود العراقية العربية  
وكان الشنار يتحدث خالل مداخلة      .راضي الفلسطينية  األ إلىووقف استباحة دمائهم، والسماح لهم بالعودة       
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 في  أمسالذي نظمته جامعة القدس     " راق بين الواقع والحلول   الالجئون الفلسطينيون في الع   "له في مؤتمر    
 أخـرى  وأحياء فلسطيني ما زالوا يعيشون في حي البلديات         ألف١٥ حوالي   إن"وضح الشنار   أو .ديسأبو

 وجود حلـول جزئيـة      إلى"ولفت   .األمني حماية ومالذ آمن في ظل التفاقم        إلى بحاجة   وإنهممن بغداد،   
 يعيـشون فـي     ٢٧٠٠ يبلغ عدد الالجئين حـوالي       إذربية وخاصة السورية،    للمحتجزين على الحدود الع   

 عددا محدودا نتيجة ارتبـاطهم بعقـود زواج         أدخلت األردن"ظروف صعبة للغاية، وقال في هذا السياق        
 ألفـي  الجئا، وهناك مبادرة سودانية مشكورة السـتيعاب حـوالي           ١٢٠، والبرازيل قبلت حوالي     أردنية

هناك دول اسـكندنافية اسـتقبلت      "ضاف  أو ". الجئا ١١٧ تستوعب   أنشيلي اقترحت    ت إنفلسطيني، كما   
 ولألسف من الفلسطينيين داخل بغداد،      األكبر فهي تتعلق بوجود القسم      األكبر المشكلة   أما،  إنسانيةحاالت  

يون مـن جهـتهم     سـرائيل الدول العربية وخاصة المجاورة لم تأخذ هذا الموضوع بعين االعتبـار، واإل           
  ". السلطة الفلسطينيةإلى هؤالء إدخالضون يرف

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  " إسرائيل"تبحثان مع قيادات أمنية مصرية الهدنة مع " الجهاد"و" حماس" .١٠

ـ  ىأجـر :  أحمد حسن بكر    عن ٢٠٠٨ /٢٢/٣صحيفة المصريون    ذكرت " حمـاس " لحركتـي    ون ممثل
يادات أمنية مصرية في إطار مساعي مـصرية         محادثات مع ق   ، أمس ،من قطاع غزة  " الجهاد اإلسالمي "و

 تتوقف بمقتضاها الفـصائل عـن إطـالق         إسرائيلللتوصل إلى هدنة متبادلة بين الفصائل الفلسطينية و       
  .  عملياتها العسكرية في القطاعإسرائيلية مقابل وقف سرائيلالصواريخ على المدن اإل

" الجهـاد اإلسـالمي   " خالد البطش مـن      في قطاع غزة أن   " حماس"وأوضح فوزي برهوم المتحدث باسم      
حضر المحادثات التي عقدت على الجانب المصري في معبر رفح في أحد مكاتب أجهزة األمن المصرية                

  .في القطاع" حماس"وشارك فيها جمال أبو هاشم أحد مسئولي حركة 
ـ               ن بينهـا   ووفقا لبرهوم، فقد اطلع المصريون، الفلسطينيين على مشاورات جرت مع أطراف عديـدة م

  .ية وأمريكية، وأن المفاوضين الفلسطينيين طلبوا إجراء مشاورات مع قياداتهمإسرائيلأطراف عربية و
 عضوا  ٣٦وأشارت مصادر مصرية إلى أن الوفد الفلسطيني في المفاوضات طالب باإلفراج الفوري عن              

فلسطينيون اإلفراج عن   واشترط ال . يناير الماضي / كانون ثاني رهن االعتقال في مصر منذ      " حماس"بـ  
أسراهم أوال من السجون المصرية للتقدم في محادثات الهدنة التي ترعاها مـصر حاليـا بتكليـف مـن        

وقال برهوم إن المصريين وعدوا باإلفراج عن معتقلي غزة في المستقبل القريب وإن              . الواليات المتحدة 
االعتقـال المـستمر وتعـذيب      "ق بالغ بـشأن     تأمل في أن ترى أفعاال ال أقواال، ألنها تشعر بقل         " حماس"

وحسب مصادر مصرية، فإن الجانب الفلسطيني علق المفاوضات حتى يتم إطـالق سـراح               ".المعتقلين
  .الفلسطينيين المعتقلين

وقالت مصادر مصرية إن المحادثات تناولت إمكانية إعادة فتح معبر رفح بطريقة جزئية لمدة يومين أو                
لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى خاصة فيما يتعلـق         . ع إلى أن يستأنف تشغيله كالمعتاد     ثالثة أيام في األسبو   

  .بتولي حماس أو فتح إدارة المعبر
القاهرة يـسري محمـد   مراسلها من  عمر عبد الرازق  نقالً عن٢٣/٣/٢٠٠٨ الشرق األوسط  واضافت

يـادون مـن حمـاس      ن لرئيس المخابرات المـصرية وق     يمساعدأن  : رفحمراسليها من   ومحمود صالح   
 .إسـرائيل امس اجتماعا مغلقا داخل معبر رفح الستئناف محادثات التهدئة مع           عقدوا  والجهاد اإلسالمي   

وأكد مسؤول مصري مطلع أنه من دون التوصل التفاق تهدئة شامل لن نستطيع أن نحقق أي اختراق في           
  . وملف األسرىالملفات األخرى خاصة المفاوضات، وفك الحصار وفتح المعابر والحوار

مـن حركـة    " توضيحات"طلبت   مصرأن   :وكاالت االنباء وعن  غزة،   ٢٣/٣/٢٠٠٨الدستور  ونشرت  
وقـال   .حماس التي اتهمتها الخميس بتعذيب عشرات من ناشطيها المعتقلين على االراضـي المـصرية             
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فلـسطيني خاصـة    القيادي في حماس أيمن طه أن االجتماع تناول العديد من القضايا المتعلقة بالـشأن ال              
ـ   .الفلسطينيين المعتقلين في السجون المصرية     ان اللقاء تم بناء على طلب اإلخـوة        " الدستور"وقال طه ل

في مصر ، موضحا أن الوفد الفلسطيني استمع إلى األفكار المصرية في القضايا العالقة وطـرح بـشكل       
  .عي التهدئة وفتح معبر رفحخاص معتقلي حماس في السجون المصرية ، كما تطرق اللقاء إلى موضو

  
   تخطط لتدمير علمية السالم"إسرائيل"": الجبهة الديمقراطية" .١١

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيـدان أن اعتـراض            :  عبد القادر فارس   - غزة
 على عقد مؤتمر موسكو للسالم يعكس عدم جديتها في التوصل الى تـسوية ألزمـة الـصراع                  إسرائيل

وقال زيدان في تصريحات لعكاظ إن الموقف األمريكي يـأتي اسـتجابة للموقـف              . يسرائيلعربي اإل ال
ي الذي ال يرى بأن هناك فرصة لعملية سياسية جادة، ولذلك فهو ال يعترض فقط على مـؤتمر                  سرائيلاإل

ت موسكو وإنما يواصل عمليات االستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهويـد القـدس واالعتقـاال              
وحول فرصة نجاح المبادرة اليمنية بعد تعثـر        . ن شأنه أن يدمر العملية السياسية     واالغتياالت وكل ما م   
نحن نأمل أن تكون هناك موافقة مـن قبـل          : ين وفدي المنظمة وحماس قال زيدان     المفاوضات الجارية ب  

امل والمسألة ليست في    حركة حماس على المبادرة وان يتم التوقيع عليها لفتح الباب على حوار وطني ش             
  . كيفية الحوار لكن ما نأمله أن يكون هناك اتفاق على ذلك

  ٢٣/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  
  الرجوب يطلع أبو الغيط أخر ما تم التوصل إليه خالل الحوار الوطني في اليمن .١٢

القيادي في فتح محادثات مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس فـي              جبريل الرجوب   أجرى  
وصرح الرجوب عقب المقابلة بأنه أحاط القاهرة بآخر ما تم التوصل إليه خالل الحوار الوطني               رة،  القاه

ية، مؤكدا أن هذه المفاوضات لم تحرز أي        سرائيلالفلسطيني باليمن وبتطورات المفاوضات الفلسطينية اإل     
وأضاف الرجوب أن    .ي الرافض ألية تسوية سياسية    سرائيلتقدم أو تغيير على األرض بسبب السلوك اإل       

لدينا حوارا وطنيا في اليمن اآلن ونأمل أن يؤسس إلى حوار ترعاه مصر ثم ترعاه بعـد ذلـك األمـة                     "
العربية ممثلة في الجامعة العربية، لضمان التوصل إلى رؤية فلسطينية بمفاهيم موحدة ومعايير موحـدة               

فلسطيني والقيادة الفلسطينية وعلـى     تؤكد على وحدة شعب فلسطين ووحدة القضية الفلسطينية والوطن ال         
رأسها منظمة التحرير الفلسطينية وتعمل على تثبيت الحوار الوطني الديمقراطي ومفهوم وحدة األسـرة              

  ".الفلسطينية وتغليبه على كل المصالح الفصائلية
  ٢٣/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  لكفاح المسلحسحبنا المسلحين ونشرنا قوة من ا: "عين الحلوة" حول أحداث المقدح .١٣

قال العقيد منير المقدح قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان ت ان اول خطوة قمنـا                : أ ف ب   -صيدا  
كانـت ضـبط    ] في  مخيم عني الحلـوة     " جند الشام "وعناصر  " فتح"بعد االشتباكات التي دارت بين      [بها  

ى ان يتم العمل خالل الـساعات       الوضع االمني وسحب المسلحين من المنطقة التي شهدت اشتباكات، عل         
 خالل جولة داخل مخيم عين الحلوة شملت المنـاطق          ،واوضح .المقبلة على نشر قوة من الكفاح المسلح      

 انه سيتم تعزيز قوة الكفاح المسلح بعناصر من فصائل منظمة التحريـر لتكـون               ،التي شهدت اشتباكات  
واضاف المقدح  . منطقة التي شهدت اشتباكات   قادرة على االنتشار في كل ارجاء المخيم وخصوصا في ال         

واكـد ان هـذه     . اتخذنا ليال كل االجراءات االمنية لضبط الوضع الذي يعود تدريجا الى حالته الطبيعية            :
 .االحداث مستنكرة، ولن نسمح بتكرار تجربة نهر البارد في المخيمات وخصوصا في مخيم عين الحلوة

  ٢٣/٣/٢٠٠٨عكاظ 
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  ضايا الحل النهائي مطروحة على طاولة المفاوضاتالقدس وكل ق: ليفني .١٤

أن كـل   " ية ورئيسة الوفد المفاوض تسيبي ليفنـي      سرائيلذكرت وزيرة الخارجية اإل   :  د ب أ   -تل أبيب   
وقالت ليفني   .قضايا الحل النهائي مطروحة على طاولة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بما فيها القدس            

 إسـرائيل أن ما وصـفتها بـالحرب بـين         " ية أذيع الليلة قبل الماضية    سرائيلفي لقاء مع القناة الثانية اإل     
 يجب أن تكون في موقف عـسكري        إسرائيل، مضيفة أن    "والتنظيمات في غزة ال يوجد بها وضع مستقل       

 وفيما يتعلق باألوضاع في قطاع غزة، قالـت ليفنـي          .قوي، مبدية ثقتها برئيس الحكومة إيهود أولمرت      
هناك أيام يسود فيها هدوء حذر والحرب بـين         " وأضافت   .تى نوقف إطالق الصواريخ   يجب أن نعمل ح   "

  .دولة وتنظيم ال يوجد لها نهاية ، معربة عن تأييدها الستخدام القوة العسكرية لمنع إطالق الصواريخ
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  باراك يتوعد بضربات قاسية في غزة .١٥

ي أيهود باراك بتوجيه ضربات قاسية في قطـاع         سرائيلش اإل هدد وزير الجي   : وكاالت   – غزة   –رام اهللا   
إن "عـن بـاراك قولـه       " معاريف"ونقلت صحيفة   . غزة لحركة حماس قبل الموافقة على أي تهدئة معها        

وفي هذا  ".  أي تهدئة  إلىي قبل التوصل    سرائيلحركة حماس ستتلقى الضربات القاسية جدا من الجيش اإل        
ي يعكف حاليا علـي إعـداد       سرائيل مصادر عسكرية رفيعة ان الجيش اإل      السياق قالت الصحيفة نقال عن    

 التـوتر   إن أضـافت و. خطط جديدة لمحاربة حركة حماس في قطاع غزة بما في ذلك عمليات من الجو             
 خلفية قيام باراك بإدارة سياسـة       ى وباراك عل  أولمرتي أيهود   سرائيلالشديد يسود بين رئيس الوزراء اإل     

  .  إذن من رئيس الوزراءىق الفلسطينية المحتلة دون الحصول علخاصة به في المناط
 وزير الدفاع يمر بفترة صعبة للغاية فتهديداته باجتيـاح          إنونقلت الصحيفة عن مقربين من باراك قولهم        

 ذلك فان الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة         إلىقطاع غزة باتت ممجوجة وبعيدة عن الواقع باإلضافة         
  .  بأنه سيد األمنإسرائيل مست مسا سافرا به وبدأ يفقد اللقب المتعارف عليه في يلإسرائنحو جنوب 

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
   تعزز حماية السفن والطائرات خوفا من عمليات انتقام الغتيال مغنية"إسرائيل" .١٦

 بحملـة   ، أن أجهزة المخابرات والجيش تقـوم      إسرائيلكشفت مصادر أمنية في     :  نظير مجلي  - تل أبيب 
ية المدنية، وذلك لمواجهة خطر تفجيرها في عمليات انتقامية يقـدم           سرائيللتحصين السفن والطائرات اإل   

عليها حزب اهللا اللبناني أو التنظيمات الفلسطينية العاملة معه، ثأرا الغتيال القائد العسكري لقوات الحزب               
  .عماد مغنية

فـي أحاديـث     األمن القومي العميد نتان نورئيـل،      في مجلس    اإلرهابوقال نائب رئيس طاقم مكافحة      
قوى اإلرهاب حاولت في الماضي مرتين تنفيذ عمليـات تفجيـر ضـد              "إنية،  سرائيل اإل اإلعالملوسائل  

وهناك قوى أخرى حاولت في أفريقيا تنفيذ       .  أجهضتهما إسرائيلية في عرض البحر، لكن      سرائيلالسفن اإل 
وبعد هذه التجـارب، ال بـد مـن إجـراءات           . ية مدنية، وفشلت  لإسرائيعمليات إرهاب لتدمير طائرات     

 إسـرائيل ية أن ينتقم حزب اهللا مـن        سرائيلوتتوقع األجهزة اإل   ".ية لمواجهة أخطار من هذا القبيل     إسرائيل
 إسقاط طائرة مدنية أو تفجير سفن مدنية، مثـل اغتيـال مـسؤول حكـومي أو           إلى إضافةبعدة وسائل،   

، وتفجيرات في أحـد     إسرائيليين في الخارج، وخطف جنود في       إسرائيلل  عسكري، وخطف رجال أعما   
المقبـل  ) نيـسان (التجمعات اليهودية في العالم خالل االحتفاالت بعيد الفصح العبري في أواسط أبريـل              

  .وغيرها
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ية سرائيلية، بل معلومات متوفرة لدى أجهزة األمن اإل       إسرائيل هذه ليست مجرد تقديرات      إنوقال نورئيل   
  .تم تجميعها بوسائل حديثة

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "العربية"ي مقترح يركز على يهودية الدولة ويلغي إسرائيلدستور  .١٧

 -دراسـات  "يوسف جبارين المختص بالشؤون القانونية ورئيس مركز    . قدم د :  حسن مواسي  -الناصرة  
من قبل لجنة الدسـتور     " سرائيلإلدستور  "، ورقة عمل حول اقتراح      "لمركز العربي للحقوق والسياسيات   ا

وبين جبارين في الورقة أن اقتراح الدسـتور         .٤٨ البرلمانية، إلى لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي      
وهو ما ال يتماشى مع القانون الدولي، ويعرف الدولـة          " دولة يهودية وديمقراطية  "يعرف الدولة على أنها     

 .إسـرائيل  الذين يشكلون خمس عدد سكان       ٤٨فلسطينيي  حسب تصنيف عرقي ، ويتجاهل بشكل واضح        
س التمييز القـومي  ي المقترح، مؤكدا بشكل قطعي أنه يكر    سرائيلوتناول الخبير القانوني بنود الدستور اإل     

، ويكسبه صبغة دستورية كما بين أن الدستور ال يشمل أيا مـن الحقـوق الجماعيـة                 ٤٨ضد فلسطينيي   
 يحددها القانون الدولي، وخاصة اإلعالن العالمي لحقوق األقليات القوميـة            التي ٤٨والقومية لفلسطينيي   

  .واإلعالن العالمي لحقوق الشعوب األصلية الذي أقرته األمم المتحدة في نهاية العام الماضي
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   ثابتة ال تتحسن"إسرائيل"معدالت البطالة في  .١٨

فقـد بلّـغ مكتـب اإلحـصاء        . إسرائيلعدل البطالة في     في م  االنخفاضتوقف  : خلف خلف من رام اهللا    
 في المئة، ويكون بذلك قد عـدل        ٦,٨المركزي أن معدل العاطلين عن العمل في شهر كانون الثاني بلغ            

 في المئة في شهر كانون األول،       ٦,٦ إلىمعطيات سابقة نشرها مؤخرا، وبموجبها انخفض معدل البطالة         
وحسب معطيـات   .  في المئة  ٦,٨بأن معدل البطالة لشهر كانون األول يبلغ        بينما تبين المعطيات الحديثة     

  .  في المئة٦,٧ بلغ معدل البطالة ٢٠٠٧أخرى نشرت في الربع األخير من العام 
 إسـرائيل وحسب آخر معطيات ميل البطالة، كان قد نشرها مكتب اإلحصاء المركزي، تبين أنه كان في                

ل عن العمل، بعد أن اعتقدوا قبل ذلك بأن عدد العاطلين عن العمل              ألف عاط  ١٩٩في شهر كانون الثاني     
، والـذي   إسـرائيل يتبين من المعطيات أن معدل البطالة فـي         و.  ألف نسمة  ١٩٠ يصل إلى    إسرائيلفي  

 ألف عاطل عـن العمـل،    ٣٠٠ في المئة، أو قرابة      ١١انخفض بسرعة في السنوات األربع األخيرة من        
بداية الخريف الماضي، انخفض بعشرين في المئة فقط من شهر أيلول األخير             في المئة في     ٧ معدل   إلى

ومؤشرات اإلبطاء في االقتصاد في األسابيع األخيـرة تطـرح           . وحتى شهر كانون الثاني من هذا العام      
 باالرتفاع في ربيع    ٢٠٠٣التخوف من أن يبدأ معدل البطالة، الذي كان يوجد في ميل هبوط منذ خريف               

 اليوم اقـل مـن    إسرائيلعلى الرغم من القلق حول ارتفاع متجدد للبطالة، حقيقة انه يوجد في             و. ٢٠٠٨
  .  ألف عاطل عن العمل تعتبر انجازا٢٠٠

  ٢٢/٣/٢٠٠٨موقع إيالف 
  
  االحتالل يقتحم جنين وطولكرم ويتوغّل جنوبي غزة  .١٩

كرم فـي الـضفة الغربيـة،       ، أمس، مدينتي جنين وطـول     "يسرائيلاإل" اقتحمت قوات االحتالل     :)أ.ب.د(
إن قوات من جـيش     "وقالت مصادر أمنية فلسطينية، وشهود عيان       . واعتقلت فلسطينيين اثنين على األقل    

 عاما مـن العمـر، واقتحمـت منـزل          ١٨االحتالل اقتحمت جنين واعتقلت شاباً من عائلة الشايب يبلغ          
  .م قرية الرامة وشركة البريق للمنظفاتالمواطن عفيف جليل وفتشته وعبثت بمحتوياته، باإلضافة القتحا

٢٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
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  االحتالل يرفض استئناف أقدم أسير إداري  .٢٠

أفاد محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقـوق االسـرى واإلنـسان أن محكمـة                : أمين ابو وردة   -نابلس  
 المقدم بحق أقـدم أسـير       االحتالل العسكرية في سجن النقب جنوب فلسطين المحتلة، رفضت االستئناف         

إداري هو عدنان ياسين حمارشة من بلدة يعبد قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، الـذي أمـضى                  
  . شهرا من دون محاكمة إلى هذه اللحظة) ٥١(

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   لمطالبهايستجب لم إذا عن الطعام اإلضراب الهشلمون تهدد بمواصلة األسيرة .٢١

، بمواصلة إضرابها عـن     ) عاما ٣٧(هددت األسيرة نورا محمد شكري الهشلمون       :  مهند جدوع  -جنين  
الطعام، إلى أجل غير محدد، في حال عدم استجابة إدارة مصلحة السجون االحتاللية، لمطالبها بـاإلفراج   

مون، وأوضح مدير مركز األسرى للدراسات واألبحاث رأفت حمدونة، ان األسيرة الهـشل            .الفوري عنها 
 .تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اثني عشر يوما متتالية

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  الحفريات تحت القدس القديمة تثير مخاوف السكان الفلسطينيين .٢٢

يشير سكان حي سلوان الفلسطينيون في القـدس الـشرقية بغـضب الـى              ): ا ف ب  ( -القدس المحتلة   
يين الذين يجرون حفريات تنقيب تحت      سرائيلالمسؤولية لعلماء االثار اإل   التشققات داخل منازلهم، محملين     

والواقع ان اعمال التنقيب في نفق اثري في القسم الشرقي من المدينة المقدسة التـي ضـمتها                  .هذا الحي 
، وتحديدا خارج اسوار المدينة القديمة حيث باحة المسجد االقصى، ال بد ان تثير استياء السكان                إسرائيل

ويقسم امين الصيام الذي يقطن حي سلوان انه يستيقظ كل ليلة على ضجيج العمـال الـذين                  .لفلسطينيينا
لكن المشرف على اعمـال     . يقومون باعمال حفر تحت منزله، ويضيف انهم يأتون ليال ويغادرون فجرا          

كالة فرانس بـرس  التنقيب الخبير االثري روني رايش ينفي القيام بهذا االمر تحت جنح الظالم، ويؤكد لو      
  .تكفينا الظلمة داخل النفق. هذا غير مفهوم

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  تعيين مجلس إدارة جديد لبلدية غزة  .٢٣

أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة امس تشكيل مجلس إدارة جديد لبلدية مدينة غزة بديالً             :  د ب أ   -غزة  
وقال سفيان أبو سمرة وكيل وزارة الحكم المحلـي          .للمجلس الذي كان عينه رئيس السلطة محمود عباس       

إن قرار تعيين المجلس البلدي الجديد جاء ألن المجلس السابق كان قائماً بأعمال ولم              "في الحكومة المقالة    
ومدد عباس قبل شهرين تكليف مجلس إدارة بلدية غزة السابق برئاسة            ".يتم تعيينه كباقي المجالس السابقة    

  .مدة عام كمجلس قائم بأعمال رئاسة البلدية لحين إجراء انتخابات جديدةماجد أبو رمضان ل
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  تبدأ تطبيق معايير جديدة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين قريبا" األونروا" .٢٤

في منتـصف العـام     ) األونروا(تبدأ وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين       :  نادية سعدالدين  -عمان  
، التطبيق الفعلي لمعايير جديدة في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية للمستهدفين مـن الالجئـين،               الحالي

إطار شبكة األمـان    "وتدخل تلك المعايير بحسب مصادر مطلعة في         .بعدما كان مقرراً تنفيذها في مطلعه     
الشديد المطبق حاليـاً    االجتماعي التي ستعتمدها األونروا كبرنامج مطور ومعدل لبرنامج حاالت العسر           
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ـ   ".كإحدى الخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئين الفلسطينيين       المعايير الجديدة  "إن  " الغد"وقالت المصادر ل
 ٤٦، يفوق عددهم المقدر حالياً بأكثر من "تسمح بشمول فئات جديدة من الالجئين وبضم أعداد كبيرة منهم    

  .ألف الجئ
من أسماء الالجئين الفلسطينيين ممن أدرجـوا       % ١٢حذف حوالي   "لى  ولكن تطبيقه سيؤدي في المقابل إ     

ويبلغ عدد الالجئـين المـسجلين       ".سابقاً ضمن برنامج حاالت العسر الشديد بعدما تبين أنهم ليسوا فقراء          
  . مخيما١٣ً ألف منهم في ٣٠٠ ألف الجئ، يقيم ٩٠٠لدى وكالة األونروا في األردن حوالي مليون و

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   عام ١٥عمليات تهريب المواد الفاسدة والمغشوشة تجري منذ : قاسمعبد الستار  .٢٥

إن :" جاح الوطنية الدكتور عبـد الـستار قاسـم        قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الن       :الضفة الغربية 
 عاما، من قبل القائمين على الساحة في الضفة         ١٥عمليات تهريب المواد الفاسدة والمغشوشة، تجري منذ        

ـ     . وأضاف د ". الغربية، والذين ال يتمتعون بدرجة ولو بسيطة من األخالق         " قاسم في تصريح خاص لـ
ء فاسدون ويحاولون استثمار مواقعهم لمصالحهم الشخصية، وهذه        لقد ثبت عبر الزمن أن هؤال     " ":فلسطين

قاسم أن ما يكشف عنه شيء      . ورأى د  ".عملية تخريب متعمدة للمجتمع الفلسطيني، واألخالق الفلسطينية      
بسيط وضئيل، بينما يجري التستر على أشياء كثيرة، من تزوير ورشـاوى وسـرقات علـى مختلـف                  

ة لمن ينبش هذه القضايا، وعندها سنكتشف أن ما تم كشفه هو جزء بسيط              نحن بحاج :" المستويات، مضيفا 
  ".من مسلسل كبير من الفساد واستغالل الشعب الفلسطيني

  ٢٣/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

   مياه خانقة خالل الصيف المقبلأزمةكعوش يحذر من  .٢٦
مياه العالمي الذي صادف    فضل كعوش في بيان صحفي لمناسبة يوم ال       .  رئيس سلطة المياه م    قال: رام اهللا 
نواجه ازمة مياه خانقة ستزداد ابعادها خالل هذا الصيف والصيف المقبل، لذلك نحن بحاجة الـى                "امس  

وأكد ان الوضع المائي حرج ودقيـق للغايـة داعيـا            ."ادارة حكيمة ومسؤولة بمساعدة وتعاون الجميع     
لتهديدات والمخاطر التـي تواجـه هـذا        المسؤولين وخاصة اعضاء مجلس المياه الوطني ادراك طبيعة ا        

   .القطاع والعمل على معالجة المعضلة وفق برنامج موحد
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   العمالة الفلسطينيةأمام العربية األسواقاالتحاد العام لعمال فلسطين يطالب بفتح  .٢٧

لعربية بفتح اسواقها امام العمالة     طالب االتحاد العام لعمال فلسطين الدول ا      :  ابراهيم ابو كامش   - رام اهللا 
الفلسطينية بشكل منتظم ومتوازن بحيث ال يؤثر على اي تغيير ديمغرافي او محلي وان يتم ضبط العملية                 

جاء ذلك خالل مشاركة االتحاد في اعمال المؤتمر الـدولي حـول             .بعدد من العوامل والثوابت الوطنية    
رة امس حيث استمرت فعالياته ثالثة ايام بتنظيم ودعوة المعهد          ازمة البطالة والذي اختتم اعماله في القاه      

العربي للتخطيط في الكويت، وبالتعاون مع منظمة العمل العربية والبنك اإلسالمي للتنميـة، وعرضـت               
خالل المؤتمر عدة أوراق عمل من قبل عدد من الخبراء والنقابيين وأصحاب األعمال والحكومات فـي                

  .عدد من الدول العربية
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  " يةسرائيلاإل" مصري يحّرر غزة من الكهرباء -اتفاق فلسطيني  .٢٨
أكد نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية المهنـدس           ):وام"  (الخليج "- القاهرة   -غزة  

الكهربـائي مـن    كنعان عبيد التوصل إلى اتفاق فلسطيني مصري ينص على تزويد قطاع غزة بالتيـار               
ولفت .  ميغاوات، في إطار مشروع سيتم تنفيذه على ثالث مراحل خالل عشرين شهراً            ٢٢٠مصر بجهد   

عبيد في تصريحات صحافية إلى ان المرحلة األولى من المشروع ستبدأ بعد شهرين أو ثالثـة وسـيتم                  
ق فلسطيني ومـصري،     ميغاوات، مشدداً على أن المشروع جاء ثمرة اتفا        ١٥٠خاللها تزويد القطاع ب     

وقال إنه بموجب هذا االتفاق ستصبح مصر المزود األول للقطاع بالتيـار            . وليس لالحتالل أي عالقة به    
  ".إسرائيل"الكهربائي، تمهيداً للتخلي التدريجي عن االعتماد على الكهرباء الواردة من 

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   مواطنا١١٦ً الحصار إلى ارتفاع عدد المرضى المتوفين جراء: غزة .٢٩

ي المفـروض علـى     سرائيلارتفع عدد المتوفين من المرضى جراء الحصار اإل       :  عيسى سعد اهللا   -غزة  
 مواطناً، بوفاة مواطنة من سكان مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بعد معاناة مع              ١١٦القطاع إلى نحو    

 خرين خالل األيام القليلة القادمة،    وحذر مصدر طبي من وفاة عشرات المرضى اآل        .مرض الفشل الكلوي  
وقدر مسؤول طبي آخر عدد المرضى الذين بحاجة إلى العالج خارج مستشفيات القطـاع بنحـو ألـف                  

  .مريض يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة
  ٢٣/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  أطفال غزة يعانون من مشاكل نفسية بسبب القصف .٣٠

واطنة الفلسطينية منى يوسف أين تذهب بطفلتها التـي لـم تتجـاوز     ال تعرف الم  :  خلف خلف  - رام اهللا 
ية، التي ال تكاد تغادر سماء قطاع       سرائيلخمسة أعوام وترعبها أصوات الغارات التي تنفذها الطائرات اإل        

وحال المواطنة يوسف ينطبق على الكثير من العائالت         .غزة، وتدب الرعب في صفوف الكبار والصغار      
غزة، التي بدأ أطفالها يشعرون بالتوتر والعصبية، في ظل مـا عايـشوه مـن هجمـات                 الفلسطينية في   

إياد السراج، رئيس الحملة الدولية     . دوأشار  . ية شرسة تعرض لها القطاع خالل األسابيع الماضية       إسرائيل
 إلى أن من بين اآلثار النفسية غيـر الملموسـة علـى             ،لفك الحصار عن غزة، مؤكداً في دراسة حديثة       

شعور المواطنين بفقدان األمان وخوفهم الدائم من األيام القادمة، وما تحملـه مـن               الشعب الفلسطيني هو  
ونلمس ذلك من خالل السلوك العصبي والتـصرفات        : "وقال الدكتور السراج في دراسته     .كوارث وآالم 

حيـث أن   , ال خصيصاً االنفعالية وحاالت االكتئاب المتزايدة ناهيك عن تأثير الحصار السلبي على األطف          
وجعله يلجأ إلى طرق وأفعال متطرفة      , الكبت والعنف المتراكم داخل الطفل أثر على قواه العقلية وإبداعه         

يعكس من خاللها ما في داخله من ألم وإحباط، حيث في االنتفاضة األولى كان األطفال يرمون الحجارة                 
  ".ر هؤالء األطفال ليصبحوا استشهادييني، ولكن في االنتفاضة الثانية كبسرائيلعلى الجيش اإل

  ٢٢/٣/٢٠٠٨موقع إيالف 
  
  "عين الحلوة" واسع الشتباكات لبنانياستنكار  .٣١

استنكرت الفعاليات السياسية فـي     : كارولين بعيني  عن مراسلتها    بيروتمن   ٢٣/٣/٢٠٠٨ عكاظ   ذكرت
 ودان المـسؤول الـسياسي      لبنان األحداث األمنية التي شهدها مخيم عين الحلوة لالجئـين الفلـسطينيين           

للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود االشتباكات المسلحة ودعا الجميع إلى التعامل بحكمة مع واقع               
  . مخيم عين الحلوة خاصة أن جميع المعنيين يعلمون خصوصيته ودقته وتعقيداته
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 األحداث المؤلمة التي وقعـت  من جهتها، استنكرت الرابطة االسالمية السنية في لبنان، في بيان لها أمس   
في عين الحلوة واعتبرت ان االحداث المخلة باألمن والتي تركت آثارا سلبية فـي نفـوس المـواطنين                  
االبرياء في كل من مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا، وأكدت الرابطـة أن مـسؤولية القـوى الـسياسية                   

الموجودة داخل المخيم كبيرة وأساسـية،      والفصائل واالحزاب والقوى والشخصيات االسالمية والوطنية       
وهي مدعوة الى ضبط ساحتها وعناصرها ومؤيديها حتى ال تصل االمور الى مرحلة االنفالت، ودعـت                
الى رفع الغطاء عن المرتكبين والمخلين والمتسببين حتى ال يتكرر ما شاهدناه وعشناه مؤكدة ان مايحدث             

  .ال يخدم سوى أعداء لبنان وفلسطين
ضرورة إنهاء الوضع المتوتر في عين "شددت النائب بهية الحريري على  ٢٣/٣/٢٠٠٨ الحياة وقالت

ما حصل ال يمكن القبول به، وهو أمر مرفوض، وال يمكن : "وقالت". الحلوة وتثبيت الهدوء واالستقرار
ورأس  ".السكوت عن إخراج مئات العائالت من بيوتها إلى الشوارع ليالً وفي العراء وسلبهم األمن

النائب أسامة سعد، لقاء موسعاً لألحزاب اللبنانية والفاعليات الروحية، " التنظيم الشعبي الناصري"رئيس 
المستفيد الوحيد من هذه األحداث "واعتبر المجتمعون أن . تركز البحث خالله على أحداث عين الحلوة

  ". وعمالئها في لبنان والمنطقةإسرائيلهو القوى المعادية المتمثلة ب
تضر بالقضية الفلسطينية وبالعالقات "ورأى رئيس بلدية صيدا عبدالرحمن البزري أن اإلشتباكات 

  ". الفلسطينية- الفلسطينية، وتؤثر سلباً بالعالقات اللبنانية -الفلسطينية 
  
  "الجهاد"و" حماس"ية عن التهدئة نقلتها مصر إلى إسرائيل" إشارات إيجابية" .٣٢

يين عن إمكان سرائيلمن اإل" إشارات إيجابية"أن مصر تلقت " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
القبول بتهدئة شاملة متبادلة ومتزامنة مع الفلسطينيين، وان مسؤولين مصريين ابلغوا قيادات من حركتي 

ي خالل اجتماع عقد أمس في الجانب المصري من معبر سرائيلبالموقف اإل" الجهاد اإلسالمي"و " حماس"
  :ي يتلخص في نقاط أربع هيسرائيلأن الموقف اإل" الحياة"وأبلغت مصادر مطلعة  .رفح
 ستتخذ قرارا مناسبا يرتبط بهذا إسرائيلعن إطالق الصواريخ، فإن " حماس" و"الجهاد" إذا توقفت – ١

  .السلوك
  . ليست لديها مشكلة في أن تكون التهدئة لمدة طويلة، مثال عامإسرائيل – ٢
  . مستعدة إلبداء مرونة مناسبة في مسألة تشغيل المعابر عمومايلإسرائ – ٣
  .في قطاع غزة" بشكل أساسي" ترى أن التهدئة يجب أن تكون إسرائيل – ٤

رغم ذلك، قالت  .وطلب المصريون من قيادات الحركتين التداول في هذه النقاط والرد خالل أيام
" إبداء استعدادات"الموقف الجديد، فالكالم يدور عن  لم تلزم نفسها بشيء في هذا إسرائيلالمصادر ان 

 بتهدئة إسرائيلوغير ذلك من دون تعهد واضح من جانب " إمكان"واستخدام ألفاظ فضفاضة من قبيل 
  ".السلوك الفلسطيني"شاملة، فكل شيء مرتبط بـ 

شاملة ومتبادلة "دئة ي في اتجاه القبول بتهسرائيلمن جانبها، عزت مصادر متطابقة التحول في الموقف اإل
اإلدارة األميركية تدفع "، موضحة أن "إصرار األميركيين على التوصل إلى تهدئة"إلى " ومتزامنة

تبريد الملف "ورأت أن اإلصرار األميركي وراءه مصلحة في ". يين في اتجاه القبول بالتهدئةسرائيلاإل
قد " اإليرانية، معتبرة أن التهدئة -يركية وفي ضوء التوتر في العالقات األم" الفلسطيني قبل قمة دمشق

  ".تكون جزءاً من ترتيبات ما يقوم بها األميركيون في المنطقة تمهيداً لشيء محدد
  ٢٣/٣/٢٠٠٨ الحياة
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  رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان يطالب بالتحقيق في وقائع تعذيب الفلسطينيين .٣٣
ئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنـسان أمـام اللجنـة          طالب حافظ أبو سعده ر     : صالح شلبي    -القاهرة  

البرلمانية لحقوق اإلنسان بأن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في وقائع تعذيب بعـض الفلـسطينيين الـذين                 
ينتمون لحركة حماس في بعض السجون المصرية لتحديد المسؤول عن ارتكابهـا وتقـديمهم للمحاكمـة      

. ة إلى مصر وسمعتها مؤكدا أن التعذيب مرفوض بأي شكل من اإلشكال           باعتبار أن ذلك يمثل إساءة بالغ     
كما دعا أبو سعدة الحكومة المصرية ألن تسهم في رفع الحصار المفروض على الـشعب الفلـسطيني،                 

   ضد الشعب الفلسطيني هو جريمة إنسانية،إسرائيلموضحا أن ما ترتكبه 
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  و سحب مبادرة السالم رهن بنتائج المشاورات العربيةتجميد أ": عكاظ"مصادر  .٣٤

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن اتجاه القمة العربية المقررة بدمشق يومي           : ربيع شاهين  -القاهرة  
ية التي جرت في األراضـي      سرائيل التخاذ موقف متشدد من السياسات والممارسات اإل       ، مارس ٣٠و٢٩

لجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل في قطاع غزة على مدى األسابيع           الفلسطينية بصفة خاصة المذابح وا    
ولفتت المصادر الى ان موقف القمة من مبادرة السالم سيتحدد وفقا للتطورات واألحداث التـي                .األخيرة

ستشهدها األراضي الفلسطينية خالل فترة انعقاد القمة ووفقا للظروف المواكبة لها ، فيما نفـت وجـود                 
  .و مطالب بتجميد أو إلغاء المبادرة نهائيا كما استبعدت تبني القمة مثل هذا القراراتجاه أ

ورغم تأكيد المصادر الدبلوماسية المصرية عدم بلورة الموقف العربي الذي ستتخذه القمـة حيـال هـذه        
 فيهـا   القضية وأنه ما زال رهن المداوالت والمشاورات أكدت أن كافة الخيارات مطروحة أمام القمة بما              

  .ية سرائيلتعليق المبادرة العربية للسالم باعتبارها رد الفعل األقل واألدنى للتعامل مع الغطرسة اإل
  ٢٣/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
   إضراب مفتوح عن الطعام فيبدءال  ينفيالناطق باسم المصريين العالقين في غزة .٣٥

فلسطينيين اصحاب االقامات نفى الناطق باسم ألفين من العالقين في غزة من المصريين وال: القاهرة
 من العالقين إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ٥٠الدائمة في مصر عبدالستار الغلبان تقارير عن بدء 

ما أشاعه بعض وسائل اإلعالم ليس أكثر "وقال إن . الجمعة الماضي للمطالبة بفتح معبر رفح لعودتهم
مقيمين في مركز شباب خدمات رفح  مصري ٥٠٠، مشيراً إلى وجود نحو "من فرقعة إعالمية

الفلسطيني بخالف أعداد كبيرة من المصريين ما زالوا عالقين ومقيمين لدى ذويهم ويقدم لهم أبناء القطاع 
كل المتطلبات المعيشية مثلما كان يفعل أبناء العريش ورفح مع أشقائهم الفلسطينيين خالل وجودهم في 

ة العالقين، خصوصاً أن منهم عائالت بكاملها تضم أطفاالً وطالب بسرعة حل مشكل". مدن شمال سيناء
  .ومسنين

  ٢٣/٣/٢٠٠٨ الحياة
  
   بزيادة القوات على الحدودتل أبيب رفضت طلبا مصرياً: أسامة الباز .٣٦

نفى الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس حسني مبارك قيام مـصر            : سيد عبد العال   -القاهرة  
ية في هذا الـشأن بأنهـا       سرائيلووصف الباز االتهامات اإل   . نفاق إلى قطاع غزة   السالح عبر األ  بتهريب  

، مؤكدا أنه ”أعرف أنها أنفاق صغيرة جدا ال يمكن تهريب األسلحة من خاللها          “ مسألة خطيرة جدا، وقال     
يين سـرائيل يين وطالبهم بأن يثبتوا أي عملية لتهريب السالح ،لكنه أشار إلـى أن اإل             سرائيلتحدث مع اإل  

خرجوا ليقولوا للعالم كله إن مصر ال تحمي الحدود،الفتا إلى أن القاهرة اجرت محادثات مـع الملحـق                  
  ي لزيادة عدد الجنود المصريين على الحدود، وأن يكونوا مسلحين بأسلحة خفيفة، لكن سرائيلالعسكري اإل
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  .ي جاء بالرفضسرائيلالرد اإل
  ٢٣/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  بمصرية وفيال السفير سرائيلسفارة اإل بتفجير مقر التهديدات .٣٧

تكثف مباحث أمن الدولة جهودها في سرية تامة لضبط مجهول هدد بتفجير مقـر               : خاص -المصريون  
ي بالمعادي، كما هدد بنسف سيارته المالكي التـي         سرائيلية بالقاهرة، ومنزل السفير اإل    سرائيلالسفارة اإل 

وفي أثناء ذلك، تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا مـن فرقـة             .يستخدمها في تنقالته أثناء وجوده بداخلها     
ي بضاحية المعادي بورود اتصال هاتفي من مجهول        سرائيلالحراسات المسئولة عن تأمين فيال السفير اإل      

عن وجود عبوة ناسفة داخل فيال السفير، وهدد بنسفها، وكذا وجود شحنة أخرى من المتفجرات داخـل                 
لكن تبين عدم صحة هذا البالغ أيضا، بعد أن قـام           . لمخصصة لتحركاته وتنقالته  سيارة السفير كوهين ا   

ضباط أمن الدولة وخبراء المفرقعات بإجراء عملية بحث داخل منزل السفير وفي محيطه ، كما تفتـيش                 
وقد تم تشديد اإلجراءات األمنية على مقر إقامـة          .سيارة السفير دون أن يسفر ذلك عن وجود متفجرات        

وأمر وزير الداخليـة بموافاتـه   . ي بالمعادي، وزيادة عدد أفراد قوة الحراسة المرافقة له   سرائيلر اإل السفي
  .بتقرير عاجل بشأن اإلجراءات األمنية المتخذة

  ٢٢/٣/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  لجنة لدعم ومساندة سكان غزة: تونس .٣٨

ي أوساط األحزاب ومنظمات    شهدت تونس على مدى األيام الماضية، تحركات ف        : صالح عطية  -تونس  
المجتمع المدني، على خلفية االعتداء الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وما انجر عنه من قتل لألطفال                
والنساء والرضع والشيوخ، باإلضافة إلى تدمير البنية التحتية فيما يـشبه حـرب إبـادة ضـد الـشعب                   

لجنة لدعم ومساندة ونـصرة     "ية، إلى تشكيل    وبادر عدد من الحقوقيين والشخصيات السياس      .. الفلسطيني
نسخة منه، إلـى مقاطعـة البـضائع الـصهيونية          " الشرق"، دعت في بيان لها تلقت       "الشعب الفلسطيني 

وناشـدت اللجنـة، جميـع       واألمريكية بكل األشكال المتاحة، ومراسلة مختلف هياكل المنتظم األممـي،         
ه المجازر والتنديد بها إعالميا من أجل كسر جـدران          الفعاليات في الوطن العربي، العمل على فضح هذ       

التعتيم واستئصال حالة العزلة التي تعيشها األمة، مطالبين بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ومن يقف              
وتعاقبت بيانات األحزاب السياسية التونسية، التي عقد بعضها اجتماعـات طارئـة لدراسـة              .. وراءهم

  .. الوضع في غزة
  ٢٣/٣/٢٠٠٨ية الشرق القطر

  
  "إسرائيل"الواليات المتحدة لن تمارس أي ضغط على : تشيني .٣٩

 أن الواليات المتحـدة لـن       إسرائيلأكد نائب الرئيس األميركي ديك تشيني، أمس في         : الفرنسية/ القدس
وقال تشيني خالل لقـاء صـحافي مـع رئـيس            . فيما يتعلق بأمنها   إسرائيلتمارس أبدا أي ضغط على      

 لكـي   إسـرائيل لن تمارس أبدا أي ضغط على       "ي ايهود اولمرت إن الواليات المتحدة       ائيلسرالوزراء اإل 
إال انه لـيس    ) الفلسطيني-يسرائيلاإل(نريد رؤية حل للنزاع     "وأضاف تشيني   ". تتخذ قرارات تهدد أمنها   

الواليـات  "وأكد أن    . والسلطة الفلسطينية  إسرائيلالمفاوضات بين   " على الواليات المتحدة أن تملي نتيجة     
تعهد الرئيس بوش بالعمل على إقامة دولـة        "السلمية، مشددا على    " المتحدة ما زالت ملتزمة بدفع المسيرة     

أريد التذكير بأنه كان أول رئيس أميركي يتحـدث عـن           "وأضاف تشيني   ". إسرائيلفلسطينية إلى جانب    
   ".ي سالم وامنتعيشان جنبا إلى جنب ف...  وفلسطين، إسرائيلدولتين ديموقراطيتين، 
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تضحيات أليمة من أجل التوصل إلى السالم عنـدما تجـد           " لتقديم   إسرائيلوأعرب عن ثقته في استعداد      
تطلب قـرارات صـعبة     "وأضاف أن عملية السالم الجارية      . ، على حد قوله   "أمامها شركاء عرب جادين   

في التزامهـا   " مصممة وثابتة "تحدة  يين إال أن الواليات الم    سرائيلسواء من الفلسطينيين أو من اإل     " ومؤلمة
  . في الوجودإسرائيلبحق 

  ٢٣/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  "البارد"موسكو تتخوف من استنساخ تمّرد  .٤٠

أعربت موسكو عن قلقها البالغ من األحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة بين أنـصار حركـة              : موسكو
بكل "، ودعت لبنان الى منع هذه النزاعات        "رهابيةاإل"التي وصفتها بـ    " جند الشام "ومقاتلي جماعة   " فتح"

ال تـزال عالقـة فـي       "وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين إنه           ".السبل الممكنة 
، وأضـاف إن    "صيف العام الماضي  ) نهر البارد (الذاكرة حركة التمرد التي أشعلها المتطرفون في مخيم         

أن "، وحـذّر مـن      "وضع تعقيدا في ظل األزمة السياسية المتواصلة في لبنان        تزيد ال "الصدامات األخيرة   
تؤدي الصدامات التي تندلع بصورة متتالية بين مختلف األحزاب والحركات المسلحة والتهديد باسـتخدام              

  ".القوة، الى نزاع مفتوح يصعب التكهن بتداعياته على لبنان والمنطقة
  ٢٣/٣/٢٠٠٨المستقبل 

  
  يفوز فيها فلسطينيون وأميركيون" قدس عادلة "إلقامة أمريكية ميةأكاديمسابقة  .٤١

أعلن امس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كيمبردج في واليـة ماساتـشوستس            :  رويترز –بوسطن  
 .االمريكية أسماء الفائزين في مسابقة عالمية الختيار أكثر المقترحات ابتكارا لتطـوير مدينـة القـدس               

ة فرق من الطلبة واساتذة الجامعة في هندسة المعمار والشؤون الدولية من بين نحـو               واختار المعهد أربع  
وكان مـن بـين المقترحـات        .بدأت العام الماضي  " قدس عادلة " مشارك في مسابقة ترفع شعار       ١١٠٠

الفائزة خطة لتجميع مياه االمطار المهدرة كحل محتمل لنقص المياه في منطقة تعاني من هـذه المـشكلة              
 في  إسرائيلار لخلق شبكة من الخدمات للمناطق الفلسطينية المعزولة عن غالبية المدينة بحاجز بنته              وأفك

ية مشتركة  إسرائيلكما يدور مشروع ثالث حول دار لاليتام فلسطينية          .العقد الماضي نظرا لمخاوف أمنية    
شمل معظـم المـدن     في القدس بينما يطالب مشروع رابع بجعل مدينة القدس جزءا من حزام متوسطي ي             

  .العربية الرئيسية في منطقة البحر المتوسط
وقالت دايان ديفيز وهي كاتبة واستاذة اجتماع بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ان الفائزين وهم رجـال               
ونساء من االراضي الفلسطينية والواليات المتحدة والنمسا وماليزيا سيقضون ثالثة أشهر هذا الخريـف              

وضـمت  . ألف دوالر لمحاولة وضع أفكارهم في شكل خطة قابلة للتطبيـق           ٥٠ قدرها   في المعهد بمنحة  
  .ي سابق للقدس واستاذ جامعي فلسطينيإسرائيللجنة التحكيم تسعة أشخاص وكان من بينهم رئيس بلدية 

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  عودة التساؤالت في المخابرات األمريكية...ي؟ إسرائيلهل هناك جاسوس  .٤٢

اللندنية في مطلع العام الجاري ان المسؤولة السابقة في         " تايمز"ذكرت صحيفة    :مد محسن    أح -واشنطن  
" مسؤوال كبيرا بوزارة الخارجية   "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيبل ادموندز كشفت عن ان المكتب يراقب           

قالت الصحيفة  و. بعد الشك في انه يسرق معلومات بالغة الحساسية عن ترسانة الواليات المتحدة النووية            
ان اسم المسؤول معروف لديها وانها تمتنع عن ذكره ألسباب قانونية وانها اتصلت به وواجهته بما قالته                 

وعـادت ادمونـدز إلـى    . المسؤولة السابقة التي فصلت من عملها قبل أكثر من عامين وانه انكر ذلـك  
 ان شبكة المتعـاملين مـع أجهـزة         "موذر جونز "الحديث عن القضية ذاتها حين قالت للدورية األمريكية         
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يون وضعوا رجالهم في كل موقع نووي بالواليـات         سرائيلاإل"واضافت  . أجنبية تعد شبكة واسعة االمتداد    
المتحدة وفي المعاهد العسكرية المتخصصة في تطوير وصيانة الشبكة النووية ونحن نعرف ذلك ولكن ما               

  ". افعة حتى ال تتداعى القضية عند نظرها في المحكمةيقال دوما هو ان هناك حاجة إلى أدلة قانونية د
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   وسط انتقادات داخليةإسرائيلالحكومة الكندية تساند  .٤٣

أوسع الجرائد اإلنجليزية توزيعا في كندا وشمال أمريكـا         " تورنتو ستار " جريدة   : خالد سالمة  -تورنتو  
 بالرغم من أن العنـوان      ،"أوكالند روس " مي تقريرا لكاتبه    نشرت على صفحتها األولى من الملحق اليو      

من ثالث كلمات فقط ولكن كان وقعه كبيرا على كافة القراء، خاصة أنه ليس مجرد مقال للرأي ولكنـه                   
تضمن استطالعاً آلراء أكثر من شخصية عامة في كندا كما استعرض أيضا المواقف الكندية المتناقـضة     

ميـل نحـو    "  وترجمتـه بالعربيـة      - استنكارية   -التقرير هو صيغة استفهامية     عنوان  ". إسرائيل"تجاه  
   .  ؟Shifting Towards Israel ؟ أو باإلنجليزية إسرائيل

 إسـرائيل يبدأ روس تقريره باإلشارة إلى قرار األمم المتحدة الذي أجمعت فيه هذا الشهر علـى إدانـة                  
كمـا  .  شخصاً أغلبهم مدنيون   ١٢٠ى قتل ما يزيد على      واعتداءاتها العكسرية في قطاع غزة التى أدت إل       

 دولة من   ٣٣يشير التقرير إلى ان قرار األمم المتحدة يعد سابقة قوية ومهمة ليس فقط ألنه صدر بإجماع                 
 دولة عضوا في مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ولكن المفاجأة تمثلـت فـي أن الدولـة                  ٤٧أصل  

  . ارضت القرار كانت كندا التى ع- وحدها فقط-الوحيدة 
 يراها المحللون بمثابة صدمة وتحول أو ميل واضح في السياسة الخارجية            إسرائيلمعارضة كندا إلدانة    

ويمضي التقرير  .  وتحول خطير عن الدعم الكندي الكالسيكي للسالم وحقوق اإلنسان         إسرائيلالكندية نحو   
 منذ إعالنهـا عـام      إسرائيلبية ناصرت إنشاء دولة     ليذكر أن كندا شأنها شأن العديد من الحكومات الغر        

 وقد تضاعفت أرقام التبادل التجاري بين البلدين        ١٩٩٧، كما تربطهما اتفاقية للتجارة الحرة منذ عام         ٤٨
  . منذ ذلك الحين

يمضي التقرير ليضع المزيد من عالمات االستفهام حول الموقف الكندي عندما يقارن موقـف وزيـرة                
 أكدت في موقف واضـح      ،ريكية كوندوليزا رايس بنظيرها الكندي ماكسيم بيرنييه، رايس       الخارجية األم 

ية المـستمرة فـي   سـرائيل خالل زيارتها لكندا في يناير الماضي معارضتها تجاه السياسة االستيطانية اإل          
  . القدس الشرقية

ل زيارة خاصـة أن     موقف رايس الواضح والصريح لم يثن وزير الخارجية الكندي ماكسيم بيرنييه خال           
 سمعة الحكومة الكندية في أوتاوا عندما امتنع عـن إبـداء معارضـة              - حسب وصف التقرير     -يلطخ  

خطورة موقف وزير الخارجيـة الكنـدي أنـه         .  االستيطانية في القدس الشرقية    إسرائيلواضحة لسياسة   
 الشرقية وسياسة االستيطان    يخالف موقف كندا والواليات المتحدة الذي ال يفرق بين االستيطان في القدس           

  . والمستوطنات في الضفة الغربية مما يلقي بظالل من الشك وعدم الوضوح على موقف الحكومة الكندية
هذا الغموض ينتقده البروفيسور بيتر جونز األستاذ المساعد للشؤون الدولية والعامة بجامعة أوتاوا بقوله              

  " لخارجية الكندية التى كانت تتسم بالوضوح والمباشرةإن هذا الغموض يزحف ويسيطر على السياسة ا" 
التقرير يعرض أيضا لوجهة نظر عربية يعبر عنها السيد محمد بوجنان الرئيس التنفيذي لالتحاد العربي               

ال أرى أي سبب يدعو الحكومة التخاذ هذا الموقف سوى رغبتهـا فـي اسـتقطاب                " الكندي الذي يقول  
ويضيف بوجنان إنه بالرغم من تأييد كندا إقامـة دولـة فلـسطينية             ،  "دا  أصوات الناخبين اليهود في كن    
 مليون دوالر كمساعدات اقتصادية لألراضي الفلسطينية مـن موازنـة           ٣٩وبالرغم من تخصيصها مبلغ     

  .  فإن مثل هذه المواقف الغامضة تلقي بظالل الشك على توجهات الحكومة الكندية٢٠٠٦/٢٠٠٧عام 
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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   فلسطينيأبعاد عملية التهدئة ف .٤٤

  اهللا األشعل عبد. د
 ويقصد بهـا أن تكـف       إسرائيل فلسطين أمران مختلفان األمر األول، من وجهة نظر          فييقصد بالتهدئة   

 بكل الطـرق    الصهيوني وتعطيل المشروع    يسرائيلاإل للعدوان   التصديالمنظمات الفلسطينية الفدائية عن     
 من وجهة نظر المقاومة وتعنـى       الثاني،األمر  .  السياسية أو المقاومة المسلحة    سواء عن طريق المقاومة   

.  بهدنه تتوقف خاللها كافة األعمال العسكرية مـن الجـانبين          إسرائيلالتهدئة االلتزام المتبادل بينها وبين      
رهـاب،   أن تتالعب بمفهوم التهدئة فزعمت أنه ال يجوز االتفاق على تهدئة مـع اإل             إسرائيلوقد حاولت   

وإنما التهدئة من جانب اإلرهابيين هو ثمن اإلبقاء على حياتهم، وقد شجعت الواليـات المتحـدة مـصر                  
 لعل هذا االتفاق يـؤدى إلـى وقـف          الفلسطيني على التوصل إلى مثل هذه التهدئة مع الجانب          إسرائيلو

 مجرد رمز المقاومـة     ولما كانت هذه الصواريخ محدودة األثر وهى      . إسرائيلالصواريخ الفلسطينية ضد    
 قد حاولت استغاللها أخالقياً وذلك بالزعم بأهميتها البالغة وخطورتها الفائقة، وحاولـت أن              إسرائيلفإن  

 السبب الوحيـد  هي وتظاهرت بأن هذه الصواريخ ، غزةفي نفذتها التيتبرر بها أعمال اإلبادة والمحرقة    
 حال حتـى قبـل أن       ي تقوم بأعمال إبادة على أ     يلإسرائية وهذه مناورة واضحة ألن      سرائيللألعمال اإل 

ترتب على ما تقـدم أن التهدئـة حتـى          .  ذريعة أو مبرر   يتحتاج إلى أ    ال يتظهر هذه الصواريخ، وه   
الجانـب  :  اإلبقاء على حياة الفلسطينيين، ولهذه النتيجة جانبـان متناقـضان          ي قد تعن  الفلسطينيبالمعنى  

ئة تعنى توقف أعمال االغتيال اليومية ومظاهر اإلبادة لكل جوانـب            فإن التهد  إسرائيلاألول، من زاوية    
 جوهره على إبـادة     في وهذا أمر غير ممكن ألن المشروع يقوم         الصهيونيالحياة وفقا لمخطط المشروع     

  .السكان واستخالص األرض لليهود
ية سرائيلمج اإلبادة اإل   أن التهدئة تعنى توقف المقاومة مع استمرار برنا        فهيأما النتيجة األخرى الخطيرة     

 أن التهدئة تعنى اسـتمرار      أي ، ومنظم منهجيخصوصاً فيما يتعلق بالقضاء على رموز المقاومة بشكل         
  .االحتالل والمشروع وهى طريقة جديدة من طرق وقف المقاومة
، ولكـن   يسـرائيل اإل العربي الصراع   فيالخالصة أن التهدئة مصطلح جديد دخل قاموس المصطلحات         

وعلى الجانب  .  على إزالة كل معوقات انطالق مشروعها      إسرائيلعد األساسية واحدة وهى إصرار      القوا
ونظراً لما  .  يحاول الفلسطينيون إنقاذ السكان وفى نفس الوقت التعبير عن رفضهم لهذا المشروع            ،اآلخر

ريكية، فقد اكتـسب    يحيط بالساحة العربية من تعقيدات، وألن اقتراح التهدئة قدمته وزيرة الخارجية األم           
 تتحدث عن التهدئة إمـا أنهـا تريـد حقـن دمـاء              التيهذا المصطلح سمعة سيئة بحيث أن األطراف        

ية واستخدام هذا المصطلح كمخدر لتحقيق      سرائيل وإما أنها تريد تقديم غطاء لألعمال اإل       ،الفلسطينيين فعالً 
 ألكثر من عام ونـصف ولكـن        ومعلوم أن حماس سبق أن التزمت بهدنة من طرف واحد         . هذا الغرض 

 معنى يمكن أن تكون مفيـدة  بأيوعلى أية حال فإن التهدئة المتبادلة  . ية لم تتوقف  سرائيلأعمال اإلبادة اإل  
  .  التفرغ لساحات أخرىفي إسرائيل ولكنها مؤشر على رغبة ، ليلتقط أنفاسهالفلسطينيللطرف 

  ٢٢/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  بقاتهامصير المبادرة اليمنية كسا .٤٥

  نقوال ناصر
 كل المبادرات الفلسطينية وغيـر الفلـسطينية لحـل األزمـة الوطنيـة              أجهضتما زالت العوامل التي     

المستحكمة على حالها، دون أي تغيير يمنح تفاؤالً بنجاح المبادرة اليمنية حيث فشلت سابقاتها، وسـواء                
سطينيون على أي اتفاق بعد كتابـة هـذا          لم يوقع ضيوف الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح الفل          أموقّع  

 من مصير اتفاق مكـة، الن العوامـل         أفضل عدمه لن يكون على األرجح       أوالمقال، فإن مصير االتفاق     
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نفسها لم يطرأ عليها أي جديد لكي تمنح للمسعى اليمني فرصة للنجاح أنكرتها على المـساعي القطريـة                  
 األميركيغيرها من الجهود العربية الحثيثة لراب الصدع         والسورية والمصرية، و   واإلماراتيةوالسعودية  

 تتجمع هذه الجهود في موقف موحد لجامعة الـدول          أن في الصف الوطني الفلسطيني، قبل       يسرائيلاإل –
" حلحلـة " أية نتائج تحدث ولـو       إلىالعربية عجز األمين العام عمرو موسى حتى اآلن عن الوصول به            

  . تسّوغ أي تفاؤلأنيمكنها 
 اآلنيبدو واضحاً إن الرئاسة الفلسطينية قد اتخذته ولم يصدر عنها حتـى             " قرار"في رأس هذه العوامل     و

 تذعن الحركة لالمالءات التي     أن تفكر بالتراجع عنه بعدم الحوار مع حماس، قبل          أنها إلىما يشير حتى    
ية مـسبقة،   إسرائيل – أميركيةط   شرو أنهابينما يدرك أي مراقب محايد      " فلسطينياً"تمنحها الرئاسة عنواناً    

  .معلنة وليست سرية
.  أي تغيير فيـه    إلىوملخص تعامل الرئاسة مع المبادرة اليمنية يؤكد استمرار تمسكها بقرارها وال يشير             

 القبول بهذه المبادرة دون شروط  فإنه ال يزيد على كونه تساوقا مع ضغوط وطنية وعربيـة                  إعالنها أما
 االنقسام الفلسطيني، لكنه لم يعكس أي نية صادقة في الحوار والمصالحة علـى              ءإلنها ودولية   وإسالمية
  . الشراكة التي بنت عليها كل المبادرات السابقة، وقد اتضح ذلك في صنعاءأساس

لالتفاق بين حركتي حماس وفتح، كانت مدخالً للحوار على تفاصـيل           " تصور"فالمبادرة اليمنية المعنونة    
 على التعامل معها باعتبارها نص اتفـاق        أصرت وافق الطرفان عليها، لكن الرئاسة       بنودها السبعة التي  

 قمـة دمـشق     إلى، ثم حمله بعد توقيعه      أنفسهم المبادرة   أصحاب لم يقله    أمرمطلوب توقيعه فوراً، وهو     
ـ  إلىعربية تسعى الرئاسة الفلسطينية بكل الوسائل       " شرعية" الشهر الجاري لمنحه     أواخرالعربية   ا  منحه

 فلـسطيني علـى     إجمـاع ي، وهو النهج الذي يوجد شـبه        سرائيللنهجها التفاوضي مع دولة االحتالل اإل     
 بأن الرئاسة سوف تطلب من القمـة العربيـة          األحمد عزام   إلىرفضه، وفي السياق ذاته يندرج ما نسب        

  .لفلسطينيإعادة تأكيدها على كون منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب ا
 صنعاء يمثل منظمة تحرير، كان وضعها هو احد البنود          إلىومما كشف هذا التوجه للرئاسة إرسالها وفدا        

 تفعيلها، وبينما لم    وإعادةالسبعة للمبادرة اليمنية، وما زال الجدل الوطني على أشده حول وضعها الراهن             
في الصراع مع حماس، ولم تكن طرفـاً         في أي وقت طرفا      إطارهاتكن المنظمة بالفصائل المنضوية في      

كما الحظت الجبهة الشعبية لتحرير     (يونيو الماضي وقبله وبعده     / في الحسم العسكري معها في حزيران       
 الرئاسة سعت جاهدة    أن، كان واضحا منذ بداية االنقسام الوطني        ) الماضي األسبوعفلسطين في بيان لها     

" كل" يستنتج أنه بين حماس وبين أن ألي مراقب مدقق     ضاًأيلزجها كطرف في االصطراع الذي ال يمكن        
فتح، في ضوء وجود تيار قوي معلن معارض لنهج الرئاسة التفاوضي في صفوف الحركة التي قـادت                 

  . التمسك الصارم بالوحدة الوطنية لكل األطياف السياسيةأساس عقود على أربعةالنضال الوطني طيلة 
 إلى فريقه القيادي تقريباً     أركانرئيس محمود عباس نفسه، وانتهاء بمعظم        مسارعة الرئاسة بدءا من ال     أما

وفدها مـن  " عودة"االتفاق على المبادرة اليمنية، وعن " فشل"اإلعالن، من رام اهللا ومن صنعاء معاً، عن         
 ايجابيـة تـدعو للتفـاؤل       أجواءالعاصمة اليمنية، بينما تصريحات حماس والمضيف اليمني كانت تخلق          

التفاوضي " الحزم" حول غياب مثل هذا       أسئلة  التوصل التفاق، فإنها كانت مسارعة مريبة أثارت       انيةبإمك
  . اتفاقإلىي، وحول صدق النية في الحوار وفي التوصل حقاً سرائيلفي مواجهة المفاوض اإل

 لم توقع، فقد    أمت  وهنا يأتي دور العامل الثاني األهم في توقع إلحاق المبادرة اليمنية بسابقاتها، سواء وقع             
 المشاركين في   أصوات صوتاً من    أعلىدولة االحتالل عن أي تعليق على محادثات صنعاء         " صمت"كان  

 مـا   األسبابالمحادثات وكان هذا الصمت مريبا بدوره وال يمكن تفسيره إال بأن قادة االحتالل لديهم من                
 بأنفسهم في جدل حول امر طالمـا حـذروا   يجعلهم واثقين من فشل المبادرة، وبالتالي اختاروا عدم الزج 

الرئاسة الفلسطينية منه بل هددوها علناً وصراحة بإعادة فرض الحصار المالي واالقتصادي والدبلوماسي             
  .الفلسطيني" اإلرهاب" أي اتفاق مع ما تسميه إلى توصلت أو صالحت أوعليها ان هي حاورت 
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/ مانية بريطانية مشتركة بين كـل األحـزاب فـي آب            فعلى سبيل المثال، عندما طالب تقرير للجنة برل       
قادة االحتالل بل سارعت    " يصمت" فشلها، لم    أثبتت الماضي بإنهاء مقاطعة حماس، ألنها سياسة        أغسطس

حكومة الطـوارئ   "مع حماس يمكنها ان تسقط      " أي تسوية "وزيرة الخارجية تسيبي ليفني الى التهديد بأن        
وهذا التهديد الذي سبق ان قرنته      " لفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية     الجديدة التي أقامها الرئيس ا    
 اتفاق مكة بتصعيد عدوانها وحصارها علـى الـشعب الفلـسطيني            أجهضتدولة االحتالل بالفعل عندما     

 بين القوى الوطنيـة الفلـسطينية منـذ         لإليقاعبرئاسته وفتحه وحماسه، وكانت هذه هي سياسة االحتالل         
 اتفاق بين حماس وفتح كاد ان يبرمه        إلجهاض ٢٠٠٢يوليو  / تموز ٢٢هيد صالح شحادة ليلة     اغتالت الش 

 االحتالل حاليا ان هناك بصيص أمل في نجاح المبادرة اليمنية           أدركاألسير مروان البرغوثي آنذاك، ولو      
  .إلجهاضهافإنه لن يتردد في ارتكاب جريمة مماثلة 
كبح الرئاسة الفلسطينية عن أي توجـه جـاد وصـادق للحـوار             وما زال هذا السيف المسلط لالحتالل ي      

الوطني، ألن أي اتفاق يمكن ان يتمخض عنه سوف يقود بالتأكيد الى مراجعة شاملة لمـسيرة النـضال                  
الوطني ستكون ضحيتها االولى النهج التفاوضي الراهن القائم على اساس التقاطع مع امالءات االحتالل              

نية، مما يقود الى العامل الثالث الذي اجهض وسوف يجهض كل المبادرات            ال على اساس الشراكة الوط    
  .للمصالحة الوطنية، وهو األساس السياسي للحوار وللمصالحة

لم توفر أي اساس سياسي لالتفاق سـوى المبـادرة          " آليات التنفيذ "ان محادثات صنعاء التي ركزت على       
مسبقة لقبول دولة االحتالل بها الى الطريق المـسدود         العربية للسالم، التي اوصلها الرفض ثم الشروط ال       
ية، لذلك فإن توقع ان تقود أي مبادرة الى         سرائيل اإل –الذي وصلت اليه ايضاً عملية انابوليس الفلسطينية        

االتفاق بمعزل عن االتفاق على برنامج سياسي وطني ينهي التناقض بين برنامجي حماس وفتح هو توقع                
  .س في االنقسام الفلسطيني، ويحكم بالفشل على أي مبادرة ال تعالج هذه العقدةيتجاهل العقدة األسا

وفي وقت توالت تصريحات الفريق التفاوضي للرئاسة الفلسطينية عن وصول عملية انابوليس الى طريق              
ـ         إن مسدود، ولهذا السبب بدا ايضا آباء مبادرة السالم العربية يتحدثون عن احتماالت سحبها او تعليقها، ف

توقع ان تتمخض قمة دمشق العربية، التي تضع هذه المبادرة في رأس جدول اعمالها، عن أي انفـراج                  
على المسارين يسّوغ للرئاسة الفلسطينية نهجها العقيم في تناول المصالحة الوطنية هو توقع فـي غيـر                 

ا، تعارضاً بـدا يـسم      ية التي بنوا نهجهم على أساسه     سرائيلمحله ويتعارض مع المعطيات األميركية واإل     
، وطالمـا انتقـدت معارضـيها باسـم         "الواقعيـة "رئاسة طالما دافعت عن نهجها باسـم        " الالواقعية"بـ

  ."الالواقعية"
فالحد األدنى إلثبات واقعية الرئاسة يقتضي تقديمها ضمانتين النجاح المبادرة اليمنية األولـى، ضـمانة               

 االدارة االميركية في الوفاء بوعودها للرئيس عبـاس         عجزت الرئاسة عن تقديمها حتى اآلن بصدق نية       
ي سـوف تحتـرم أي اتفـاق        سرائيلوالثانية ضمانة يستحيل على الرئاسة تقديمها بان دولة االحتالل اإل         

يتمخض عن المبادرة اليمنية، اذ ال يوجد حتى االن ما يثبت ان االحتالل وراعيه االميركي قد وجدا فـي     
  . مكة المكرمة يمكن أن يلزمهما باحترام االرادة الفلسطينية والعربيةصنعاء أمراً لم يجداه في

ومثل هذه الضمانات لها عالقة وثيقة بالبند الخاص باتفاق على إجراء انتخابات مبكـرة فـي المبـادرة                  
سيغال، مدير برنامج القدس في مركـز الدراسـات الدوليـة           . اليمنية، ويكفي هنا االقتباس من جيروم م      

المفتاح لذلك،على كل حال،    : " الجاري، قال فيه إن    ١٧بجامعة مريالند االميركية في مقال له في        واالمنية  
لكن . يكمن في حصول حماس على فرصة صادقة للتنافس على السلطة ضمن دولة فلسطينية ديمقراطية             

تـصارها  ان" وفتح لحرمان حماس من ثمـار     ) إسرائيل(هنا تكمن مشكلة، إذ إن جهود الواليات المتحدة و        
فلماذا ينبغي على حماس ان تصدق بأنه سوف يسمح لها بأن تحكم            . قد خلق مشكلة مصداقية    "٢٠٠٦عام  

بإيجاز حماس بحاجة لالقتناع بأن المرة المقبلة سوف تكـون          ... إذا فازت في أي انتخابات في المستقبل؟      
  ."مختلفة عن المرة السابقة
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رئاسة الفلسطينية تبدو حريصة على اقناع حماس بعكس ذلك         ولألسف ان كل الدالئل والقرائن تثبت ان ال       
أكثر من حرصها على الشراكة معها في صنع القرار الوطني سواء في اطار المنظمة او السلطة، بينمـا                  
يبدو شركاؤها في عملية انابوليس اكثر حرصاً ايضا على لفظها خارج أي ترتيبـات لمـستقبل الـوطن                  

تتيح " تهدئة"يعاً على انتزاع موافقتها على تعليق المقاومة للحصول على          الفلسطيني باستثناء حرصهم جم   
لهم الهدوء الذي يحتاجونه لتقرير مصير الشعب الفلسطيني، في معزل عن قوى حية فاعلة فيه يعـدونها                 

  . فيهارأيالحقاً على ترتيبات حالوا بينها وبين ان يكون لها " استفتائها"بـ
  ٢٣/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  ؟أين إلىاليمني " التصور: "تح وحماسف .٤٦

  مازن حماد
كشفت اللقاءات التي شهدتها صنعاء منذ يوم الثالثاء الماضي بشأن المبادرة اليمنية الهادفة الـى تحقيـق                 

ويتضح من  . مصالحة بين حركتي فتح حماس ان الخالفات اعمق من ان تنهيها مبادرة او يردمها اقتراح              
لى هامش تلك اللقاءات ان كل حركة لها لغتها ومواقفها المـسبقة، فحركـة              الذي دار ع  " حوار الطرشان "

على الحوار معها مما يعني ان حركة فتح جـاءت الـى العاصـمة    " فيتو اميركي"حماس تعتقد ان هناك   
اليمنية وفي نيتها افشال المبادرة اليمنية، وحركة فتح تقول ان حماس جاءت لتناور وان موافقتهـا علـى            

  .ليست صحيحة او مخلصةالمبادرة 
عندما اعلنت حماس رسميا موافقتها على المبادرة اليمنية ظن الكثيرون ان تلك الموافقة التـي اعقبـت                 

غير ان ما جرى في قـصر       . عليها، ان طريق الحل اصبح سالكا     " غير المشروطة "موافقة محمود عباس    
ماضية كشف عن امرين مهمـين اولهمـا ان         الرئاسة اليمني واروقة وزارة الخارجية في االيام القليلة ال        

يين اسهل بكثير مـن جلـوس الفلـسطينيين مـع           سرائيلالجلوس على طاولة واحدة بين الفلسطينيين واإل      
الفلسطينيين، وثانيهما ان هناك اختالفات جذرية بين فتح وحماس في تفسير المبادرة اليمنية وفهم بنودها               

  .السبعة
ن ورصد تصريحاتهما يتضح ان حركة فتح تعتبر المبادرة اليمنية كـال            ومن خالل مراقبة مواقف الجانبي    

. للحل كما يدل عليها االسم الذي اطلقه اليمنيـون عليهـا          " تصور"ال يتجزأ، فيما تعتبرها حماس مجرد       
ولذلك فان حماس تعتبر كل بند من بنود المبادرة خاضعا للحوار مما يجعلها تصلح الن تكـون جـدول                   

  .الفتحاوية الحمساوية، بينما تعتبرها فتح اساسا للحل وصفقة تؤخذ كلها او ترفض كلهااعمال للقاءات 
دعوتها الى عودة االوضاع في قطاع غزة الى ما كانت عليه قبـل             " التصور"ومن اهم بنود المبادرة او      

ان استيالء حركة حماس على القطاع في شهر يونيو الماضي، والتحضير الجراء انتخابات مبكرة، وهـذ              
  .البندان هما اهم ما تطالب به حركة فتح وترفضه حركة حماس

ولكن ماذا تعني موافقة حماس على هذه المبادرة؟ من الواضح ان موافقة حركة حماس علـى المبـادرة                  
تختلف عن موافقة فتح، وهذا االختالف هو الذي دعا وفد حركة فتح الذي يرأسه عزام االحمد الى حزم                  

حيل يوم الخميس لوال تدخل الرئيس علي عبـداهللا صـالح الـذي اقتـرح اسـتئناف                 حقائبه استعدادا للر  
  ".امس"المفاوضات يوم السبت 

وقد تبين بعد المناقشات التي شهدتها العاصمة اليمنية ان الخالف الرئيسي يتركز على معنى العبارة التي                
  .ي ايدي حماستقول انه يجب العودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل سقوط قطاع غزة ف

ورد مقوات السلطة واالمن    " محو آثار االنقالب  "واذا كان وفد فتح يرى ان التفسير الوحيد لذلك البند هو            
الى حركة فتح، تقول حركة حماس ان العودة الى ما قبل يونيو يجب ان يتضمن استرداد اسماعيل هنيـة             

االوضاع الى ما قبل يونيو على الضفة       منصبه رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، كما يجب ان تسري عودة           
  .إسرائيلالغربية ايضا، مما يعني وقف التفاوض بين السلطة الفلسطينية و
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وهكذا يتضح ان هناك خالفات اساسية في تفسير المبادرة وبنودها مما يضع عالمات استفهام كبيرة بشأن                
  .تالقي المحتملةامكانية االتفاق، خاصة وان موانع االتفاق اكثر بكثير من نقاط ال

ولكن اذا ما نظرنا الى المشهد برمته وخصوصا خريطة الخالف بين فتح وحماس، نالحـظ ان هنـاك                  
يا في وتيرة التصعيد ضد غزة وحماس وفي اطالق قذائف القسام على سديروت وعسقالن              إسرائيلتراجعا  

 وحماس  إسرائيل المصرية بين    وبعض التجمعات السكانية اليهودية، وقد اتاح هذا التراجع احياء الوساطة         
وقد زار القاهرة قبل ايام عاموس جلعـاد مـدير        . للتوصل الى تهدئة يقال انها قد تكون طويلة هذه المرة         

ية والتقى اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، في         سرائيلالمكتب السياسي في وزارة الدفاع اإل     
  .ة او وقف الطالق الناراطار المساعي المصرية لتحقيق تهدئة او هند

وفي ظل هذه المتغيرات، يعتقد بعض المراقبين انه ال يستبعد ان تكون الواليات المتحـدة قـد غـضت                   
وحـسب  . الطرف عن مساعي فتح للتفاهم مجددا، مع حماس التي ابدت هي االخرى االسـتعداد نفـسه               

االوروبيـين وربمـا الكثيـر مـن        هؤالء المراقبين فان هناك دالئل متزايدة على اقتناع االميـركيين و          
يين ايضا ان حركة حماس لن تشطب من الوجود وان الذي يريد ان يتفاهم مع الفلسطينيين ال بد                  سرائيلاإل

  .ان يشمل تفاهمه حركة حماس على قدم المساواة مع حركة فتح
فلـسطينية  فهل تكون لقاءات صنعاء حتى لو انتهت بالفشل بمثابة المدماك االول فـي عـودة اللحمـة ال                 

بمباركة اميركية ضمنية؟ وهل يشي اهتمام حماس بالمبادرة اليمنية برغبتهـا فـي اسـتئناف المـسيرة                 
  التي لم تتقدم سنتمترا واحدا حتى اآلن؟" معركة المفاوضات"المشتركة مع فتح في مواجهة 

  ٢٣/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  !!ال معنى للتفاوض في اليمن .٤٧

  طارق مصاروة
ن توفد السلطة الفلسطينية وفدها الى صنعاء باسم منظمة التحرير الفلسطينية ولـيس             من الذكاء السياسي ا   

  !!.فمن المهم ابراز االجتماع الفلسطيني وراء الرئيس عباس، دون حماس. باسم فتح
هو منطق  .. منطق التفاوض بين السلطة والمعارضة، أو بين سلطة الرئيس وسلطة رئيس الوزراء المقال            

وهذا افتئـات   . فالتفاوض هو تنازالت متبادلة من طرفين يملكان اوراقاً استراتيجية        . لحالال يالئم واقع ا   
. على العقل السليم ألن الطرفين الفلسطينيين المتفاوضين ال يملكان شـيئاً قـابالً للمفـاوض أو التنـازل       

تـراف، واضـعف    ياً، لكن انقالب غزة اضعف هـذا االع       إسرائيلفالسلطة تملك اعترافاً عربياً وعالمياً و     
في حين ان احداً    . واالهم انها السباب كثيرة غير قادرة على قمع االنقالب الحمساوي         . قدرتها التفاوضية 

عن التعامل  ) إسرائيلو(ال يعترف بحكومة حماس حتى ايران وسوريا، وتمتنع اميركا وروسيا واوروبا            
  !!.ويعتبرها الجميع منظمة ارهابية.. معها

لكـن  . س والسلطة على اعادة االوضاع الى ما كانت عليه في غزة قبل االنقـالب             لقد اصر الرئيس عبا   
وهذا ذكاء مفرط في    .. حماس فّسرت اعادة االوضاع حسب نص الدعوة اليمنية بأنها اعادة لحكومة هنية           

اللعب بلغة السياسة، فمن الصعب على الرئيس عباس ان يعيد تسويق حماس مرة اخرى علـى العـرب                  
  !!.خاصة بعد كشف تفصيالت االنقالب، وبعد اتفاقية مكة. ين في المنطقةوعلى المهتم

 إسـرائيل لقد قبل الجميع حكومة الوحدة الوطنية رغم شك الجميع بجدواها، مع ان اناطة المفاوضات مع                
بالرئيس محمود عباس باعتباره رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وترك حكومة هنية في ادارة الوضـع               

وهو المؤتمن من االطراف العربية والدوليـة علـى نزاهـة    .. مع وجود سالم فياض في المالية    الداخلي  
  .االنفاق، وعلى ضمان ان ال يذهب الى حماس

  !!. وطرف يرفض التفاوض معها داخل تركيبة فلسطينية معقدةإسرائيلطرف يفاوض 



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                   ١٠٢٧:         العدد                  ٢٣/٣/٢٠٠٨حد األ: التاريخ

 في االساس، ألن متطلبـات      طرف يؤمن بالعمل السياسي وطرف ال يؤمن اال بالقوة وهي معادلة مختلة           
اال اذا اعتبرنا   .. يين، وألن متطلبات القوة غير موجودة     سرائيلالتفاوض غير ميسرة بين الفلسطينيين واإل     

 البالغ نصف مليون مقاتل واسـلحتهم       إسرائيلصواريخ القسام هي في التوازن االسراتيجي معادلة لجيش         
  !!.يوقدرتهم االقتصادية، وتأثيرهم الدولي واالقليم

. التفاوض بين حماس وفتح او منظمة التحرير ال قيمة له اذا اقتسم الطرفان فلسطين في وضعها الحـالي                 
  !!.فالمطلوب الغاء االهداف التنظيمية للفريقين والدخول في العراك بحركة واحدة بجبهة واحدة
  ٢٣/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  :كاريكاتير .٤٨

  

  
  ٢٣/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 


