
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تها بمعرفالقطاعما حصل على حدود غزة رتبته حماس والقاعدة موجودة في : عباس
   بين فتح وحماساألزمة إلنهاء فلسطين يطلق مبادرة جديدة منتدى
   دون شروطيعلن موافقته على المبادرة اليمنيةويلتقي مبارك  عباس

  تصريحات عباس في القاهرة إجهاض وعرقلة لكل جهود فتح المعبر وفك الحصار": حماس"
  أيام لوال الجيش في الضفة لسيطرت حماس على مؤسسات السلطة خالل :ضابط إسرائيلي

  وحماس" إسرائيل"أطراف أوروبية تنقل صيغا لصفقة شاملة بين 
   تقول انها سمحت لمصر بزيادة قواتها على الحدود مع قطاع غزة"إسرائيل"

"القـسام" شهداء مـنخمسة
خان في  " الجهاد"وسادس من   

  يونس والبريج 
  

 ٤ص ... 

 ٢٧/٢/٢٠٠٨١٠٠٢اءاألربع
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    :السلطة
 ٤   بين فتح وحماساألزمة اءإلنه فلسطين يطلق مبادرة جديدة منتدى .٢
 ٦   دون شروطيعلن موافقته على المبادرة اليمنيةويلتقي مبارك عباس  .٣
 ٧  المبادرة اليمنية تعكس الحرص على إنهاء االنقسام الفلسطيني: حكومة هنية .٤
 ٧   يؤكد ترحيب السلطة بالمبادرة اليمنيةعمر الغول .٥
 ٧  ي أقوى من السلطةسرائيلاإلجندي وال.. االنتخابات هي األداة لحل الصراع الداخلي: فياض .٦
 ٨  بة فيها بالعقاب وتدعوهم للتواألمنية األجهزةالحكومة المقالة تتوعد عناصر وقادة  .٧
 ٨  "إسرائيل"ربه يطالب بالبحث عن خيارات بديلة للمفاوضات مع  عبد .٨
 ٨  تقضي بسجن عناصر من أمن السلطة "المحكمة العسكرية الدائمة: "غزة .٩
 ٩  " التعليم ضمن جرائم الحربمن األطفال سرائيلإحرمان "تدعو إلى تصنيف  علميوزيرة الال .١٠
 ٩ انتهت قضايا التمثيل الفلسطيني في لبنان: زكيعباس  .١١
    

    :المقاومة
 ٩  طالب عباس بترجمة قبوله بالمبادرة عملياً وليس شفهياًيرحب بالمبادرة اليمنية ويالرشق  .١٢
١٠  وعباس يثبت أنه غير جاد في قبولها.. مستعدون إلنجاح المبادرة اليمنية: حمدانأسامة  .١٣
١٠   ترفضان دعوة عباس بسبب تحيز أمريكا لإلحتالل" الجهاد"و" حماس" .١٤
١٠  هرة إجهاض وعرقلة لكل جهود فتح المعبر وفك الحصارتصريحات عباس في القا": حماس" .١٥
١١  على المجازر اليوميةللرد بما فيها العمليات اإلستشهادية كل الخيارات مفتوحة : حماس .١٦
١١   تسعى لتكريس احتاللها"إسرائيل"عبد الرحمن يؤكد أن أحمد  .١٧
١١  "دولتين لشعبين" على األرض تقوض مقولة "إسرائيل" ممارسات :"فتح"قيادي في  .١٨
١٢   في الضفة الغربيةالحركة من أنصار ٥األجهزة األمنية في رام اهللا اعتقلت : "حماس" .١٩
١٢    المعتقلين الفلسطينيين خالل اياممصر تفرج عن باقي: "حماس" .٢٠
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢   ترخص لغالبية البؤر االستيطانية غير الشرعية"إسرائيل" .٢١
١٣  أجهزة األمن اإلسرائيلية تبحث عن حل لوقف إطالق الصواريخ الفلسطينية: زبيري .٢٢
١٣   إيران وكوريا الشمالية خطر على آسيا : يابانياً" صنع في إسرائيل"أولمرت يسوق  .٢٣
١٣ األسد مستعد للتفاوض شخصيا مع أولمرت إذا وافق على التزامات رابين: بيلين .٢٤
١٣  أيامش في الضفة لسيطرت حماس على مؤسسات السلطة خالل لوال الجي :ضابط إسرائيلي .٢٥
١٤    إسرائيلي مع حماس-رئيس الموساد السابق يدعو لحوار أمريكي  .٢٦
١٤  كيلومترا بينها وبين مصر٨٥ تقرر بناء جدار بطول "إسرائيل" .٢٧
١٤  وغزة  الحدود بين مصرإغالق لدى الواليات المتحدة يحمل مصر مسؤولية "إسرائيل"سفير  .٢٨
١٥  االحتالل يبرئ نفسه من مجزرة بيت حانون .٢٩
١٥   مخزن لمواد البناءإلىبلدية طبريا تحول مسجد الزيداني : زحالقة .٣٠
١٥ إسرائيل تتحفظ على ممتلكات جمعيتين خيريتين في الخليل .٣١
١٥  وفاة رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، سابقا، دان شومرون .٣٢
١٥   الحصار يلعب لصالح حماس: غزة في رئيس مديرية التنسيق واالرتباط  .٣٣
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١٦   فريقي غير شرعيأ مهاجر ٢٠٠إسرائيل تعتقل  .٣٤
١٦  يدلين يستبعد رداً لحزب اهللا في الخارج .٣٥
١٦  معظم اإلسرائيليين يريدون حوارا مباشرا مع حماس: استطالع .٣٦
    

    :األرض، الشعب
١٧   في القدسباإلستثمار جهات عربية وإسالمية قيامالمقدسيون ينفون  .٣٧
١٧  طالق حملة شعبية للمصالحة بين فتح وحماسإ .٣٨
١٧  ىاألسرأساليب التحقيق القاسية أثرت سلبياً على حياة معظم األطفال الفلسطينيين  :تقرير .٣٩
١٨  استشهاد مزارع فلسطيني شرق خان يونس بنيران إسرائيلية .٤٠
١٨  االحتالل يصادر أمالك الجمعية الخيرية اإلسالمية في الخليل .٤١
١٨  بيةالغرالضفة عدة مناطق في اعتقاالت في االحتالل يقوم بحملة  .٤٢
١٨  الحكومة على قرارها فرض براءة الذمة نقابة الموظفين العموميين تقاضي .٤٣
   

   :اقتصاد
١٨  تج القومي اإلجمالياالنحصار غزة يؤدي إلى إنخفاض ملحوظ في  .٤٤
 ١٩  يراً حول النشاط الفندقي يصدر تقر الفلسطينياإلحصاء .٤٥
   

   :صحة
 ١٩  ١٠٤ إلى ر قطاع غزة من المرضىضحايا حصاعدد ارتفاع  .٤٦
   

   : األردن
١٩  يةسرائيلوزير الخارجية األردني يدعو إلى وقف بناء المستوطنات اإل .٤٧
٢٠   في األردن يطالب برفع الحصار عن غزة" اإلسالمي العمل" .٤٨
٢٠   في األردن تدعم حملة غزة لمناهضة الحصار نقابة المهندسين الزراعيين .٤٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  زة تقول انها سمحت لمصر بزيادة قواتها على الحدود مع قطاع غ"إسرائيل" .٥٠
٢٠  "حماس"عن " إسرائيل"ال غنى لـ : القاهرة .٥١
٢٠   على تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنيةةصي اإلمارات حر: بن زايدخليفة .٥٢
٢١  "مؤسسة ياسر عرفات"عمرو موسى رئيساً لـ .٥٣
٢١  "يسرائيلاآلثار المدمرة لإلحتالل اإل"مؤتمر العمل العربي يوصي بوضع تقرير سنوي عن  .٥٤
٢١  نتائج التحقيقات تشير لتورط مخابرات عربية باغتيال مغنية: القدس العربي .٥٥
   

   :دولي
٢١  وحماس" إسرائيل"ية تنقل صيغا لصفقة شاملة بين أطراف أوروب .٥٦
٢٢   الكفاح الفلسطيني نتيجة حتمية لالحتالل: تقرير دولي .٥٧
٢٢  األمم المتحدة تحذر من تغلغل مجموعات متطرفة في غزة .٥٨
٢٣   في غزة ثالث أكبر مشكلة إنسانية في العالم الوضع: األمم المتحدة .٥٩
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٢٣  القنصلية البريطانية في القدس تعلن عن تغيير إجراءات تقديم طلبات التأشيرة .٦٠
٢٣ الخارجية األميركية تعد بتقديم مساعدات إضافية لألونروا .٦١

   
    :مختارات

٢٣   محمود عباس يفضل األحذية اإليطالية الفاخرة:االيطالية" إلميساجيرو"صحيفة  .٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  تها بمعرفالقطاعما حصل على حدود غزة رتبته حماس والقاعدة موجودة في : عباس .٦٣
٢٨  ياسر أبو هاللة... مروان البرغوثيمجد البرغوثي و .٦٤
٢٩  محمد أبو رمان... ما وراء األزمة: األردن وحماس .٦٥
٣١  نواف الزرو... ية المسعورة ضد مصرسرائيلما وراء الحملة اإل .٦٦
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  خان يونس البريجفي " الجهاد" وسادس من "القسام"داء من  شهخمسة .١

، وأصيب سادس بجراح خطيرة من المارة، فـي         "كتائب القسام "استشهد خمسة مجاهدين من     : خان يونس 
جنـوب  (في خان يـونس     ) ٢٧/٢(قصف لطائرات االحتالل استهدف سيارة مدنية صباح اليوم األربعاء          

 الصهيونية استهدفت سيارة مدنية بيضاء اللون من نوع باص كانت           وذكر الشهود أن الغارة    ).قطاع غزة 
تسير في شارع البحر في منطقة المواصي غرب خان يونس قبل أن تقصفها طائرة حربيـة مـن نـوع             

  .بصاروخين، وتصيبها بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد خمسة مقاومين كانوا يستقلونها" أباتشي"
حكومة تسيير األعمال برئاسة إسـماعيل هنيـة، المجـزرة الـصهيونية            واستنكرت وزارة الداخلية في     

الجديدة، وقال إيهاب الغصين الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في تصريح صحفي لــ               
إن االحتالل الصهيوني تعود علـى دمـاء أبنـاء شـعبنا            "صباح األربعاء   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "

واهم من يعول على السالم مع      "، مضيفاً بأنه    "ستطيع العيش بدون ارتكاب هذه المجازر     الفلسطيني، وال ي  
الحديث عن هدنـة وتهدئـة مـع العـدو          "وشدد المهندس الغصين على أن       ".هؤالء الصهاينة المجرمين  

  ".الصهيوني في ظل االعتداءات المستمرة والمجازر الدائمة على شعبنا الفلسطيني هو نوع من العبث
ان أحد مجاهدي سرايا القدس قد استشهد، وأصيب آخر بجراح متوسطة في اشتباكات مسلحة اندلعت               وك

  .فجر اليوم األربعاء مع قوة صهيونية خاصة شرق مخيم البريج
  ٢٧/٢/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   بين فتح وحماساألزمة إلنهاء فلسطين يطلق مبادرة جديدة منتدى .٢

ـ     األعمال فلسطين رجل    منتدى رئيس    أكد : وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  " الفلسطيني منيب المصري لـ
ـ      ىمس بأنه عرض مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية عل       أ "العربي  ى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعل

 . الوحدة الوطنيـة   إعادة الماضية من اجل     األيامرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خالل         
 وعرض عليه المبادرة التي أكد بأنها جديرة بالدراسة ورحب بها، وقال             مشعل مؤخراً  ىلتقوضح انه ا  أو
 القادمة بقادة من الحركـة      األيام القادمة، ومنوها إلى انه سيلتقي خالل        األيام حركته سترد عليها خالل      إن

 تدرسـها    عباس رحب بالمبادرة وان حركة فتح      أنشار المصري إلى    أ ىخرأومن جهة   . في قطاع غزة  
 مبادرة  أنوشدد المصري على     .حاليا من اجل الرد عليها، ومضيفا نحن بانتظار رد فتح وحماس عليها           
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،  واحد من قبل حركتي فتح وحمـاس       كرزمة فلسطين هي حزمة واحد والموافقة عليها مشروطة         منتدى
 .األطرافميع  يمكن تعديلها من اجل التوافق عليها ما بين ج المبادرة بعض بنودأنإلى منوهاً 
 مبادرته إلى الرئيس عبـاس واللجنـة التنفيذيـة          المنتدى وقدم   أمس، فلسطين عن مبادرته     منتدى وأعلن

لمنظمة التحرير، وإلى مكونات العمل الوطني الفلسطيني، بمختلـف تياراتـه الوطنيـة والديمقراطيـة               
وفيما يلي   .مجتمع الفلسطيني كافة  ، وإلى المؤسسات والهيئات والمنظمات الحية والفاعلة في ال        واإلسالمية

  : األزمة الفلسطينيةإلنهاء فلسطين منتدىنص مبادرة 
ي وكّل ما يترتب عليه من عدوان واستيطان وجدار وحصار وعنـصرية            سرائيل اعتبار االحتالل اإل   :أوالً

المستفيد وتقطيع أوصال وفصل القدس عن بقية األراضي المحتلة، المسبب األول لهذه األزمة، واعتباره              
الوحيد من تفاقمها واستفحالها، والتأكيد على حقّ شعبنا وقواه الوطنية فـي مقاومـة االحـتالل بجميـع                  
األشكال التي يقرها القانون الدولي، شريطة أن تكون هذه المقاومة، مقاومة مثمرة، قادرة علـى توحيـد                 

حدة، تكون لها صـالحية تحديـد        عمل وطني موحد، ومرجعية وا     إستراتيجية إطاراألداء الوطني، وفي    
  .أشكال المقاومة المناسبة في كّل مرحلة، بما في ذلك التهدئة المتبادلة

 التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني، هـي      :ثانيـاً 
ماس أن تقوم بالتراجع    المرجعية العليا والطرف المسؤول عن السلطة الوطنية، وعليه فان على حركة ح           

         في غزة، وذلك في سياق     ) ٢٠٠٧ يونيو   -حزيران  (عن سلطة األمر الواقع، وكّل نتائج الحسم العسكري
 االعتبار والفعالية للهيئات الشرعية، وأهمها السلطة التشريعية المجمدة، والتعامل          إعادةمتكامل، يتضمن   

  .مع ذلك كمدخل طبيعي لنجاح هذه المبادرة
 االعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، المتمثل في ضمان تجسيد حقّ تقرير المصير للـشعب              إعادة :ثالثاً

 الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كل األراضـي التـي            إقامةالفلسطيني، الذي يعني حقه في      
ي حقّ العودة لالجئـين      بما فيها القدس الشرقية، العاصمة األبدية لدولة فلسطين، ويعن         ١٩٦٧احتلت عام   

  .١٩٤الفلسطينيين وفق القرار 
 منظمة التحرير وتطويرها، لتلعب دورها بالصورة المطلوبة،        إلصالح البدء الفوري بوضع خطة      :رابعاً

 إلعادة انتخابات ديمقراطية    وإجراءوذلك عن طريق التحضير الجدي لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني،           
ل مدة أقصاها عام واحد، تؤخذ فيها بعين االعتبار التغييرات الجديدة التـي             تشكيله حيثما أمكن ذلك، خال    

  .حدثت في التركيبة السياسية واالجتماعية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج
 التأكيد على تفويض الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية،                :خامساً

لسطيني، على أن يعرض ما يتم االتفاق حوله على المجلس الـوطني بتـشكيلته              للتفاوض باسم الشعب الف   
  .على استفتاء شعبي الجديدة، أو

 تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات وتفعيلها بحيث تـضم فـي عـضويتها كـّل               إعادة االتفاق على    :سادساً
 هـي القـانون الـدولي       مقومات الحركة الوطنية الفلسطينية، مع أهمية أن تكون مرجعية المفاوضـات          

 وطنيـة متفـق عليهـا، لكـي تكـون           إستراتيجيةوقرارات الشرعية العربية والدولية، وأن تستند إلى        
  .المفاوضات مفاوضات مثمرة، وقادرة على تحقيق األهداف الوطنية 

ائهـا   بن وإعادة أجهزة السلطة، وفي مقدمتها األجهزة األمنية،        إلصالح المبادرة إلى خطوات جدية      :سابعاً
 مظاهر المليشيات الخاصة والفـصائلية      إنهاء إلى   إضافةعلى أسس وطنية ومهنية، وبعيدا عن الحزبية،        

والعائلية والحزبية، ووضع جدول زمني ملزم النجاز ذلك، وتخليص المؤسسات األمنية من مراكز القوي              
ي العـام، وحمايـة النظـام       التي تهدد طابعها الوطني العام ومهنية أدائها، وضمان خدمتها للشأن الوطن          

  .السياسي وأسس الحياة الديمقراطية
 االتفاق على التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكّرة، على أساس نظـام التمثيـل النـسبي                 :ثامناً

  .الكامل، خالل مدة أقصاها نصف عام من تاريخ قبول مبادرة المصالحة الوطنية
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عليها، من الكفاءات الوطنية المستقلة، تكون مهمتها الرئيـسة هـي            تشكيل حكومة انتقالية متفق      :تاسعاً
، على المستويات كافة، وتعزيز الصمود      لإلصالحالتحضير لالنتخابات، والعمل على تنفيذ برنامج شامل        

الوطني، في مواجهة األخطار السياسية، وأخطار التفكك االجتماعي، والتصاعد الكبير في نـسب الفقـر               
عات الهجرة من البالد، من قبل قطاعات واسـعة مـن أصـحاب رأس المـال الـوطني                  والبطالة، ونز 

  .والخبرات والشباب
 تشكيل لجنة وطنية مستقلة، من شخصيات ذات كفاءة، وتحظي بالثقة العامة، لتقصي الحقـائق،               :عاشراً

ل المناسـبة،   والتحكيم حول األحداث الداخلية، لوضع اليد على أسباب األزمة وجذورها، واقتراح الحلـو            
  .ومعالجة ذيول ما نتج عنها من اقتتال، منعا لردود األفعال الثأرية واالنتقامية

 سراح المعتقلين السياسيين،    وإطالق والتحريض،   اإلعالمية البدء الفوري في وقف الحمالت       :حادي عشر 
للحريات الفرديـة    على خلفية سياسية، والتراجع عن الخطوات والمواقف المقيدة          إنسانوعدم اعتقال أي    

والعامة، التي من شأنها المساس بأسس العمل الوطني والديمقراطي الفلـسطيني ومرتكزاتـه، وتـوتير               
  .األجواء، وتعقيد احتماالت التوصل إلى تحقيق المصالحة الوطنية

 صفقة تبادل، يتم مـن      إتمام والمعتقلين، والعمل على     ى سراح األسر  إلطالق األولوية   إعطاء :ثاني عشر 
  .ي جلعاد شاليتسرائيل سراح أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، مقابل الجندي اإلإطالقخاللها 

 االتفاق على دعم كّل األطراف للمطلب الشرعي للسلطة الوطنية، تـولي الـسيطرة علـى                :ثالث عشر 
، اإلغـالق والمعابر ونقاط العبور باعتبارها شأناً فلسطينياً سيادياً، وعلى أساس رفض سياسة الحـصار              

والسعي إلى تطوير االتفاقيات المعتمدة، وفقا للوقائع الجديدة، والخبرة المـستفادة، وبمـا يحفـظ وحـدة           
  .١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 تطوير ضوابط الحكم وأساليب العمل لتوفير الظروف المالئمة للحفاظ على التعددية والتنوع،             :رابع عشر 
حكم، وحقّ المعارضة في التعبير عن آرائها باألشكال الدستورية كافة، وعلـى            وعلى حق األغلبية في ال    

أساس التمييز ما بين مسؤوليات الحكم والتزاماته، ودور األقلية في المعارضة من أجل التقدم والتطـور                
يشارك فيها أن يوافق علـى االلتزامـات التـي عقـدتها             ما يلزم من يشكل الحكومة أو      باستمرار، وهو 

  .تجاوزها ظمة والحكومات السابقة، إلى حين توفر الظروف الكفيلة بتطويرها أوالمن
 والتخوين والتكفير والتفـرد والهيمنـة       اإلقصاء التزام جميع األطراف برفض كل أشكال        :خامس عشر 

والتحريض واستخدام العنف لحّل الخالفات والنزاعات الداخلية، والتأكيد على االلتزام الصارم بأخالقيات            
العمل الوطني ومرتكزاته األساسية القائمة على التعددية والحوار الديمقراطي والتعايش والتـسامح بـين              

 إعـادة مختلف تيارات الشعب وفئاته وتنوعه الثقافي والفكري والسياسي، والعودة إلى أسس راسخة في              
المساواة وتكافؤ الفـرص    بناء العالقات الوطنية والمجتمعية على أساس الشراكة الوطنية التي تقوم على            

  . واالنتماء الوطنيواإلنتاجية
  ٢٧/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   دون شروطويعلن موافقته على المبادرة اليمنيةيلتقي مبارك عباس  .٣

 أعلن الـرئيس الفلـسطيني      : جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 األسـبوع   "إسـرائيل "لمصرية الوزير عمر سليمان سيسافر إلى       محمود عباس أن رئيس االستخبارات ا     

وأكد عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في        . المقبل لمناقشة قضية إعادة تشغيل معابر قطاع غزة       
، إضافة إلى سبل رفع الحـصار       "إسرائيل"القاهرة أمس أن محادثاتهما تناولت سير مفاوضات السالم مع          

تُدرس حالياً بيننـا    "وقال عباس للصحافيين إن قضية المعابر        .قطاع وإدارة المعابر  عن الفلسطينيين في ال   
يين لمعرفة أسباب الحصار والخطوات التي يجب أن        سرائيلوبين الرئيس مبارك، ومن ثم ستُناقش مع اإل       

ـ     سرائيلاإل"وأضاف أن   ". تتبع لفكه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني      ى ال  يين يتذرعون بأسباب وبحجج حت
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، داعياً إلى ضرورة وقـف      "إسرائيليرفعوا الحصار عن غزة، بينها إطالق الصواريخ من القطاع على           
وحين سئل عن    ".يينسرائيلسباب من أيدي اإل   ألحتى تبطل هذه الذرائع وتسحب هذه ا      "إطالق الصواريخ   

 أنه  إلى، الفتاً   "٢٠٠٥عام  هذا األمر يتطلب العودة إلى اتفاق ال      "إمكان إعادة تشغيل معبر رفح، أجاب أن        
إذا كان هناك بحث في تعديل هذا االتفاق فيجب أن يتم ذلك في ما بعد، واألساس هو تشغيل المعبر بناء                    "

   ".على بروتوكول المعابر
يين، لكنه أعرب عن أملـه فـي أن         سرائيلأمام مفاوضات السالم مع اإل    " عقبات كبيرة "وأشار إلى وجود    

نرجو أن ال تكون هذه العقبات سـبباً فـي تعطيـل            : "وقال". مام ويتم إحراز نتيجة   تتقدم األمور إلى األ   "
بال شك هناك اعتداءات    : "ية على الفلسطينيين، قال   سرائيلوعن استمرار االعتداءات اإل   ". مسيرة التفاوض 

مـع  (كثيرة على الشعب الفلسطيني، ونطالب بوقف جميع هذه االعتـداءات سـواء أثنـاء اجتماعاتنـا                 
معظم هذه االجتماعات مكـرس لوقـف هـذه         "، موضحاً أن    "أو في غير أوقات اجتماعاتنا    ) يينسرائيلاإل

  ".يين ألطالبهم بذلكسرائيلوالبد من أن ألتقي اإل. االعتداءات
قال الرئيس عباس   :  محمود جمعة  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٢/٢٠٠٨العرب القطرية   وأوردت  

إننا باركنا هـذه المبـادرة وأعلنـا        : "منية إلعادة الحوار بين حركتي فتح وحماس      المبادرة الي تعليقاً على   
  .في إشارة لحماس".. موافقتنا عليها دون شروط ويبقى أن يوافق عليها الطرف اآلخر

  
  المبادرة اليمنية تعكس الحرص على إنهاء االنقسام الفلسطيني: حكومة هنية .٤

نية أن نجاح أي حوار فلسطيني وطني يكـون بـال شـروط،             أكدت الحكومة الفلسطي   :محمد الدلو / غزة
معتبرة أن المبادرة اليمنية تعكس حرص اليمن على إنهاء حالة االنقسام الداخلي التي تعيـشها الـساحة                 

وقالت الحكومة على    .، مثمنةً كافة الجهود العربية إلنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية          "الفلسطينية
إنها تتابع باهتمام نتـائج     :  عقب اجتماعها األسبوعي أمس برئاسة هنية      طاهر النونو سمها  لسان الناطق با  

وذكـر أن الحكومـة     . اللقاءات الجارية مع القيادة المصرية، واصفة تلك المباحثات بأنها جدية ومعمقـة           
مـصلحة  قدمت تصورها تجاه فتح معبر رفح وتنتظر الرد، مؤكدة أنها تغلب المصلحة الوطنية العليـا و               

وأعربت عن أملها في أن يـتم إغـالق         . المواطنين في سبيل إنهاء معاناة شعبها ولو جزئيا بفتح المعبر         
  .ملف المعتقلين لدى قوات األمن المصري بشكل كامل وأن يتم اإلفراج عن الجميع في أقرب وقت ممكن

  ٢٧/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  ةعمر الغول يؤكد ترحيب السلطة بالمبادرة اليمني .٥

كد عمر حلمي الغول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الوطنية بترحيـب الـسلطة بالمبـادرة               أ : ظبي أبو
 .األول أمـس  ظبـي مـساء      أبـو اليمنية، وذلك خالل اللقاء الذي جمعه مع أبناء الجالية الفلسطينية في            

بادرة تحتوي علـى     المبادرة اليمنية فيما يخص الحوار الوطني الفلسطيني، وقال إن الم           الغول واستعرض
  . سبع نقاط رئيسية وان السلطة رحبت فيها واعتبرتها أساسا يمكن االعتماد عليه للخروج من األزمة

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ي أقوى من السلطةسرائيلاإلجندي وال.. االنتخابات هي األداة لحل الصراع الداخلي: فياض .٦

سـالم  .أكـد د  : جدة عبد الرؤوف أرناؤوط     موفدها إلى  نقالً عن  ٢٧/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   نشرت  
فياض، رئيس الوزراء، أن إعالن استقالل الدولة الفلسطينية على غرار ما حدث في كوسوفو لن يكـون                 

، وال يكرس حالة جديـدة، مـشدداً        ١٩٨٨سوى إعالن على إعالن في إشارة إلى إعالن االستقالل العام           
الل، وإنما تحقيق هذا اإلعالن بمعنى قيام الدولة الفلسطينية بالفعـل،           على أن المطلوب ليس إعالن االستق     

وشدد خالل لقاء نظم في جـدة مـع رجـال أعمـال              .معتبراً أن من المفيد االستفادة من حالة كوسوفو       
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فلسطينيين وسعوديين على هامش أعمال منتدى جدة االقتصادي، على أن ال حـل للـصراع الـداخلي                 
مفهوم الحل السياسي يعني التوافق على شيء معين وواضح بأية طريقـة            " :، وقال الفلسطيني إال سياسياً  

لم يركز على   "، منوها إلى أن الحوار السابق       "كانت، وأرى أن االنتخابات هي أداة لحل المشكلة السياسية        
 خـالل  العديد من النقاط المهمة، ال بل أغفل بعض القضايا المهمة جداً، التي لو تم التعامل معهـا، مـن      

  ".توافق وطني على مفهوم معين ومحدد لما كان وقع االنقالب
 تساءل فيـاض عـن سـبب    :عبد الرؤوف أرناؤوط  نقالً عن    ٢٧/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية   وجاء في   

ياً واحـداً علـى أي      إسـرائيل سلطة على ماذا؟ طالما أن عسكرياً       ": االقتتال على السلطة الفلسطينية قائالً    
 الفعلية على األرض من حيث المسموح والممنوع أكثر من السلطة وهذا هو الواقـع               حاجز لديه من القوة   

  ".الذي أقوله بكل أسف ودعونا من الشعارات والمزايدة التي لن توصلنا إلى شيء سوى الدمار
  
   فيها بالعقاب وتدعوهم للتوبةاألمنية األجهزةالحكومة المقالة تتوعد عناصر وقادة  .٧

 برئاسة هنية بالـسيطرة     ٢٦/٢/٢٠٠٨ الثالثاء    اليوم األسبوعيةمقالة في جلستها     هددت الحكومة ال   :غزة
 التوبـة   إلـى  إيـاهم  بالضفة بالعقاب وداعية     األمنية األجهزةعلى الضفة الغربية متوعدة عناصر وقادة       

ـ        . وااللتزام بالشرعية والدستور   األوامروالتمرد على    ا وقررت الحكومة تكليف وزارة الداخلية باتخاذ م
ـ   وإنزال الالزمة لتقديم رئيس المخابرات الفلسطينية توفيق الطيراوي للقضاء          اإلجراءاتكافة  "وصفتها ب

كمـا   ". بقتلة مجد البرغوثي للقضاء العادل والنزيه ليلقوا جـزاءهم         أسمتهمالعقوبات القانونية وتقديم من     
داء الذين سقطوا على أيـدي مـن         التبني المادي الكامل لعائلة مجد البرغوثي وكل الشه        الحكومةقررت  
  ". القتلة في الضفة" أسمتهم

ـ      وأجهـزة ي  سرائيلالحملة المزدوجة التي تقوم بها قوات االحتالل اإل       "واستنكرت الحكومة ما وصفتها ب
 للجمعيات والمؤسـسات    وإغالقباتجاه المؤسسات الخيرية في الضفة الغربية من اقتحام         " امن االنقالب "

  ورأت ". جمعية نفحة والتضامن بنابلس وكـذلك جمعيـة الـشبان المـسلمين            أو حاإلصالسواء جمعية   
 االستـسالم  إلى واالقتحام هو ضرب عناصر الصمود ودفع الشعب       اإلغالق الهدف من هذا     أن: الحكومة

  .  الصهيونية الجديدةاإلرهابية الموجة أمام
  ٢٦/٢/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  "إسرائيل"لمفاوضات مع ربه يطالب بالبحث عن خيارات بديلة ل عبد .٨

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبـد ربـه بالبحـث عـن                .): أ.ب.د( –رام اهللا   
" صوت فلسطين "وقال في تصريحات نقلتها إذاعة       ."إسرائيل"عن المفاوضات الجارية مع     " خيارات بديلة "

 عن التوصل إلى اتفـاق مـع الجانـب           جداً اًإنه يخشى من أن الجانب الفلسطيني ما زال بعيد         ":الرسمية
لهذا السبب ال   "وأضاف   ".ي، حيث من ينظر إلى االستيطان والحواجز والجدار يدرك هذا األمر          سرائيلاإل

  ".بمثابة انتحار سياسي"معتبرا أن التركيز على خيار سياسي بعينه " بد من التفكير في خيارات بديلة
   ٢٧/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  تقضي بسجن عناصر من أمن السلطة "ة العسكرية الدائمةالمحكم: "غزة .٩

 في مدينة غزة بسجن عدد من عناصـر         ومة المقالة التابعة لحك " المحكمة العسكرية الدائمة  " حكمت   :غزة
ـ        وأصـدرت هيئـة    ". اإلخالل باألمن والنظام العام   "أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بعد إدانتهم ب

جن لمدة سنة ونصف السنة على المتهم يوسف زعرب من رفح اعتباراً مـن تـاريخ                المحكمة حكماً بالس  
كما أصدرت حكماً بالسجن لمـدة سـنة         . ديسمبر الماضي  /توقيفه في الثالث والعشرين من كانون األول      

على كل من محمود حجازي ومحمد الزاملي اللذين كانا يعمالن جنديين في قوات األمن الوطني التابعـة                 
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ودانت المحكمة  .  نوفمبر الماضي  /اعتباراً من تاريخ توقيفهما في الخامس عشر من تشرين الثاني         للسلطة  
تشكيل مجموعة تهدف إلى اإلخالل باألمن      "المتهمين الثالثة بالتهم المنسوبة إليهم في لوائح االتهام وهي          

حكومـة المقالـة    الخلية في   وكانت الشرطة التابعة لوزارة الدا     ".العام وتعكير الصفاء بين عناصر الثورة     
  .اعتقلت الثالثة وقالت إنها عثرت بحوزتهم على متفجرات، في أعقاب انفجار عبوة ناسفة في رفح

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  " التعليم ضمن جرائم الحربمن األطفال إسرائيلحرمان "تدعو إلى تصنيف  علميوزيرة الال .١٠

تـصنيف  "ليم في السلطة الفلسطينية لميس العلمي إلى        دعت وزيرة التربية والتع   : عماد الزغبي  -الدوحة  
وعن تعامل المنظمات الدولية مع     ". ي لألطفال من التعليم ضمن جرائم الحرب      سرائيلحرمان االحتالل اإل  

فـي  خالل مشاركتها   " السفير"لـ في حديث    قضية التربية والتعليم في األراضي الفلسطينية انتقدت العلمي       
، وقالـت   "سياسـية "، بينما هي قضية     "قضية إنسانية "هذا التعامل باعتباره     لدوحة،المؤتمر اإلقليمي في ا   

انتهكت حقوق اإلنسان كافة، يبقى الـضغط ممارسـاً علـى           " إسرائيل"رغم أن الجميع يدرك تماما أن       "
الفلسطينيين، ويتم الهجوم على المنهاج الدراسي واالدعاء بأنه يربي علـى اإلرهـاب، وفـق تـسميتهم                 

وقللت العلمي من انعكاسات االنقسام الفلسطيني الداخلي على المنهاج التربوي، مشيرة إلى أن             ". رهابلإل
 في المئة من الشعب الفلسطيني هم طالب على مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات، وأن نـسبة                 ٥٣

صل العنصري الذي   وتحدثت العلمي دور جدار الف    . األمية هي أقل من عشرة في المئة رغم كل المعاناة         
 تلميـذ عـن مقاعـدهم       ألف ٢٠٠ إبعاد   إلىفي الفصل بين أبناء الشعب الواحد، ما أدى         " إسرائيل"بنته  

  . الدراسية، وهذا يشكل عبئاً على السلطة الفلسطينية
  ٢٧/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  انتهت قضايا التمثيل الفلسطيني في لبنان: زكيعباس  .١١

اللبنـاني  ر الفلسطينية عباس زكي وزير الخارجيـة والمغتـربين          مدير مكتب ممثلية منظمة التحري    زار  
تركز اجتماعنا على ما يجري في الـداخل الفلـسطيني،   : قال بعد اللقاء ومس،  أفوزي صلوخ في مكتبه،     

 المشتركة، كما أنهينا كل القضايا المتعلقة       األساسية الوضع هنا في لبنان، وما يتعلق بالقضايا         أيضاًوبحثنا  
كانت هناك اتفاقيـة    :  على سؤال حول التمثيل الفلسطيني أوضح زكي       ورداً. الفلسطيني في لبنان  بالتمثيل  

 أن إلـى المقر، ثم تالها اآلن ما قبل اإلبرام في مجلس النواب التصرف بكل ما هو غير مالي، وصوال                  
  . يقر قريبا مجلس النواب االتفاقية

  ٢٧/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  طالب عباس بترجمة قبوله بالمبادرة عملياً وليس شفهياً وييرحب بالمبادرة اليمنيةالرشق  .١٢

، عزت الرشق، ترحيب حركته بأية مبادرة أو تحرك         "حماس"جدد عضو المكتب السياسي لحركة      : دمشق
وأوضح الرشق في تصريح خاص أدلى       .فلسطيني أو عربي من أجل رأب الصدع في الساحة الفلسطينية         

لقد تسلمنا نسخة من المبـادرة اليمنيـة،   : "قائالً" لمركز الفلسطيني لإلعالم  ا"لـ  ) ٢٦/٢(به اليوم الثالثاء    
، معرباً عن استعداد حركته للقيام بزيارة إلى صنعاء لبحث تفاصيل تلك المبادرة مع              "ونقوم اآلن بدراستها  

 كـان   ورداً على سـؤال إن    . ولم يفصح الرشق في تصريحه عن تفاصيل المبادرة اليمنية         .القيادة اليمنية 
ليس هناك من تحفظات، لكن ربما      : "هناك تحفظات لدى الحركة على بعض بنود المبادرة، أجاب الرشق         

   ".أن هناك بعض النقاط تحتاج إلى استيضاح
  ٢٦/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  وعباس يثبت أنه غير جاد في قبولها.. مستعدون إلنجاح المبادرة اليمنية: حمدانأسامة  .١٣
، وممثلها في لبنان، أن الحركة أعلنـت الموافقـة          "حماس "ـمة حمدان، عضو المكتب السياسي ل     أكد أسا 

أكثر من مرة على المبادرة اليمنية بشأن رأب الصدع في الساحة الفلسطينية قبل شهور، في حين رفضها                 
 غيـر   يثبت رئيس السلطة أنه   : "وقال حمدان، في تصريح صحفي له      .رئيس السلطة محمود عباس آنذاك    

جاد في قبوله للحوار، ألنه يضيف شروطه لهذه المبادرة من خالل اإلصرار على الشروط اإلسـرائيلية                
التخلـي  (باإلقرار بعملية التسوية، وأوضح هذا الموقف في تصريحه في القاهرة عندما جعل موضـوع               

 موافقته علـى  وأوضح حمدان أن إعالن رئيس السلطة محمود عباس    ".المقاومة أحد شروط الحوار   ) عن
ال ينبع من جدية الحوار، و إنما لمحاولتـه التغطيـة علـى موضـوع الحـصار                 "المبادرة اليمنية اآلن    

اإلسرائيلي لقطاع غزة خاصةً، وأنه لم يفعل شيئاً لرفع الحصار، بل كرس هذا الحصار فـي أنـابوليس                  
د الشيخ مجد البرغوثي في سجون      للتغطية على اغتيال الشهي   "، مشيراً إلى أن السبب اآلخر جاء        "وباريس

على استعداد حركة حماس للتفاهم حول هذه المبادرة واستعدادها         "وأكد حمدان    ".المخابرات التابعة لعباس  
  ".إلنجاح أي جهد عربي من شأنه أن يجمع الشمل الفلسطيني

  ٢٧/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ز أمريكا لإلحتالل ترفضان دعوة عباس بسبب تحي" الجهاد"و" حماس" .١٤

، الذي  كال من حركتي حماس والجهاد االسالمي نقدا لدعوة الرئيس عباس          وجهت   : اشرف الهور  -غزة  
وقال سامي ابو زهـري المتحـدث باسـم          .دعى فيها الرئيس بوش للعب دور افضل لدفع عملية السالم         

ة اثبتت انها طرف منحاز دائماً      حماس لـ القدس العربي هذه مراهنة خاسرة وفاشلة، الن الواليات المتحد          
كلك انتقد نافذ عزام القيادي البارز في الجهاد االسالمي دعوة الرئيس عباس، وقال ان امريكا                .لالحتالل

 .، ولم تقف يوما موقف االنصاف بالنسبة لقـضيتنا        سرائيلكانت طوال الوقت عدواً لنا ومنحازة تماما إل       
 امريكا ليست منصفة، بل هي طرف في هذا الـصراع،           واضاف الفلسطينيون كشعب مجمعون علي ان     

 . لتغير مواقفهاإسرائيلوال يعقل ان تتدخل لصالحنا او حتي من اجل الضغط علي 
  ٢٧/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تصريحات عباس في القاهرة إجهاض وعرقلة لكل جهود فتح المعبر وفك الحصار": حماس" .١٥

المركـز الفلـسطيني    "، في بيان صحفي، تلقـى       ة حماس حركقال فوزي برهوم، المتحدث باسم      :  غزة
، وإن  "٢٠٠٥اتفاقية المعابر   "إن إصرار الرئيس عباس على تطبيق االتفاقية األمنية         : "نسخة منه " لإلعالم

ربطه فك الحصار بوقف المقاومة؛ يؤكد محاوالته الحثيثة إلجهاض وعرقلة كل الجهـود التـي بـذلتها                 
 ". القيادة المصرية لفتح المعبر وفك الحصار عن غزة ووقف العـدوان           حركة حماس وحكومة الوحدة مع    

ية سرائيلإننا نرى في هذه التصريحات استجابة كاملة من قبل الرئيس عباس لإلمالءات اإل            "وأضاف يقول   
الداعية إلى إحكام الحصار وشطب حق المقاومة وعودة االحتالل للتحكم من جديد في مـصير مليـون                 

  ".يني في غزةونصف مليون فلسط
إدارة للظهر من قبل رئيس الـسلطة       "على أن تصريحات عباس هي بمثابة       " حماس"وأكد المتحدث باسم    

لعذابات وآالم وتضحيات أبناء غزة المحاصرين والتفافاً على كـل الفعاليـات والمناشـدات الفلـسطينية          
لحقوقية ومقرر حقوق اإلنسان فـي      والعربية والدولية، وبما فيها قرارات البرلمان األوروبي والمنظمات ا        

األمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية المنادية بضرورة اتخاذ قرار فوري وسريع لفك الحـصار               
  ".عن غزة ووقف العدوان بعد أن أعلنوا جميعاً بأن غزة منطقة منكوبة
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االحـتالل  إن تصريحات الرئيس عباس سـتزيد مـن نهـم وشراسـة             : "وختم برهوم تصريحه بالقول   
  "....ي الرتكاب جرائم جديدة ضد أبناء شعبنا وإحكام الحصار عليه في غزة،سرائيلاإل

  ٢٦/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  على المجازر اليوميةللرد بما فيها العمليات اإلستشهادية كل الخيارات مفتوحة : حماس .١٦

أصدرته أمـس لمناسـبة ذكـرى     في بيان  حركة حماسأكدت: غزة من ٢٧/٢/٢٠٠٨الحيـاة  ذكرت  
الشعب " فلسطينياً، أن    ٢٩مجزرة الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية التي استشهد فيها             

وقالت إنه بعد مجـزرة الحـرم       ". الفلسطيني يمتلك خيارات متعددة عندما يدهمه خطر أو تحل به جرائم          
كان إبداع المقاومة في العمليات االستشهادية التـي         "اإلبراهيمي التي صادفت أمس ذكراها الرابعة عشرة      

العودة إلى هـذا الـسالح      "، مضيفة أن    "لقنت العدو درساً كبيراً وشكلت حاال من توازن الردع والرعب         
واعتبـرت أن    ".ليست أمراً مستبعداً إذا استمر العدو الصهيوني في حماقاته وارتكاب المجازر اليوميـة            

ينطبق على كل القضايا، فالحصار المفروض على قطاع غزة لـن تتوقـف             "دية  خيار العمليات االستشها  
مواجهته على الطرق القديمة، ومثال ذلك ما حدث في معبر رفح الذي يمكن أن يتكرر في شكل أكبر إذا                   
استمر الحصار، وقد ال يتوقف عند رفح فقد تجري اقتحامات جماهيرية غاضبة في كل المعابر، فالشعب                

 ".لن يقبل الموت جوعاًالفلسطيني 
ـ  : اشرف الهور  ،غزة عن مراسلها من   ٢٧/٢/٢٠٠٨ القدس العربي    واضافت ،فـي   حمـاس    توطالب
الرئيس محمود عباس ان يجعل من هذا اليوم المؤلم لحظة العادة التفكير في موضوع التفـاوض                البيان،  

ودعـت التنظيمـات     .م شـيئا  مع العدو الصهيوني، وان ينهي هذه المفاوضات العبثية والتي لم ولن تقد           
الفلسطينية الي التوحد في مواجهة االحتالل، واعتماد استراتيجية المقاومة كأسـاس لتحريـر االوطـان               

  .وعودة الحقوق
  
   تسعى لتكريس احتاللها"إسرائيل"عبد الرحمن يؤكد أن أحمد  .١٧

لتصريحات التي أطلقهـا    أن ا " فتح" اعتبر أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة          - وفا -رام اهللا   
في جيش االحتالل تحمل مدلوالت خطيـرة عـن نوايـا           " المنطقة الوسطى "غادي شمني قائد ما تسمى      

 تجاه عملية السالم والمفاوضات الجارية من أجل إنهاء االحـتالل وإقامـة الدولـة الفلـسطينية                 إسرائيل
 إسرائيلدا على تصريحات شمني أن      وأكد عبد الرحمن ر    .المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء االستيطان    

ليست لديها اإلرادة لتنفيذ االستحقاقات التي تفرضها عليها عملية السالم، بل تسعى لتكـريس احتاللهـا                
  .لألراضي الفلسطينية من خالل المزاعم التي أطلقها شمني

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  "دولتين لشعبين"ولة  على األرض تقوض مق"إسرائيل" ممارسات :"فتح"قيادي في  .١٨

 قال تيسير نصر اهللا مسؤول لجنة االنتخابات الحركية في إقلـيم نـابلس وعـضو                :سامي السائح ،  نابلس
 أن االنتخابات الداخلية التي تجريها حركـة        ، في حوار مع القدس الفلسطينية،     المجلس الوطني الفلسطيني  

الحركة المختلفة وحل مشاكلها مـن خـالل        فتح تأتي كاستحقاق تنظيمي إلشاعة الديمقراطية في هياكل         
 علـى  إسرائيلية قال نصر اهللا أن ممارسات      سرائيلوحول المفاوضات الفلسطينية اإل    .العملية الديمقراطية 

، فأين ستقام الدولة الفلسطينية في ظل بقاء المستوطنات والجـدار           "دولتين لشعبين "األرض تقوض مقولة    
قال نصر اهللا أن ظاهرة كتائب األقصى هـي ظـاهرة إيجابيـة،              وحول حل كتائب األقصى،      الفاصل؟،

ولكنها مرت باآلونة األخيرة بفترة عصيبة، حيث أصبحت تشكّل عبء على الشارع الفلسطيني ، نتيجـة                
بعض األخطاء التي ارتكبت باسمها، من بعض العناصر غير المنضبطة التي علقت بها ، وأشار إلى أن                 
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 حركة فتح ولكن بدون قرار فتحاوي بتشكيلها، مشيراً بأن قرار حلها يعود             كتائب األقصى ولدت من رحم    
  .فقط ألبنائها وفقاً لظروف الصراع مع االحتالل

  ٢٧/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
   في الضفة الغربيةالحركة من أنصار ٥األجهزة األمنية في رام اهللا اعتقلت : "حماس" .١٩

ا أن األجهزة األمنية الفلسطينية في رام اهللا واصـلت حملـة            أعلنت حركة حماس في بيان له     : ألفت حداد 
 منهم يوم أمس في محافظات الضفة       ٥اعتقاالتها في صفوف أنصار الحركة في الضفة الغربية، فاعتقلت          

إن قوات االحتالل اعتقلت فادي حمد دويكات و ياسر         "وفي شان متصل قالت حماس في بيانها         ..المختلفة
البلد والمختطفين سابقا لدى األجهزة األمنية كما واعتقلت نادر جبران من بيت لحم             نصار من بلدة بالطة     

والمختطف سابقا لدى األجهزة األمنية وكان قد تعرض للتعذيب الشديد خالل فترة سجنه تسببت له فـي                 
  .حسب البيان " نزيف بالمعدة

مجد "قضية مقتل   " في إن   قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صح         وفي سياق متصل    
عكست حجم الجريمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني عامة وأبناء حماس خاصة في              " البرغوثي

سجون سلطة رام اهللا من خالل حمالت االعتقال وبشاعة التعذيب ثم المس بأرواح المعتقلين وتعريـضها                
 من هذه الجرائم التي ارتكبت بعيداً       أن حركة حماس حذرت   " وأضاف أبو زهري   ".للخطر لدرجة الموت  

عن وسائل اإلعالم أو مراقبة المؤسسات الحقوقية دون أن يكون هناك تحـرك يـذكر لوقـف مسلـسل                   
  ".االعتقال والتعذيب والقمع ضد أبناء حماس وغيرها

  ٢٦/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  مصر تفرج عن باقي المعتقلين الفلسطينيين خالل ايام : "حماس" .٢٠

د القيادي في حركة حماس واحد الناطقين باسمها أيمـن طـه امـس، أن الـسلطات                 أك:  د ب أ   -غزة  
المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها ستطلق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين داخل سـجونها نهايـة               

 المتبقين داخـل    ٩٤ـإن كافة المعتقلين ال   "وقال طه في تصريح لوكالة قدس نت لالنباء          .األسبوع الحالي 
   .لسجون المصرية سيتم اإلفراج عنهم نهاية األسبوع الحالي، وسيعودون عبر معبر رفح الحدوديا

   ٢٧/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  إسرائيل ترخص لغالبية البؤر االستيطانية غير الشرعية .٢١

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية ان الحكومة تسعى إلـى توسـيع رقعـة              :الفتاح  أحمد عبد  –القدس  
ـ         االستيطان   ، "البؤر االستيطانية غير القانونيـة    "في الضفة الغربية، من خالل ترخيص غالبية ما يسمى ب

كما تبين ان الحكومة تعمل جاهدة على استرضاء المستوطنين في تلك البؤر االستيطانية، والعمل علـى                
إلـى  وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، إنـه يطمـح             .عدم حصول أي مواجهات معهم    

التوصل إلى اتفاق، وليس إلى مواجهات مع المستوطنين بشأن مسألة البؤر االستيطانية، مشيراً إلـى أن                
وقال . كما أكد على أن الحكومة ال تريد حصول مواجهات مع المستوطنين          . هذا هو رأي رئيس الحكومة    

يص ثلثها، والثلث الثاني     بؤرة استيطانية، تبين انه يمكن ترخ      ١٠٠رامون انه نتيجة لفحص مدى قانونية       
 بؤرة استيطانية، أقيمت    ٢٦وأشار إلى أن    . ال يمكن ترخيصه، في حين يمكن التباحث بشأن الثلث األخير         

  . سيتم إخالؤها، وذلك بناء على تعهد إسرائيل للواليات المتحدة٢٠٠١بعد مارس 
  ٢٧/٢/٢٠٠٨القبس الكويتية 
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  حل لوقف إطالق الصواريخ الفلسطينيةأجهزة األمن اإلسرائيلية تبحث عن : زبيري .٢٢
ان أجهزة األمن تبحث    " امس قوله    ز نقلت مصادر إسرائيلية عن شمعون بيري      - رامتان   -القدس المحتلة   

عن حل يضع حداً إلطالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة ورد جيش الدفاع على إطـالق القـذائف                  
  ". يتحسن يومياً إال أن حل المشكلة يتطلب وقتا طويال

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
  إيـران وكوريا الشمالية خطر على آسيا : يابانياً" صنع في إسرائيل"أولمرت يسوق  .٢٣

قال المتحدث باسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية يانكي غالينت إن اولمرت قال خالل لقائه وزيـر               : وكاالت
، وتمثل مع كوريا الشمالية خطرا      "حور الشر م"إن إيران هي على رأس      "الدفاع الياباني شيجيرو ايشيبا،     

  ". االستقرار في آسيا والشرق األوسط) يهدد(
إلى ذلك، جدد اولمرت القول، أمام رجال أعمال يابانيين وإسرائيليين خالل منتدى اقتصادي في طوكيو،               

ا من أننـا     لكني لست متأكد   ٢٠٠٨,خالل العام   ) مع الفلسطينيين (نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق       "
نريد بذل كل الجهود الممكنة الغتنام هذه       ... فرصة أفضل "، مضيفا انه ال تتوافر حاليا       "سنتمكن من ذلك  

  ". الفرصة
  ٢٧/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  األسد مستعد للتفاوض شخصيا مع أولمرت إذا وافق على التزامات رابين: بيلين .٢٤

 في الحكومة اإلسرائيلية وأحد أبرز مهندسي يوسي بيلين، الوزير السابق. أكد د: نظير مجلي: تل أبيب
اتفاقات أوسلو، ان رسالة قدمت من دمشق تقول ان الرئيس السوري بشار األسد مستعد اللتقاء رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي، ايهود أولمرت في موسكو والتباحث معه حول امكانيات التوصل الى اتفاق سالم 

، "الشرق األوسط"وقال بيلين في حديث خاص بـ .عهدات رابينبين البلدين، في حالة احترام أولمرت ت
مساء أمس، ان األسد تكلم بذلك األمر مع يفغيني بريماكوف، رئيس الحكومة الروسي األسبق، الذي 
التقاه األسبوع المنصرم في الدوحة، وانه، أي بيلين، نقل هذه الرسالة الى الجهات المعنية في إسرائيل، 

 .أن ال تضيع إسرائيل هذه الفرصة الجادةمعربا عن أمله في 
، ان الجديد في موقف األسد انه ألول مرة يقول جهارة انه "الشرق األوسط"وقال بيلين، ردا على سؤال 

  .مستعد شخصيا للقاء أولمرت والتباحث معه حول اتفاق سالم كامل ودائم وشامل
  ٢٧/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  أياملضفة لسيطرت حماس على مؤسسات السلطة خالل لوال الجيش في ا :ضابط إسرائيلي .٢٥

 قال قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي الجنرال غادي شمني لرئيس الدولة العبريـة               :بيت لحم 
مقر قيادة المنطقة انه لوال تواجد قوات االحتالل المكثـف فـي            " الثالثاء  " شمعون بيرس الذي زار يوم      

 . على كافة مؤسسات ومكاتب السلطة الفلسطينية خـالل ايـام معـدودة          الضفة الغربية لسيطرت حماس   
واضاف غادي شميني بان حماس تبذل جهودا متواصلة لتعزيز سيطرتها على سـكان الـضفة الغربيـة        

وفيما  .ويمكن مالحظة وجود الحركة في المستشفيات ورياض االطفال والمدارس والجامعات والمساجد            
قال غادي شميني بان تعقيد وسرية منظومة التمويل التابعـه لحمـاس تمكـن              يتعلق بالية تمويل حماس     

الحركة من االستمرار بالعمل السري بنجاعه ومن ترميم نفسها مما لحق بها من جهود كـشف وتـدمير                  
 مليـون مخصـصة   ٢٥ مليون دوالر من بينها ٣٨مصادر تمويلها مضيفا بان ميزانية حماس تصل الى        

ان الحركة تسيطر على عشرات البلديات في الضفة التي ترتبط بعالقات وثيقـة             للضفة الغربية خاصة و   
وادعى غادي شمني ان السلطة الفلسطينية تبذل جهـودا          .معها وتستخدمها كجهاز اضافي لنقل االموال       
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معينة في مجال حفظ النظام العام لكنها ال تعالج قضايا االرهاب واحباط العمليات بنجاعه اضـافة الـى                  
 .ية اطالق سراح المعتقلين وعدم نجاعة الجهاز القضائي سياس

  ٢٦/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   إسرائيلي مع حماس-رئيس الموساد السابق يدعو لحوار أمريكي  .٢٦

قال الرئيس السابق للمخابرات اإلسرائيلية أفريم هاليفي إن إسـرائيل تلحـق            : أحمد عبدالهادي : واشنطن
وقال هـاليفي فـي     . بين حماس والمنظمات المتطرفة األخرى من نوع القاعدة       ضرراً بنفسها إذا ساوت     

حماس ليست القاعدة، بل إن القاعدة أدانـت حمـاس          "تصريحات أدلى بها في واشنطن أول من أمس إن          
ويمكن أن تلتقي حماس والقاعدة بين فينة وأخرى على أسس تكتيكيـة إال أنهمـا مـن                 . مراراً وتكراراً 
وينطبق األمر ذاته على عالقة حماس وإيران، إذ يمكـن أن تتلقـى             . ية خصمان لدودان  الناحية الجوهر 

وحول دعوته لبدء حوار أمريكـي       ".حماس تمويالً وعتاداً وتدريباً من إيران إال أنها ليست خادماً إليران          
ومن . نإن حماس تتمتع بقدر كبير من الشعبية في صفوف الفلسطينيي         " إسرائيلي مع حماس قال هاليفي       -

فقـد  . الوجهة السياسية فإنها أدهشت األطراف الدولية المعنية ثالث مرات خالل السنوات القليلة الماضية            
 ثم أحبطت محاولة كانت حركة فتح تعد لها لعزلها عن الـسلطة             ٢٠٠٦فازت في االنتخابات العامة عام      

 الحدود مع مصر في ينـاير        وأخيراً فقد كسرت الحصار الذي فرضناه حول غزة باقتحام         ٢٠٠٧في عام   
  ". وفي األحوال الثالثة كانت تلك الخطوات مفاجآت استراتيجية ال نمتلك خطة لمواجهتها٢٠٠٨

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
 
   كيلومترا بينها وبين مصر٨٥ تقرر بناء جدار بطول "إسرائيل" .٢٧

 مليون دوالر لبناء ١٠٠صد مبلغ أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي، ايهود باراك، ان وزارته ستر :تل أبيب
 كيلومترا، ٨٥، بطول )بين صحراء النقب وصحراء سيناء(جدار على الحدود بين إسرائيل ومصر 

وقال باراك، خالل زيارة ميدانية الى المنطقة، أمس، . لحماية هذه الحدود من عمليات التهريب والتسريب
واعتبر ان هذا . نسيق مع السلطات المصريةوسيبنى بالت. ان الجدار سيكون جاهزا في غضون سنتين

الجدار هو الحل األمثل لوقف عمليات التهريب الخطيرة الجارية حاليا، التي يتم في اطارها تسرب 
مسلحين فلسطينيين وادخال األسلحة والذخيرة واالتجار بالنساء والمخدرات وتسلل المهاجرين األفارقة 

وسئل باراك عن بقية الحدود، حيث ان طول الحدود يصل  .ائيلمن السودان وأريتريا وغيرهما الى إسر
 كيلومترا، فأجاب ان القرار يتعلق حاليا بالمناطق التي يمر فيها المهربون وهي باألساس ٣٨٠الى 

وأكد ان بقية الحدود ستغلق أيضا، إذا استخدمت . المنطقة القريبة من قطاع غزة ومنطقة خليج العقبة
 . للتهريب

  ٢٧/٢/٢٠٠٨وسط الشرق األ
  
  وغزة  الحدود بين مصرإغالق لدى الواليات المتحدة يحمل مصر مسؤولية "إسرائيل"سفير  .٢٨

 قال سفيرإسرائيل لدى الواليات المتحدة سالي مريدور ان مصر تتحمل مسؤولية اغالق الحـدود               :القدس
حة واألفـراد عبـر     بينها وبين قطاع غزة محذراً من ان إسرائيل ستلجأ الى وقف عمليات تسلل االسـل              

واضاف مريدور في لقاء عقده في واشـنطن مـع مراسـلين             .الحدود إذا امتنعت مصر عن القيام بذلك      
عززت قدراتها في قطاع غزة من ناحية التزود بقذائف صاروخية ذات قوة            " حماس"أمريكيين ان حركة    

  .ريبها الى القطاع من مصرأكبر مما كانت تملكه في الماضي مبيناً أن جزءاً من هذه الصواريخ تم ته
  ٢٧/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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  االحتالل يبرئ نفسه من مجزرة بيت حانون .٢٩
 أعلن الجيش اإلسرائيلي، أمس، أن نتيجة التحقيقات الداخلية بشأن مجزرة بيت حانون في تـشرين                :أب

، خلصت إلى عـدم      مدنياً فلسطينياً معظمهم من النساء واألطفال      ٢١ والتي ذهب ضحيتها     ،٢٠٠٦األول  
نتيجة مباشرة لفشل شـديد     "بل كان   " لم يكن متعمدا  "وقال الجيش إن القصف      .توجيه اللوم إلى أي طرف    

، مشيراً إلى عدم قدرة ضباط التحكم على كشف الخلل، ومن ثـم             "ونادر في نظام التحكم بنيران المدفعية     
  . فلن يكون هناك تحقيق للشرطة العسكرية ولن تتم مساءلة أحد

  ٢٧/٢/٢٠٠٨السفير 
  
   مخزن لمواد البناءإلىبلدية طبريا تحول مسجد الزيداني : زحالقة .٣٠

جمال زحالقة، رسالتين . بعث النائب العربي في الكنيست امس الثالثاء د :زهير اندراوس-الناصرة 
. ياعاجلتين الي وزيري الداخلية واالديان مطالباً بوقف انتهاك حرمة مسجد الزيداني وسط مدينة طبر

وقال النائب زحالقة في رسالتيه انه وردت في االيام االخيرة معلومات موثقة عن تحويل المسجد الي 
وطالب النائب زحالقة الوزيرين  .مخزن لمواد البناء خالل اعمال الترميم في المركز التجاري في المدينة

القمامة ومواد البناء، وامر بلدية اصدار تعليماتهما للجهات المعنية بوقف االنتهاكات واخالء المسجد من 
  .طبريا السماح بترميم المسجد وحمايته من االعتداءات المتكررة علي مر السنين

  ٢٧/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  إسرائيل تتحفظ على ممتلكات جمعيتين خيريتين في الخليل .٣١

ان المسلمين في مدينة تحفظت إسرائيل على ممتلكات، الجمعية الخيرية االسالمية وجمعية الشب :رام اهللا
الى تتبع السلطة الفلسطينية " أ"الخليل، ونقل ملكية مباني ومدارس الجمعيتين، الواقعتين في مناطق 

واتهم الجيش اإلسرائيلي الجمعيتين بالعمل لصالح حركة حماس، وقال ان  .لسلطات االحتالل في المدينة
 ".روح الجهاد"كما انها تثقف الشبان الصغار على . الجمعية االسالمية، تحول أمواال لمقاومين وعائالتهم

أن نشاط حماس يأتي تحت غطاء مدني، إال أن هدف الجمعية هو "وادعى ناطق بلسان جيش االحتالل 
 ". تعزيز قوة حماس في الضفة الغربية

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  وفاة رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، سابقا، دان شومرون .٣٢

، في مستشفى   ) عاما ٧٠(وم الثالثاء، رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، سابقا، دان شومرون           توفي ي 
وكان شومرون رئيس هيئـة      . أسابيع في أعقاب إصابته بجلطة دماغية      ٣، الذي يرقد فيه منذ      "إيخيلوف"

نتفاضـة  وفي فترة واليته انـدلعت اال     . ١٩٩١-١٩٨٧ للجيش اإلسرائيلي في السنوات      ١٣األركان رقم   
، حيـث اشـغل     ١٩٧٦وفي العـام     .األولى بعد وقت قصير من تعيينه، كما نشبت حرب الخليج األولى          

شومرون منصب قائد المشاة والمظليين، قاد عملية عينتينـي إلطـالق سـراح الرهـائن فـي طـائرة                   
وتس،  تم تعيينه من قبل رئيس هيئة أركان الجيش فـي حينـه، دان حـال     ٢٠٠٦وفي العام   ". إيرافرانس"

 .لفحص أداء هيئة األركان خالل الحرب الثانية على لبنان
  ٢٦/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  الحصار يلعب لصالح حماس: غزة في رئيس مديرية التنسيق واالرتباط  .٣٣

قال رئيس مديرية التنسيق واالرتباط في غزة، الكولونيل، نير بيرس، إن السكان في قطاع غـزة بعـد                  
ويدعو بيـرس إلـى دق      . إنهم اختاروا خيارا سيئا بانتخابهم حماس     الحصار واإلغالق أصبحوا يدركون     
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مجلـس األمـن    "وأضاف نير بيرس في لقاء مع أعضاء مـن           .إسفين بين السكان وبين حكومة حماس     
وتردي األوضاع في قطـاع     . أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة غير مجدية       ": والسالم اإلسرائيلي 

األوضاع في قطاع غزة تلعب لصالح حماس، وينبغـي أن نـرى            : بعوتا. غزة يكتل الشعب الفلسطيني   
  .الفائدة في استمرار الضغط

  ٢٦/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  فريقي غير شرعيأ مهاجر ٢٠٠إسرائيل تعتقل  .٣٤

 مهاجر افريقي غير شرعي خالل      ٢٠٠اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية امس نحو      :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
وصرح المتحدث ميكي روزنفيلد ان     . اد من الطبقة العاملة في تل ابيب      عملية مداهمة لمنطقة يسكنها افر    

المداهمات التي جرت بواسطة شرطة الهجرة وقوات وزارة الداخلية في حي يقع بالقرب مـن محطـة                 
 من  ٢٤٠وذكرت صحيفة هارتس ان     . الحافالت المركزية القديمة في المدينة الواقعة على البحر المتوسط        

واضافت ان معظمهم جـاءوا مـن اريتريـا وبعـضهم مـن سـاحل               . اسي اعتقلوا طالبي اللجوء السي  
الذين ليس لـديهم    " المتسللين"واصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت امرا بترحيل كافة          .العاج

  . شهادة من االمم المتحدة تثبت انهم الجئون ، بنهاية االسبوع
   ٢٧/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  زب اهللا في الخارجيدلين يستبعد رداً لح .٣٥

توقع رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، عاموس يدلين، أن ينفـذ حـزب اهللا              : محمد بدير 
عملية ضد إسرائيل بعد انقضاء فترة الحداد على القيادي فيه عماد مغنية، كاشفاً، من جهة أخرى، عـن                  

ا إلى غزة بعد هـدم مقطـع مـن الجـدار            تسللو" القاعدة"تقارير استخبارية تفيد بأن عناصر من تنظيم        
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن يدلين قولـه، خـالل اجتمـاع للجنـة               .الحدودي بين القطاع ومصر   

حزب اهللا كان يرد على ضربات ضده بعمليات ينفذها فقـط           "الخارجية واألمن التابعة للكنيست أمس، إن       
و ما دفع بعضو لجنة الخارجية واألمن ورئيس الموساد         وه".  يوماً ٤٠بعد انقضاء فترة الحداد التي تمتد       

على إسرائيل أن تكون مستعدة أيـضاً قبـل         "السابق داني ياتوم، إلى التعقيب على أقوال يدلين بالقول إن           
  . االنتقام جزء ال يتجزأ من الثقافة الشيعية"وأضاف يدلين أن  ".انقضاء األربعين يوماً

  ٢٧/٢/٢٠٠٨األخبار 
  

  عظم اإلسرائيليين يريدون حوارا مباشرا مع حماسم: استطالع .٣٦
 قال استطالع إسرائيلي للرأي العام يوم االربعاء إن معظـم اإلسـرائيليين يريـدون               -) رويترز(القدس  

 .إجراء محادثات مع حركة حماس لالتفاق على هدنة وضمان االفراج عن جندي إسـرائيلي مخطـوف               
 إجراء في المئة من اإلسرائيليين يؤيدون       ٦٤س اليسارية ان    وقال االستطالع الذي نشر في صحيفة هاارت      

مباحثات مع حماس التي تسيطر على قطاع عزة وذلك النهاء الهجمات الصاروخية عبر الحـدود مـن                 
وكشف االستطالع الـذي      .٢٠٠٦القطاع ولضمان االفراج عن شليط الذي خطفه نشطاء غزة في عام            

ن المشاركين قالوا انهم يرفضون اجراء مباحثات مع حمـاس           في المئة م   ٢٨ شخص ان    ٥٠٠شارك فيه   
  .وثمانية في المئة قالوا انهم ال يدرون هل هذا هو التحرك الصواب

  ٢٧/٢/٢٠٠٨رويترز 
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   في القدسباإلستثمار جهات عربية وإسالمية قيامالمقدسيون ينفون  .٣٧
ن هناك قصورا واضـحا  أبي المقدسي،  اللجنة الثقافية في المؤتمر الوطني الشع      رئيسراسم عبيدات،   أكد  

من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية، فيما يتعلق بمدينة القدس، والتي تتعرض لحملـة تهويـد وأسـرلة                 
، أن ما يشاع عن دعم عربي وإسالمي ليس له أي سند حقيقـي علـى األرض      ، وأعتبر   منظمة وممنهجة 

جهات عربية وإسالمية تمول امـتالك شـقق        وذلك تعليقا على تقرير ليديعوت أحرونوت إدعت فيه أن          
ن هذا الزعم إنما يهدف إلـى       أالمحلل السياسي، يونس العموري،      ومن جهته اعتبر     .وأراضي في القدس  

ر يصوالتة على القدس وذلك لحثهم على استنهاض همتهم، و        رإشعار الرأي العام اإلسرائيلي أن ثمة خطو      
فعال أمواال عربية وإسالمية تأتي إلى القدس وال تصرف بهذا      للرأي العام العربي والفلسطيني وكأن هناك       

ن ما تدعيه صـحيفة يـديعوت   فأعتبر أمدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، خليل التفكجي،   أما  . االتجاه
أنه مقابل المليارات التي تصرف من قبل إسرائيل على          وأوضح   . صحيحا  ذلك أن يكون متمنيا  مبالغ فيه،   

كما أشار إلـى أن هنـاك       . لعالمين العربي واإلسالمي ال يتبرعان سوى ببضعة ماليين       االستيطان، فإن ا  
  .فعال مستثمرين فلسطينيين، ولكن ذلك لم يصل بعد إلى المستوى المرجو

  ٢٦/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  طالق حملة شعبية للمصالحة بين فتح وحماس إ .٣٨
المركز ن كال من أ :غزة مراسلها من  ضياء الكحلوتعن٢٧/٢/٢٠٠٨العرب القطرية نشرت 

إطالقهما أمس حملة عن  اعلنأ والحملة الشعبية للمصالحة الوطنية ،الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات
 إياد  الفلسطينيوقال نائب مدير المركز .جمع توقيعات على وثيقة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس

لمسؤولين في الحركتين وثيقة المصالحة مشفوعة بمئات األلوف من التوقيعات ام تسليم ت سيهنأ ،أبو حجير
  .في أكبر تظاهرة جماهيرية غير حزبية ضاغطة من أجل المصالحة الوطنية

 الوثيقة شددت على ضـرورة أن تقبـل          أن :٢٧/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في   كتب عيسى سعد اهللا   و
، ومنها أن يتعهد الطرفان أمام الـشعب بعـدم          ها وضعت في  حركتا حماس وفتح الشروط التشجيعية التي     

تـشترط علـى     كما   .اللجوء إلى القوة لحسم أي خالف سياسي مهما كانت طبيعة وحدة ودرجة الخالف            
، بحيث ال تعني هـذه الـصيغة        نهماالطرفين رد االعتبار للشعب من خالل صيغة اعتذار متفق عليها بي          

من ضمن الشروط التشجيعية الموافقة على تشكيل لجان         كما أن    . منهما بالضرورة التبرئة أو اإلدانة ألي    
تحقيق محايدة ومستقلة تبحث في جميع الشكاوى الفردية والعامة للمتضررين، وتأتي بنتائج، وأن يحكـم               

وتطلب الوثيقة الموافقة على وقف جميع حمالت التحـريض عبـر    .عمل هذه اللجان بسقف زمني محدد     
لدعوة مجدداً إلى التسامح ونبذ الفرقة، باإلضافة إلى اإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين             وسائل اإلعالم وا  

  . غزة وقطاع الغربيةالسياسيين على خلفية االنتماء السياسي للحركتين في الضفة
  
  األسرىأساليب التحقيق القاسية أثرت سلبياً على حياة معظم األطفال الفلسطينيين  :تقرير .٣٩

 مـا    أن "حسام  " مركز األسرى لإلعالم لجمعية األسرى والمحررين       تقرير ل ذكر  : ن حسن دوحا  -غزة  
 من األسرى األطفال موزعون على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكـز التحقيـق   ٣٥٠يزيد على   

طفال فى سجن    ٣٠ أسيرا فى مجدو، و    ٤٥ طفال فى سجن عوفر، و     ٧٠والتوقيف اإلسرائيلية، حيث يوجد     
فيمـا   طفال أسيرا موجودين في سجن هشارون التلمونـد،          ١٣٠موجودين فى النقب، و    ٢٥عتصيون، و 

من بين األسـرى األطفـال       موضحا أن    .الباقي موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى       
مـن بيـنهم    كما أن    أطفال من قطاع غزة،      ٧ من القدس، و   ٢٥، و  الغربية  من سكان الضفة   ا أسير ٣١٨
 أطفال يخضعون لالعتقـال اإلداري دون       ٨ طفل موقوف بانتظار محاكمة، و     ١٨٧ و  طفل محكوم،  ١٥٥

 داخـل الـسجن وال     ١٨هناك المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن          الفتا إلى أن    تهمة،  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                    ١٠٠٢:         العدد                  ٢٧/٢/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

أوضح التقرير بان الظروف اإلعتقالية الالانسانية والمعاملة المهينـة وأسـاليب           قد  و .يزالون في األسر  
. لتحقيق القاسية أثرت سلبياً على حياة معظم األطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا في السجون اإلسـرائيلية              ا

وقد أفاد العديد من األطفال الذين تمت زيارتهم بعد التحرر بأن االعتقال تسبب فـي تراجـع مـستواهم                   
فتـرة االعتقـال    ما أن   م، ك األكاديمي ويعانون من حالة خوف وقلق تستمر فترة طويلة بعد اإلفراج عنه           

على عالقات الطفل االجتماعية، وقد يصبح منطوياً على نفسه ال يقبل االختالط بأقرانه الـصغار،               تؤثر  
يعانى األطفال الذين امضوا عدة سنوات في السجن من صعوبة التأقلم في المـدارس مـع طـالب                  بينما  

  .اصغر منهم سناً، ما يؤدى إلى عدم رغبة في التعليم
  ٢٧/٢/٢٠٠٨ياة الجديدة الح

              
  استشهاد مزارع فلسطيني شرق خان يونس بنيران إسرائيلية .٤٠

المتمركزة قرب موقع  إصابته بعيار ناري، أطلقته قوات االحتالل بعد، فلسطيني قتل مزارع :خان يونس
  .العسكري باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس" كيسوفيم"

  ٢٦/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
  االحتالل يصادر أمالك الجمعية الخيرية اإلسالمية في الخليل .٤١

تم مصادرة أمالك الجمعية وإغالق     حيث  الجمعية الخيرية اإلسالمية في الخليل،       استهدفت قوات االحتالل  
ادعت قوات االحتالل أن الجمعية تعمل لـصالح حمـاس،          قد  و .هاعدد من المراكز االقتصادية التابعة ل     

ف الشبان الصغار على    يتثق، إضافة إلى    أموال لناشطين في المقاومة الفلسطينية ولعائالتهم     وتقوم بتحويل   
  .روح الجهاد

  ٢٦/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  الغربيةالضفة عدة مناطق في اعتقاالت في االحتالل يقوم بحملة  .٤٢
لثالثاء تسعة  ا -ن الجيش اإلسرائيلي اعتقل ليل االثنين     أقالت مصادر أمنية فلسطينية     :  د ب أ   - رام اهللا   

وذكرت المصادر أن االعتقاالت جرت في مناطق نابلس         . الغربية مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة     
  .وقلقيلية وبيت لحم والخليل وأبو ديس وأريحا

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  الحكومة على قرارها فرض براءة الذمة نقابة الموظفين العموميين تقاضي .٤٣
رفعت نقابة الموظفين العموميين، أمس، قضية لمحكمة العدل العليا، ضـد           : ش ابراهيم ابو كام   -رام اهللا   
وقال رئـيس    .لمقاضاتها على قرارها فرض براءة الذمة على الموظفين في القطاع العام          فياض  حكومة  

ا كـل   وقـدم مشيرا إلى أنهم    قرار باعتباره غير قانوني،     الضد  أنهم رفعوا القضية    نقابة بسام زكارنة،    ال
  . اليها في عدم قانونيتهيستندونات التي الحيثي

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  تج القومي اإلجمالياالنحصار غزة يؤدي إلى إنخفاض ملحوظ في  .٤٤

ضربت البطالة أعلى معدالتها في قطاع غزة نتيجة توقـف مئـات المـشاريع              : نجالء عبد ربه   -غزة  
وأظهـرت دراسـات    . قطاعالالمعابر الحدودية مع    الحيوية، جراء عدم توفر المواد الخام، نتيجة إغالق         

تج القومي اإلجمالي ونصيب الفرد السنوي، حيث وصل نـصيب          امختلفة مدى اإلنخفاض الملحوظ في الن     
الصناعة، التجـارة،   ( دوالر سنويا، فيما تعطل عمل القطاعات اإلنتاجية الرئيسة          ٦٠٠الفرد السنوي إلى    
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 مليـون دوالر، جـراء هـذا        ٤٨د قدرت الخسائر الشهرية بحوالى      ، وق )اإلنشاءات، الخدمات، الزراعة  
 مصنع والتي ال تعمل هي األخـرى        ٣٩٠٠ مصنع من أصل     ٣٥٠٠التعطل، إضافة إلى إغالق حوالي      

وكان األمين العام للحكومـة المقالـة       .  في المئة على األكثر    ٥٠بطاقة إنتاج كاملة، بل بطاقة تصل إلى        
 في المئة من مشاريع القطاع الخاص توقفت عن العمل بسبب           ٣٥إلى أن   قد أشار   الدكتور محمد عوض،    
 ألف مواطن فرصة عمل جديدة، وأن العالقات التجارية مع الدول انهـارت،             ٧٥الحصار، في حين فقد     

 ألف  ٥٠من الدخل المحلي تم تدميره بفعل الحصار، وأن         % ١٧أن القطاع الصناعي الذي يساهم في       كما  
  .ن العملعامل تم تسريحهم م

  ٢٦/٢/٢٠٠٨موقع ايالف 
  

   يصدر تقريراً حول النشاط الفندقي الفلسطينياإلحصاء .٤٥
أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني امس تقريراً إحصائياً، أعلن من خالله نتائج مـسح              : البيرة

ـ     ٢٠٠٧النشاط الفندقي في األراضي الفلسطينية خالل الربع الرابع من العام            ذه ميـدانيا   ، والذي تـم تنفي
نتائج أن عدد الفنادق    الباسلوب المسح الشامل لكافة المنشآت الفندقية في األراضي الفلسطينية، وأظهرت           

عـامالً،  ١،٢٣٨ هـا متوسط عدد العاملين في   في حين بلغ     فندقاًً،   ٨٢العاملة في األراضي الفلسطينية بلغ      
مـن  % ١٥،٦نزيالً، منهم    ٨٨،٩١٢وعه  بلغ عدد النزالء ما مجم     كما   . أنثى ١٥٤ ذكراً و  ١،٠٨٤منهم  

 ةنـسب بيتركز عدد النزالء في فنادق القـدس        حيث  من دول اإلتحاد األوروبي،     % ٤٩،٠الفلسطينيين، و 
لكل منهما،  % ٢٤،٠من مجموع النزالء، تليها فنادق وسط وجنوب الضفة وبنسبة          % ٥٠،٤إلى  وصلت  

  %.٠،٤ي فنادق قطاع غزة فقد بلغت ، أما ف%١،٢وكانت نسبة نزالء الفنادق في شمال الضفة 
  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ١٠٤ إلى ر قطاع غزة من المرضىضحايا حصاعدد ارتفاع  .٤٦

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس، عن وفاة طفل فلسطيني مريض في قطاع غزة، جراء منعـه                : غزة
 قد أعلنـت     طبية فلسطينية  مصادركانت   وفي وقت الحق،     .من مغادرة القطاع لتلقي العالج في الخارج      

ما يرفع عدد شهداء الحصار الـى        م ، مسن مريض بالقلب، نتيجة عدم توفر العالج الالزم        أيضا عن وفاة  
١٠٤.  

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يةسرائيلوزير الخارجية األردني يدعو إلى وقف بناء المستوطنات اإل .٤٧

 الدكتور صالح الـدين البـشير الـى وقـف بنـاء             دعا وزير الخارجية األردني   :  نادين النمري  -عمان
. ية في األراضي الفلسطينية، معتبرا أنها غير شرعية وعائقا أمام تحقيـق الـسالم             سرائيلالمستوطنات اإل 

أمس، علـى محوريـة القـضية       "  برلين للشرق األوسط   –منتدى عمان   "وأكد، في كلمة له ضمن أعمال       
ي وانتهاز الفرصة والزخم الموجود حاليـا       سرائيلالفلسطيني اإل الفلسطينية، داعيا إلى إيجاد حل للصراع       

واشار الى المصالح الحيوية لألردن في قـضايا        . لتحقيق السالم، ورفع المعاناة اإلنسانية في قطاع غزة       
الحل النهائي، مؤكدا أن حق المواطنة الذي اكتسبه الالجئون الفلسطينيون، ال يعني باي حال من االحوال                

 ".وا عن حقهم في العودة والتعويضتخل"أنهم 
  ٢٧/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  في األردن يطالب برفع الحصار عن غزة " سالمي اإلالعمل" .٤٨
طالب المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل االسالمي البرلمانات ومنظمات المجتمـع المـدني              : عمان

مرار الحصار الظالم المفروض على األهـل       والفعاليات الشعبية العربية االضطالع بمسؤولياتها ازاء است      
على الشعوب تكثيف   "وقال، في تصريح له امس نشر على موقع الحزب االلكتروني، ان            . في قطاع غزة  

الضغط على الحكومات العربية لدفعها الى عدم االنخراط في الجريمة السياسية اإلنسانية التي تنفذ ضـد                
  . " مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة

   ٢٧/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
   في األردن تدعم حملة غزة لمناهضة الحصارنقابة المهندسين الزراعيين .٤٩

) غزة لن تجوع ابـدا    (تبرع العاملون في نقابة المهندسين الزراعيين براتب يوم عمل لدعم حملة            : عمان
مـن المهندسـين    كما ابلـغ عـدد      . التي اطلقتها النقابة لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة         

الزراعيين المتقاعدين النقابة عن رغبتهم بالتبرع براتب شهر دعما للحملة الموازيـة لحملـة النقابـات                
ومن جهة اخرى تقيم النقابة، يوم الخميس المقبل وعلى مدى ثالثة ايام فـي              ). اغيثوا غزة هاشم  (المهنية  

وتشتمل الفعاليات علـى كلمـة      . عم الحملة قاعة الشميساني مول، فعاليات فنية وانشادية يرصد ريعها لد        
لضيف الحفل الدكتور احمد نوفل واناشيد ليحيى حوى ومصطفى العزاوي باالضافة لمـشاركة فرقتـي               

 .البيادر والبراء وفعاليات خاصة باالطفال
  ٢٧/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
   تقول انها سمحت لمصر بزيادة قواتها على الحدود مع قطاع غزة"اسرائيل" .٥٠

كد مسؤول إسرائيلي، امس، ان تل ابيب سمحت للقاهرة بزيادة عدد جنودها المنتشرين عند الحدود مـع                 أ
يـشكل تهديـدا فـي الوقـت     ) من الجنود المصريين (نحن ال نعتبر ان العدد المنتشر       "وقال  . قطاع غزة 

امني مصري ان   وأوضح مسؤول   ". لم نعترض عليه، كما أننا لم نوافق عليه على المدى البعيد          .. الحالي
  . على زيادة عدد عناصر الشرطة المصرية فقط عند الحدود" سرا"اسرائيل وافقت 

  ٢٧/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  "حماس"عن " إسرائيل"ال غنى لـ : القاهرة .٥١

بشأن إنهاء الحصار الذي    "  يةسرائيلاإل"قالت مصادر مصرية مطلعة على االتصاالت المصرية          : القاهرة
مـساهم كبيـر أيـضا فـي        " يسرائيلاإل"لقطاع وحل مشكلة المعابر إن الجانب       على ا " تل أبيب "تفرضه  

 .في المفاوضـات ونواياهـا    " إسرائيل"إضعاف سلطة الرئيس محمود عباس ما يثير الشكوك حول جدية           
يبدي تصلبا غير مبرر يؤدي إلى مزيد من النيل مـن قـوة الـسلطة               " يسرائيلاإل"إن الجانب   : وأضافت

  .اوهيبتها بين شعبه
يبدو أنه ال   : خالل لقاء جمعهما مؤخرا   " يسرائيلاإل"وقالت إن مسؤوال مصريا رفع المستوى قال لنظيره         

الفتة إلى أن هناك استياء مصريا أيضا من مشاركة اقتـصادية أمريكيـة             ،  عن حماس " إسرائيل"غنى ل   
  .أوروبية في عقاب الشعب الفلسطيني

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   على تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنيةةصي اإلمارات حر:زايد بن خليفة .٥٢

أكد رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وقـوف بـالده إلـى         :  شفيق األسدي  -أبوظبي  
 بما يكفل تخفيف معاناته وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية، بما في ذلك إقامة            "جانب الشعب الفلسطيني    
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، عقب استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني سـالم فيـاض فـي            "دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني     
وقالت مصادر فلسطينية إن فياض أطلع الـرئيس اإلمـاراتي علـى آخـر التطـورات                 .أبوظبي أمس 

والمستجدات الراهنة على الساحة الفلسطينية في ضوء األحداث األخيرة، خصوصاً الوضـع المأسـوي              
جـاءت  "ولفتت إلى أن زيارة فيـاض لإلمـارات         . لذي يعيشه الفلسطينيون في ظل االحتالل والحصار      ا

   ".استكماالً لزيارة الرئيس محمود عباس إلى أبوظبي منتصف الشهر الجاري
وأشارت إلى أن اإلمـارات     . وأكدت أن اإلمارات أبدت استعدادها لتوفير المساعدات الالزمة للفلسطينيين        

 التزاماتها المالية للفلسطينيين المقررة في إطار الجامعة العربيـة، إضـافة إلـى تقـديمها                سددت جميع 
  .مساعدات إنسانية أخرى

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة 
 
  "مؤسسة ياسر عرفات" موسى رئيساً لـعمرو .٥٣

في اجتماعه التأسيسي أمـس فـي       " مؤسسة ياسر عرفات  "انتخب مجلس أمناء    :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
معة العربية في القاهرة عمرو موسى رئيساً له بصفته الشخصية وليست الوظيفية، كما اختـار               مقر الجا 

والتأم االجتماع التأسيسي    .وزير الخارجية الفلسطيني السابق الدكتور ناصر القدوة رئيساً لمجلس اإلدارة         
قدوة كلمة قـال    وألقى ال .  شخصية فلسطينية وعربية وبرئاسة القدوة     ٧٠لمجلس أمناء المؤسسة بحضور     

وأدلـى  ". انتخاب األمين العام له معنى كبير، وسيعطي المؤسسة زخماً كبيراً في تحقيق أهدافها            "فيها إن   
فـي خدمـة العمـل      "موسى بكلمة قصيرة شكر فيها المجلس وأعرب فيها عن تأييده أهداف المؤسـسة              

  ".الفلسطيني الذي كرس له الزعيم الراحل ياسر عرفات حياته
  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  "يسرائيلاآلثار المدمرة لإلحتالل اإل" العمل العربي يوصي بوضع تقرير سنوي عن مؤتمر .٥٤

 إعداد تقرير سنوي عن اآلثار      ،كُلّف مكتب العمل العربي خالل مؤتمر العمل العربي في القاهرة         : القاهرة
ن واألراضـي العربيـة     ي في األوضاع االقتصادية واالجتماعية في فلـسطي       سرائيلالمدمرة لالحتالل اإل  

  . مايو من كل سنة/المحتلة في الجوالن السوري والجنوب اللبناني، وعرضه على المنظمة في أيار
  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  نتائج التحقيقات تشير لتورط مخابرات عربية باغتيال مغنية: القدس العربي .٥٥

ب اهللا عماد مغنية وصل لنتائج      قالت مصادر سورية ان التحقيق باغتيال القيادي في حز        :  القدس -دمشق  
وقالت المصادر لـ   . مهمة، لكن النظام السوري قرر التريث باالعالن عن النتائج، لما بعد القمة العربية            

 .القدس العربي ان نتائج التحقيقات تشير لتورط مخابرات عربية، سيتم الكشف عنها في مرحلـة الحقـة         
كمـا اتهمـت المـصادر      . ع الموساد الغتيال مغنيـة    وقالت المصادر ان مخابرات دول عربية نسقت م       

وفسرت مصادر عربية االتهام السوري لدول عربية بانـه       . شخصيات لبنانية وفلسطينية بالتورط بالعملية    
  .تلويح بحملة تعتزم سورية شنها ضد بعض الدول العربية التي تشهد العالقات معها تدهورا
  ٢٧/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  وحماس" إسرائيل"نقل صيغا لصفقة شاملة بين أطراف أوروبية ت .٥٦

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن أطرافاً أوروبية كثفت في اآلونة األخيرة على            :  صالح النعامي  -غزة  
بشأن التوصل لصفقة شـاملة يـتم       " إسرائيل"نحو غير مسبوق من جهودها للتوسط بين حركة حماس و         

ئيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل وقـف إطـالق           بموجبها رفع الحصار ووقف العمليات اإلسرا     
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وقالت المصادر إن لقاء تم     . الصواريخ محلية الصنع على التجمعات والبلدات اليهودية في محيط القطاع         
، "إسـرائيل "اخيرا بين دبلوماسي بريطاني وشخصيات من حماس تطرق لموقف الحركة من التهدئة مع              

وحسب المصادر فإن تصور حمـاس للـصفقة        ". الحكومة اإلسرائيلية "لى  ونقل هذا الدبلوماسي التصور ا    
بوقف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل وقف          " إسرائيل"الشاملة ينص على التزام     

وأشارت المصادر الى أن المزيد من األطـراف        . حركات المقاومة الفلسطينية عمليات إطالق الصواريخ     
ديداً ممثلين عن الحكومة النرويجية، تواصل االتصال مع شخصيات في حمـاس، مـشيراً    األوروبية وتح 

يجري اتصاالت بشكل دوري مع قادة حمـاس        " إسرائيل"الى أن موظفاً كبيراً في السفارة النرويجية في         
 واوضـحت ". إسرائيل"ونخب مرتبطة بالحركة، تتركز على إمكانية التوصل لتهدئة شاملة بين المقاومة و      

المصادر أن شخصيات ألمانية سبق لها أن تبوأت مناصب دبلوماسية وأمنية التقت شخصيات في حماس               
 ".إسرائيل"وناقشت معهم إمكانية التوصل لتهدئة مع 

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الكفاح الفلسطيني نتيجة حتمية لالحتالل : تقرير دولي .٥٧

" ن أ .،مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمـم المتحـدة       لأعده  تقرير  جون دو غارد، في      قال: أسوشيتد برس 
المنطق يقتضي التفريق بين عمليات اإلرهاب األعمى كتلك التي يرتكبها تنظيم القاعدة والعمليات التـي               

وقـال   ".تأتي في سياق حرب تحرر وطني من االستعمار والتمييز العنصري أو االحـتالل العـسكري              
يجب تفهمه باعتباره أمرا مؤلما، لكنه فـي        " اإلرهاب الفلسطيني "ن  دوغار في تقريره في الوقت الذي ندي      

واتهم دوغار فـي تقريـره إسـرائيل     .الوقت ذاته نتيجة حتمية لالستعمار والفصل العنصري واالحتالل      
بالقيام بجرائم في حق الفلسطينيين مشيرا على وجه الخصوص إلى الحواجز اإلسرائيلية وإغالق المـدن               

  .هويد القدسوهدم المنازل وت
الـرابط  " مؤكـدا أن      التقرير  رفض السفير اإلسرائيلي في جنيف يتسحاق ليفانون ما جاء في          من جانبه و

المشترك بين القاعدة واإلرهابيين الفلسطينيين هو أنهما يستهدفان المدنيين على مستوى العالم بهدف واحد              
ن طرف البروفوسور دوغار يظهـر عـدم        إهماال للحقائق األساسية م   "وأضاف أن ما اعتبره      ".هو قتلهم 

ومضى السفير اإلسرائيلي إلى القول إن البرفوسور دوغـار          ".قابليته للجوء إلى الموضوعية في التخمين     
يمكن أن يخدم قضية السالم بشكل أفضل إذا توقف عن إذكاء الكراهية بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين                "

  ".الذين انهمكوا في مفاوضات الوضع النهائي
  ٢٦/٢/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  األمم المتحدة تحذر من تغلغل مجموعات متطرفة في غزة .٥٨

حذر منسق األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم فـي الـشرق األوسـط              :  راغدة درغام  -نيويورك  
مجموعات متطرفة من خارج    "روبرت سري مجلس األمن الدولي، أمس، من أن هناك تقارير عن تمكن             

وقال إن هذه التقارير تثير القلق شأنها شـأن التقـارير           ". سب موقع قدم لها بازدياد في القطاع      غزة من ك  
وعرض سري، الهولندي الجنسية فـي إحاطتـه، إلـى          . التي تفيد باستمرار عمليات التهريب إلى غزة      

ـ          " إسرائيل"خروقات  "تفاصيل   تمرار اللتزاماتها القانونية والدولية وتجاوزاتها في غـزة، خـصوصاً اس
استمرار النشاطات االستيطانية غير المشروعة في أي مكان مـا مـن            "وأكد أن   ". نشاطاتها االستيطانية 

وأشار إلـى أن هـذه النـشاطات، فـي رأي           ". األراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل عرقلة أمام السالم      
وأضـاف  .  دولة فلسطين  األطراف العربية، تشكل العنصر األكبر في تقويض الثقة بعملية أنابوليس لقيام          

وتثبت بإجراءات وخطوات ملحة التزامها بالمرحلة األولى من خطة         "أن تنفذ واجباتها    " إسرائيل"أن على   
ودان اسـتمرار   ". خريطة الطريق التي دعت إلى تنفيذها اللجنة الرباعية في اجتماعها األخير في باريس            
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وقال إنها تشكل العرقلة األكبر أمام التقدم       .  قاطعة إدانة" إسرائيل"تدفق القذائف والصواريخ من غزة على       
  . في مفاوضات السالم من وجهة النظر اإلسرائيلية

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  الوضع في غزة ثالث أكبر مشكلة إنسانية في العالم: األمم المتحدة .٥٩

إلجـراءات التـي    انتقد وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية جون هولمز بشدة ا           : نيويورك
ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بدعوى استمرار إطالق الصواريخ من القطـاع علـى              " إسرائيل"تتخذها  
وقال هولمز إن اإلجراءات تخالف القانون الدولي، محذراً من أن الوضع في غزة بات              ". إسرائيل"جنوب  

وجـاءت تـصريحات    . غو الديمقراطية يشكل ثالث أكبر مشكلة إنسانية في العالم بعد إقليم دارفور والكون          
لدى األمم المتحدة، في االجتماع الشهري الذي يعقـده مجلـس           " إسرائيل"هولمز، التي أغضبت مندوب     

مهما بلغت درجة عدم مشروعية وحجم      "وأشار هولمز إلى أنه     . األمن لمناقشة الوضع في الشرق األوسط     
، "ر عملية العزل التي تفرضها إسرائيل على القطـاع        االستفزاز الذي تمثله الصواريخ، فإنه ال يمكن تبري       

  ". العقوبات الجماعية وتخالف القانون الدولي"مشدداً على أن هذه اإلجراءات تصل إلى حد 
  ٢٧/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  القنصلية البريطانية في القدس تعلن عن تغيير إجراءات تقديم طلبات التأشيرة .٦٠

ي القنصلية البريطانية في القدس انه سيقوم بتغيير إجراءات تقـديم           اعلن قسم التأشيرات ف   : القدس المحتلة 
  . شباط الجاري٢٧طلبات الحصول على تأشيرات للمملكة المتحدة ابتداء من 

وقال بيان صحفي للقنصلية، امس انه وحسب اإلجراءات الجديدة، فإن القرار النهائي إلصدارأي طلـب               
لعامة في القدس ليصبح من صالحيات المركز اإلقليمـي التـابع           تأشيرة سينتقل من القنصلية البريطانية ا     

للسفارة البريطانية في عمان، وبالرغم من انه لن يكون بمقدور قسم التأشيرات في القنصلية البريطانيـة                
. العامة في القدس إصدار التأشيرات، فانها ستقوم باستالم الطلبات في مقرها في القدس إلرسالها لعمـان               

 التغييرات المتبعة فإن طلبات الحصول على التأشيرة المقدمة للسفارة البريطانية في تل             ومن ضمن نفس  
  .أبيب سيتم إرسالها للقنصلية البريطانية العامة في اسطنبول في تركيا

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  الخارجية األميركية تعد بتقديم مساعدات إضافية لألونروا .٦١

ويتن مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الـسكان والالجئـين، أن           أكد صاموئيل   :  وفا –رام اهللا   
وأعلـن ان   . ، وخدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين    "األونروا"الحكومة األميركية ما زالت ملتزمة بدعم       

الواليات المتحدة ستقدم مساعدة اضافية الى األونروا بما فيه خدمة الالجئين ومنهم المقيمون في قطـاع                
   .زةغ

، مؤكدة أهمية هـذه     "األونروا"من جانبها، شكرت كارين أبو زيد الحكومة االميركية لمساهمتها في دعم            
  .المساعدة لتحسين الحياة اليومية لالجئين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  الية الفاخرة  محمود عباس يفضل األحذية اإليط:االيطالية" إلميساجيرو"صحيفة  .٦٢

الرئيس محمـود عبـاس يفـضل انتعـال أحذيـة           أن  االيطالية  " إل ميساجيرو "صحيفة   ذكرت: وكاالت
هـذه  وأشارت إلى أن المستوى الرفيع للمقبلين على شراء         . الفاخرة" فابي"التي تنتجها شركة    " موكاسين"
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يصل إلى ما يعادل عشرين ألف      حذية المرموقة ال يبعث على الدهشة إذا ما علم السعر المدفوع الذي             األ
  .يورو للزوج الواحد

 ٢٧/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  تها بمعرفالقطاعما حصل على حدود غزة رتبته حماس والقاعدة موجودة في : عباس .٦٣

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في أن ال يتكرر مـا حـصل               :  غسان شربل  -القاهرة  
وجـدد  . بترتيب الوضع الذي أفضى إلى تلك النتائج      " حماس"واتهم حركة   . على الحدود بين غزة ومصر    

باإلقرار بأنها نفذت انقالباً في غزة والتعهد بالتزام الشرعيات التـي التزمتهـا منظمـة               " حماس"مطالبته  
  :التحرير، مؤكداً أنها إن فعلت يمكن االنتقال فوراً إلى انتخابات رئاسية وشرعية، وهنا نص الحوار

  ؟"حماس"و" فتح"اراً قريباً بين هل تتوقعون حو> 
على التراجع عن انقالبهـا     " حماس"، قلنا أكثر من مرة إنه إذا وافقت         "حماس" الموضوع يتوقف على     -

وقبلت الشرعيات التي قبلتها منظمة التحرير الفلسطينية، ال مانع لدينا من الذهاب إلى انتخابات مبكـرة،                
  .، أما الموضوع في غزة فله شأن آخر"حماس" بموضوع انتخابات رئاسية وتشريعية، هذا ما يتعلق

  ماذا عن الوضع في غزة؟> 
ومن المؤسـف   .  إنه وضع مأسوي، هناك حصار، وهناك اقتحامات، وهناك معاناة شعبية ال حدود لها             -

معاناة الـشعب   ) أسباب(أن هذا الوضع انفجر في وجه مصر، وبالتالي ظهرت مصر وكأنها تشارك في              
يجب النظر إلى المسألة من هذه الزاوية، هناك صـواريخ تطلـق            . وهذا بالطبع غير صحيح   الفلسطيني،  

وسميتها أكثر من مرة بأنهـا صـواريخ        . وفي اعتقادي أن هذه الصواريخ ال تؤثر عليها       . إسرائيلعلى  
عب  تتخذ منها ذريعة لالستمرار في االعتداء على الش        إسرائيلعبثية، هذه الصواريخ يجب أن تتوقف ألن        

إذا توقفت هذه الصواريخ، من واجبنا نحن ومصر والدول العربية وأميركـا خـصوصاً أن               . الفلسطيني
 من أجل أن توقف كل هجماتها ضد الشعب الفلسطيني في غزة وأن تنهي حصارها               إسرائيلنضغط على   

  . الشكلهذه المسألة يجب أن تتم في هذا. وأن تفتح المعابر المقفلة في وجه المسافرين والبضائع
  هل تعتبر ما حصل على الحدود بين غزة ومصر صدفة؟> 
رتبت هذا الوضع من أجل إيصال الناس إلى مـا وصـلوا            " حماس. " ال، وأقولها بصراحة، إنه مرتب     -
أرجو أن ال يتكرر مثل هذا األمر ألننا وبصراحة ال نريد حل مشكلة الوضع في غزة على حساب                  . إليه

والحقيقـة ليـست    . صر وكأنها من يقف في وجه تنفس الشعب الفلسطيني        إظهار م " حماس"تريد  . مصر
.  هي من يقفل المعابر وبحجة صغيرة أو كبيرة اسمها الصواريخ         إسرائيلكذلك على اإلطالق، الحقيقة أن      

 بوقف عملياتها ضد الشعب الفلسطيني وتفتح معابر        إسرائيلتتوقف الصواريخ ونطالب    . فلنبدأ من البداية  
لو فتحت هذه المعابر في شكل يـومي، لغابـت          .  ومعبر العوجة ومعبر كارني ومعبر اريتز      كرم شالوم 

تبقى قصة معبر رفح التي يحكمها اتفاق خماسي ال بد من العودة إليه، ثم بعد               . المعاناة الناتجة من إقفالها   
  .ذلك ننظر في تعديله إذا وجدنا ذلك ضرورياً

  ه انقالباً في غزة؟فشلت في ما سميت" حماس"هل تعتبر أن > 
؟ هي أرادت أن تظهر للعالم أن لديها تجربـة أو           "حماس"ماذا أرادت   .  إذا رأيت النتائج تتأكد من ذلك      -

. النتيجة التي وصلنا إليها هي أننا خسرنا الوطن وحاصرنا جـزءاً منـه            . فكرة عن الحكم أو طموحات    
جاءت عن طريق الديموقراطية ثـم      . ةحركة غير ديموقراطية، ال تؤمن بالديموقراطي     " حماس"وظهرت  
أظهرت للعالم أنها حركة أقل ما يقال فيها إنها ظالمية تريد بناء إمـارة              " حماس"إن ممارسات   . رفضتها

  .في غزة وال يهمها باقي المشروع الوطني الذي أصبح مهدداً بسبب ما قامت به
ـ              >  ي ايهـود   سـرائيل وزراء اإل هل أفهم أن ما حدث في غزة يضعف موقفك في التفاوض مع رئيس ال

  أولمرت؟
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تـستطيع  . يضعف المشروع الفلـسطيني   . يضعف الرؤية الفلسطينية  .  يضِعف الموقف الفلسطيني ككل    -
يـضعف  " حماس" إن شاءت التذرع بالوضع في غزة للقول لماذا أتفاوض معكم؟ نعم، ما فعلته               إسرائيل

  .الموقف الفلسطيني
  ؟"حماس"لد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ هل هناك اتصاالت بينك وبين خا> 
هناك أناس يذهبون ويأتون؟ إنهم غير مبعوثين من قبلنا، وأعتقد أنهـم غيـر              .  ال توجد أي اتصاالت    -

زار دمـشق   . أناس يتطوعون ويبدون آراءهم وآخرهم األخ منيب المـصري        . مبعوثين من خالد مشعل   
 عن األفكار التي نتحدث عنها لـرأب الـصدع فـي            وزارنا في رام اهللا وتحدث عن أفكار هي ال تخرج         

  .الساحة الفلسطينية
  لنفترض أن خالد مشعل اقترح عليك لقاء في القاهرة؟> 
  المسألة هل يعتبر ما قام به انقالباً؟.  المسألة ليست أين نلتقي-
  تريد منه إقراراً بأنه نفذ انقالباً؟> 
 بذلك، فهذا يعني أنه ال يريد اتفاقاً وال يريـد أن نعـيش              إذا كان يرفض اإلقرار   .  بالتأكيد قام بانقالب   -

ثم هناك الـشرعيات  . عليه أن يقر باالنقالب . مستقبالً واحداً مع بعضنا بعضاً، أي يكون اختار االنفصال        
  .عندها، فلنذهب إلى االنتخابات. التي يجب أن يقبلها، وبينها المبادرة العربية

  ة هل تقوم بشيء من هذا النوع اليوم؟حاولت قطر سابقاً القيام بوساط> 
 لم نسمع عن وساطة قطرية، علماً أن قطر أبدت دائماً اهتمامها برأب الصدع وهذا مـا لمـسته مـن                     -

وافقنا . كانت هناك وساطة سودانية وأخرى يمنية، هناك اآلن مبادرة يمنية منشورة في الصحف            . أميرها
بوضوح شديد يجـب أن     . موافقة، فلتعلن وتتفضل  " حماس "إذا كانت . نحن على هذه المبادرة وأعلنا ذلك     

منظمة التحرير هـي المظلـة      . عن انقالبها وأن تلتزم الشرعيات التي ألزمنا أنفسنا بها        " حماس"تتراجع  
ما التزمت به المنظمة يجب أن ينسحب بصورة مباشـرة          . الشرعية والقانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية    

أن " حمـاس "هذه االلتزامات التي ارتضتها المنظمة ال تستطيع       . راز من المنظمة  على السلطة التي هي إف    
، نذهب إلى انتخابات، وأنـا      "حماس"إذا وافقت   . أنا ال أعترف بهذه االلتزامات    : تأتي إلى السلطة وتقول   

  .أقول إنها انتخابات تشريعية ورئاسية
  وهل ستكون مرشحاً في االنتخابات الرئاسية؟> 
  .ياً أن أكون مرشحاً ليس ضرور-
  كيف نصف عالقة السلطة الفلسطينية بإيران؟> 
هناك سفارة فلسطينية في طهران، منذ عودة الخميني إلى إيـران، وحتـى اآلن ال   .  إنها عالقة رسمية  -

  .يوجد أي شيء خارج هذه العالقة الرسمية
  الحالية؟هل تتوقع أن تصدق آمال الرئيس جورج بوش بشأن الدولتين خالل السنة > 
المـؤتمر الـدولي    (نحن عندما ذهبنا إلـى      .  إنها ليست فقط آمال الرئيس بوش، بل هي تطلعاتنا أيضاً          -

 ومن جانبنا بـأن يكـون العـام         إسرائيلأنابوليس، كنا نريد أن يكون هناك التزام من جانب          ) للسالم في 
إذا لـم  .  إلى الحـل ٢٠٠٨ على أمل أن نصل في      إسرائيلنحن اآلن نتفاوض مع     .  هو عام الحل   ٢٠٠٨

نحن نبذل كـل    . نصل في هذه الفترة، يصبح من الصعب بعد ذلك أن تكون هناك ظروف كالتي نمر بها               
هناك عقبات كثيـرة أبرزهـا      . ٢٠٠٨الجهد ونعمل كل ما في استطاعتنا من أجل أن نصل إلى حل في              

 أن تفهم أنه مـن دون وقـف         رائيلإسعلى  . ي، وال بد من إزالة هذه العقبة      سرائيلاستمرار االستيطان اإل  
التي تنص على وقفه وإزالة البؤر االستيطانية وعـودة المؤسـسات           " خريطة الطريق "االستيطان والتزام   

  .إلى القدس وأمور أخرى، ستبقى العقبات قائمة أمام الحل
  وكيف تقوم اللقاءات التي تعقدها مع أولمرت؟> 
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ال أستطيع القول إننا وصلنا إلى نتائج ملموسـة، هنـاك      .  كل اللقاءات تصب في موضوع المفاوضات      -
ولقـاء كـل    ) أحمـد قريـع   (وأبو العالء   ) وزيرة الخارجية (لجان شكلت ولقاءات تعقد بين تسيبي ليفني        

  .ال أستطيع حتى اآلن القول أننا وصلنا إلى نتائج ملموسة. أسبوعين بيني وبين أولمرت
   قلقك، هل هو بسبب صعوبات أولمرت مع حكومته؟دفع القدس إلى آخر بنود التفاوض أثار> 
ما يعنينـي   .  ربما كانت لديه صعوبات مع بعض األحزاب، لكن هذه الصعوبات ال تهمني وال تعنيني              -

هو أن القدس هي إحدى النقاط الست التي يجب وضعها في سلة واحدة، هي سـلة الحـل النهـائي، وال               
تسوية متكاملة لحل نهائي يشمل القضايا الست وهي القـدس          مجال لتأجيلها، إذ يجب أن تكون جزءاً من         

  .وال يمكن تغييب أي نقطة من هذه النقاط. والمستوطنات والحدود والالجئون والمياه واألمن
  هناك من يتهمك بالتفريط في حق العودة ما هو ردك؟> 
بيروت والتي اعتمدت في القمة     أنا ملتزم المبادرة العربية التي أقرت في قمة         .  أنا ملتزم القرار العربي    -

هذه المبادرة تقول بإيجاد حـل      . اإلسالمية في طهران والتزمت بها كل الدول اإلسالمية من دون استثناء          
هذه المبادرة لم تعد عربية فقط، بل هـي أيـضاً   . ١٩٤عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين حسب القرار      

  .ها القمم الالحقة من دون أي تحفظاعتُمدت في قمة طهران، وأكدت. مبادرة إسالمية
هل تستطيع طمأنة اللبنانيين إلى أن السلطة الفلسطينية لن تضطلع فـي حـل يـؤدي إلـى تـوطين                    > 

  الفلسطينيين في لبنان؟
لن نقبـل بحـل يـؤدي إلـى تغييـر           .  لن نقبل أبداً بأي حل يؤدي إلى توطين الفلسطينيين في لبنان           -

لن نقبل حالً يفرض على لبنان توطين       . بول وغير وارد وغير مطروح    هذا غير مق  . ديموغرافي في لبنان  
موضوع توطين أي فلـسطيني     . فلسطيني واحد، سنجد حالً يرضي الفلسطينيين في لبنان ويرضي لبنان         

  .أقول لك ذلك وأنا متأكد وستظهر لك األيام صحة ما أقول. في لبنان مرفوض وغير مطروح
مثل " حماس"في غزة، ونفت    " القاعدة"ؤشرات على وجود ما لتنظيم      قلت لي في حديث سابق إن ثمة م       > 

  ماذا تقول اليوم؟. هذا الوجود
  .موجودة في األراضي الفلسطينية" القاعدة" أنا أعتقد أن -
  أين؟> 
، والذي يساعدها على الدخول والخروج بالطرق       "حماس"هو حركة   " القاعدة"والذي جاء بـ    .  في غزة  -

  ".حماس"المعروفة هو حركة 
  إلى األراضي الفلسطينية؟" القاعدة"تقول إنها السد أمام احتمال تسرب " حماس. "هذا كالم خطير> 
  .موجودة في غزة، وأعتقد أنهما حلفاء" القاعدة "-
  ؟"القاعدة"متحالفة مع " حماس"هل تقصد أن > 
أن ذلك الوجود تم بتسهيل من      في األراضي الفلسطينية و   " القاعدة"أعتقد جازماً بوجود    .  نعم أعتقد ذلك   -
  .، وفي غزة بالتحديد"حماس"

  ماذا تنتظر من القمة العربية المقررة في دمشق؟> 
نرجو أن يتم تجاوز هذه العقبات لتعقـد القمـة فـي موعـدها              .  أمام القمة عقبات كثيرة على ما يبدو       -

ضي المبني على أسـاس الـشرعية       ما ننتظره كفلسطينيين هو تأكيد لحقوقنا ودعم لموقفنا التفاو        . ومكانها
  .الدولية والمبادرة العربية واستمرار هذا الدعم حتى نصل إلى حل

إذا اعتبرت دمشق القمة فرصة لترميم الوضـع        " حماس"هل يعتبر ذهابك إلى دمشق فرصة للقاء مع         > 
  الفلسطيني؟

هناك وفود من   . باستمرارنحن نلتقي مع السوريين     ". حماس" عالقتنا بسورية غير مرتبطة بعالقتنا مع        -
عالقتنا بـسورية ال    . عندنا تذهب باستمرار إلى دمشق لوضع المسؤولين السوريين في صورة ما يجري           
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اللقاء مـع  . هذا ممكن جداً  ". حماس"يمكن أن نذهب إلى سورية وال نلتقي        ". حماس"تمر عبر عالقتنا بـ     
  .موضوع آخر" حماس"

  ينية حالياً؟ما هو الوضع المالي للسلطة الفلسط> 
لم تكن في األصل أكثر من تجمع ألربع        . نحن أفدنا منها  .  كانت أنابوليس أكثر من تظاهرة سياسية لنا       -

وأريد التذكير  . أو خمس دول، ثم أصبحت مؤتمراً بخمسين دولة وهي تظاهرة سياسية للقضية الفلسطينية            
 جانبـاً، أيـدت     إسـرائيل  إذا تركنـا     أن كل الخطابات التي ألقيت في ذلك الوقت ومن جانب كل الدول،           

  .الموقف الفلسطيني
بعدها جئنا إلى باريس التي كانت تظاهرة سياسية واقتصادية، حضرتها تسعون دولة ليست كلها غنيـة،                

) نيكـوال (تكلمت الدول المشاركة بلغة واحدة، من فرنسا        . إنما سعت إلى الحضور لدعم السلطة الوطنية      
ـ  .  رفض االستيطان  ساركوزي إلى آخر دولة، عن     بـدأت تـصلنا    .  بليون دوالر  ٧,٧التزم المشاركون ب

نحن اآلن نسير خطـوة خطـوة فـي         . بعض نتائج هذه االلتزامات، ونأمل أن تفي كل الدول بالتزاماتها         
. ليست لدينا مبالغ لنقول مثالً إننا بعد سـتة أشـهر سنـصرف رواتـب              . الموازنة، أي شهراً بعد شهر    
  .ة، إذا توقف الدعم يمكن أن تتوقف الموازنة الشهريةنتصرف في صورة شهري

  هل تسدد الدول العربية التزاماتها؟> 
رئـيس  .  الدول العربية التي التزمت تسدد، أو نحن في طور االتفاق معها على كيفية تسديد التزاماتها               -

  .موجود حالياً في جولة خليجية من أجل هذا الموضوع) سالم فياض(الوزراء 
  تزال السعودية صاحبة الموقع األول في المساعدات؟هل ال > 
  . نعم، السعودية ال تزال في طليعة الدول الملتزمة أو المساعدة-
  هل لديك مخاوف من أن تمر السنة الحالية من دون حصول حل؟> 
يجب أن نأخذه   .  في مفاوضات صعبة ووضع معقد كالذي نعيشه، يجب أن ال نستبعد مثل هذا االحتمال              -

. طبعاً هناك فـارق   . وقبله ذهب بيل كلينتون   . قد يذهب جورج بوش قبل التوصل إلى حل       . االعتبارفي  
بوش أعطى سنة نأمل أن تكون مفيدة، خصوصاً أنه سيعود          . كلينتون دعا إلى كامب ديفيد في آخر لحظة       

 ولكنه ليس معـدوماً    الوقت ليس طويالً  . إذاً لدينا فرصة ال بأس بها     . قريباً إلى المنطقة لمتابعة الموضوع    
نرجو أن تنتهي هذه الفترة بحل، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أننا قد ال               . أو محصوراً بأيام أو أسابيع    

  .نصل إلى أي حل
كرئيس فلسطيني هل تعتبر نفسك اليوم مسؤوال عن الفلسطينيين في غزة بقدر ما أنت مـسؤول عـن                  > 

  الفلسطينيين في الضفة؟
الواقع أننـا لـم     . ألم يقولوا بعد االنقالب إننا أدرنا ظهرنا لغزة       . إليك الدليل على ذلك    مئة في المئة، و    -

.  ألف موظـف   ٧٣ ألف موظف، بينما في الضفة هناك        ٧٧هناك في غزة    . نتوقف عن االنفاق في غزة    
غـزة معفـاة مـن كـل        .  في المئة في الضفة    ٤٢ في المئة من الموازنة في غزة و       ٥٨يصرف لالثنين   

ليس السبب عدد السكان، غزة ثلث الشعب الفلسطيني والثلثـان فـي            .  والرسوم، ال تدفع شيئاً    الضرائب
  .لكن وضع أهل غزة أكثر فقراً وحاجة وهذا ما يجعلنا نميزها. الضفة

أم أنه كان جـزءاً مـن       " حماس"حين تفكر في ما حصل في غزة، هل تنظر إليه كقرار اتخذته قيادة              > 
  وضع إقليمي؟

ما أعرفه هو أن خالد مشعل قال نحن فكرنا واضطررنا إلى           . إن كان جزءاً من قرار إقليمي      ال أدري    -
إذا كان يفكر في هذا األمر على رغم أنني نبهته عبر الهاتف أكثر من مرة وقلت                . اتخاذ هذه اإلجراءات  

هل كانت بقرار من  . إياكم أن ترتكبوا مثل هذه الحماقة ألنها ستقسم الشعب وتنهي أحالمه، لكنه فعلها            : له
  .المكتب السياسي أم بقرار إقليمي ال أعرف، وال أريد أن أذهب في التحليل أكثر مما يجب
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، هل تفتقد عرفات في هذه األيـام        "مؤسسة ياسر عرفات  "تترافق زيارتكم إلى مصر مع اجتماع تعقده        > 
  وحين حدث ما حدث في غزة؟

رجل أسس  .  عرفات ليس إنساناً عادياً مر مرور الكرام       ياسر.  بصراحة، نحن نفتقد ياسر عرفات دائماً      -
  .البد من أن نتذكره وأن نفتقده. وبدأ واستمر يقود على مدى أربعين عاماً، بصماته في كل مكان

  في أحد سجون السلطة إلى مشكلة كبرى؟) مجد البرغوثي" (حماس"هل أدت وفاة اإلمام المؤيد لـ> 
كدا أن الرجل كان مريضاً في القلب والـدليل أنـه كـان نقـل إلـى                  النائب العام والطبيب الشرعي أ     -

. انطلقت االتهامـات  " حماس"كونه من   . القضية هي على هذا النحو    . المستشفى قبل بضعة أيام من وفاته     
نحن نقول رحمة اهللا عليه، فهو في النهاية واحد من أوالدنا، من أبناء الشعب الفلسطيني، فالخالف فـي                  

  .تأثرنا بما حدث وكنا نتمنى أن ال يحصل. سة طبيعيالرأي أو السيا
  ما أعلنته سابقاً عن أنها خططت الغتيالك، ماذا تقول اليوم؟" حماس"نفت > 
مرتين الغتيالي، بزرع متفجرتين األولـى تحـت        " حماس" وهل كنت تتوقع منها أن تعترف؟ خططت         -

ا يفعلون به والثانية على طريـق صـالح         منزلي وال يزال الخندق موجوداً حتى اآلن، وأعرف اآلن ماذ         
أن " حمـاس "الدين، وبث التلفزيون شريطاً يظهر وعلى لسان من زرعوها وعلى صـدورهم عالمـات               

كان يفترض على االقل التحقيق مع هؤالء المعروفين باألسماء حتـى لـو             . المتفجرة تستهدف أبو مازن   
  .رات مرتين الغتياليزرعت المتفج" حماس"أنا متأكد من أن . أرادوا نفي ذلك

  إسماعيل هنية؟) رئيس الوزراء المقال(عن خطة الغتيال " حماس"وما أعلنته > 
أنا ال يمكن أن أسمح، وعلى رغـم كـل جـرائم            .  هذا نوع من الهراء الغرض منه إطالق االتهامات        -
ـ        "حماس"لم أحارب   . ، أن يستخدم السالح   "حماس" ت األجهـزة   ، ولو أردت أن أحاربها بالسالح لما ترك

لذلك لن أسمح إطالقاً ال باغتياالت وال بعمليات        . بالتغلب عليها " حماس"األمنية في الوضع الذي سمح لـ       
  .عسكرية في غزة أو في غيرها ما دمت حياً

  بعمل في الضفة على غرار ما حصل في غزة؟" حماس"هل يمكن أن تفاجئك > 
بعد التجربة في غزة، أنـا ال أسـمح         . مر سهالً إطالقاً  هذه المرة لن يكون األ    .  إذا أحبت أهالً وسهالً    -

وقصة أن  . أن يكون لديه سالح   " حماس"أو  " فتح"في الضفة ال يسمح ألي شخص من        . بازدواجية السالح 
  .هذا السالح للمقاومة أكذوبة كبيرة ال تنطلي على أحد

  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  مجد البرغوثي ومروان البرغوثي .٦٤

  ياسر أبو هاللة
ما تضع حركة حماس مروان البرغوثي على رأس قائمة المبادلة مع الجندي األسير تـضرب عـدة                 عند

فهي تؤكد، وبعد الحسم العسكري في غزة، أنها ال ترى في فتح عدوا استراتيجيا              . عصافير بحجر واحدة  
ـ     حركة فـي  ، وتحالفها مع مناضلي فتح ومنهم أمين سر ال"أجهزة أمن دايتون"لها، وتفصل بين عداوتها ل

  . الضفة الغربية
في المقابل عندما يقضي مجد البرغوثي تعذيبا في سجون المخابرات الفلسطينية يـصيب حجـره عـدة                 
رؤوس في سلطة عباس، وليس فقط جهاز المخابرات الفلسطينية الذي بات يعمـل بإشـراف الـرئيس                 

  . وحكومته ولم تعد األجهزة يعمل كل لحسابه
ية في إدراجها مناضلين من فتح في قائمة التبادل، بدا التعامل الفتحاوي مع             وبقدر ما أبدت حماس مسؤول    

ففي الوقت الذي تحرك غير الفتحاويين مثل حسن خريـشي وحنـان            . قتل مجد البرغوثي عصبويا فجا    
عشرواي وخالدة جرار من أعضاء المجلس التشريعي تجاهلت كتلة فتح عملية القتل البشعة وتبنت رواية               



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                    ١٠٠٢:         العدد                  ٢٧/٢/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

وهو لم يدخن فـي     "! التدخين بشراهة "فالرجل يقضي بعد أسبوع من اعتقاله بسبب        . المتهافتةالمخابرات  
  . حياته ولم يشك من أمراض في القلب

ال يجوز أن يتحول موضوع قتل مواطن فلسطيني تعذيبا، إلى مسألة فنية وسجال طبي، فلو صدقنا رواية                 
ذوو مجد البرغوثي ثانيا، لكان يفتـرض بجهـاز         ، وهي رواية نفاها األطباء أوال و      "تضخم عضلة القلب  "

  . األمن أن يجري فحصا طبيا للمعتقل ويراعي حالته الصحية ال أن يخرج جثة متورمة من الضرب
في جريمة كهذه وفي أي مكان حصلت ال يقبل أقل من اإلدانة والمحاسبة، وال يصلح التخندق الـسياسي                  

صا أنه ليس األول في سجون السلطة، ويؤمل أن يكون      خصو. ستارا لغض النظر عن انتهاك مروع كهذا      
  .األخير

فمعيـار جـدارة أي     . من السخف القول أن موضوع حقوق اإلنسان ليس أولوية للفلسطينيين هذه األيـام            
طرف فلسطيني ليس في مقاومته لالحتالل فقط، وإنما في احترامه لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وعنـدما               

لصالة لقيت إدانة تستحقها، لكن بالمحصلة ظلت اختراقات حمـاس لملـف            فرقت حماس تجمع فتح في ا     
حقوق اإلنسان أقل كثيرا من اختراقات فتح، وهنا تبدو المقارنة في أوضاع السجون واالعتقاالت معيارا               

  . أساسيا
في ظل الحملة الدولية واإلقليمية على حماس، شهدت الضفة الغربية استباحة للحركة مقرات ومؤسسات              

ومع أن تلك االستباحة وجدت توثيقا لها في سجالت منظمات حقوق اإلنـسان،             . يرية وأفرادا ونشطاء  خ
إلى أن كثيرا من النخب العربية تواطأت مع أجهزة األمن الفلسطينية حتى عندما وصل األمر إلى القتـل                  

ن مجد البرغوثي ناشـط     لنتخيل لو أ  . وهو تواطؤ لم يجده نظام عربي بما فيها األنظمة البترولية         . تعذيبا
  سوري كيف سيتعامل مع ملفه؟ 

ال تدري النخب العربية الصامتة على جريمة بهذا الحجم أن الشارع الفلسطيني ليـست لديـه حـساباتها             
لذا . الصغيرة، ومن يتصدى لوحشية االحتالل لعقود ال يرهبه جهاز أمني عاجز عن حماية نفسه أو شعبه           

، من خالل التظاهرات في بلدة كوبر التي كان البرغوثي إماما لمسجدها،            كان التحرك الشعبي الفلسطيني   
  . سريعا رفضا للجريمة البشعة

في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها الشعب الفلسطيني ال يجوز التهاون في مسألة حقـوق اإلنـسان                  
طيني أن حـساسيته  سواء من سلطة فتح في رام اهللا أو من سلطة حماس في غزة، وقد أثبت الشعب الفلس                

  . ما تزال فاعلة في حقوق اإلنسان على رغم حال االستقطاب السياسي
  ٢٧/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  ما وراء األزمة: األردن وحماس .٦٥

  محمد أبو رمان
التي صادرتها حماس في غزة قبل أيام، لتوزعها بنفسها         (تشكّل قصة الشاحنة األردنية المحملة باألغذية       

وما تال تلك األزمة من حمالت إعالمية متبادلة، جزءاً من سياق مـأزوم تمـر بـه                 ) ععلى سكان القطا  
ففي الوقت نفسه تتم محاكمة عـدد       . العالقة بين الطرفين منذ سنوات، ويسير بخط تصاعدي دون توقف         

ـ           داخـل  " عمليات إرهابيـة  "من المتهمين األردنيين على خلفية عالقتهم بحركة حماس ومحاولتهم القيام ب
  .ألراضي األردنيةا

وتتبدى المفارقة في أن هذا السياق المأزوم يتقاطع بصورة فجة مع طبيعة العالقة السابقة، خالل مرحلـة   
الملك حسين، عندما كانت حماس تتمتّع بوجود سياسي وإعالمي معترف به في األردن، ويحظى قادتهـا                

ملك الراحل، حسين، لدى السلطات األميركية      برعايٍة واهتمام خاص من الدولة، وقد تجلّى ذلك بتوسط ال         
إلخراج موسى أبو مرزوق من السجن ومنحه حق اإلقامة في األردن، وكذلك إنقاذ الملك لحيـاة خالـد                  

 لألردن  إسرائيل، بعد محاولة الموساد اغتياله في عمان، وإصرار الملك على أن تُقدم             ١٩٩٧مشعل عام   
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مقابل اإلفـراج عـن     ) زعيم حماس الراحل  (يخ أحمد ياسين    العالج الخاص بالمرض وإطالق سراح الش     
ماذا حدث حتى شهدت العالقة بين الطرفين انقالباً كامالً خالل          . يين اللذين حاوال اغتيال مشعل    سرائيلاإل

  السنوات األخيرة؟
ـ                     شأن التحول الكبير في العالقة كان مع بداية عهد الملك عبد اهللا الثاني، إذ أبـدى اهتمامـاً خاصـاً بال

االقتصادي الداخلي، وقدم أكثر من رسالة في عدم رغبته بالقيام بدوٍر سياسي في الضفة الغربية، ما أدى                 
  .إلى التخفيف من حدة التنافس التاريخي السابق بين األردن وحركة فتح، على تمثيل الفلسطينيين

ة األهم في هـذا الـسياق، إذ        ومثّل إخراج قادة حماس من األردن وإنهاء تواجد الحركة الرسمي، الرسال          
في الوقت نفسه   . قوة بيدها في مواجهة الرئيس عرفات     " ورقة"كانت السياسة األردنية تعتبر حماس بمثابة       

كان هنالك قلقٌ واضح لدى األجهزة األمنية األردنية من أن يؤدي التساهل مع حركة حمـاس، ومنحهـا                  
ياسية في مكاتب كل من جبهة العمـل اإلسـالمي وجماعـة            مجاالً سياسياً وإعالمياً، وتواجد قياداتها الس     

مـن أصـول    (اإلخوان، إلى تجذّر الحركة وامتدادها، ليس فقط في فلسطين، بل داخل المجتمع األردني              
  .الذي تحظى فيه جماعة اإلخوان بنفوذ كبير) فلسطينية

اخل جماعـة اإلخـوان     لم يكن هذا موقف الحكومة األردنية وحدها، فقد كان الصراع يتصاعد ويبرز د            
نفسها بين تيارين؛ األول المقرب من حركة حماس، ويحظى بدعم مكتبها السياسي، ويتبنى خطاب حماس               
ومواقفها، فضالً عن إدارته الستثمارات الحركة في األردن ومؤسساتها اإلعالمية والبحثية واالقتصادية،            

ظ على المسافة الفاصلة عن حركة حماس، مما        والحفا" توطين خطاب الحركة  "والتيار الثاني يتبنى قضية     
  .أدى إلى حالة من االستقطاب التنظيمي الشديد داخل اإلخوان إلى اليوم

، ما أجـج بـصورة      ٢٠٠٦التطور الثاني حدث مع اكتساح حماس االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام           
عيات هذا الفوز ومن الـدور الـسياسي        كبيرة هواجس الحكومة األردنية، والتيار األمني تحديداً، من تدا        

القادم لحركة حماس، وهو ما لم ينعكس فقط على عالقة األردن بحماس، بل على سؤال العالقة الداخلية                 
  .بين الحكومة وجماعة اإلخوان المقربة من حركة حماس

نمـا يـراهن    يتمثل الهاجس الرئيس للحكومة األردنية على صعيد الحل النهائي للقضية الفلـسطينية؛ فبي            
األردن على مسار التسوية السلمية خياراً استراتيجياً وحيداً، ويعتبر ذلك مصلحة حيوية وطنية، تحمـي               
الحقوق والسيادة األردنية، فإن حماس ترفض المسار الحالي من التسوية وتتحالف مع المحـور اآلخـر                

ـ     ، إذ يقع اصطفافها االستراتيجي على الطرف اآلخ       ) السوري -اإليراني( معسكر "ر من موقف ما يسمى ب
  ".االعتدال العربي

وعلى الرغم من إدراك األردن لمدى ضعف الرئيس عباس وتفكك حركة فتح وتمزقها وصعوبة الرهان               
عليها، إالّ أن إصرار األردن على دعم عباس والوقوف إلى جانبه، يأتي في سياق الخشية مـن انهيـاره              

وشيوع حالة من الفوضى تؤدي إلى سيطرة التيـار اإلسـالمي،           وانفالت األوضاع في الضفة الغربية،      
سواء جسدته حركة حماس أو حركات راديكالية أخرى، ما يؤثر في المحصلة علـى األمـن الـوطني                  
األردني من ناحية، ويؤدي إلى انهيار التسوية ويخلق أعباء استراتيجية أمنية وسياسية واقتصادية علـى               

  .الجانب األردني
 فإن قوة حماس وحضورها في الشارع الفلسطيني بات يقلق الحكومة األردنية مـن الناحيـة                في المقابل؛ 

فحماس تمثل امتداداً لتيار اإلخوان المسلمين ودوره السياسي، ما دفع بعدد من المسؤولين             . الداخلية أيضاً 
ن، وارتفاع مستوى   والسياسيين المقربين من الحكومة إلى الخشية من فتح شهية اإلخوان للحكم في األرد            

ولعّل ما عزز الهواجس الرسـمية صـدور العديـد مـن            . نظر الجماعة ورفع سقف طموحها السياسي     
تصريحات مسؤولين في اإلخوان، على مقربة من حماس، تشير إلى رغبة الجماعة في توسـيع مـدى                 

رى إلعـادة هيكلـة     مشاركتها السياسية، وهي التصريحات التي اتخذها التيار األمني واليميني ذريعة أخ          
  .دور جماعة اإلخوان وإضعاف حضورها السياسي واالجتماعي
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 -ويرتبط التخوف السابق بالعصب الحساس في المعادلة السياسية األردنية الداخلية، وهي العالقة األردنية            
تمتد إذ تخشى الحكومة األردنية من نفوذ حماس الكبير في جماعة اإلخوان في األردن، التي               . الفلسطينية

وال يخفي مسؤول أردني رفيع تخوفه من أن يعيـد          . داخل األردنيين من أصول فلسطينية بصورة كبيرة      
إذ يقول  . ، أي الصراع بين الجيش األردني والمنظمات الفدائية الفلسطينية        "أجواء السبعينات "نفوذ حماس   

، ومن غير المـسموح ألحـد       في األردن ال مجال لتعدد المرجعيات، فالدولة تمثل الجميع        "هذا المسؤول   
  ".خارج الدولة أن يدعي تمثيل شريحة من األردنيين

إخـوان  "وتخوف المسؤول األردني ليس بعيداً عن الصحة، إذ أدى نفوذ حماس أيضاً إلى أزمة داخـل                 
فك االرتباط تنظيمياً عن اإلخوان، مـع محاولـة إبقـاء           ) قبل شهور (، بخاصة بعد قرار حماس      "األردن
فالفلـسطينيون  . السياسية على الجماعة، من خالل المجموعة المقربة من حماس داخل اإلخـوان           الهيمنة  

يشكلون أكبر تجمع للفلسطينيين خارج فلسطين، فهم مجـال حيـوي           ) الحاصلون على الجنسية األردنية   (
ـ              ب للصراع بين حماس والفصائل الفلسطينية األخرى، بخاصة خارج األراضي المحتلة، إذ يرمي المكت

السياسي لحركة حماس بثقله الكبير داخل هذه التجمعات للهيمنة على التنظيم القادم لإلخـوان المـسلمين                
  .الفلسطينيين، وهو تنظيم دولي وليس فقط محلياً

إذاً، ثمة أبعاد استراتيجية حيوية إقليمية وداخلية تقع في خلفية األزمة المتفاقمة بين الحكومـة األردنيـة                 
ا تشكل الحوادث المختلفة التي تطفو على السطح مجرد تجليات خارجيـة لمـضمون        وحركة حماس، فيم  

  .تلك األزمة وجوهرها
  ٢٧/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  ية المسعورة ضد مصرسرائيلما وراء الحملة اإل .٦٦

  نواف الزرو
تـا  ي يلحظ في اآلونة االخيـرة انفال      سرائيل اإل اإلعالمية في   سرائيل اإل -المتابع لملف العالقات المصرية     

يا شرسا ضد مصر على مختلف المستويات والجبهـات، فاالوسـاط          إسرائيلاعالميا وسياسيا وديبلوماسيا    
 تشن منذ شهور حمالت مسعورة متواصلة ضد مصر تتهمها          أخذت" إسرائيل"الحكومية والمعارضة في    

طؤ والتعـاون   ليس فقط بالتغاضي عن عمليات تهريب االسلحة من سيناء لقطاع غزة، وانما ايضا بالتوا             
ي الهستيري ضد مصر الى ذلك الوقت الذي اجـرت          سرائيلمع حركة حماس، وتعود بدايات التصعيد اإل      

  ، "إسرائيل"فيه القوات المصرية مناورات عسكرية لم ترتح لها 
ي على سـوريا    سرائيلفبينما كان الجميع مشغولين آنذاك بتفاصيل الغارة العدوانية التي شنها الطيران اإل           

تركز أنظارها على سيناء المصرية حيـث اختتمـت         " إسرائيل"، كانت   ٢٠٠٧ -لسادس من ايلول    في ا 
مناورة عسكرية مصرية ضخمة استغرقت خمسة أيام تدربت خاللها قوات برية وجويـة مـن الجـيش                 

وتناولـت وسـائل    . ١٩٧٣ تشرين األول    -المصري على اجتياز قناة السويس مثلما في حرب أكتوبر          
برية هذا الموضوع كمؤشر على أن مصر ما زالت تبقي على الخيار الهجومي وربما التهيـؤ                اإلعالم الع 

العبرية عن خبراء   " يديعوت"ونقلت صحيفة   . الحتمال إلغاء معاهدة السالم في ظل تطورات إقليمية معينة        
مع " مالسال"تقديرهم بأن الجيش المصري يجري مناورات عسكرية حسب عدة سيناريوهات، أحدها إنهاء             

لـذلك  . لسيناء في ظل الهجوم على أهداف في مصر       " يسرائيلاإل"، واجتياح متجدد من الجيش      "إسرائيل"
أن "ي آنذاك التي اعتبروا فيهـا     سرائيللم تكن تلك التصريحات التي اطلقها جنراالت في الجيش اإل         : نقول

إلى أن مصر تحتفظ بخيـار      المناورات العسكرية التي أجراها الجيش المصري عند قناة السويس، تشير           
ية الجذرية لمكانة مصر    سرائيل، اال تعبيرا عن الرؤية اإل     " عن يديعوت أحرونوت   - إسرائيلالحرب ضد   

ودورها المركزي السابق والمحتمل في االطار العربي والشرق االوسطي، ولم تكن كـذلك اال مؤشـرا                
  .ية الخفية تجاه مصرسرائيللالجندة اإل



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                    ١٠٠٢:         العدد                  ٢٧/٢/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

أنه على الرغم من أن الحـديث هنـا لـيس عـن             "يون عن اعتقادهم    إسرائيلون  واعرب مسؤولون أمني  
تطورات واقعية لكن احتمال حدوث تغيرات مثل استبدال النظام في مصر وصعود نظام إسـالمي هـو                 

 أن تأخذ كل ذلك بالحسبان عندما تقوم ببناء قوتها العسكرية في            إسرائيلتطور قد يحدث بسرعة، وعلى      
إن مصر تجري مثل هذه المناورات العسكرية منذ عـشر          "ية  إسرائيلت مصادر عسكرية    ، وقال "المستقبل

سنوات ويتم خاللها التدرب على نقل قوات مدرعة في القناة، علما أن معاهدة السالم مع مـصر تمنـع                   
  ". عمليا نقل دبابات مصرية إلى سيناء

متحاربتين وليس بين دولتين بينهما معاهدة      اذن وكأننا هنا امام سيناريوهات حربية استعدادية بين دولتين          
ي يحملوننا هنا عبر هذه التصريحات الى ذلك العهد العدائي بين           سرائيلسالم، كما ان جنراالت الجيش اإل     

؟، ام ان جنراالت الجـيش      ...، فهل االمور وتطورات االوضاع بينهما هي حقا في هذا االتجاه          ..الدولتين
هل تغيرت مكانة مصر فـي االسـتراتيجية         : االصل هنا  -؟، ولكن   ...تهمي يبالغون في تقديرا   سرائيلاإل
 السياسية العدو االستراتيجي    - االمنية   -ية، ام انها ما تزال من وجهة نظر المؤسسة العسكرية           سرائيلاإل

من مـصر مـن وراء تـصعيدها        " إسرائيل"ما الذي تريده    : واالهم هنا . ؟،...الرئيس للدولة الصهيونية  
  . ؟،... التحريضية ضد مصرلحمالتها

فرغم أن مصر قد خرجت إثر معاهدة السالم كلياً من دائرة العمل العسكري العربـي، وقـدمت وتقـدم                   
، إال أن كل ذلك     "إسرائيل"الكثير في الجانب السياسي المعلن على طريق صناعة تسوية عربية شاملة مع             

تتعامـل مـع   " إسـرائيل "لمصري، فال تزال ال يكفي من وجهة نظرهم، فهم يعملون على تفكيك الملف ا          
مصر بأسلوبها المعهود القائم على التشكيك الدائم بالنوايا والخطوات المـصرية فـي مجـال الـسياسة                 

تطالب مصر دائما أن تقـدم      " إسرائيل"وغيرها، فكما في الحالة الفلسطينية كذلك في الحالة المصرية فان           
ال تتعاطى مع هذه اللغة مطلقا، وكأن       " إسرائيل"ايا، في حين ان     ما يمكن أن يسمى في السياسة بحسن النو       

بحـسن   "إسرائيل"معاهدة السالم المصرية هي في جانبها المصري تلزم مصر بان تعمل على إقناع قادة               
النوايا المصرية على الدوام، كما تابعنا مؤخرا في قصة االسـلحة والتفجيـرات فـي سـيناء والهبـة                   

  .ية عابرة الحدود، ما يعتبره الشعب المصري نوعا من اإلذالل له ولمصر الكبرىالجماهيرية الفلسطين
ية منهـا ربمـا يكـون المحلـل         سـرائيل في صميم المعاهدة وملف السالم بين الدولتين وخيبة االمل اإل         

" إسرائيل"ية لطبيعة السالم القائم ما بين مصر و       سرائيل اورن خير من عبر عن الرؤية اإل       أميري  سرائيلاإل
، وإنما يعني ثالثـين عامـاً       ١٩٦٧ ال يعني فقط أربعين عاماً على حرب         ٢٠٠٧ان عام   :" كتب يقول    إذ

 دول والـسيطرة  ٣ في هزيمة سرائيل، االنجاز العسكري األكبر إلإسرائيلعلى زيارة أنور السادات إلى      
ربـي، وفـي كلتـي      على أراض لها، وفي المقابل اإلنجاز السياسي األكبر في تصدع أسوار العداء الع            

الحالتين فإن االنبهار تبدل تدريجياً بخيبة أمل، ولم تتحقق التعهدات التي كانت تنطـوي عليهـا النتـائج                  
ان مصر لن تقدم ذرة من التراب أو قطرة عرق أو دم من أجل توسيع السالم، وفي                 :"ويردف  ". الفورية

تشير استطالعات الرأي   :"اورن مؤكدا   ، ليستخلص   "أحسن الحاالت فإنها ستواصل تحريك الجمود الحالي      
العام في مصر أن الدولة العربية األكبر وذات الجيش األقوى واألكثر تطوراً إلى أنهـا األشـد عـداءاً                   

 وللواليات المتحدة والغرب، وليس الحديث هنا عن نزعات عابرة، فالمعطيات قاطعة، ومذهلـة            سرائيلإل
يهدد المرجل الـذي يغلـي تحـت النظـام          :"ويختتم قائال ". ةكتيار جارف من المعتقدات واآلراء المسبق     

ـ  ، والنتيجة ستكون توترا أمنيـا، لـن يتـصاعد فـوراً أو             إسرائيلومعه السالم مع    " الغطاء"باإلطاحة ب
 ومصر، إال أن سالماً عميقاً وواسعاً أكثر ممـا          إسرائيلبالضرورة إلى حرب متجددة، هي السادسة، بين        

ية للـسالم   سـرائيل وهكذا نرى ان الرؤيـة اإل     ". ود الجنوبية الغربية، لن يكون    هو عليه الوضع في الحد    
والعالقة مع مصر تحمل في احشائها القلق والحسابات االستراتيجية المتعلقـة باحتماليـة انقـالب هـذه           

  .الحسابات مستقبال، والمسالة مسألة وقت
 ٢٧/٢/٢٠٠٨الدستور 
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  :كاريكاتير .٦٧

  

  
  ٢٧/٢/٢٠٠٨الوطن القطرية 


