
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والمفاوضات" حماس" تخير عباس بين إسرائيل
  وغير قابل للتطبيق" اتفاق على غش"ما حصل : "ولد ميتاً"" إعالن صنعاء" يعد عبد ربه

م يخول األحمد توقيع إعالن صنعاء لعباس: ادحم  
  قوى شد عكسي داخل حركة فتح تريد العودة باألمور إلى الصفر: الرشق

  نائب الرئيس األمريكي يبدي تشككا في تحقق المصالحة بين فتح وحماس
  يةسرائيل خلية حماس ينفون تصوير مواقع عسكرية والسفارة اإلالمتهمون في: األردن

 "إسرائيل" تهدف لتدمير إرهابيةحماس منظمة : باراك أوباما

خالفات في   ريفج" إعالن صنعاء "
 "المركزي".. األوساط الفتحاوية 

  رفضهتوالرئاسة .. باركهي
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 ٢٧  :كاريكاتير

***  
  
  رفضه توالرئاسة .. باركهي" المركزي".. خالفات في األوساط الفتحاوية ريفج" إعالن صنعاء" .١

 مـصدر مـسؤول      أكـد  :مراسلها من غزة  أشرف الهور    نقال عن    ٢٥/٣/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
 سبب الخالف الذي نشب في األوساط الفتحاوية عقب التوقيع على بنـود المبـادرة    أن "القدس العربي "لـ

 رئيس الوفد عزام األحمد الرئيس عبـاس        إبالغ الحوار مع حماس، كان سببه عدم        إلعادةاليمنية الهادفة   
 أجرى اتصاال هاتفيا بالرئيس عباس قبل خمس دقائق         األحمد أنوكشف المصدر    .بمضمون ما وقع عليه   

 ولفت المصدر إلى أن األحمد أكد      . ما سيوقع عليه   ى أنه لم يبلغ عباس بمحتو     إلىمن توقيع االتفاق، الفتاً     
 وفتح للحوار مع حماس، والقائم على        التحرير خالل اتصاله، أن التوقيع سيكون متوافقا مع رؤية منظمة        

وأشار المصدر إلى أن قيادة فتح أصيبت بالصدمة بعد اإلعالن عـن            . تخلى حماس عن انقالبها في غزة     
  .بنود التوقيع

ة المركزية لفتح، يشكله كل من       اللجن أعضاء األحمد يحظى بدعم من لوبي ممثل من         أنوكشف المصدر   
 . جانب أمين سر المجلس الثـوري حمـدان عاشـور          إلى،  اإلفرنجيحكم بلعاوي ونبيل شعث وعبد اهللا       

 هذا اللوبي الفتحاوي يعمل على تصفية حسابات شخصية مع بعض أركان الحركـة              أنعتبر المصدر   او
ـ       الرئيس عباس  أنكد المصدر   أو .قبل عقد المؤتمر السادس للحركة     حملـة  " سيبدأ خالل األيام المقبلة بـ

 ذلك، شكك المصدر في صـحة البيـان الـذي            إلى ."محاسبة ضد من أسماهم المسيئين لبرنامج الحركة      
 االثنين والذي بارك فيه توقيع االتفاق، وقال هذا يؤكد لهاث بعض قيادات الحركـة               أمسأصدره بلعاوي   

وقـال   .لجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزيـة لفـتح       وراء حوار يتنافي مع ما تم االتفاق عليه في ال         
 ان النتيجـة    اإلعالم ووزع على وسائل     هبلعاوي الذي يشغل أمين سر اللجنة المركزية في بيان صدر عن          

 هذا الوضـع    إلنهاءالتي جسدتها اجتماعات صنعاء للمصالحة الوطنية تنسجم مع قرارات الحركة الثابتة            
  .الذي حصل بعد االنقالب

لكن تال بيان بلعاوي تصريح آخر أصدرته القيادة الفلسطينية ونشرته وكالة وفا كان مخالفا في تعـابيره                 
 القيادة درست نتائج الجهود     أنللبيان األول، وأكد على اتساع الهوة بين القيادات الفتحاوية، حيث جاء فيه             

بر القيادة الفلسطينية عن تقـديرها لهـذه         تع إذ :وقالت .التي بذلتها القيادة اليمنية وخاصة الرئيس صالح      
 يتم لتنفيذ المبادرة اليمنية بجميـع بنودهـا،         أن استئناف الحوار في المستقبل يجب       أن تعلن   فإنهاالجهود،  

  . للحواركإطاروليس للتعامل مع تلك المبادرة 
أن أي اتفـاق    " حفت"أكد قدورة فارس القيادي في       :رام اهللا   من ٢٥/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت

وعـن  . لن ينجح في ظل عدم وجود نوايا حسنة لدي الطرفين في التنفيذ           " حماس"و" فتح"يوقع عليه بين    
في نهاية المطاف عزام األحمد خرج ليمثل حركـة         "رد فارس بالقول    " فتح"وجود موقفين بين الرئاسة و    

  ".ا وقع عليه عزام األحمدفتح وهو مفوض وبالنسبة لي أنا أرى أن الموقف الرسمي للحركة هو م
 :حسن جبـر  نقالً عن عبد الرؤوف أرناؤوط من القدس وعن          ٢٥/٣/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    ونشرت

أكد أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، أن سوء تفاهم قد حصل في الـيمن أدى للتوقيـع                    
 أنه حدث سوء تفاهم فـاألخ الـرئيس         ال يوجد شيء اسمه لغط، ولكن يبدو      : "، وقال "إعالن صنعاء "على  

كان باألمس مشغوالً مع نائب الرئيس األميركي تشيني، وقد حاول األخ عزام األحمد، كمـا يقـول، أن                  
 مرحلـة   إلىيتصل به أكثر من مرة ولم يتمكن من ذلك، فيما يبدو ان االمور في اليمن كانت قد وصلت                   

  ". بحث هذا الموضوع عزام اليوم أو غداً وسيتماألخالنهايات وسيصل 
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وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيـادة       " فتح"غا، عضو اللجنة المركزية لحركة      زكريا اآل .دعا د و
  .حماس إلى إعالن قبول المبادرة اليمنية بشكل واضح ودون اشتراطات

ـ  األحمدقال عزام   : عمان عن ماجد األمير مراسلها من     ٢٥/٣/٢٠٠٨ الرأي األردنية    ونقلت  يبـدأ ن   ل
 ما كانت عليـه     إلى في قطاع غزة     األمور إعادةالحوار بين فتح وحماس حول تنفيذ المبادرة اليمنية قبل          

 إن نجلس معكم وانتم تقولـون       أنقلت لوفد حماس ال يمكن      " :وأضاف .قبل انقالب حماس على الشرعية    
ض بـصفتها معينـة مـن     حكومة واحدة وهي حكومة سالم فياإالهناك حكومة مقالة في غزة فال يوجد   

 من عمان عقب عودته مباشرة من اليمن      " الرأي "إلى في تصريحات خاصة     األحمدوقال   .الرئيس عباس 
مشددا على انه ال يوجد لدى حمـاس         ،" شخصيا ما زلت اشك في نوايا حماس لتنفيذ المبادرة اليمنية          أنا"

 موافقتـه   أعلن عباس   أن األحمد  وأكد .سطيني اللحمة للصف الفل   وإعادة لتنفيذ بنود المبادرة اليمنية      إرادة
  . موافقتها على المبادرةأعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح أنعلى المبادرة اليمنية عالوة على 

حذر القيادي في حركة فتح حاتم عبد القـادر         : رام اهللا  من ٢٤/٣/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية     وأوردت
.  ومكتـب الرئاسـة    األحمد التي اندلعت بين ممثل وفد فتح عزام         من فشل المبادرة اليمنية اثر السجاالت     

 فهم الموافقة   األحمدما حصل هو سوء فهم وغموض اكتنف االتفاق وعزام           ":وقال في حديث لوكالة معا    
 إن":  وأضـاف  ". الشهر المقبل  يبدأ سيتم تنفيذها من خالل حوار       ألنهعلى المبادرة اليمنية والتوقيع عليها      

 حماس وافقت على المبادرة وبعد ذلك سوف يـتم          رأى أن هو مفوض فتح وهو اجتهد بعد        األحمدعزام  
 تلتـزم   أن التنفيذ ولكن تصريحات الرئاسة هي التي خلقت البلبلة وكان عليهـا             آليةالجلوس لالتفاق على    

 لهـا    فشلت فسوف يكـون    إذا اليمنية المبادرة   أناعتقد  ": وقال ".الصمت لحين عودة الوفد وفهم ما حدث      
 ان ما تطالب به الرئاسة مناقشة كل بند علـى            وأوضح ".تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية برمتها     

 به الرئاسة هو التفاوض على التنفيـذ        تأخذ أن الذي يجب    األصححدة هذا يتطلب وقتا طويال ولكن الفهم        
 يكون هنـاك    أنة وال يعقل     يكون هناك حوار بين الطرفين من اجل تنفيذ المبادر         أنوليس العكس ويجب    

  ".تنفيذ بال حوار
 حالة االنقسام الـداخلي وعـودة       وإنهاء خصبة للحوار    أرضيةوزاد عبد القادر ان المبادرة اليمنية تشكل        

 أظهـرت  األحمد التي جرت بين الرئاسة وعزام       اإلعالميةالمبارزات  ":  شطري الوطن ولكن   إلىاللحمة  
وفيما يتعلق بمفهوم التطبيق الفوري لما       . للشارع الفلسطيني  إحباطا وكان هناك انقساما داخل فتح وشكلت     

 تحدد ما معنى التطبيق     أن هذا المفهوم غير واضح وعلى حركة فتح         إن قال عبد القادر     ،ورد في االتفاقية  
  ". بين فتح وحماسأيضا حوار إلى ما كانت عليه تحتاج إلى األمورالفوري الن عودة 

 ، لتوضيح سبب خالفات الرئاسة ووفد فتح فـي الـيمن           عباس، مستشار الرئيس واتصلت معا بنمر حماد     
  . اليمن وهو موافق على المبادرة وليس الذهاب للتفاوض عليهاإلى الوفد ذهب إنفقال 

 المطلوب هو التراجع عما حصل في غزة ولـيس          أن وفد المنظمة وفتح ذهبا وهما يفهمان        إن": وأضاف
  ."الذهاب من اجل االلتزام

نفى : وكاالتوعن ال رام اهللا    نقالً عن محمد جمال مراسلها في      ٢٥/٣/٢٠٠٨ الشرق القطرية    جاء في و
ال " قـائال    الجاري من الشهر    ٣٠ و ٢٩حماد أن يتم عرض إعالن صنعاء في القمة العربية المنعقدة في            

 أنلبعض يقولون   اعتقد أن يكون هذا مجاال الن يبحث في مؤتمر القمة العربية وهناك محاوالت من قبل ا               
 كل هـذا    أن من حماس للمشاركة في القمة أنا اعتقد         أفرادا يعني باإلمكان تشكيل وفد يضم       اإلعالنهذا  

 ."توقعات ال أساس لها
وتبادل مساء األحد عزام األحمد االتهامات واالنتقادات الحادة على الهواء مباشرة مع المستشار السياسي              

ما بدا أنه اتهام ضمني لمستشار الرئيس الفلسطيني، قـال األحمـد إن             وفي. للرئيس الفلسطيني نمر حماد   
وأوضح أنه طلب عـدم     ". وعلينا أن نتصدى لهم   ).. حماس(وهناك  ) فتح(هناك من ال يريد االتفاق هنا       "

  .التعليق لوسائل اإلعالم من قبل السلطة في رام اهللا على االتفاق قبل عودة وفد حركة فتح إلى رام اهللا
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قـال عـزام    : صالح النعامي : رام اهللا نقالً عن كفاح زبون من       ٢٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط    وأضافت
ـ  هنـاك  ": وأضـاف انه مخول من حركة فتح للتوقيع على اتفاق مع حمـاس،           " الشرق األوسط "األحمد ل

موظفون في مؤسسة الرئاسة ليست لهم عالقة بالحركة الوطنية الفلسطينية، هم مجرد موظفين يحرضون              
ربما "وتابع إن إعالن أبو ردينة ال يتناقض مع موقفه، وان قال انه تم دس كلمتين في الخبر،                  ". مازنأبو  

وبالعودة للمـؤتمر   "وأكد األحمد انه اطلع مسبقا على تصريحات أبو ردينة مضيفا           ". كان عبد ربه دسهما   
 عبد ربه فهو ال يعنيني      الصحافي الذي جرى في صنعاء فان كلمتي تتطابق مع كالم أبو ردينة، أما ياسر             

  ".وهو معروف يمثل ماذا
ونشرت صحيفة القدس المحلية، خبرا رئيسا قالت فيه نقال عن مصادر في الرئاسة، إن إعالن صـنعاء                 

سأقاضي جريدة القدس ألنها نشرت خبـرا  " األحمد ردو. في مهب الريح وان األحمد وقع على مسؤوليته      
ما ذكرته القدس   "، وزاد بالقول    " تقوم لخدمة أغراض إحداث الفتنة     كاذبا لجهة مجهولة مما يدل على أنها      

 شخص أن   أيأتحدى  "وقال  ". خبر مدسوس من جهات مشبوهة، وسأقاضيها لتكشف من هي هذه الجهات          
حماد ال اعرف ما هو موقعه في فـتح،         "وتابع  ".  غير مخول  أنايخرج ويكون أعلى مني تنظيميا، ويقول       

و في فتح، أنا الذي امثل فتح، وأبو مازن هو الذي أعطـاني التمثيـل عـن                 وال اعرف إذا ما كان عض     
  ". منظمة التحرير وعن فتح

لقد اتصل مع أبو مازن ليشكو وطلب منه الضغط علي،          "ويستشهد األحمد بوزير الخارجية اليمني، قائال       
  ".من اجل المرونة، وأبو مازن قال له أرسلته وهو المخول واألكثر مرونة فينا

دا على سؤال حول ما إذا كانت تصريحات مساعدي عباس تدلل على تراجعه عن اتفاق صنعاء قـال                  ور
وأصررت على أن آخذ نسخة فيديو من التلفزيـون         ..."وأضاف  ". لم يتراجع ال اعتقد انه تراجع     "األحمد  

صوات، قال  وعند سؤاله حول ما الذي تريده هذه األ       ". اليمني حتى أحرج األصوات المشبوهة في رام اهللا       
  ". األميركي-ي سرائيلبدهم خدمة المشروع اإل"
  
  يربط التعديل الوزاري على حكومته بمصير المبادرة اليمنيةهنية .٢

ـ   : غزة أن رئيس الوزراء المقال إسـماعيل هنيـة ال ينـوي      " الشرق األوسط "ذكرت مصادر فلسطينية ل
" إلحبـاط "من أن يتم تفسيره على أنه محاولة  أي تعديل وزاري على حكومته المقالة، خوفاً     إجراء" حاليا"

وأضـافت  . أمـس  مـن    أولالمبادرة اليمنية التي وقعت عليها كل من حركتي فتح وحماس في صنعاء             
المصادر أن هنية وقيادة حماس ستمتنع عن اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير سلباً على فـرص اسـتئناف                   

ه كانت هناك توجهات لدى هنية للقيام بتعديل وزاري يتم          وأكدت المصادر أن  . الحوار الفلسطيني الداخلي  
وشددت المصادر على أنه لم يصدر حتى اآلن قرار بهذا          .  الحكومة العاشرة  أعضاءبموجبه ضم عدد من     

 عشرة  إضافةونفت المصادر أن يكون هنية بصدد       . الشأن حيث أنه يجري دراسة األمر من ناحية قانونية        
 حكومة الوحدة التـي     أعضاء من ثلث    أكثر إضافةتبار أن القانون ال يجيز       حكومته، على اع   إلىوزراء  

تفككت بعد سيطرة حماس على القطاع، أي انه في حال اتخذ قراراً نهائياً بهذا الخصوص فإنه لن يجري                  
 . من ثمانية وزراءأكثر إضافة

 ٢٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  وغير قابل للتطبيق" اتفاق على غش "ما حصل: "ولد ميتاً"" إعالن صنعاء" يعد  ربهعبد .٣

اعتبر أمين سر منظمة التحرير    :  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
وقال إن حماس تسعى الستدراج القيادة الفلـسطينية إلـى          ". ولد ميتاً  ""إعالن صنعاء  "ياسر عبد ربه أن   

حمـاس ليـست   "وأضاف أن . في غزة" راجع عن انقالبها  من دون أن تت   "حوار يستغرق عشرات السنين     
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فقط غير مستعدة للتراجع عن االنقالب، بل تعمل على تعميقه، فهي تستولي يومياً على مؤسسات جديـدة           
  ".للسلطة، وتطرد موظفيها، وتنصب أعضاءها بدالً منهم

اتفاق " بأنه   "ن صنعاء إعال"وصف ياسر عبد ربه      : رام اهللا  من ٢٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  
صـوت  "ووصف عبد ربه في حديث إلذاعة       .  ولن تشارك فيه القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير       "غش

  ".العبث السياسي"ـ، الشروع في حوار حول بنود المبادرة اليمنية ب"فلسطين
عبد ربه  ياسر  أكد  :  يوسف الشايب  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٥/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وجاء في   

 أن عبـاس  لمنظمة التحرير وحركة فتح، فقد أصر الـرئيس          ليس ملزماً "  صنعاء إعالن"إن التوقيع على    
يصدر تصريح واضح من خالل نبيل أبو ردينة باعتباره ممثال للرئاسة التي تجمع بين قيادة فتح وقيـادة                  

  ". ا للتنفيذ وليس اتفاقا للحوارإننا نريد اتفاق"ف، وقيادة السلطة، وقال فيه بشكل واضح جدا .ت.م
 ياسـر عبـد ربـه أن        أكد:  عبد القادر فارس   ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٥/٣/٢٠٠٨عكاظ  وأوردت  

ـ   . إعالن صنعاء غير قابل للتطبيق     إن الخالف يدور بـين مـن يريـد أن          " عكاظ"وقال في تصريحات ل
 وبين ،وحوار مفتوح حول كل بند من بنودها   يحول المبادرة اليمنية إلى مناسبة لجدل سفسطائي ال يتوقف          

وقال عبد ربـه نحـن      . من يريد المبادرة كخطة عملية للتنفيذ وليس لمزيد من حوار ال طائل من ورائه             
ولكننا ال نستطيع أن نؤيد ثالثة سطور كل كلمة فيهـا تنـاقض             العربية  سنؤيد المبادرة اليمنية في القمة      

  .ما المبادرة اليمنية بكاملها من أجل التنفيذ سنؤيدهاأعاء، األخرى وغير واضحة اسمها إعالن صن
  
   والوضع أصبح ملتبساً تماماً"إعالن صنعاء" ال يمكن البناء على : عمرونبيل .٤

أنه ال يمكن البناء علـى إعـالن        "قال نبيل عمرو مستشار الرئيس الفلسطيني       :  يوسف الشايب  - رام اهللا 
ال يمكن القول بأن هناك نية جدية للبناء على هذا االتفاق من قبـل               و  تماماً صنعاء والوضع أصبح ملتبساً   

أن التوقيع على إعالن صنعاء     "وأضاف في حديث صحافي      ".حماس ولكننا نأمل بان ال يكون هناك فشل       
كان نوع من االستجابة لنوايا طيبة قام بها الرئيس اليمني ولكن في النهاية يبقى المبدأ القائم ألي حـوار                   

وأكد عمرو أن    ".ء االنقالب في غزة وهذا لم يتم حتى اآلن، األمر الذي يؤكد وجود مشكلة جدية              هو إنها 
حماس تريد حوارا من أجل الحوار لتثبت األمر الواقع في قطاع غزة، مضيفا أن ذلك لن يـؤدي إلـى                    

  ".نتيجة سوى تكريس ما قامت به حماس في غزة وبالتالي مازالت األمور غير بسيطة
  ٢٥/٣/٢٠٠٨ردنية الغد األ

  
٥. لم يخول األحمد توقيع إعالن صنعاءعباس: ادحم   

 فـي   ، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون السياسية     اد،انتقد نمر حم   :االتحاد، وكاالت  - القدس، رام اهللا  
األحمد  ": دون العودة للرئيس عباس، وقال     "إعالن صنعاء  " عزام األحمد لتوقيعه على    "االتحاد"حديث إلى   

، لكنه لم يرسل النص النهائي للرئيس عباس لالطالع عليه قبل توقيعـه،             "حماس" مكلفاً بالحوار مع     كان
حماس أجلت التوقيع أكثر من مرة للتشاور مع قياداتها في دمشق وغزة،            "وتابع  . "لذلك فإن النص لم يقر    

ـ   ."الجواب ال .. هل هذه الصيغة قابلة للتنفيذ؟    "، وتساءل   " التوقيع إلىلكن األحمد تسرع وبادر      اد وقال حم
 إن عزام األحمد ليس مخوالً بالتوقيع على هذا االتفاق، وأنه كان            "صوت فلسطين " إذاعة إلىفي تصريح   

  .يجب عليه نقل الوثيقة أوالً إلى عباس
 ٢٥/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  حركتي فتح وحماس لبدء حوار جاد ومسؤول بحر يدعو أحمد .٦

 لبدء حوار جـاد ومـسؤول،    فتح وحماسس التشريعي باإلنابة أحمد بحر حركتي   دعا رئيس المجل   :غزة
إننـا نـدعو   "وقال خالل حفل تكريم لذوي ضحايا النواب في غزة، . مثمنا دور اليمن في جمع الحركتين    
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شعبنا الفلسطيني وخاصة حركتي فتح وحماس للجلوس إلى طاولة المفاوضات علـى قاعـدة الثوابـت                
  ".لقاهرة ووثيقة الوفاق واتفاق مكةالوطنية واتفاق ا

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "الحقائق الجديدة"أمل في حوار يراعي ن :حمد .٧

 في شـروع   غازي حمد عن أمله   . د  الفلسطينية الناطق السابق باسم الحكومة     أعرب : فتحي صباح  -غزة  
السياسي، حفاظاً على المـصلحة      اتفاق ينهي حال االنقسام      إلىوصوالً  " في الحوار،     وحماس  فتح حركتي

الحوار يجب أن يكون حول عودة األمور إلى سابق عهدها          "وقال حمد إن    ". الوطنية والقضية الفلسطينية  
هناك حقائق جديدة فرضت على أرض الواقع فـي أعقـاب           "، مضيفاً أن    "في الضفة الغربية وقطاع غزة    

ـ    ". يونيو الماضي  /أحداث حزيران  على المبادرة اليمنية، مشدداً علـى أن       " لحياةا"وأثنى في تصريحات ل
لكنه اعتبر  ". حماس ليست ضد تنفيذ بنود اإلعالن المتعلقة بعودة األوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه              "

األمور في حاجة إلى رؤية واضحة لكثير من التفاصيل التي تحكم مثل هذه القضايا، خـصوصاً أن                 "أن  
كيف ولمن سيتم تسليم غزة فـي       : "وتساءل".  الضفة أوسواء في غزة    هناك حقائق جديدة على األرض،      

 ".ال أحد يقبل التنفيذ من دون ترتيبات واضحة       "، معرباً عن اعتقاده بأن      "حال تنفيذ بنود المبادرة اليمنية؟    
  "األصوات التي سمعت في فتح ألنها بدأت تشكك في جدية تطبيق المبادرة اليمنية" وعبر عن قلقه من

  ٢٥/٣/٢٠٠٨ الحياة
  
  ية للساحة الفلسطينيةسرائيل يتهم حكومة فياض بالمسؤولية عن اختراق المخابرات اإلصيام .٨

 حكومة فيـاض    ،رئيس كتلة حماس البرلمانية    و  وزير الداخلية بالحكومة المقالة    ، حمل سعيد صيام   :غزة
واعتبر في   .ة في قطاع غزة   ية في الساحة الفلسطيني   سرائيلولية االختراق الذي تقوم به المخابرات اإل      ؤمس

بيان ما تقوم به رام اهللا من قطع لرواتب الموظفين والعاملين في قطاع غزة مدخالً وأرضية السـتغالل                  
حيث أثبتت التحقيقات مـع العديـد مـن         . االحتالل حاجات الموظفين الستدراجهم وإسقاطهم في العمالة      

 عليهم وعرضوا توفير فرص عمل أو راتب مقابل         يين باالتصال إسرائيلالمشتبه بهم قيام ضباط مخابرات      
أن الـسلوك   "وأشـار    .مساعدة االحتالل في تتبع المقاومين وإعطاء معلومات عن شخـصيات قياديـة           

االحتاللي نفسه مارسته قيادات متنفذة في السلطة في استغالل المقطوعة رواتبهم في ضرب االسـتقرار               
 ".ياالت مقابل إعادة الرواتبواألمن في القطاع، والقيام بتفجيرات واغت

  ٢٤/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  تصريحات تشيني ضوء أخضر لمواصلة العدوان واالستيطان: خالد .٩

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتـب الـسياسي    : نابلس
ئيس األمريكي ديك تشيني بأنها ضوء اخـضر        للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات نائب الر      

لحكومة االحتالل لمواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني ولالستمرار في إدارة الظهر لما يترتب علـى            
من التزامات دولية بشأن وقف السطو على أراضي الفلـسطينيين ووقـف جميـع األنـشطة                " إسرائيل"

  .االستيطانية
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  في المفاوضات" تقدم مهم"حدوث تنفي  فلسطينية ادرمص .١٠

نفت مصادر فلسطينية قريبة من رئيس الوفد المفاوض أحمد قريع ما أعلنـه مـسؤول               : رام اهللا، القدس  
ـ . في المفاوضات " تقدم مهم "ي كبير عن حدوث     إسرائيل المفاوضات ال تزال تراوح    "أن  " الحياة"وأكدت ل
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ي على قطاع غزة الذي راح      سرائيلأسبوعين بعد تعليقها بسبب العدوان اإل     منذ استؤنفت قبل نحو     " مكانها
  . فلسطينيا١٢٠ًضحيته نحو 

وقال إن وزيرة الخارجية    . سجل في محادثات السالم   " تقدماً مهماً "ي كبير أعلن أن     إسرائيلوكان مسؤول   
عقدا "وأكد أنهما   . ابيع الماضية خالل لقاءات في األس   " أحرزا تقدماً مهماً  "ية تسيبي ليفني وقريع     سرائيلاإل

  ".لقاءات عدة خالل األسابيع األخيرة، وبحثا أيضاً ملفات أساسية
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
   االحتالل تستجوب رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسةمخابرات .١١

حمد الرويضي، رئيس وحـدة     أية، أمس،   سرائيلاحتجزت المخابرات اإل   : عبد الرؤوف أرناؤوط   - القدس
قدس في ديوان الرئاسة خمس ساعات، تم خاللها التحقيق معه حول نشاطات السلطة في مدينة القدس،                ال

 في سـجن    يينسرائيلاإل يمثل غداً أمام المحققين      أن شيكل على    ألفا تفرج عنه بكفالة قدرها      أنوذلك قبل   
ـ   .الستكمال التحقيق " المسكوبية"  قضايا أساسـية    ٣ على   إن التحقيق معه تركز   " األيام"وقال الرويضي ل

 لدعم تنفيـذ مـشاريع فـي        األوروبيةاالتفاقات التي وقعتها الرئاسة الفلسطينية مع عدد من الدول          : هي
القدس، والتحضيرات الجارية من قبل منظمة التحرير والسلطة الوطنية فيما يتعلـق باحتفاليـة القـدس                

 إطـار  لبنان في إلىن وفد فلسطيني رسمي  زيارته ضمإلى إضافة، ٢٠٠٩كعاصمة الثقافة العربية للعام  
واعتبر رويضي احتجـازه     . احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية     إلنجاح تجنيد دعم عربي     إلىالسعي  

وأوضح انـه    ". خارجها أو لترهيبنا ومنعنا من العمل سواء داخل القدس         يةإسرائيلمحاولة  "والتحقيق معه   
 في الغرفة من غير ضباط المخابرات بالتطاول علـى الـرئيس            خالل التحقيق معه قام بعض الموجودين     

  ".يجب علينا طرد الفلسطينيين من القدس"عباس وترديد عبارات على شاكلة 
 ٢٥/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  مليون دوالر ٦٠٠ مليار وإلىموازنة السلطة للعام الحالي بحاجة : المالكي .١٢

، رياض المالكي،   فياضرجية والناطق الرسمي باسم حكومة       كشف وزير الخا   : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 مليـون دوالر لتغطيـة      ٦٠٠ و أميركـي  ما يقارب مليار دوالر      إلىعن حاجة موازنة السلطة الوطنية      

 مليـون دوالر فقـط،      ٣٤٧ خزينة السلطة بداية هذا العـام        إلى، مؤكدا انه وصل     ٢٠٠٨الموازنة لعام   
 مليون دوالر سوف    ١٥٠ بقيمة   األميركيةالحكومة مع الواليات المتحدة      االتفاقية التي وقعتها     أنموضحا  

 .تساهم في تغطية جزء من حاجة الموازنة للسلطة
 ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "عين الحلوة"ومنظمة التحرير لن تعوض األضرار في  ال تغطية لمطلوب: زكي .١٣

 ممثلية منظمة التحرير الفلـسطينية      اعتبر رئيس  :جنوب لبنان / صيدامن   ٢٥/٣/٢٠٠٨السفير  نشرت  
وفـصائل  " فـتح "، على رأس وفد من حركـة        أمسفي لبنان السفير عباس زكي، اثر زياته مدينة صيدا          

 التي شهدها مخيم عين الحلوة هو مؤشر كبير النعكاسـات مـا             األحداث القلق الروسي من     إن: "المنظمة
 يكـون ألي صـاحب سـوابق        أن عن التصور     ما حصل أمر يثير القلق، ألنه خارج       إن"وقال  ". يجري

 لسنا دولة في الدولة، نحن ضيوف، وبالتالي        ألنناأنصار، وأن تحدث معركة بهدف منع تسليمه للسلطة،         
وزار زكي فـي    ".  تستلمه الدولة، ولسنا دولتين في هذا البلد       أن يجب   األمن يهدد   أوأي محترف لجرائم    
قضيتها الـشيخ   اري، ثم النائب بهية الحريري ومفتي صيدا و       عبد الرحمن البز  .دصيدا  صيدا رئيس بلدية    

 مخيم عين الحلوة، بعـد      أحداث للتدارس في أوضاعنا خاصة ذيول       إنها "الجولة بعد   وأكد. سليم سوسان 
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 الخارجين عن القـانون علـى       أوأن ال يكون هناك فيتو للزعران        "وأمل". نشر الكفاح المسلح في المخيم    
  ".  الوضع بشكل أفضلهذه الخطوة، وان يستتب

 الذين قاموا بهذا العمل ومن ساعدهم وغطاهم هو الـذي سـيدفع             إن: عن التعويضات للمتضررين قال   و
الثمن، ولو كانوا يعترفون بالشرعيات اللبنانية والفلسطينية لهان األمر، وعلى من يوفر لهم الغطـاء أن                

لمخيمات رفع الغطـاء وعـدم تـوفير فـرص          طلبنا من األخوة في ا    : "وتابع. يدفع ثمن تغطيته للجرائم   
لمواصلة الجريمة تحت شعار الدين أو تحت شعار فلسطين، ألنه يجب ان ال تتكرر ظواهر نهر البـارد،       

وأي واحـد  . وألن درهم وقاية خير من قنطار عالج، ويجب أن ال نقع دائماً ضـحية ترحيـل أزمـات            
وأكلف محامين للدفاع عنه، لكن اذا كان مجرمـاً         مطلوب نتيجة انتمائه السياسي نحن جاهزون لتسليمه،        

ومنظمة التحرير ليـست غطـاء      . وعنده خلل أخالقي أو صاحب سوابق، فنحن ال يشرفنا أن ندافع عنه           
لجرائم بل لها سياستها وقوانينها، والمنظمة ال يمكن أن تكون بقرة حلوب وهي ال تستطيع أن تحاسـب،                  

كل التعويضات واألضرار أما أن يبقوا فـالتين فلـن نـدفع أي             وحينما يسلمون أنفسهم للحساب سندفع      
  ".  قررت الفصائل أن تدفع ففتح ستدفع الضعفين أما المنظمة فالإذاأما . تعويضات
شدد عباس زكي على    : رئيفة المالح ،  جنوب لبنان  نقالً عن مراسلتها في    ٢٥/٣/٢٠٠٨ عكاظ   وأضافت

 أو االسـتفزاز    أو الرذيلـة    أشـكال المطلوبين لممارسة كل     لهؤالء   رهينة مخيم عين الحلوة لن يكون       أن
  .األفاقيناالبتزاز وسيتم وضع حد لهؤالء 

  
  " إعالن صنعاء"تنتقد تصريحات عبد ربه وأبو ردينة حول " حماس" .١٤

رفض فوزي برهوم،  : مراسلها من غزةصالح النعامينقالً عن  ٢٥/٣/٢٠٠٨ الشرق األوسط وأضافت
س، تدخل ياسر عبد ربه في ما تم في صنعاء على اعتبار أنه شأن يخص الناطق الرسمي باسم حما

" الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ. حركتي فتح وحماس، في حين أن عبد ربه ال عالقة له بحركة فتح
 البيت إلىال يألو جهداً من أجل وأد أي محاولة إلعادة اللحمة "اتهم برهوم عبد ربه بقيادة تيار 

اً على أن كل ما يعني عبد ربه هو إبقاء الخالف الفلسطيني الداخلي على حاله وأن ، مشدد"الفلسطيني
تصغير وتحقير "واعتبر برهوم أن عبد ربه يحاول  .يتكرس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

هناك حالة من اإلرباك تعصف بالرئاسة وحركة فتح "قال برهوم إن و، "الجهد الذي بذلته القيادة اليمنية
، مشدداً على أن حركة حماس ترى أن االتفاق الذي تم توقيعه يعتبر ملزماً لكل "بعد التوقيع على االتفاق

  ".الفريق الذي يرفض الحوار مع حماس له تأثير قوي في مؤسسة الرئاسة" أن إلىوأشار . من الحركتين
انتقـدت حمـاس    : رام اهللا  نقالً عن محمد جمال مراسلها فـي         ٢٥/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية   وأضافت  

 سامي أبو   الحركةوقال المتحدث باسم     .بشأن المبادرة اليمنية  نبيل أبو ردينة    تصريح الناطق باسم الرئاسة     
نحن في حماس نخشى أن تكون هذه التصريحات تعكس عدم جدية الرئاسة فـي               :زهري في تصريح له   

 .الحوار، وأن توقيعها االتفاقية من باب المجاملة ليس أكثر
القيادي البارز في حماس محمود الزهار تفسيراً إلعالن صنعاء من شأنه أن يقلل من فرص إمكانية وقدم 

ما تم توقيعه في العاصمة اليمنية "وقال الزهار في تصريح إن  .تالق قريب للحركتين المتصارعتين
.. عن عناوينليس برتوكوالً، وإنما عبارة "صنعاء، بشأن مبادرة الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح 

 ."وليس أساساً وإنما إطار، وهذا يعني أنه يمكن أن يوضع بداخل هذا اإلطار الكثير من العناوين
  
  قوى شد عكسي داخل حركة فتح تريد العودة باألمور إلى الصفر: الرشق .١٥

ـ    " حماس"اتهم عضو المكتب السياسي لحركة      : دمشق " قوى شـد عكـسي    "عزت الرشق جهات سماها ب
" فـتح "هناك قوى شد عكسي داخل حركـة        "تعمل على إجهاض إعالن صنعاء، وقال       " فتح"داخل حركة   

ساءها ما تم التوصل إليه، ولذلك حاولت التشويش على إعالن صنعاء وإعادة األمور إلى الصفر، وهـذا                 
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ما الحظناه من خالل تصريحات المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة والمستشار السياسي للرئيس نمر               
، وهي تصريحات تثبت أن هناك من يحاول إعادة األمور إلـى            "فتح"ماد الذي هاجم رئيس وفد حركة       ح

، "حمـاس "مع  " فتح"يا برفض حوار    إسرائيلواعتبر أن هذه التصريحات تعكس موقفا أمريكيا و        ".الصفر
ديـدة مـن    واضح أن الذين يرفضون ما تم التوصل إليه في صنعاء لم يتلقوا اإلذن بفتح صفحة ج               "وقال  

 علـى   إسـرائيل الواليات المتحدة، والذين يرفضون ما تم التوصل إليه في صنعاء يغلبون عالقاتهم مع              
عالقاتهم بالفلسطينيين ويؤكدون أنهم غير جادين في الحوار وينتظرون الـضوء األخـضر األمريكـي               

ما تم التوصل إليه فـي      في الداخل والخارج متفقة على دعم       " حماس"وأكد الرشق أن     ".ي لذلك سرائيلواإل
لقد صدرت التعليمات والتوجيهات لمسؤولي الحركة في الداخل والخـارج لـدعم هـذا              : "صنعاء، وقال 

  ".االتفاق ونأمل من الجهات المقابلة أن تتعامل معه بالمثل
  ٢٤/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لألمريكان والصهاينة رسالة تطمين هو" إعالن صنعاء"السجال الفتحاوي حول : المصري .١٦

البرلمانية، إن الجدل الفتحاوي حـول االتفاقيـة        " حماس"قال النائب مشير المصري أمين سر كتلة        : غزة
، وبحسب ما يرى المصري، فإن تلك الرسـالة         "ممنهج ومدروس كرسالة تطمينية لألمريكان والصهاينة     "

اوضات بحوار مع حركة حماس، وهذا يؤكـد        إننا مازلنا على العهد وأننا لن نقبل في مقايضة المف         "تقول  
  ".على أن الفيتو األمريكي الصهيوني مازال متحكم في القرار الفتحاوي بشان الحوار مع حركة حماس

  ٢٤/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   في رام اهللا مؤخراً"حماس" و"فتح"وفد أميركي التقى شخصيات من :  األردنيةالدستور .١٧

 عن لقاء وفد من البيت األبيض األميركـي         أمست مصادر فلسطينية مطلعة النقاب      كشف:  د ب أ   -غزة  
مؤخراً شخصيات من حركة فتح وأخرى مقربة من حركة حماس في الـضفة الغربيـة فـي محاولـة                   

وقالت المصادر في تـصريحات نقلتهـا وكالـة أنبـاء        .الستشراف الوضع القادم في الساحة الفلسطينية     
لفلسطينية إن الوفد األميركي التقى في رام اهللا الوفدين معاً وعلى إنفراد وأنه كـشف               المستقلة ا " رامتان"

عن عدم إمكانية تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كما وعدت اإلدارة األميركية والمجتمـع الـدولي                
متوقعـة   وجهات نظر الطرفين حول الرؤيـة ال       إلىوأكدت المصادر أن الوفد استمع      ٢٠٠٨,خالل العام   

وأوضحت مصادر أخرى أن الوفد األميركي يعتبر من الطواقم التي          . للوضع القادم في الساحة الفلسطينية    
ستعمل مع اإلدارة األميركية القادمة ومعنية بمعرفة واستشراف الوضع قبل دخول االنتخابات مراحلهـا              

دوث اللقاء رافضة اإلفـصاح     من جهتها، أقرت مصادر في حركة فتح بح        .الحاسمة وأجواء منافسة عالية   
  .عن أي شيء، وقالت إن اللقاء حدث بالفعل مؤخراً في مدينة رام اهللا

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
  لن نتورط في أي تجاذب لبناني داخلي:أسامة حمدان .١٨

قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان إن الحركة لن تتورط في : رئيفة المالح - جنوب لبنان
تجاذب داخلي لبناني مؤكدا على ضرورة االستقرار في مخيم عين الحلوة وتفعيل عمل لجنة المتابعة اي 

. إن مأساة نهر البارد لن تتكرر في عين الحلوة: وأضاف. والمرجعية الفلسطينية التي تضم كافة القوى
ن تفاؤله بوقف النار، معربا ع. وإنسانية بل سياسية أمنيةوان القضية الفلسطينية في لبنان ليست قضية 

 . وطنهم وعاصمته القدس الشريفإلىوشدد حمدان على تحرير كل فلسطين وعودة الالجئين 
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 الحل بين حماس وفتح هو في الحوار الوطني الشامل وان سالحنا ما أناعتبر حمدان  من جهة أخرى،
صفه باللقاءات العبثية والعودة  وقف ما وإلىزال في يدنا ومقاتلينا في الميدان داعيا السلطة الفلسطينية 

  . خيار المقاومةإلى
 ٢٥/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  في رام اهللا ٤٨ ـوفلسطينيي ال" فتح" بين لقاء .١٩

عن تشككها البالغ من احتماالت التوصل      " فتح"أعربت قيادات رسمية في حركة       : وديع عواودة  -القدس  
جاء ذلك خالل لقاء تم فـي رام اهللا          ".المللس"، مؤكدة عدم نضوج الرأي العام فيها        "إسرائيل"لتسوية مع   

اهللا وعثمان أبو غريبة ويونس      اهللا عبد  في الضفة الغربية، أمس، جمع الحركة ممثلة بنبيل رمالوي وعبد         
وفي تـصريح    .٤٨ـالعموري ومحمد الحوراني، ووفد من التجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي ال          

غير متفاجئين بعدم جدوى المفاوضات منذ   " فتح"لوطني أن قادة    أوضح سعيد نفاع من التجمع ا     " الخليج"ـل
 مجرد عالقات عامة اضطرت السلطة للمـشاركة بهـا        سأنابوليترى  " فتح "أن إلىولفت نفاع    .سأنابولي

وللتبـادل  " إسـرائيل "معارضتهم القاطعة لمبدأ يهودية     " فتح"ونقل عن قادة     .كي ال تبدو مناهضة للسالم    
   . والمستوطنين٤٨ـينيي الالسكاني بين فلسط

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   ينتقد اعتقال حكومة هنية لمهناملوح .٢٠

ـ    : رام اهللا  " حمـاس " حكومـة    باعتقـال عبد الرحيم ملوح امس،     " الجبهة الشعبية "ندد نائب األمين العام ل
.  غزة رباح مهنـا    في قطاع غزة السبت الماضي للقيادي في الجبهة الشعبية ومسؤولها في قطاع           ] هنية[

 مهنا يدل على ان من قام بهذا التصرف ال يتمتع بالحد األدنى مـن المـسؤولية                 "خطف"وقال ملوح ان    
واعتبرها رسالة جديدة من الرسائل األخرى التي سبق وان تلقتها الجبهـة            . السياسية والمسؤولية الوطنية  

  .الشعبية ألن موقفها السياسي ال يرضي بعض األطراف
  ٢٥/٣/٢٠٠٨ المستقبل

  
   الثانية "الباردنهر " عين الحلوة تفتح هواجس معركة أحداث .٢١

رسمت االشتباكات التي وقعت في مخيم عين الحلوة مع         : محمد صالح  عن ٢٥/٣/٢٠٠٨السفير  ذكرت  
 يكون عليه الوضع في المخيم مستقبال، ويمــكن         أن الماضي صورة قاتمة جدا لما يمكن        األسبوعنهاية  

 يبدو مـستحيال    األمر من المعركة لحسم السيطرة على المخيم، وان كان هذا           األولىجولة   ال بأنهاوصفها  
وتعترف مصادر فلسطينية   .  لحظة أي المناوشات في    أوفي الظرف الراهن، مع احتمال تجدد االشتباكات        

بـر   الجيش اللبنـاني يعت    إلى عليه حركة فتح لجهة تسليم الفلسطيني حسام معروف          أقدمتمطلعة بان ما    
عمال امنيا بامتياز، ويشكل خرقا لكل ما هو متعارف عليه في المخيم وهو بحد ذاته سابقة تـسجل فـي                    

 كانت واثقة من نفسها ومن وضعها، الن عملية تسليم شـخص            إذا إال جهة   أيخانة فتح، وال تقدم عليه      
 جهـات   أنمطلوب كونه مشتبها من حجم ووزن وارتباطات حسام معروف كان من المحرمات، خاصة              

.  فتح هي اآلمر والناهي في هذا المخيم       أنفلسطينية عدة اعترضت على طريقة التسليم، التي تمت كما لو           
 أبـو  ممثل حماس في المخـيم       أن اعتراضا شديد اللهجة على الطريقة، حتى        األنصاروقد سجلت عصبة    

  ". انه من غير المقبول أن أضحي بمخيم مقابل تسليم شخص ما" أكداحمد فضل 
 ساعات يوضع فـي الخانـة االيجــابية         ٤ حصر المعركة وسط المخيم لنحو       أن إلىوتشير المصادر   

 عنصر  أي الجيش اللبناني من خالل منع       إلىبالغة المضمون   " تحية" التي وجهت رسائل     األنصارلعصبة  
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 أي إلـى  رصاصة ولو طائشة     أي مع الجيش من خالل عدم توجيه        األمنيمن جند الشام بتوتير الوضع      
  .  العصبةإلى منها أجمل الجيش فهم هذه الرسالة ورد بتحية أنوذكر .  حاجزأو دشمة أوموقع 
" ميثاق الشرف"تنفيذاً لـ :عن خالد الغربي من مخيم عين الحلوة ٢٥/٣/٢٠٠٨ الشرق األوسط ونشرت

انتشر ، رب صيدا المجموعات الفلسطينية بتكويناتها المختلفة داخل مخيم عين الحلوة قإليهالذي توصلت 
 الماضي األسبوع عناصر من الكفاح المسلح الفلسطيني داخل سوق الخضر في المخيم الذي كان أمس

وتضمن االتفاق  ".جند الشام"وآخرين من تنظيم " فتح"مسرحا الشتباكات عنيفة بين عناصر من حركة 
  :ثالث نقاط هي

  .في المخيم طبيعتها إلى سحب المسلحين من الشوارع وعودة الحياة -١
  . التأكيد على الحرص على امن المخيم والجوار-٢
  . نزاعأي السالح في حل إلى االمتناع عن اللجوء -٣
  
  والمفاوضات" حماس" تخير عباس بين إسرائيل .٢٢

 محمود عباس أن يختـار بـين         الفلسطيني ي أمس إن على الرئيس    إسرائيلقال مسؤول   :  القدس -رام اهللا 
ي سرائيلوقال المسؤول اإل  ،  "إعالن صنعاء "، تعقيباً على    "حماس"الف مع حركة    مفاوضات السالم أو التح   

على عبـاس أن يقـرر إذا كـان يريـد مواصـلة             "إن  " فرانس برس "الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة       
   ". أو العودة إلى تحالف مع حماس، ألنه ال يستطيع أن يحصل على االثنين معاًإسرائيلالمفاوضات مع 

وقـال فـي    ". إعالن صنعاء "ي عاموس غلعاد من أهمية      سرائيلشار السياسي لوزير الدفاع اإل    وقلل المست 
ورأى أن  ". مجرد اتصاالت لن تفضي إلى شيء، ولن يكون هناك اتفـاق          "تصريحات إلذاعة الجيش إنها     

ومنظمة التحرير باالنقالب الذي سمح لها بالـسيطرة علـى          الفلسطينية  حماس تريد أن تعترف السلطة      "
 سينتهي بسيطرة حماس على الضفة الغربية، وسيسجل ذلـك نهايـة            األمروإن وافق عباس، فإن     . غزة

إذا أراد عباس االستمرار في قيادة معسكر السالم، فال يمكنه          "وشدد على أنه    ".  الفلسطينية منظمة التحرير 
  ".إسرائيلالشراكة مع حماس التي تدعو إلى تدمير 

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   اتصاالت مع حماسإلجراء لن تغير موقفها الرافض إسرائيل أند باراك يؤك .٢٣

 لن تغير من مواقفها     إسرائيل أني أمس   سرائيل أيهود باراك وزير الجيش اإل     أعلن: اشرف الهور  -غزة  
 أي اتصاالت مع حماس باستثناء االتصاالت التي تجري بـ طرق غيـر مباشـرة               إجراءالقاضية بعدم   

ية عنه خـالل تفقـده معبـر        سرائيل اإل اإلذاعةوقال في تصريحات نقلتها      .ليتش سراح   إلطالقوالهادفة  
 الذي تقف وراءه حمـاس      اإلرهاب ستواصل محاربة    إسرائيل : جنوب الضفة الغربية   أقيمي جديد   إسرائيل

 تتكلل الوساطة المصرية التي     أن باإلمكان كان   إذاوفي رده عما     . البالد ى الصواريخ عل  إطالقوخاصة  
 تهدئة والتي استضافت خاللها عاموس جلعاد المسؤول الكبيـر فـي وزارة             إلىالقاهرة بالتوصل   تجريها  

 القاهرة وبحث مـع المـصريين قـضايا         إلى جلعاد ذهب    :الجيش، وقادة تنظيمات فلسطينية، قال باراك     
  .متعلقة بالحدود واألنفاق والتهريب

  ٢٥/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  ويؤكد الجاهزية للرد على أي هجوم"  اهللاحزب" ال يستخف بتهديدات باراك .٢٤

بالرد " حزب اهللا "ي ايهود باراك أمس من االستخفاف بتهديدات        سرائيلحذر وزير الجيش اإل   : الحياة -لندن
أجهزة األمـن واالسـتخبارات     "لكنه أكد أن    ". البقاء متيقظين "يين إلى   سرائيلعلى اغتيال مغنية، داعياً اإل    
: وقال لدى تفقده معبر في الخليل     ". ت بهجمات أو اعتداءات ينفذها حزب اهللا      استعدت لمواجهة أي تهديدا   
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وفي المقابـل، قـال      ".نحن نمر بوقت معقد وحساس للغاية تتزايد فيه المخاطر، لكننا سنتجاوزها بسالم           "
حزب "ي إنه ال يظن أن      سرائيل إذاعة الجيش اإل   إلىعاموس غلعاد المستشار السياسي لباراك في تصريح        

وقلل مـن توقعـات     . سيفتح الجبهة الشمالية على الحدود، عبر إطالق صواريخ على منطقة الجليل          " اهللا
اغتيـال بـاراك أو     " حزب اهللا "رئيس االستخبارات العسكرية السابق أهارون زئيفي الحتمال أن يحاول          

  ". األضواءيجب أن نتوقع أي شيء، لكن في شكل بعيد من: "مسؤولين كبار في وزارة الدفاع، قائالً
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  ي حول سيناريو الحرب المقبلةإسرائيل تقرير .٢٥

، تقريرا موسعا حـول سـيناريو       أمس االثنين " يديعوت"نشرت صحيفة   :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
من جهة وسوريا من جهة أخرى، حذرت فيه مـن قيـام            " حزب اهللا "  ولبنان إسرائيلللحرب القادمة بين    

. بالصواريخ في حال نـشوب حـرب      " غوش دان " لبناني وإيران بقصف تل أبيب ومنطقتها     ال" حزب اهللا "
وتمحور التقرير السري الذي رسم سيناريو حربيا عن الرؤية والتوقعات لشكل الحـرب القادمـة فـي                 

إطالق صواريخ على تل أبيب، وكذلك حصول مواجهة        " حزب اهللا "المنطقة، تتمحور أساسياته على قدرة      
 -ملح  "أن التقرير أعدته شبكة     " يديعوت"وبينت  ".  في هضبة الجوالن وانضمام إيران للحرب      مع سوريا 

وهي هيئة حكومية مكلفة تولي األوضاع الطارئـة، ووزع علـى           " يةسرائيلمديرية اقتصاد الطوارئ اإل   
لتقريـر  وأشار ا . ية وعلى الوزارات والسلطات المحلية، وكان يفترض أن يبقى سريا         سرائيلالسفارات اإل 

ودفعات مركزة من الـصواريخ       الجرحى، وآالفإلى أن الحرب القادمة ستؤدي إلى سقوط مئات القتلى          
على تل أبيب، وستؤدي إلى شل حركة الطيران في مطار اللد الدولي بصورة تامـة، وستـشمل قـصفا                   

تيـار الكهربـائي    متواصال ومكثفا على محاور الطرقات الرئيسية، وانهيار نظام نقل المياه، وانقطـاع ال            
  .٢٠٠٦وتؤكد الوثيقة أن هذا السيناريو المتوقع هو ثمرة دراسة لسير حرب تموز ".لفترات طويلة

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
  ية بالضفةسرائيلنظام بصمة إلكتروني لعبور الحواجز اإل .٢٦

ة أمس نظاماً إلكترونيا    ي إيهود باراك خالل جولة في الضفة الغربي       سرائيل اختبر وزير الدفاع اإل    :وكاالت
وقام باراك خالل عبور حاجز ترقوميا      .ية المنتشرة بالمئات في الضفة    سرائيللعبور الحواجز العسكرية اإل   

والنظام الجديد سيمكن قوات االحتالل من إحكام  .جنوب الخليل بالعبور عبر الحاجز مستخدماً بصمة يده
لبيانات الشخصية لكل فلسطيني؛ والمتصلة بالحواجز،      السيطرة على عبور الفلسطينيين من خالل قاعدة ا       

ورفض باراك بهذه المناسبة إزالة أي حاجز عـسكري بحجـة            .حيث تسمح بتعقب النشطاء الفلسطينيين    
سمح بإقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية تخلـق فـرص            ست إسرائيل"لكنه قال أن    . الدواعي األمنية 

ولـم  ". يةإسـرائيل عمل آلالف الفلسطينيين بتمويل أجنبي وكانت إقامتها متوقفة بسبب اعتبارات أمنيـة             
 .يوضح كيفية دفع هذه المشاريع أو موعد إقامتها

  ٢٥/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

  
  صواريخ ترفض جهاز ليزر أمريكيا مضادا للإسرائيل .٢٧

 جهاز ليزر أميركياً مضاداً للصواريخ لضعف أدائه في مواجهـة الـصواريخ             إسرائيلرفضت  : وكاالت
إلسـقاط  " القبة الحديدية "ية المملوكة للدولة نظاماً تطلق عليه       سرائيلوتطور شركة رافائيل اإل   . الفلسطينية

من غير المتوقع أن يبدأ عمل      الصواريخ الفلسطينية التي تطلق من غزة باستخدام صواريخ صغيرة لكن           
وفي مسعى إليجاد إجراء مؤقت إلى أن يكتمل ذلك النظام توجه المدير العام  .٢٠١٠هذا النظام قبل العام 
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لوزارة الدفاع بنحاس بوخريس إلى الواليات المتحدة األسبوع الماضي إلعادة تقييم جهاز نوتيلوس وهو              
 .ر الصواريخ وقذائف المورتر وهي في الجوي أميركي يستخدم الليزر لتفجيإسرائيلمنتج 

  ٢٥/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   أولمرت تقرر تدشين أكبر موقع إنترنت يهوديحكومة .٢٨

ي قرر تدشين سرائيلفي عددها الصادر أمس أن ديوان رئيس الوزراء اإل" هآرتس"ذكرت صحيفة : غزة
 أن إلىوأشارت الصحيفة،  .ي العالمموقع انترنت ضخم يتضمن كل المعلومات الممكنة عن اليهود ف

اجتماعاً في مكتب أولمرت برئاسة سكرتير الحكومة عوفيد يحزقيل، وبمشاركة منظمات يهودية عالمية 
ونقلت الصحيفة عن يحزقيل قوله إن الهدف من تدشين هذا .  حيز التنفيذإلىللتباحث حول إخراج القرار 

وسيصدر الموقع باللغتين العبرية . يهود في أرجاء العالم والإسرائيلالموقع هو لتعزيز العالقة بين 
  .واإلنجليزية

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 

  بالتخابر مع حزب اهللا" يإسرائيل" ضابط اتهام .٢٩
" يإسـرائيل "أمس، بالكشف عن توجيه اتهام لـضابط        " يةسرائيلاإل"سمحت الرقابة العسكرية     :آي.بي.يو

حركات للجيش لحزب اهللا وتسهيل تهريب المخدرات إلـى الكيـان       بتهمة التخابر وتمرير معلومات عن ت     
اعتقلت قبل شهر   " يةسرائيلاإل"االلكتروني أن الشرطة    " يديعوت أحرونوت "وذكر موقع   . مقابل مبالغ مالية  

 وضابطاً في الخدمة الدائمة في الجيش، بتهمة تهريب مخدرات من لبنـان إلـى               ٤٨اثنين من فلسطينيي    
  . جرة بهاوالمتا" إسرائيل"

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   خصوصاً في لبنانتحذر من مشاريع التوطينالحقوقية مؤسسة شاهد  .٣٠

 في لبنان،   من مشاريع توطين الفلسطينيين خصوصاً    ) شاهد(اإلنسان  حذرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق     
 عـن التجاذبـات     انية، بعيـداً  لى التعامل مع الالجئين الفلسطينيين من ناحية إنس       إداعية في الوقت نفسه     

ـ  وكالة األنبـاء األلمانيـة       هما كشفت ها   بيان قد ذكرت في  و. السياسية الداخلية  ن أن  مـؤامرة تـوطين       م
المؤسسة من جهـة    وأكدت  . الفلسطينيين قيد اللمسات األخيرة، شارحة مراحل وبرامج لتحقيق هذه الغاية         

الفلسطينيين حقوقهم وفق الشرعية الدولية لحقـوق   مع منح  أن حق العودة ال يتعارض اطالقاً     أخرى على 
، كمـا    وتكـراراً  الفلسطينيين في لبنان يرفضون التوطين وقد أعلنوا ذلك مراراً        مشددة على أن    . االنسان

أن التوطين كقرار سياسي    هو  القضية المحسومة بهذا الخصوص     ولفتت إلى أن    . يرفضه اللبنانيون أيضا  
  .، ألن الخيارات المتاحة أمام الفلسطيني باتت ضيقة جداجير وارد جداًيعتبر من المحرمات، لكن الته

  ٢٤/٣/٢٠٠٨ مؤسسة شاهد لحقوق االنسان
  

  غالبية الغزيين يؤيدون تهدئة شاملة: استطالع .٣١
جراه مركز أبحاث المستقبل فـي      نتائج استطالع جديد للرأي ا    أن  : غزة من   ٢٥/٣/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
 الفلسطينيين يؤيدون تهدئة متبادلة مع      من% ٥٢,٥ أنأظهرت   ، الجاري  الشهر ١٦ و ١٣ بين   ى جر غزة

 ووقف الحصار وفـتح المعـابر       إسرائيلمن الغزيين تهدئة شاملة مع      % ٩٠في حين أيد نحو     ،  إسرائيل
وفيمـا تجـدر    . ن تكون التهدئة بـضمانات دوليـة      أ% ٣٤,٢ضل  فيما ف ية،  سرائيلووقف االعتداءات اإل  

 أظهـرت النتـائج   . التهدئـة إسرائيليؤيدون تصعيد المقاومة في حال لم تلتزم    % ٦٣,٧أن  اإلشارة إلى   
  .ارتفاعاً في شعبية حماس التي تحكم القطاع منذ حزيران الماضي
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 أعدته وحدة الدراسـات التجاريـة       اًاستطالعأن  : غزة من   ٢٤/٣/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية     وأوردت
 أن التهدئة حازت علـى      ت نتائجه كشف،  مهنية والتطبيقية بغزة  واستطالعات الرأي بكلية مجتمع العلوم ال     

يـرون أن الطـرف     % ٥١منهم، كما أظهر أن     % ٣٩ هامن المستطلعة آراؤهم بينما رفض    % ٦١تأييد  
 كمـا   .كثر استفادة هو األ أن االحتالل   % ٣٩ بينما رأى    ،األكثر استفادة من التهدئة هو الجانب الفلسطيني      

عن اعتقـادهم   % ٩٠ن الفصائل ستلتزم بالتهدئة، وفي ذات الوقت أعرب         عن اعتقادهم با  % ٦٦أعرب  
أن الطرف المصري سيفشل فـي الوسـاطة إلنجـاح          % ٦٠ وقد رأى  .ن االحتالل لن يلتزم بالتهدئة    أب

حول فرص نجاح الحوار الفلسطيني الداخلي       أما   .ذلك سينجح في    هيرون بأن % ٤٠التهدئة، في حين أن     
% ٤٩أن التهدئة لن توفر فرصة لنجاح الحوار الداخلي، في حـين أظهـر   % ٥١ ىأ ر ، فقد   بعد التهدئة 

 هـا أن% ٧٠حول تأثير التهدئة على فك الحصار وفتح المعابر فقـد رأى             أما   .لذلكقد توفر فرصة    ها  أن
أنه لن يتغير شيء    % ٢٠ستؤدي إلى فك الحصار وفتح المعابر بشكل جزئي، في الوقت الذي اعتبر فيه              

  .أن التهدئة ستؤدي إلى فك الحصار وفتح المعابر بشكل كلي% ١٠قال  بينماصعيد، هذا العلى 
 أعتبروا أن% ٤١,٣ نأأظهرت أن نتائج االستطالع  :من غزة ٢٥/٣/٢٠٠٨الغد األردنية  في وجاء

 ما انعكس ايجابياً على ،نتائج العملية العسكرية االخيرة في شمال قطاع غزة، كانت لصالح حماس
أنها لم تكن في صالح % ٢٦,٣ في حين اعتبر، إسرائيلأنها كانت لصالح % ٢٣,٤ عتبرفيما أ، تهاشعبي
حول دعم الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة للفصائل الفلسطينية بناء على موقفها من األحداث  أما .أحد

 حركة الجهاد، ونالت %٣٠,٣ حركة فتح علىفي حين حصلت حماس، % ٤٣,٤ فقد أيداألخيرة، 
   .جميع مواقف الفصائل الوطنية% ٩,٢فيما دعم ما نسبته ، %٦,٧

  
  نقاذ وطنيإ٪ مع حكومة ٧٣,٥يؤيدون حل التشريعي ومن الفلسطينيين ٪ ٥٤,٣: استطالع .٣٢

 للرأي  جرى مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية استطالعاً          أ :نابلس
وقد بينت النتـائج أن     . دات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية     العام تناول آراء الشارع في المستج     

  عـارض  ، بينمـا  "إسـرائيل "استمرار المفاوضات السياسية بين السلطة الفلـسطينية و       يؤيدون  % ٤٨,٣
، "إسرائيل"قيام الفصائل الفلسطينية بإطالق الصواريخ من قطاع غزة على          % ٥٥,١أيد   و .ذلك% ٤٩,٤
 معنية بوجود سالم مع الـسلطة       "إسرائيل" بأن   عن اعتقادهم % ١١ وقد أعرب    .%٤١,٨  عارضها بينما

 ومن جهـة    . عكس ذلك  نيعتقدو% ٨٠,١ية األخيرة في قطاع غزة، في حين أن         سرائيلبعد العمليات اإل  
 .عودة الحوار بين الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا والحكومة المقالة في قطاع غزة            % ٨٤,٣أيد  أخرى فقد   

بـأن  % ٤١,٥يعتقـد    وفي المقابل    .أن فتح معنية بشكل جدي في الحوار مع حماس        % ٤٥,٩عتبر  كما ا 
قول بعض المسئولين فـي     % ٣٦,٥أيد   إلى ذلك فقد     . أيضاً حماس معنية بشكل جدي في الحوار مع فتح       

 ورأى  .إسـرائيل السلطة الفلسطينية بأن سبب حصار قطاع غزة هو استمرار إطالق الصواريخ علـى              
 ستوقف عدوانها على قطاع غزة لو أوقفت فصائل المقاومة إطالق الصواريخ من             "إسرائيل" أن   %١٤,٦

 معنية بهدنة   "إسرائيل"أن  % ٢٤,٩ ومن جهة أخرى اعتبر      .عكس ذلك % ٧٨,٨  رأى جانب واحد، بينما  
 وعلـى   ."إسـرائيل "أن حماس تسعى إلعالن هدنة مع       % ٤١,٦، بينما اعتبر    مع حماس في قطاع غزة    

أيـد   في حـين     .أنه باإلمكان في الوقت الحاضر تشكيل حكومة وحدة وطنية        % ٤٥,١يعتقد   آخر   صعيد
أن حماس تسعى باتجاه تشكيل دولة مستقلة فـي         % ٣٦,٥ وقد رأى    .تشكيل حكومة إنقاذ وطني   % ٧٣,٥

 . تسعى باتجاه تشكيل دويلة في قطاع غزة واالرتباط مع مـصر           هاأنيرون  % ٢٩,٩ إال أن    .قطاع غزة 
إجـراء  % ٦٢,٨يـد   ، كما أ  حل المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي    % ٥٤,٣أيد   جهة أخرى فقد     ومن

أنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسـية المقبلـة،        % ٧٩,٦ وقد أفاد    .انتخابات رئاسية فلسطينية مبكرة   
ن أفـاد   سيعطون أصواتهم لمرشح فتح، في حي     أنهم  % ٣٥,٥أكد  ومن بين الذين أفادوا بأنهم سيشاركون       

أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات     % ٧٩,٦ كما أن    .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حماس    % ١٦,٩
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سيعطون أصواتهم لمرشح فتح، فـي حـين أفـاد          أنهم  % ٣٦,٧ أفاد   هؤالءالتشريعية المقبلة، ومن بين     
% ٤٠,٤توقع   اآلن   ةفي حالة إجراء انتخابات تشريعي    و. أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حماس    % ١٨,٦

 من جهة أخرى وبغـض النظـر عـن شـرعية            .فوز حماس % ٢٠,٨، بينما توقع    افوز حركة فتح فيه   
% ٢٣,٥أيـد   ، بينمـا    السياسة العامة للحكومة برئاسة فيـاض     % ٤٦,١ أيد   الحكومة أو عدم شرعيتها،   

 الـسالح   أن يكـون  % ٦٠,٤  على صعيد آخر   أيدبينما    . السياسة العامة للحكومة برئاسة إسماعيل هنيه     
  .الفلسطيني بيد أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية فقط

  ٢٥/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

  يا لتشييد وحدات استيطانية شمال القدسإسرائيلعكرمة صبري يدين مخططا  .٣٣
قامة مخطط جديد لتشييد وحدات سكنية حديثة في إاستنكر الشيخ عكرمة صبري : القدس المحتلة

ية خالل منتصف العام سرائيل شمال مدينة القدس باشراف وزارة االسكان اإل،مستوطنة نيفي يعقوب
ن البناء سيتم في ارض خضراء تدعى ياعر مير، وهي غابة حرشية تقع شمال شرق أوضح أو .الحالي

  .المستوطنة على مقربة من مسار الجدار الفاصل
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   توقيع فلسطيني على المصالحة الداخليةربع مليونالحملة اإلعالن عن مواصلة  .٣٤

أعلن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات انه يواصـل جمـع ربـع              : أمين أبو وردة   -نابلس  
مليون توقيع فى الضفة الغربية وقطاع غزة على برنامج المصالحة الوطنية التي أطلقها من خالل حملته                

مدير المركز في الضفة أن المتطـوعين مـازالوا يجمعـون           حمد ابو عايش    أوأشار   .الشعبية للمصالحة 
  .التوقيعات من منذ مطلع الشهر الحالي بهدف الوصول الى نصف مليون توقيع

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   بطرح قضية أبنائهم أمام القمة العربيةعباسأهالي األسرى يطالبون  .٣٥
رح قضية أبنائهم أمام القمة العربية المقـرر        طالب أهالي األسرى، أمس، الرئيس عباس بط       :حسن جبر 

ا خالل االعتصام األسبوعي في باحة اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينـة            ودع كما   .عقدها في دمشق  
  .غزة، إلى تفعيل العمق العربي الداعم لقضية األسرى

  ٢٥/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  احتجاجاً على الحصار في غزة يةمسيرات كشفتنظم وزارة التربية والتعليم العالي  .٣٦
 بالحصار وأثـره    اًدينظمت وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة غزة، أمس، مسيرات كشفية تند           : غزة

  .على المسيرة التعليمية وأهالي القطاع
  ٢٥/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  ي ألطراف خانيونسإسرائيلاستشهاد مدني فلسطيني في توغل  .٣٧

لت قوات االحتالل مواطنا فلسطينيا حينما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عـشوائي             قت: ألفت حداد 
ية إسـرائيل عدة اليات عسكرية    ، خالل توغل    تجاه منطقة ابو ظاهر فى مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة         

وأوضحت المصادر ان األطقم الطبية تعرضت إلطالق نار كثيف من قبل قـوات             . فى المنطقة المذكورة  
  .الشهيدحتالل ولم تتمكن من انتشال جثة اال

  ٢٤/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   بتهمة التهجم على الحكومةإرجاء محاكمة رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة في غزة .٣٨

أرجأت محكمة صلح غزة محاكمة رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة الصادرة في رام اهللا حافظ               : غزة
وتتهم النيابة العامـة     .برر طلبه بعدم اطالعه على ملف القضية       الذي   هالبرغوثي بناء على طلب محامي    

قـد  و. التابعة للحكومة المقالة البرغوثي بتهم عدة منها القذف ونشر مطبوعات مسيئة ألعضاء الحكومة            
على حماس أن تدرك أنه ال يمكـن حجـب رأي           "ن  أ في غزة منير أبو رزق       الصحيفةقال مدير مكتب    

  ." منع توزيع صحيفة أو اعتقال صحافي أو غيرها من االنتهاكاتسياسي أو معلومة من خالل
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
   لمواجهة أزمة المياه المتوقعة خالل الصيف فلسطينيةالدعوة إلى وضع خطة طوارئ .٣٩

دعا أيمن الرابي، المدير التنفيذي لمجموعة الهيدرولوجيين، أمس، إلـى وضـع خطـة               :سائد أبو فرحة  
 المياه المتوقعة خالل الصيف المقبل، في ضوء شـح مـوارد الميـاه الحاليـة،                طوارئ لمواجهة أزمة  

أن الميـاه   وقد بـين    .يينسرائيلوالتوقعات بخفض كميات المتوقعة المزودة للجانب الفلسطيني من قبل اإل         
من كمية المياه المتاحة للجانب الفلسطيني، وبالتـالي فـإن          % ٥٥ تبلغ   إسرائيلالتي يجري شراؤها من     

نوه إلـى أن     كما   .فاض منسوب المياه بفعل الجفاف وقلة األمطار، سيؤثر على مصادر المياه الذاتية           انخ
من التجمعات الفلسطينية غير مخدومة بالمياه، مشيرا إلى أن هذه التجمعات ستعاني بدورها،             % ٢٥-٢٠

يهـا بـسبب    جراء عدم تمكنها من جمع كميات كبيرة من األمطار، وصعوبة وصول صهاريج الميـاه إل              
أشار إلى ارتفاع كلفة المياه بالنسبة لجانب كبيـر مـن العـائالت              فيما   .يةسرائيلالحواجز والمعيقات اإل  
في غالبيـة دول    % ٥من دخلها الشهري، بينما ال تتجاوز هذه النسبة         % ٤٠-٣٠الفلسطينية، لتصل إلى    

  .العالم
  ٢٥/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  بالتوقف عن خلق وقائع تضر بالسالم" إسرائيل"ب األردني يطال الخارجيةوزير  .٤٠

عن خلق " إسرائيل"صالح الدين البشير على ضرورة توقف األردني أكد وزير الخارجية :  بترا-عمان 
وقائع جديدة على األرض من شأنها التأثير على مفاوضات الوضع النهائي وفي مقدمة ذلك وقف النشاط 

لجنة الشؤون "أمس، وفد مساعدي أعضاء مجلس النواب األميركي وشدد خالل استقباله، . االستيطاني
على ضرورة االستمرار في بذل الجهود على كافة المستويات من أجل ضمان استثمار " الخارجية

الفرصة المنبثقة عن مؤتمر أنابوليس للسالم للتوصل إلى اتفاق سالم يكفل إقامة الدولة الفلسطينية 
والمتصلة جغرافيا، وذلك وفقا لما اتفق عليه في مؤتمر أنابوليس وحسب ما تنص المستقلة والقابلة للحياة 

وأكد على . عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبنود خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية
أهمية تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وتمكينهم من تجاوز معاناتهم اإلنسانية، داعيا إلى 

  .ورة تخفيف القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطينيضر
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  "إعالن صنعاء"إسالميو األردن يحذرون من إفشال  .٤١

أعلنت الحركة اإلسالمية في األردن دعمها إلعالن صنعاء، محذرة من إفشاله، بتغلب العامل : عمان
 والتئام الجروح، منوهة إلى تصريحات نائب الرئيس الخارجي على صوت الحكمة الداعي إلى الوحدة

وقال مسؤول الملف الفلسطيني في الحركة . األمريكي ديك تشيني التي حرض خاللها على المقاومة
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حكمت الرواشدة إن أي اتفاق ال يلتزم أطرافه بحماية المشروع الفلسطيني من االختراق ويأخذ باالعتبار 
  .ون ضحية تالعب اإلرادة الصهيوأمريكيةاستقالل القرار الفلسطيني سيك

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يةسرائيلالمتهمون في خلية حماس ينفون تصوير مواقع عسكرية والسفارة اإل: األردن .٤٢

أنكر خمسة أردنيين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة للمرة األولى، أمس، في قضية :  نبيل غيشان-عمان 
ية ومواقع عسكرية أردنية لمصلحة حركة حماس، بهدف تنفيذ سرائيلفارة اإل، تصوير الس"خلية حماس"

ونفوا تهمتي الحصول على أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على سالمة الدولة، . هجمات
وحيازة سالح ناري من دون ترخيص قانوني اللتين وجههما لهم المدعي العام، مؤكدين أنهم غير 

ة أمن الدولة السير في إجراءات المحاكمة بعد ردها اعتراض وكالء الدفاع عن وقررت محكم. مذنبين
  . المتهمين وطعنهم بعدم اختصاصها النظر في القضية

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  المركز الوطني لحقوق اإلنسان األردني ينتقد قرار سحب الجنسية بموجب فك االرتباط .٤٣

ق اإلنسان في األردن، في تقريره السنوي الذي تضمن قال المركز الوطني لحقو:  طارق الفايد-عمان 
انتقادات غير مسبوقة، أن المزيد من قرارات سحب جوازات السفر وبطاقات األحوال المدنية اتخذت 
استنادا إلى تعليمات فك االرتباط وبشكل أدى إلى تجريد الضحايا من الجنسية األردنية خالفا ألحكام 

قرارات سحب الجنسية مخالفة صريحة للدستور وينتج عنها إهدار لحق واعتبر التقرير أن . الدستور
إنساني مهم للعديد من األشخاص رغم ارتباطهم الوثيق بالدولة وتقييد لحرية التنقل وحرمان من العمل 

  .وكسب الرزق
  ٢٥/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 مستمرة مفاوضات األسرى ية على لبنان لم تعد نزهة وسرائيلالحرب اإل: اهللا نصر .٤٤

مناسبة مرور أربعين يوما ب ألقاها في كلمة ،اهللا  العام لحزب اهللا السيد حسن نصراألمين أعلن: بيروت
لم تعد نزهة، ولم تعد " على لبنان "يةسرائيلاإل"ن الحرب أ ،على اغتيال القائد العسكري عماد مغنية

عن اغتيال مغنية و. " تتخذه بسهولةأن "إسرائيل"الحرب قراراً تستطيع القيادات السياسية والعسكرية في 
 مؤكدا في الوقت "سيعاقب القتلة ونحن نختار الزمان والمكان والعقاب وطريقته ووسيلته"اهللا  قال نصر

 مقلال من احتماالت "إسرائيل" ضد " سنعمل على فتح الجبهة في الجنوببأنناال يعني " ذلك إننفسه 
 : كما أكد نصر اهللا على استمرار العمل لتحرير األسرى قائال.االحرب المفتوحة التي كان هدد بها سابق

  ". األسرىلم نوقف المفاوضات حول تبادل "
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  معبر رفح سيفتح قريباً: مصريةمصادر  .٤٥

رجحت مصادر مصرية مطلعة، أن يتم فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مطلع  :غزة
 أبريل وذلك ضمن االتفاق الذي تم مؤخرا بين عدة أطراف مرتبط بالتهدئة والذي /الشهر القادم نيسان

وقالت  ".يسرائيلاإل"من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبا بعد ورود إشارات إيجابية من الجانب 
إن مصر بدأت بإعادة ترميم الجانب المصري من معبرها لتجهيزه الستقبال المسافرين ليكون "المصادر، 

أن موضع المعبر تم االتفاق عليه بشكل كامل ما بين كافة األطراف "، مضيفة "جاهزا في حال فتح المعبر
وأوضحت  ".برعاية مصرية شريطة أن يكون متزامنا مع التهدئة التي يتم وضع اللمسات األخيرة عليها
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 وحسب االتفاق فان أن اتفاق المعبر جاهز وسيعمل فور االنتهاء من موضوع التهدئة، مشيرة إلى أنه
الرئاسة الفلسطينية تجهز قائمة بأسماء ضباطها وعناصرها الذين سيعملون في المعبر والذين من المتوقع 

سيكون عناصر "وأضاف  .أن يكونوا ممن هم موجودين في قطاع غزة وممن يتمتعون بسمعة طيبة
صل عدد من الدبلوماسيين ورجحت المصادر أن ي .الرئاسة داخل المعبر مع المراقبين األوربيين

المصريين من القاهرة لعودة الدوام في السفارة المصرية في غزة والتي غادرتها البعثة الدبلوماسية بعد 
الحسم العسكري، من اجل عمل التسهيالت لمن يرغب في السفر إلى مصر وإخراج التأشيرات الالزمة 

األطراف، فأشارت المصادر إلى أن أحد وحول التهدئة التي الزالت قيد الدراسة من كافة  .لهم
  .االقتراحات هو أن تكون بشكل مؤقت في قطاع غزة لفترة زمنية بسيطة ثم تنسحب على الضفة وغزة

 ٢٤/٣/٢٠٠٨قدس برس 
  
  "إسرائيل"الحكومة ال تصدر الغاز الطبيعي إلى :  المصريةون القانونيةؤ الشوزير .٤٦

لمجالس النيابية المصرية أن الحكومة ال تقوم بتصدير الغاز مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية وا.أكد د
في هذا الشأن، وأوضح أن ما يتم تصديره من " إسرائيل"، وأنها لم توقع اتفاقية مع "إسرائيل"الطبيعي إلى 

يتم عن طريق تعامل شركات بعضها مع بعض، وأن دور الدولة ينحصر " إسرائيل"الغاز الطبيعي إلى 
وأشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي تجري مراجعتها كل فترة عن طريق قطاع . النقلفقط في مد خطوط 

البترول، وذلك لتعديل األسعار، وأنه من المتوقع أن تتم زيادتها في ضوء ارتفاع األسعار العالمية، 
اح موضحا أن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة العقد، وال يتم اإلفص

جاء ذلك في رد شهاب في مجلس الشعب، أمس، على عدد من طلبات . عنها إال بموافقة الطرفين
" إسرائيل"اإلحاطة التي تقدم بها بعض النواب إلى الحكومة حول توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى 

أمس، مناقشات وكان مجلس الشعب قد شهد، .  دوالر لكل مليون وحدة حرارية١،٥بأسعار ال تتعدى 
، واالستفادة "إسرائيل"ساخنة حول تلك القضية، حيث طالب األعضاء بضرورة وقف تصدير الغاز لـ

منه في الصناعات المصرية لتقليل أسعار تكلفة المنتجات، كما انتقد النواب رفض الحكومة اإلفصاح عن 
  . الطبيعية المصريةشروط تصديره، وأكدوا حق المجلس في إقرار أي اتفاقية لتصدير الثروات

 ٢٥/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
   شاحنة مساعدات من أطباء مصر للشعب الفلسطيني٢٦٠ .٤٧

أعلنت لجنة اإلغاثة اإلنسانية في نقابة أطباء مصر أنها تمكنت منذ إعادة فتح المعابر مع : القاهرة
لغذائية بالتنسيق مع الهالل  شاحنة محملة بالمواد اإلغاثية الطبية وا٢٦٠األراضي الفلسطينية من إدخال 
 ماليين جنيه من تبرعات الشعب المصري ألعمال اإلغاثة التي تنفذها ١٠األحمر المصري، بتكلفة بلغت 

  .اللجنة
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  واألمريكي " يسرائيلاإل" في القاهرة لمقاومة االحتاللين مؤتمر .٤٨

صرية، أن المؤتمر السنوي السادس للحملة الدولية أعلن عدد من قيادات حركات شعبية م: القاهرة
لمقاومة االحتالل الصهيوني واألمريكي سيبدأ أعماله الخميس المقبل بمقر نقابة الصحافيين وبمشاركة 
ممثلين لألحزاب والتيارات السياسية واللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وعشرات من 

إضافة إلى عدد كبير من رموز مناهضة العولمة ومعارضي الشخصيات العامة المصرية والعربية، 
  .السياسة األمريكية والعدوان الصهيوني في مختلف دول العالم

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  نائب الرئيس األمريكي يبدي تشككا في تحقق المصالحة بين فتح وحماس .٤٩

الثنـين، انـه ال يعتقـد أن الـرئيس          قال ديك تشيني نائب الرئيس األمريكي، أمس ا       :  رويترز -القدس  
الفلسطيني محمود عباس سيوافق على المصالحة مع حماس ما لم تتنازل الحركة عـن الـسيطرة علـى                  

ي ايهـود   سـرائيل وكان تشيني يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع مع رئـيس الـوزراء اإل            . قطاع غزة 
تيجة التي توصلت إليها من خالل الحديث       وقال تشيني، الذي توجه إلى أنقرة في وقت الحق، الن         . أولمرت

مع القيادة الفلسطينية هي أنها وضعت شروطا مسبقة البد من تنفيذها قبل أن توافق على المصالحة بمـا                  
  .في ذلك إلغاء كامل لسيطرة حماس على غزة

  ٢٥/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  " إسرائيل" تهدف لتدمير إرهابيةحماس منظمة : باراك أوباما .٥٠

دان المرشح الديمقراطي لالنتخابات األمريكية باراك أوباما قيام الكنيسة التـي           :  حنان البدري  -واشنطن  
ينتمي إليها، بنشر مقال للقيادي في حماس موسى أبو مرزوق، كانت جريدة لوس انجلـوس تـايمز قـد                   

ن موقفه مـن    ورد أوباما على مطالبات عدد من المنظمات اليهودية األمريكية بشأ         . نشرته العام الماضي  
حماس منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتـل أبريـاء كثيـرين           "حماس، بالقول عبر البريد االلكتروني إن       

، وأنا أؤيد أن تلتزم حمـاس بقبـول شـروط المجتمـع الـدولي لالعتـراف                 "إسرائيل"وتهدف لتدمير   
بق له أن دافع بشدة عـن       وس". ، ونبذ العنف وااللتزام باالتفاقات السابقة، قبل أن نعترف بها         "إسرائيل"بـ

  .في قطاع غزة، بذريعة الرد على الصواريخ" يةسرائيلاإل"المحرقة 
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بدولة مستقلة وآمنة: البرلمان األوروبي .٥١

ني في إقامة دولتـه     أكدت لويزا مورغنتيني، نائبة رئيس البرلمان األوروبي، حق الشعب الفلسطي         : نابلس
 عامـا مـن االحـتالل والظلـم،     ٤٠انه يكفيـه  : المستقلة والعيش بحرية وسالم وأمن واستقرار وقالت 

وأوضحت أنها تتطلع إلى عالم مفتوح ال تفصله حدود وال حواجز وأعربت عن خجلها لمـا تـراه مـن                    
غرافية مفصولة عن بعضها    تقطيع أوصال الشعب الفلسطيني الن الفلسطينيين أصبحوا يعيشون في بقع ج          

. جاء ذلك خالل محاضرة لها في جامعـة النجـاح بنـابلس            .البعض وال يستطيعون التواصل فيما بينهم     
وأكدت مورغنتيني أنها رأت الدمار والخراب اللذين تسببا بهما االحتالل للفلسطينيين من خالل مصادرة              

  . لى الحواجز المنتشرة في كل مكانأراضيهم وإقامة مستوطنات غير قانونية عليها باإلضافة إ
 ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  بمشاركة مجموعات برلمانية مسيحية" إسرائيل"تظاهرة تأييد عالمية لـ: واشنطن .٥٢

، هي األولى من نوعها، بمشاركة      سرائيلتنظم في شهر أيار المقبل في واشنطن، تظاهرة تأييد عالمية إل          
وسيعبر . ات سياسية من دول عديدة في أوروبا وأميركا وأفريقيا      مجموعات برلمانية مسيحية تضم شخصي    

ومن المفترض أن يعقد، هذا      ".إسرائيل"المشاركون في التظاهرة عن تأييدهم وتعاطفهم الصريح مع دولة          
ـ         لتطـوير العالقـات مـع      " يإسرائيل"األسبوع، لقاء تحضيري في واشنطن بمشاركة اللوبي البرلماني ال

االتحـاد  "ات المسيحية في العالم، برئاسة النائب اليميني المتطرف بيني ألون، كتلـة             الطوائف والمجتمع 
وتحدث النائب ألـون عـن      . ، ونظيره، داخل مجلس النواب األميركي، في العاصمة األميركية        "الوطني

ـ إسرائيل، من أعضاء اللوبيات المسيحية من أجل        "المسيحيين الصهيونيين " سالح إسـتراتيجي مـن     "، ك
 إلـى   إسـرائيل عندما أنقل مركز الثقل من      : وأردف ألون ". إسرائيل"في مواجهة أعداء    " رجة األولى الد
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في الواليات المتحدة يوجد لي أكثر من نصف أعضاء كـونغرس           "سأقول عندئٍذ   " المسيحيين الصهيونيين "
 ذلك إنجازاً مهمـاً     نفس الشيء بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وكندا، وأنا أرى في        .  صهيونيين وليسوا يهوداً  

  ".سرائيلجداً إل
  ٢٣/٣/٢٠٠٨ي سرائيلالمشهد اإل

  
  وال يؤسس لحوار... يكسر حاجزاً نفسياً" إعالن صنعاء" .٥٣

  حلمي موسى  
بين حماس وفتح آماالً ومخاوف لدى الكثيرين من الفلسطينيين، الذين يرون بغضب            " إعالن صنعاء "يثير  

ئدين أوصل القضية الفلسطينية إلى قعر التدهور في نظر أهلها          كيف أن الصراع بين هذين الفصيلين الرا      
  . من الفلسطينيين والعرب، وأضعف تعاطف الكثير من القوى األجنبية معها

وال ريب أن هذا اإلعالن كسر، من الناحية العملية، حاجزاً نفسياً وقف حتى اآلن حجـر عثـرة أمـام                    
ومع ذلك، فإن ردود الفعل الداخلية حـول        . وطني شامل استئناف الحوار بين الطرفين، ومنع قيام حوار        

اإلعالن يظهر أن التقدم الذي تحقق بإزالة هذا الحاجز النفسي، قد ال يجد ترجمة عملية له، على األقـل                   
فالحوار الفلسطيني الداخلي لم يعد منذ أمد حوارا داخليا، بقدر ما فرض عليه أن يكـون                . في وقت قريب  

كما أن ضعف الطرفين    . ى معسكرين متصارعين على الصعيدين اإلقليمي والدولي      بين طرفين ينتميان إل   
الفلسطينيين في المعادلتين اإلقليمية والدولية، ال يمنحهما الكثير من االستقاللية في اختيار سبل التواصـل               

ق فلسطيني  أو االتفاق، ولهذا السبب فإن ما جرى في صنعاء يدفع لالعتقاد بأنه بقدر ما يشكل فاتحة تواف                
  . بقدر ما يظهر ضعف العامل الداخلي

أرادت القيادة اليمنية العتبارات كثيرة، وليست للمرة األولى، المساهمة في خلق توافق فلسطيني، ولهـذا               
احتضنت العاصمة اليمنية منذ سنوات الكثير من جوالت الحوار بين حمـاس وفـتح، أو بـين حمـاس                   

 صنعاء، على األقل في اآلونة األخيرة، وكأنهـا الجهـة الوحيـدة             وبدت". منظمة التحرير الفلسطينية  "و
ولكن ذلـك ال  . القادرة على جمع الفلسطينيين من دون أن تحسب على أي من محوري الصراع اإلقليمي             

  . يعني أن الطرفين الفلسطينيين تصرفا على أساس اإليمان بضرورة التوصل إلى حل وسط معقول بينهما
د الفلسطيني الممثل لمنظمة التحرير للتفاوض مع حماس، نوعاً من الشرك المنصوب            فقد كان اختيار الوف   

وربمـا  . للشعب الفلسطيني وبين الحركة   " الكيان المعنوي "للحركة اإلسالمية، إلظهار أن الحوار قائم بين        
لهذا السبب أصرت حماس على التعامل مع هذا الوفد وكأنه غير قائم، بحيث حصرت تركيزهـا علـى                  

  . ثل فتح في الوفد وهمشت دور اآلخرينمم
واعتمد سلوك حماس هذا على اقتناع لدى قيادتها، جرى التعبير عنه أكثر من مرة، بأن فـتح وحمـاس                   

وبصرف النظر عن مدى صحة هذه االقتناع، فإن        . من الشعب الفلسطيني  "  في المئة  ٩٦أكثر من   "تمثالن  
ومن البديهي أن هذا لم يكن ليقـود        .  أوصل إلى اتفاق مكة    هذا التكتيك هو في الواقع استمرار لذاك الذي       

منطقياً إلى أكثر من شراكة بين الطرفين، تكفل لحماس ثقالً مرجحاً ويوفر لها منطلقاً إلعالن أنها كانت                 
  . على حق في مواضع الصراع السابقة

اإليحـاء بـأن الفـصائل      وبديهي أن من اختار الوفد المفاوض بالطريقة التي كان عليها، أراد من ناحية              
ويمكـن لمـن يعـرف      . الفلسطينية في منظمة التحرير تقف جميعها إلى جانب فتح في مواجهة حماس           

أبجديات العمل الفلسطيني، وموقع الفصائل الفلسطينية في صنع القرار، أن يرى ابتعاد هذا التشكيل عـن                
 شكل ضعيف المحتوى عـاجز عـن        فمنظمة التحرير بتكوينها الحالي ليست أكثر من      . الجدية في الحل  

فالمنظمـة،  . الفعل الناجع، واألهم أنه ليست هناك أي نوايا حقيقية إلصالح هذه المنظمة أو تفعيل دورها              
برغم تاريخها وعدم استنفاد دورها، تعجز ألسباب بنيوية وتنظيمية عن أداء الدور التاريخي المرصـود               

اء ازدواجية التعاطي معها في كل ما يتعلق بالـسلطة          لها، بسبب إفراغها المتواصل من المضمون، وجر      
  . الفلسطينية
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يشهد، " إعالن صنعاء "وفي جميع األحوال، فإن تضارب المواقف في السلطة الفلسطينية إزاء الموقف من             
فهناك في فتح مـن يـؤمن       . ليس فقط على حجم الخالف داخل هذه السلطة، وإنما عن استمراره وتعمقه           

ح والتحاور مع حماس، بهدف حماية ما تبقى من مصالح وطنية فلـسطينية، ولكـن               بحق بوجوب التصال  
هناك في فتح والسلطة من يرى أن ال مصلحة البتة في التحاور مع حماس، وبالتـالي ينبغـي تعزيـز                    

  . الصراع معها بقصد إلحاق الهزيمة بها
ح في المجلس التشريعي عزام     فقد وافق رئيس كتلة فت    . ويبدو أن هذا الخالف ظهر على أشده في صنعاء        

الذي اقترب من موقف حماس من المبادرة اليمنية أكثر مـن اقترابـه مـن               " إعالن صنعاء "األحمد على   
وقد يكون هناك من فهم أن االقتراب في الشكل من موقف الحركة اإلسـالمية قـد                . موقف قيادة السلطة  

  . الذي تضمنته المبادرة اليمنيةيقود في الجوهر إلى اقتراب حماس من موقف فتح تجاه الحل 
ولكن ليس هناك من يعرف بدقة موازين القوى بين األطراف الفاعلة في فتح والـسلطة، بحيـث يقـدر                   

فما أن تم اإلعالن عن اتفاق صنعاء، الذي رأى في المبـادرة            . احتماالت نجاح المبادرة اليمنية أو فشلها     
ربة من الرئاسة الفلسطينية إلى إعالن أن المبادرة للتنفيـذ          اليمنية إطاراً للحوار، حتى بادرت القوى المق      

بل إن المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، نمر حماد، سارع للقول بأن االتفاق تم              . وليست للحوار 
من وراء ظهر الرئاسة، بما يوحي بأن األحمد ليس مخوالً التوقيع عليـه، فيمـا أشـار رئـيس الوفـد                     

 أحمد قريع الى ان األحمد وقع على االتفاق بعدما أخفق في التحدث الى              إسرائيلالفلسطيني المفاوض مع    
  . نائب الرئيس األميركي ديك تشيني" كان مشغوالً في استضافة"عباس، الذي 

، ومؤكداً انه اتصل بعباس قبل توقيع االتفاق،        "السيد نمر حماد ال يعرف شيئاً     "ورد األحمد مشددا على أن      
تـصريحات الرئاسـة حـول      " فيما اعتبر المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري ان           امس االول وبعده،  

  ". تمثل خروجاً وتنكراً سريعاً إلعالن صنعاء... المبادرة اليمنية بعد التوقيع عليها
والحقيقة أن موقف األحمد ال يعبر عن موقف عباس، الذي يتعرض لتجاذبات هائلة من جانب مستشاريه                

والوضع الداخلي في فتح، فـإن      " إعالن صنعاء "وبرغم انعدام الصلة المباشرة بين      . المتناقضي التوجهات 
وفي هذا السياق يمكن رؤية موقف اللجنة المركزية لفتح من قضية           . الصالت غير المباشرة كبيرة وكثيفة    

بطت ية أنها ض  سرائيلروحي فتوح، الذي أعفته من مسؤولياته ومهامه الحركية بعدما أعلنت السلطات اإل           
ألفي هاتف خلوي في سيارته، والصراعات الدائرة في المجلس الثوري لفتح وقاعدتها حـول المـؤتمر                

فهناك من يريد حل األزمة مع حماس للتفرغ من أجل إصالح فتح، وهنـاك مـن يريـد                  . المزمع عقده 
  . الصراع مع حماس من أجل تكريس سيطرته على فتح

 والواليات المتحدة وغيرهما بـاتوا العبـين        إسرائيلكالً من   وفي كل األحوال، ثمة حاجة لمالحظة أن        
ية أنها لن تسمح بتوافق رسمي على       إسرائيلولهذا السبب أعلنت مصادر     . مركزيين في الحوار الفلسطيني   

تقاسم الحكم في السلطة الفلسطينية مع حماس، مخيرة عباس بين الـشراكة مـع حمـاس أو مواصـلة                   
الموقف األميركي معروف، وهو الذي كان يمنع الحوار الحقيقـي بـين            وطبيعي أن   . المفاوضات معها 

  . األطراف الفلسطينية
  ٢٥/٣/٢٠٠٨السفير 

 
 بياض .٥٤

  حافظ البرغوثي
ودراستها قبل ذهاب الوفدين الى صنعاء، وبالتالي كان المطلوب بحث  المبادرة اليمنيةى تم التوافق عللقد 

ثم االعالن عنها كإطار للحوار، ال احد يرفض الحوار ولكن آلية تنفيذ بنودها وليس الحذف واالضافة، 
ان تضع عنواناً لما تريده من كل هذا، من " التي تم تهميش ممثليها"كان حرياً بنا حماساً وفتحاً ومنظمة 

الحوار ومن المبادرة، ما الذي نريد كفلسطينيين؟ هل نريد دولة، ام تشكيل حكومة وحدة، اذا اردنا تشكيل 
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حدة فهذا يعني محاصصة السلطة واالكتفاء بما قسمه االحتالل لنا، واذا كان اقامة دولة حكومة و
 .فلسطينية، فهذا يحتاج الى نظرة اخرى نحو الوضع الفلسطيني

على بيادر الحصاد، " مباطحة"عملياً ارى اننا ال نعرف ما نريده، واعتقد ان ما جرى في صنعاء هو مثل 
تهميش وفد منظمة التحرير : ، فحماس حققت ثالثة انجازات رئيسة، االول...ال طائل من ورائها إال اذا

اعتراف ضمني بأن ما قامت به السلطة في الضفة هو بمثابة : والثاني. وتركيز المحادثات مع ممثل فتح
انقالب على الشرعية كالذي قامت به حماس في غزة، وان كل ما اتخذته السلطة في الضفة من قرارات 

هو ان بنود المبادرة قابلة للنقاش مع : والثالث.   يجب العودة عنه بما في ذلك الحكومة الحاليةومراسيم
وبالتالي فإن ديباجة اتفاق . ان الرئيس ابو مازن وخالد مشعل ساهما في صياغة بنودها قبل ان تطرح

 .صنعاء تنسف المبادرة كلها وتعيدنا الى المربع االول
م على المبادرة، ولكن باإلمكان اذا خلصت النوايا ان تبث فيها روح الحياة ما زال الوقت مبكراً للحك

فعالً، بعيداً عن من ربح وخسر باسنادها بهدف واسع نسعى جميعاً لتحقيقه وفق الظروف الدولية 
واشتراطاتها، اما اذا عدنا للمحاصصة واقتسام المناصب وكالم الليل يمحوه النهار، فإننا نعود الى كتيب 

  .جنس ما بعد الخمسينال
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  إعالن صنعاء وحكاية التنفيذ والحوار .٥٥

  ياسر الزعاترة
لم يكد حبر التوقيع على المبادرة اليمنية للحوار يجف حتى كان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو                 

، والذي  "إعالن صنعاء "ص الواضح في    ردينة ينسف مضمونها بالقول إنها للتنفيذ وليس للحوار، خالفاً للن         
على المبادرة اليمنية كإطار الستئناف الحوار بين الحـركتين للعـودة           (...) نوافق نحن   : "يقول بالحرف 

إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة تأكيداً لوحدة الوطن          ) ليس غزة فقط كما نالحظ    (باألوضاع الفلسطينية   
د علمت بالمبادرة من خالل الفاكس، إذ لم يجر التـشاور معهـا           كانت حماس ق   ".الفلسطيني أرضا وشعباً  

ال تنسوا وثائق مجلـة     (حول أي من بنودها، لكن الحركة التي اضطرت إلى الحسم العسكري في القطاع              
لم تجد بداً من التعامل معها، ال سيما أنها كانت السباقة في الدعوة إلى الحوار مقابل               ) فانتي فير األمريكية  

بعد أخذ ورد مبدئي، جرى االتفاق علـى شـطب البنـد المتعلـق               .طرف اآلخر على الرفض   إصرار ال 
باالعتراف باالتفاقات الموقعة، وبالطبع ألنه بند ال يرتبط مباشرة بالنزاع الذي وقع بين الحركتين، وهـو             

ف ما تفهمه اليمنيون الذين لم يجدوا لهم مصلحة في الظهور بمظهر من يضغط على حماس لكي تعتـر                 
بعد ذلك تمت إحالة القضية المتعلقة بإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل منتصف               .بالكيان الصهيوني 

حزيران الماضي إلى الحوار، والسبب أن تفاصيل كثيرة تدخل في هذا البند ال يمكن حلها بغير الحـوار،   
في الضفة الغربية، أم بالمراسـيم      أكانت متعلقة باألجهزة األمنية، أم بحكومة الوحدة الوطنية، أم بالوضع           

ضمن هذه الروحية خرج إعالن صنعاء، لكن كالم أبـو          .الرئاسية الكثيرة التي صدرت بعد ذلك التاريخ      
ردينة، ومن بعده نمر حماد، مستشار الرئيس، نسف ذلك كله، ولم يتورع هذا األخير عن تقريع رئـيس                  

لع الرئاسة على النص قبل التوقيع عليه، وهو نـص          وفد فتح، عزام األحمد على الهواء بدعوى أنه لم يط         
األكيد أن مـا     .ال يحتمل التالعب، حتى لو كان بوسع كل طرف أن يتمسك خالل الحوار برؤيته للتنفيذ              

) فـتح (جرى كان جيداً من الناحية النظرية، لكنه إشكالي من الناحية العملية، وبالطبع ألن أحد الطرفين                
 أن المطلوب بالنسبة لقيادة فتح والسلطة ال يتعلق فقط بإعادة األوضـاع فـي               ليس مقتنعاً به، فضالً عن    

قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري، بل إعادتها إلى ما كانت عليه قبل انتخابـات مطلـع                    
، أي إعادة القوس إلى باريها، كي يمضي البرنامج السياسي للمجموعة القيادية كما هـو مرسـوم    ٢٠٠٦
يئها إلى السلطة على أنقاض ياسر عرفات، وهو برنامج ال يحتمل الشراكة مع حركة حماس، بل                منذ مج 
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ال يحتمل حتى استشارة األطر القيادية في حركة فتح، ال سيما تلك التي تتحفظ على البرنامج المـذكور،                  
علـى أن    . الجديدة وتواجه تبعاً لذلك المؤامرات الرامية إلى إقصائها واستبدالها بأخرى تنسجم مع الرؤى           

ذلك ال ينفي إمكانية الذهاب بعيداً في مسلسل الحوار بضوء أخضر أمريكي ما دامت حماس قد وافقـت                  
على مبدأ االنتخابات المبكرة، وهي انتخابات تعتقد قيادة السلطة أنها ستفضي إلى حصول فتح والقـوى                

ال إقرار نظام القائمـة النـسبية بحـسب         المؤيدة لها على الغالبية في ظل مقاطعة الجهاد، وبالطبع في ح          
نصف (المرسوم الرئاسي الذي صدر بعد الحسم العسكري، وعدم إجراء االنتخابات وفق القانون السابق              

في حال فشل الحوار أو شعرت السلطة بال جدواه، فإن الخيارات المتاحة             ).للدوائر وآخر للقائمة النسبية   
 وهي خيارات ال تتعدى المضي في برنامج الحـصار أو           ،لمبادرةأمامها ستبقى على ما كانت عليه قبل ا       

، األمر الذي ال يستبعد أن يتم في ظل         "حضن الشرعية "ي يعيد القطاع إلى     إسرائيلانتظار اجتياح عسكري    
  .استمرار الحوار واالبتسامات المتبادلة

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  

  "وجئتك من سبأ بنبأ يقين" .٥٦
  عريب الرنتاوي

الوجيز للغاية، كانت حرب االتهامات واالتهامات المضادة، قد اندلعت         " إعالن صنعاء "ل أن يجف حبر     قب
األولى داخل فتح وفي أوساط كبار المستشارين والمفاوضين، وهـي األعنـف واألعلـى              : على جبهتين 

ـ             ... صخبا وار أم اتفـاق    والثانية، بين فتح وحماس حول زاوية النظر للمبادرة اليمنية، هل هي إطار للح
لم نفاجأ بالنتيجة أبدا، وكنا ذهبنا للقول مسبقا بأن المصالحة الوطنية لم تـستوف               ؟،"التنفيذ والنفاذ "واجب  

، وأن صنعاء يمكن أن تكون بدايـة        "عيار أثقل "اإلقليمي والدولي بعد، وأنها بحاجة لوساطة من        " نصابها"
لقد كان واضحا منـذ      .بالصدع الفلسطيني األخطر  " نناخاتمة أحزا "مشوار المصالحة، ال نهاية مطافها أو       

اليوم إلعالن المبادرة اليمنية أنها لم تك متوازنة، وأن بندها األول على وجه التحديد، لخّص شروط فتح                 
 والقول للدكتور موسى أبو     -الثالثة للحوار مع حماس، وهو أضيف إلى النص األصلي للمبادرة اليمنية            

 والقـول   -لرئيس عباس لليمن في الثالث عشر من شباط الماضي، وأن اليمنيين             بعد زيارة ا   -مرزوق  
" دالّة" لم يقدروا معنى هذا البند كفاية، وظنوا أنهم سيكونون قادرين ، بما لهم من                -من عندي هذه المرة     

 وكـان واضـحا أيـضا، أن       ".نقاط مبادرتهم السبع  "على حماس، أن يقنعوا قادتها بوضع تواقيعهم على         
اليمنيين على عجلة من أمرهم، وأن حاجة الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح لتحقيق إنجـاز فلـسطيني                  
عشية القمة العربية، ال تقاوم، وهي ربما تكون حاجة داخلية كذلك، في ضوء التقـارير التـي تتحـدث                   

ح على ما يبدو وعملـت      تعقيدات المشهد اليمني الداخلي، أمنيا واقتصاديا وسياسيا، األمر الذي أدركته فت          
ظنت فتح، أو باألحرى من تولى هذا الملف منها، أن الوقت قد             .على توظيفه لتسوية حساباتها مع حماس     

حان لوضع حماس في الزاوية الضيقة، وحشر وفدها إلى صنعاء بين مطرقة التوقيع على المبادرة كمـا                 
لقد كـان   . تها مع اليمن، واإلساءة لرئيسها    للنقاش، وسندان المقامرة بتخريب عالقا    " فتحها"هي ومن دون    

" إعالن صنعاء "لوفد فتح ما أراد، فالمبادرة لم تفتح للحوار وظلت كما هي من دون تعديل أو تبديل، لكن                  
ذا االثنتين وثالثين كلمة، قدم قراءة للمبادرة اليمنية ككل، لم تكن فتح والسلطة والرئاسة ترغب بهـا أو                  

 إطار الستئناف الحوار ال أكثر، واألوضاع المطلوب العودة بها إلى مـا             -ادرة   أي المب  -تشتهيها، فهي   
كانت عليه، لم تعد تقتصر على قطاع غزة وحده، بل وعلى مجمل األوضاع الفلـسطينية، هكـذا نـص                   

من هذه الزاوية ، يبدو كالم المستشارين في رام اهللا صـحيح تمامـا،           .إعالن صنعاء بلسان عربي مبين    
الفتحاوي في صنعاء أهدر الفرصة التي ظنت رام اهللا أنها باتت سانحة القتناص حماس وهي               فالمفاوض  

البند األول من المبادرة، وقعـت      " مقلب"في داخل زجاجة الضغوط اليمنية، لكن وبدل أن تشرب حماس           
ريعي إعالن صنعاء، وكان ما كان من اتهامات متبادلة بين رئيس كتلتها في المجلس التـش              " فخ"فتح في   
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على الضفة األخرى، كان واضحا      .هذه المرة، وعدد وافر من مستشاري المقاطعة      " شطارته"الذي خانته   
مبكرا، فقررت مسايرة اليمنيين حتى النهاية، رهانا منها علـى إمكانيـة            " كشفت الطابق "أن قيادة حماس    

عاء كان مهجوسا أكثر من     في نهاية المطاف، وفي ظني أن وفدها إلى صن        " الزاوية الحرجة "اإلفالت من   
دون المقامرة بعالقات حماس الجيدة مـع الـيمن شـعبا           " الشرك"أي شيء آخر، في كيفية اإلفالت من        

الفرصـة  "وحكومة ورئيسا، ومن دون أن تظهر الحركة أمام شعبها بأنها وحدها من يتحمل وزر إهدار                
اإلعالمي بين عزام األحمـد مـن جهـة         باألمس، كان مشهد االشتباك      .، وكان له ما أراد كذلك     "اليمنية

ومستشاري المقاطعة من جهة ثانية، مؤسفا للغاية، فاالتهامات المتبادلة المست ضفاف خطرة، هذا يدعي              
وذاك يقول بأنه تصرف على رأسه، ومن دون العودة للرئاسة، واألحمد يـرد علـى               " فرط"بأن األحمد   

أنه انقسامي، وأنه في األصل ضد الوحدة الوطنية، ويقسم بأنه          الجميع باتهام تيار في رام اهللا والمقاطعة، ب       
فعل ما فعل في حدود التفويض الممنوح له في رام اهللا، وقبل أن يغادرها إلى صنعاء، وكان واضحا أن                   

إنـه مـشهد     .األفرقاء فقدوا صبرهم ولم يعد بمقدورهم االنتظار حتى عودة الوفد الفلسطيني من صنعاء            
بث على الهواء مباشرة، وفـي لحظـة كـان فيـه            " ضى السياسة الفلسطينية وفلتانها   فو"آخر من مشاهد    

" إعالن صنعاء "والخالصة أن    .الفلسطينيون وأصدقاؤهم ومحبوهم، ينتظرون من يأتيهم من سبأ بنبأ يقين         
ـ                ة بدل أن يكون إطارا الستئناف الحوار، ومدخال الستعادة الوطنية، أصبح سببا إضافيا في تعميق الفرق

  .واالنقسام، ليس بين فتح وحماس فحسب، بل وفي أوساط فتح والسلطة كذلك
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  !محكوم بالفشل" إعالن صنعاء" .٥٧

  محمد أبورمان 
بعيداً عن العواطف واألمنيات، فإن الشروط الموضوعية إلعالن صنعاء بين منظمة التحرير الفلـسطينية   

  .  بالحوار المترتب عليها إلى اتفاق بين كال الطرفينوحماس غير ناجزة، ولن تؤدي
فإعالن صنعاء يأتي خارج السياق اإلقليمي والدولي الذي يلقي بظالٍل كبيرة على المـشهد الفلـسطيني،                

 العربي يراهن   -المعسكر األميركي .  السياسي -ويدفع باتجاه تعزيز الواقع الحالي من االنقسام الجغرافي       
شال حركة حماس وضربها في غزة، سواء بالحصار االقتصادي والسياسي أو حتى            أوالً على مشروع إف   

 –ويرى هذا المعـسكر     . بالعمليات العسكرية، في مقابل دعم الرئيس عباس في الضفة الغربية من ناحية           
 أن حركة حماس تمثل عبئاً على المضي قدماً في عملية التـسوية، ويتعامـل معهـا                 -من ناحية أخرى  

 اإليراني الذي يدعم بدوره حماس في غزة، ويعزز من بقائها بكافة            -امتداداً للمعسكر السوري  باعتبارها  
  .الوسائل واألدوات، باعتبارها إحدى أوراق اللعبة والضغط في المنطقة

وفي حال المضي قدماً في إعالن صنعاء، فإن عباس سيعود إلى المربع األول من الحوار مـع حمـاس                   
أو " حكومة وحدة وطنيـة   "بولها أو عدم قبولها بالعملية السلمية، وإشكاليات تشكيل         والدخول في معادلة ق   

الخالف حول االنتخابات المبكرة، وسوف تعود التهديدات بوقف المساعدات الخارجية، التي بدأت بالفعل             
أن أعاد  تتدفق على السلطة الفلسطينية في رام اهللا، وسوف يعيد ذلك بعثرة أوراق اللعبة مرة أخرى بعد                 

  .عباس فتح قنوات عديدة مع الغرب والواليات المتحدة
من حركة فتح في المضي قدماً في المصالحة مع حركة          " طبقة مهيمنة "وفي السياق نفسه ال تبدو مصلحة       

يين أو لمصالحها   سرائيلوصفقات تجارية تقوم بها مع اإل     " سمسرة"حماس، لما قد يؤدي إلى وقف مشاريع        
  .قدت اإليمان بمشروعية العمل النضالي الوطنيالخاصة، بعد أن ف

على الطرف المقابل؛ فإن هنالك ممانعة كبيرة داخل حركة حماس لعودة األوضاع إلى ما قبـل أحـداث                  
غزة، وبصورة خاصة من كتائب القسام والقوة التنفيذية وكذلك الجناح السياسي المتشدد، وتعـود هـذه                

 االقتصادي المأساوي في القطاع، ألسـباب رئيـسة؛ فـي           -انيالممانعة، على الرغم من الوضع اإلنس     
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مقدمتها الخشية أن تكون عودة األوضاع مقدمة لالنقضاض الحقاً على الحركة، بعـد تنكيلهـا بقيـادات                 
 وفـي   –وفي حال عدم وجود ثقة حقيقية بين الطرفين وعدم وتوافر ضمانات            . محسوبة على حركة فتح   

عرض الحركة النقالب الحقاً من فتح، فإن التيار المتشدد في حماس سيقف             بعدم ت  -األغلب أنها ال توجد   
  .بصالبة ضد عودة األوضاع إلى ما كانت عليه

بمثابة بادرة قومية طيبة من القيادة اليمنية، لكنه يفتقد إلى روافع اسـتراتيجية وشـروط               " إعالن صنعاء "
وذلك على الرغم   . دة للحياة لم يستمر طويالً    فاتفاق مكة الذي توافر على روافع متينة وشروط جي        . نجاح

من مكانة السعودية المحورية إقليمياً وعربياً وقدرتها على التأثير الحقيقي على كل مـن حمـاس وفـتح                  
 من تضمين اتفاق مكة بنوداً ملزمة لكال        -كذلك–ودفعهما إلى تقديم تنازالت حقيقية وجادة، وعلى الرغم         

 أن الشروط اإلقليمية والداخلية لم تكـن        - ثالثاً –، ورغم   "التنفيذ"أو  " للحوارإطاراً  "الطرفين، وليس فقط    
  .بالسوء الذي وصلت إليه حالياً

ال يختلف عاقالن أن خالف حماس وفتح يهدد مستقبل العمل السياسي الفلسطيني بأسره وأنه كفيل بمـنح                 
إعـالن  "ب المصالح والرؤى أكبر من       هدايا استراتيجية ثمينة، لكن الوقائع على األرض وتضار        إسرائيل
  "!صنعاء
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