
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "إنهاء االنقالب"ـلى الشروع الفوري بتنفيذ المبادرة اليمنية لإكتلة فتح تدعو حماس 
  للحوار وفك الحصار" إعالن صنعاء"تدعو القمة العربية إلى توفير غطاء ودعم لـ" حماس"
  "إعالن صنعاء"  من" للتنّصل" تصريحات نبيل عمرو محاولة تعّد" حماس"

  باراك يعد فياض باجراءات تخفيف في الضفة
   القمة ستتبنى مبادرة صنعاء لمصالحة الفلسطينيين:موسى
  "إسرائيل"قطع المعونة العسكرية عن  منظّمة أمريكية تطالب ب٣٠٠

الرئاسة تتمـسك: عمرونبيل  
 المبادرة اليمنية كما هي     تنفيذب

  وليس لفتح حوار جديد
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    :أخبار الزيتونة
 ٤   "عائشة "امولودتهللزميلة فاطمة عيتاني تبارك " الزيتونة"أسرة  .٢

    
    :السلطة
 ٥  "إنهاء االنقالب"ـفيذ المبادرة اليمنية للى الشروع الفوري بتنإكتلة فتح تدعو حماس  .٣
 ٥  حكومتهلتوسيع هنية عمرو ينتقد نبيل  .٤
 ٥  إعادة تبني المبادرة العربيةدمشق  سنطلب من قمة :عباس .٥
 ٥  إلقرارهامشاريع حول القضية الفلسطينية ثة  يناقش ثالاجتماع وزراء الخارجية العرب .٦
 ٦  األسرى لعقد مؤتمر دولي حول قضية باإلسراعقراقع يطالب القمة العربية  .٧
 ٦   عباس يقيل مدير الشرطة المعين من هنية .٨
 ٦  ات اإلصالح والحملة ضد التهريب واألدوية الفاسدةسنواصل خطو: فياض .٩
 ٦   قانونية بحق خالد سالمإجراءات اتخاذ إمكانيةالنائب العام يدرس  .١٠
 ٧  من منظمة التحريرقريع ينفي عالقته بقضية اختالس أموال .١١
 ٧  مؤشر على نجاح إعادة تأهيل النظام المالي" المالية"إطالق الموقع اإللكتروني لـ: فياض .١٢
 ٧  عباس يزور واشنطن الشهر القادم .١٣
    

    :المقاومة
 ٧   وفك الحصارللحوار" إعالن صنعاء"تدعو القمة العربية إلى توفير غطاء ودعم لـ" حماس" .١٤
 ٨  "إعالن صنعاء"  من" للتنّصل" تصريحات نبيل عمرو محاولة تعّد" حماس" .١٥
 ٩  الخالف في صنعاء لم يكن لغوياً وإنما في المضمون: قيس عبد الكريم .١٦
 ٩  قرب التوصل إلى اتفاق يشمل تهدئة وفتحاً لمعبر رفحتستبعدان " الجهاد"و" حماس" .١٧
 ٩   الذي دعا اإلتحاد األوروبي للحوار مع الحركةيتثّمن الموقف النرويج" حماس" .١٨
 ٩  عن غزةالتخاذ قرار شجاع برفع الحصار مبعوث اللجنة الرباعية  تدعو"حماس" .١٩
١٠   ومساعده في طولكرم"القسام"قوات االحتالل تعتقل قائد  .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  باراك يعد فياض باجراءات تخفيف في الضفة .٢١
١١  ات سرية مع سوريةل مفاوض ويفّض...٢٠٠٨اولمرت يستبعد التوصل التفاق خالل  .٢٢
١١  "حماس"العالمي للتهدئة مع " مجلس الشيوخ"أولمرت يرفض وساطة كارتر و .٢٣
١١  الهجوم على غزة يدعم المفاوضات: ليفني .٢٤
١٢   ينيين فلسطأربعة تطالب بالتحقيق في اغتيال" بتسيلم" .٢٥
١٢  حاخام يصدر فتوى بقتل العرب .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٢  نهاء اإلنقسام الداخلي إلات مسيرالفلسطينيون يخرجون في .٢٧
١٣   لمحاكاة القمة العربية في دمشقأطفال غزة يعقدون اجتماعاً .٢٨
١٣  اعتصام في غزة إحتجاجاً على اعتقاالت الصحفيين في الضفة الغربية .٢٩
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١٣  نادي األسير يكشف عن ازدياد عدد األسرى القاصرين في سجون االحتالل .٣٠
١٣   الغربية فلسطينيا في الضفة١٣االحتالل يعتقل  .٣١
١٣  زراعية  وتجرف أراضيقوات االحتالل تهدم منزلين شمال شرق خان يونس .٣٢
١٤  جيش االحتالل يقتحم جمعية في جنين ويصادر محتوياتها .٣٣
١٤   بعد إضراب األفرانأزمة خبز في غزة .٣٤
   

   :اقتصاد
١٤  بتسهيالت على حركة رجال األعمال والبضائع إلى قطاع غزة تتعهدإسرائيل: السراج .٣٥

     
   

   :صحة
 ١٤  مسنّة مريضة تنضم إلى قائمة شهداء حصار غزة .٣٦
 ١٥   يصلون إلى المستشفيات التركيةي اإلسرائيلستون فلسطينياً من جرحى العدوان .٣٧
   

   : األردن
١٥  إسالميو األردن يطالبون الحكومة بالكشف عن دور األجهزة األمنية في دول الجوار .٣٨
١٥  "إسرائيل"عشرة نواب يتقدمون بإقتراح إللغاء معاهدة السالم مع  .٣٩
   

   :لبنان
١٥ الهدوء يعود إلى مخيم عين الحلوة .٤٠
١٦ في منطقة الوزاني تخرق الحدود اللبنانية" إسرائيلية"قوة  .٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٦   القمة ستتبنى مبادرة صنعاء لمصالحة الفلسطينيين: موسى .٤٢
١٦  وزراء الخارجية العرب يجتمعون وسط جدل على استراتيجية السالم والحوار الفلسطيني .٤٣
١٦  القاهرة تتسلّم اليوم رداً على التهدئة من حماس والجهاد اإلسالمي .٤٤
١٧ ينوزراء االقتصاد العرب يبحثون دعم فلسط .٤٥
   

   :دولي
١٧   ونائبة رئيس البرلمان األوروبي تتهمه بعدم الوضوح ...بلير يدعو إلى دعم المعتدلين  .٤٦
١٧ "إسرائيل"قطع المعونة العسكرية عن  منظّمة أمريكية تطالب ب٣٠٠ .٤٧
١٨  نهاء النقاش الشهري في مجلس األمنإل" إسرائيل"موقف  تدعمواشنطن  .٤٨
١٨   "إسرائيل"عائلة راشيل كوري تمضي قدماً في مقاضاة  .٤٩
١٨ نتطلع إلنعاش عملية السالم بناء على أنابوليس: االتحاد األوروبي .٥٠
١٨   مليون دوالر لدعم ميزانيه السلطة الفلسطينية٤٤ويج توفر النر .٥١

   
    :مختارات

١٩   الشبكة العنكبوتيةىالصراع العربي اإلسرائيلي ينتقل إلي صفحات فيس بوك عل .٥٢
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    :حوارات ومقاالت

١٩  ياسر الزعاترة ... الفلسطينيةالتحوالت المثيرة للطبقة السياسية  .٥٣
٢٠  ماجد عزام ...ماذا بعد؟".. ميني تهدئة" .٥٤
٢٢  حسن البراري ...ماذا بعد؟: عزل حماس .٥٥
٢٣ عدنان سليم أبو هليل ...بأي منطق يخاطبون حماس؟ .٥٦
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
   المبادرة اليمنية كما هي وليس لفتح حوار جديدتنفيذبالرئاسة تتمسك : عمرونبيل  .١

جدد الرئيس الفلسطيني محمود    :  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ليمنية، مؤكداً في مؤتمر صحافي مـشترك       عباس أمس رفضه التفاوض مع حركة حماس على المبادرة ا         

كان يهدف إلى   " أن الحوار الذي جرى في صنعاء        علىمع الرئيس البلغاري في مقر الرئاسة في رام اهللا          
في غـزة بـالطرق     " انقالب حماس "وقال إنه مصمم على إنهاء      ". تطبيق المبادرة وليس التفاوض عليها    

  .السلمية
أعـاد نبيـل    :  منتصر حمـدان   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأوردت  

بين حركتي فتح وحماس إلى نقطـة       " إعالن صنعاء "، أمس   الفلسطينيعمرو المستشار اإلعالمي للرئيس     
البداية، وتهرب من إعطاء موقف نهائي بشأن اإلعالن، واكتفى بالتأكيد على أن القيادة الفلـسطينية لـن                 

وحرص خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة علـى           .بادرة اليمنية أو تعديلها   تسمح بإضعاف الم  
  مكتوبـاً  إبداء قدر كبير من الحذر في التعليق أو الرد على أسئلة الصحافيين بهذا الخصوص وتال بيانـاً                

 أجـل    وانه ذهب إلى اليمن مـن      باسم الرئاسة، مؤكدا أن الوفد الذي أوفده عباس إلى اليمن كان مفوضاً           
وشدد على أن موقف الرئاسة      .إنجاح المبادرة ومن أجل البحث في آليات تنفيذها، وليس من أجل الحوار           

من المبادرة ثابت ال يتغير، إذ تعتبرها مخرجاً مميزاً وعملياً وصـحيحاً لألزمـة الداخليـة، أي أزمـة                   
درة عبـر إعـادة فتحهـا       جل تعديل نصوص في المبا    أتهم حماس بالعمل من     وااالنقالب وما نجم عنه،     

هل تعتبـر القيـادة     : وأعاد عمرو، الذي تهرب من اإلجابة على سؤال        .للنقاش بما يشمل كل حرف فيها     
؟، التأكيد على التزام عباس بمبادرته لفتح صفحة جديدة في العالقـات الداخليـة              الفلسطينية االتفاق الغياً  

  .على أساس التراجع عن االنقالب ونتائجه
الرئاسة الفلسطينية وافقـت    "أعلن نبيل عمرو أن      :رام اهللا من   ٢٧/٣/٢٠٠٨حاد اإلماراتية   االتوأضافت  

على المبادرة اليمنية، وتعتبرها مخرجاً عملياً ومميزاً من األزمة الداخلية، لكنها تتمسك بتنفيـذ بنودهـا                
عالن صـنعاء   ورفض القول بأن إ    ".وليس بفتح حوارات جديدة هي عبارة عن إضاعة المزيد من الوقت          

الكـرة اآلن فـي     "وقال  . ، مؤكداً استعداد الرئاسة للتطبيق الفوري لكافة بنود إعالن صنعاء         "ملغى"يعتبر  
  ". ملعب حركة حماس

  
  "عائشة "ا مولودتهلزميلة فاطمة عيتانيتبارك ل" الزيتونة "أسرة .٢

تمنـى  ت، و "عائشة "بة المولودة   ، بمناس فاطمة عيتاني بأحر التهاني من الزميلة     مركز الزيتونة    أسرة   تتقدم
ـ   ... ، والدوام على طاعة اهللا ورضا الوالدين      اً واعد لها صحة جيدة ومستقبالً    بـورك لـك     (:اونقـول له

  ).ا أشدهت، وبلغا، وشكرت الواهب، ورزقت برهةبالموهوب
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  "إنهاء االنقالب"ـلى الشروع الفوري بتنفيذ المبادرة اليمنية لإ حماس تدعوكتلة فتح  .٣

 والتطورات التي تمـر     األوضاع، اجتماعاً لبحث    أمسالبرلمانية في رام اهللا،     " فتح"عقدت كتلة   : م اهللا را
 رئيس الكتلة عرضاً تفصيلياً شـمل مراحـل         األحمدوقدم عزام    .بها القضية الفلسطينية والوضع الداخلي    

 أنكتلـة علـى     الوأكد نواب    . صنعاء وإعالن بلورة المبادرة اليمنية،     إلىتبلور الموقف اليمني، وصوالً     
متطلبات واجبة التنفيذ وأول    " صنعاء والمبادرة اليمنية وما تحتويه من بنود هي          إلعالنالقراءة الصحيحة   

القضايا المطروحة في المرحلة القادمة تتمثل بضرورة قبول حماس بالتراجع الفوري عن انقالبها علـى               
المبادرة اليمنية بكافة بنودها وفق الرؤيـة التـي طرحهـا            تنفيذ   أمام األبوابالشرعية الفلسطينية، وفتح    

 اغتنـام هـذه الفرصـة       إلىكتلة حركة حماس    الكما دعت    ". المبادرة اليمنية  إطالقالرئيس عباس منذ    
  . االنقالب ومعالجة كافة نتائجهاإلنهاءوالشروع الفوري بتنفيذ ما جاء في المبادرة اليمنية 

  ٢٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  حكومتهلتوسيع هنية عمرو ينتقد نبيل  .٤

، أمس قـرار رئـيس      الفلسطينيانتقد نبيل عمرو المستشار اإلعالمي للرئيس       :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
الحكومة المقالة إسماعيل هنية توسيع حكومته التي اعتبرها عمرو غير شرعية، وقـال خـالل مـؤتمر                 

ى فهم خاطئ وغير صـحيح للتوجهـات اإليجابيـة          هذه الخطوة تدل عل   "صحافي عقده في مقر الرئاسة      
، محذرا في الوقت ذاته مـن مخـاطر التعامـل مـع             "للرئيس والسلطة الوطنية لترميم الوحدة الداخلية     

  .اإلشاعات التي تتحدث عن وجود ضغوط خارجية على القيادة الفلسطينية إلفشال المبادرة
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  إعادة تبني المبادرة العربيةدمشق  سنطلب من قمة :عباس .٥

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في مؤتمر صـحافي مـشترك مـع               : محمد يونس  -رام اهللا   
باعتبارهـا  "الرئيس البلغاري غيورغي بارفانوف في مقر الرئاسة في رام اهللا تمسكه بالمبادرة العربيـة               

قمة دمشق التأكيد على مبادرة السالم العربية، آملـين         إطاراً للحل العادل والشامل اإلقليمي، وسأطلب من        
سنطلب تجديد الدعم المادي والـسياسي      : "وقال ".من إسرائيل استغالل هذه المبادرة إلرساء دعائم السالم       

للقضية الفلسطينية، وتأكيد المرجعيات التي اعتمدتها المؤسسات الدولية، وسنطلب دعم موقفنا التفاوضي            
ئيلي للوصول إلى السالم على أساس المبادرة العربية ورؤية الرئيس جـورج بـوش              مع الجانب اإلسرا  

ورداً على سؤال عن إعالن مسؤول إسرائيلي وجود تقدم في المفاوضـات             ".وخريطة الطريق ) للدولتين(
هناك مفاوضات مع   "بين رئيسي الوفدين الفلسطيني أحمد قريع واإلسرائيلي تسيبي ليفني، قال عباس إن             

رائيليين على مختلف المستويات، وهناك لقاءات تتم بين قريع وليفني تناقش مختلف القـضايا، مـن                اإلس
. القدس إلى الالجئين والمستوطنات والحدود والمياه واألمن، وأملنا أن نصل إلى حل في العام الجـاري               

  ".لكن هناك عقبات كثيرة، وأملنا أن تزول
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  إلقرارهامشاريع حول القضية الفلسطينية  يناقش ثالثة ية العرباجتماع وزراء الخارج .٦

 لوكالـة   األربعاءقال مسؤول في الوفد الفلسطيني المشارك في القمة العربية في دمشق أمس             : )ب.ف.أ(
تم في اجتماع كبار المسؤولين اعتماد ثالثة مشاريع تتعلق بالقضية          " عدم كشف اسمه     فرانس برس طالباً  

المشاريع تتعلـق بـآخر      "إن وأضاف. ترفع إلى وزراء الخارجية العرب المقرر الخميس      الفلسطينية وس 
 إنوأوضـح    ".تطورات القضية الفلسطينية ومبادرة السالم العربية ودعم موازنة الـسلطة الفلـسطينية           
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 األميرمجلس الجامعة على مستوى كبار المسؤولين تبنى االقتراح الذي قدمه وزير الخارجية السعودي              "
" إسـرائيل " مارس لجهة ان استمرار طرح المبادرة العربية مرهون بموافقـة            /سعود الفيصل مطلع آذار   
  ".قبولها" إسرائيل"ومطلوب من " اإلسرائيلي" الكرة اآلن في الملعب إن"وأكد  ".على تنفيذ هذه المبادرة

  ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  األسرىؤتمر دولي حول قضية  لعقد مباإلسراعقراقع يطالب القمة العربية  .٧

 دعا النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التـشريعي، القمـة              : العيسة أسامة - بيت لحم 
العربية التي ستنعقد يوم األحد المقبل في دمشق، إلى إدراج قضية األسرى الفلسطينيين والعـرب علـى                 

جاء حديث قراقع خالل لقائه عدداً مـن         .يتهمجدول أعمال القمة وتبني دعوة لعقد مؤتمر دولي حول قض         
 ،وقال قراقع، بان األسرى الفلسطينيين والعرب بحاجة إلى حماية ومساندة عربية ودولية            .أهالي األسرى 

 قضية األسرى لم تعد قضية محلية وثنائية، بل قضية عربية إنسانية وعالميـة مـن الدرجـة                  أنمعتبرا  
 .ولياألولى وتهم المجتمع اإلنساني الد

  ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  عباس يقيل مدير الشرطة المعين من هنية .٨

 أمس، المدير العام للشرطة الفلـسطينية       أقال الرئيس محمود عباس     أنأفاد مسؤول فلسطيني    : )ب.ف.أ(
ـ          .الذي كانت عينته حكومة الوحدة الوطنية      فـرانس  "ـوقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه ل

 هنية  إسماعيل اللواء كمال الشيخ الذي كان عينه العام الفائت رئيس الوزراء المقال             أقال إن عباس " برس
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الشيخ عضو في حركة فـتح لكـن             .وعين مكانه اللواء حازم عطا اهللا     

  .عالقات جيدة تربطه بحماس
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لة ضد التهريب واألدوية الفاسدةسنواصل خطوات اإلصالح والحم: فياض .٩

 المتورطين فـي قـضية      بإحالة، أمس،    الفلسطيني سالم فياض رئيس الوزراء   .تعهد د  :كتب جعفر صدقة  
 الموقـع   إطـالق وقال خالل حفل نظم بـرام اهللا لمناسـبة           . القضاء إلى الفاسدة    األدوية تهريب وتزوير 

 إجـراءات نية جادة في متابعة هذا الموضوع، واتخاذ        السلطة الوط  "إنااللكتروني الجديد لوزارة المالية،     
 ". القـضاء  إلى على المتابعة وصوال لتقديم كل من يستحق         إمكانياتناهناك محاولة جادة لتحسين     . صارمة

  .اإلصالحية حكومته على مواصلة خطواتها إصرار أكدكما 
  ٢٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  قانونية بحق خالد سالمءاتإجرا اتخاذ إمكانيةالنائب العام يدرس  .١٠

 اتخـاذ   إمكانيـة  أنه يدرس حاليا     أمس أعلن النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد المغني        أعلن :رام اهللا 
 قانونية بحق المستشار االقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، خالد سـالم الملقـب               إجراءات

 مليون دوالر على شاطئ ٦٠٠ استثماريا بقيمة  م مشروعاً  سيقي األخير تفيد أن    أنباءبمحمد رشيد بعد نشر     
 معرفـة   إلـى  القانونية التي تتم دراستها اآلن تهـدف         اإلجراءات إنوقال المغني    .البحر الجنوبي للعقبة  

 . من عدمهاأم السلطة الفلسطينية أموال كانت من إذا وما األموالمصادر هذه 
 كامل للرد على كافة استفسارات النائب العام في الموضوع          علن خالد سالم، انه على استعداد     من جهته، أ  

  .وذلك بهدف توضيح الحقائق للنائب العام، وللرأي العام الفلسطيني .اإلعالمالذي أثير في وسائل 
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  من منظمة التحريرقريع ينفي عالقته بقضية اختالس أموال .١١

فى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد قريع مساء الثالثاء، عالقته           ن: ، والوكاالت "البيان "-رام اهللا   
ينفى عالقته بأنباء نشرتها مواقع إخبارية على شبكة االنترنت         "بقضية اختالس أموال، وقال في بيان إنه        

أن هذا  "وأوضح  ". حول قيامه بتحويل ثالثة ماليين دوالر إلى حساب مشترك مع شخصين غير معروفين            
هو جزء من خمسة ماليين دوالر لصالح كل من فتح ومنظمة التحرير وأن الحساب الذي جـرى                 المبلغ  

أما عن طبيعة هذا المبلغ      ".الحديث عنه هو حساب الصندوق القومي الفلسطيني لدى البنك العربي عمان          
/ رة  هو عبارة عن حصيلة بيع حصة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في بنك بيروت للتجا              "فقال  
 وكانت هذه الحصة قد بيعت بمعرفة السيد صبيح المصري بمبلغ خمسة ماليـين دوالر أودعـت                 ،لبنان

، حصة  )أمانات لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحركة فتح     (باسم الشهيد ياسر عرفات في حينه تحت مسمى         
ة ثالثة ماليـين دوالر     وبالفعل فقد حولت حصة فتح البالغ     : "وأضاف ".فتح فيها مبلغ ثالثة ماليين دوالر     

 ٢١٢٥٠/٥١٢بعد استشهاد الرئيس عرفات من حساب أمانات المسجل باسمه، لحساب حركة فتح رقـم               
بينما ظل المبلغ المتبقي وقدره مليونا دوالر حصة منظمة التحرير الفلسطينية فـي حـساب الـصندوق                 

 ". المذكور آنفا١١١٤٤٤/٧١٣ًالقومي الفلسطيني رقم 
 ٢٧/٣/٢٠٠٨ة البيان اإلماراتي

 
  مؤشر على نجاح إعادة تأهيل النظام المالي" المالية"إطالق الموقع اإللكتروني لـ: فياض .١٢

، موقعها اإللكتروني الجديد بعد توقف اسـتمر عـامين،          أمسأطلقت وزارة المالية،     :كتب جعفر صدقة  
، وحـضره رئـيس     "نأمـا "وذلك في احتفال حاشد برام اهللا نظمه االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة             

 الحكومة، وموظفـو الـوزارة، ودبلوماسـيون        أعضاءسالم فياض وعدد من     .الوزراء، وزير المالية، د   
 اإليـرادات وتعهد فياض بنشر تقارير مالية شهرية عـن          .، وممثلون عن منظمات غير حكومية     أجانب

شراً على النجاح فـي     واعتبر فياض إطالقَ الموقع مؤ     . من كل شهر   ١٥والنفقات ومصادر التمويل، في     
  . تأهيل النظام المالي الفلسطيني، واستعادة مصداقيته لدى المواطن والمجتمع الدولي على حد سواءإعادة

 ٢٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  عباس يزور واشنطن الشهر القادم .١٣

شنطن في   الرئيس محمود عباس سيزور وا     إن أمسقال مسؤولون فلسطينيون    :  األيام، رويترز  -رام اهللا   
 اإلسرائيلية محادثات مع الرئيس جورج بوش لمحاولة حث خطى مفاوضات السالم            إلجراء أبريل/ نيسان

 أبريـل /  نيـسان  ٢٤لى زيارة واشنطن فـي      إ عباس بوش دعا    إنوقال معاون بارز لعباس      .الفلسطينية
  . وسبل تحقيق تقدم في تلك المحادثاتإسرائيللمناقشة محادثات السالم مع 

 ٢٧/٣/٢٠٠٨م الفلسطينية األيا
  
  للحوار وفك الحصار" إعالن صنعاء"تدعو القمة العربية إلى توفير غطاء ودعم لـ" حماس" .١٤

: بدمـشق  المشاركين في القمة العربية      في مذكرة وجهتها إلى القادة العرب     " حماس" حركة   قالت: دمشق
ر فلسطيني فلسطيني، وخاصة بـين  ندعوكم إلى تحمل مسؤولياتكم القومية واألخوية من أجل رعاية حوا      "

ـَوج      "، معتبرة أن    "فتح وحماس، يضع حداً لحالة االنقسام في الساحة الفلسطينية         إعالن صنعاء الـذي تـ
مؤخراً الجهود اليمنية الكريمة برعاية فخامة الرئيس علي عبد اهللا صالح فرصة مهمة للبناء عليها، وهذا                

وأعربت الحركة عن أملها فـي أن        ".لموقرة إلعالن صنعاء  يتطلب توفير غطاء ودعم عربي من قمتكم ا       
ال خيار أمـام الـشعب      " الفلسطيني سريعاً، مشددة على أنه       -يؤدي ذلك إلى استئناف الحوار الفلسطيني       
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الفلسطيني في مواجهة االحتالل والعدوان الصهيوني إال بوحدة الصف أرضـاً وشـعباً وسـلطة بكـل                 
وأبدت حماس استعدادها   ". والحكومة واألجهزة األمنية والمؤسسات الوطنية    الرئاسة والتشريعي   : مكوناتها

لتلبية كل متطلبات الوحدة الوطنية، وللمعالجة المشتركة لكل األسباب الحقيقية لحالة الخالف واالنقـسام              
  .الفلسطيني

ينية، وتحـاول   التي تسعى إلثارة الفتنة في الساحة الفلسط      "وحذّرت من التدخالت الصهيونية واألمريكية      
، مطالبة القادة العرب بعدم السماح ألية تدخالت أجنبية خارجية في           "على أي حوار فلسطيني   " فيتو"وضع  

  .الشأن الفلسطيني
كما دعت الحركة القادة العرب إلى الوقوف، سياسياً ومادياً ومعنوياً، بجانب الشعب الفلسطيني ومقاومته              

 الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية، مـشيرة إلـى أن            المشروعة في مواجهة العدوان الصهيوني    
 ".صواريخ غزة والسالح المحدود بين يدي المقاومة هو للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه المغتصبة             "

بالمبادرة العاجلة إلى رفع الحصار الظالم والالأخالقي والالإنساني عن شـعبنا           "كما طالبت حماس القمة     
وقـرارات وزراء الخارجيـة     ) ٢٠٠٧(بر رفح، وإنفاذ قرارات قمة الريـاض        في قطاع غزة، وفتح مع    

األمة قادرة على وضع حـد فـوري لهـذا الحـصار            "، مشددة على أن     "العرب في القاهرة بهذا الشأن    
اإلسرائيلي األمريكي على شعبنا، والذي يعني جريمة القتل البطيء لألطفال والنساء والمرضى والرجال             

 على مختلف جوانب الحياة اليومية لشعبنا، والذي حول قطـاع غـزة إلـى كارثـة                 والشيوخ، والقضاء 
  ".إنسانية

موقف سياسي قوي وتحرك جـاد فـي مواجهـة          "وشددت المذكرة على ضرورة أن يتخذ القادة العرب         
االعتداءات الصهيونية المتكررة على القدس والمسجد األقصى المبارك، الذي يتعرض للهدم مـن قبـل               

ة خاصة من ناحية باب المغاربة وحائط البراق، ومن خالل فتح أنفـاق جديـدة مـن اتجاهـات      الصهاين
متعددة، إضافة إلى اإلجراءات المتالحقة لتهويد القدس بزرع المزيد من المـستوطنين والمـستوطنات،              

 "وتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين تحت حجج وذرائع مختلفة
  ٢٦/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "إعالن صنعاء" من" للتنّصل"محاولة   تصريحات نبيل عمروتعّد" حماس" .١٥

عقب سامي أبـو زهـري      : رام اهللا  نقالً عن منتصر حمدان من     ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
، الذي وضع   عمرو المستشار اإلعالمي للرئيس محمود عباس     نبيل  على تصريحات   " حماس"الناطق باسم   
تنظـر  " حمـاس " بالقول إن حركة     إلى ما قبل سيطرة حماس على القطاع كأساس للحوار،          شرط العودة   

الذي ينص صراحة على    "بعين الخطورة لهذه التصريحات ألنها تمثل محاولة للتنصل من إعالن صنعاء            
ات أن المبادرة اليمنية هي إطار الستئناف الحوار، كما أنها تمثل عودة السلطة للحديث عن لغة االشتراط               

"  اإلسـرائيلي "ورأى في هذه التصريحات استجابة للموقف       ". المسبقة التي تتعارض مع نصوص اإلعالن     
  .األمريكي الذي يرفض أي حوار فلسطيني داخلي

" حمـاس "سعيد صيام رئـيس كتلـة         قال  : غزة من   ٢٦/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  
ال يحدد هو المشكلة المتعلقة بالتنفيذ، كما       "إن نبيل عمرو    " متانرا"في مقابلة متلفزة مع وكالة      ،  البرلمانية

نحن في حمـاس    : "وأضاف ".أن من وقع اإلعالن بنصه في صنعاء هو مفوض حركة فتح عزام األحمد            
ملتزمون فيما وقعنا عليه، والمبادرة هي إطار للحوار ونتمنى من األخوة بحركـة فـتح أن ال يـضيعوا                   

مشكلة في أن تطرح كل الموضوعات فـي جـدول          " حماس"مؤكداً أنه ليس لدى     ،  "الفرصة وال يفوتوها  
  .الحوار
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  الخالف في صنعاء لم يكن لغوياً وإنما في المضمون:  الكريمعبدقيس  .١٦
 عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكـريم الـذي شـارك فـي                 أكد :الدين حسام عز 

 تـشبث حركـة حمـاس    إلـى ويا كما يصوره البعض، مشيرا      الخالف ليس لغ   أنمباحثات صنعاء على    
بموقفها السابق منذ االنتخابات التشريعية الثانية، والمفاوضات السياسية بشأن البيان الـسياسي لحكومـة              

فموقف حركة حماس من التقيد بما التزمت به منظمة التحريـر شـكل نقطـة الخـالف                  .األولىحماس  
 ما كانت عليه في غزة، تـتحفظ عليـه          إلى باألوضاع ومطلب العودة     منذ فوزها باالنتخابات،   األساسية

الخالف بالتأكيد ليس لغويا، بل هـو حـول المـضمون، وكـان           : "وقال عبد الكريم   .حركة حماس بشدة  
  ". عدم قبولهاأو حول فهم وظيفة المبادرة اليمنية ومن ثم قبولها األولىالخالف بالدرجة 

ا المبادرة رزمة واحدة متكاملة، ويتم التعامل مع بنودها كاملة، والحوار           نحن منذ البداية اعتبرن    "وأضاف
  ". وسبل لتنفيذها وليس العودة لبحث بنودهاآليةكان من اجل خلق 

 ٢٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  تستبعدان قرب التوصل إلى اتفاق يشمل تهدئة وفتحاً لمعبر رفح" الجهاد"و" حماس" .١٧

 سعيد صيام رئيس كتلة حماس البرلمانية أمس إنه ال يوجد أي جديـد فـي                قال :وكاالتوالحسن جبر،   
وتابع صيام في مقابلـة تليفزيونيـة        .إلعادة فتحه " تاريخ دقيق "موضوع معبر رفح، نافيا أن يكون هناك        

هناك مساٍع حقيقية من طرفنا، ووضـعنا       : "الفلسطينية المستقلة لألنباء بالقول   ) رامتان(خاصة مع وكالة    
في العريش وهذا أحد مطالبنا حتى      ) في اإلقامة ..(اً لفتح المعبر، وعلمنا أن األوروبيين ال يمانعون       تصور

  ".ال يكون لإلسرائيليين يد، ولكن إجراءات أخرى تم تقديمها لم يأت رد عليها حتى اللحظة
لنقاشات مـع    قال الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، إن ا             أخرى،من جهة   

ونفى عزام في تصريحات صـحافية       .الجانب المصري بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة ما زالت مستمرة         
  .علم حركته بوجود اتفاق تهدئة سيتم تطبيقه أوائل شهر نيسان القادم

  ٢٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  لحركة الذي دعا اإلتحاد األوروبي للحوار مع ايتثّمن الموقف النرويج" حماس" .١٨

 الذي دعـا االتحـاد      يالنرويجفوزي برهوم الموقف    " حماس"ثمن الناطق باسم    :  محمد يونس  -رام اهللا   
خطوة في االتجاه الصحيح تدل على مواقـف بعـض          "واعتبره  . األوروبي إلى إجراء حوار مع الحركة     

سطيني وفك الحصار   الدول األوروبية المتقدمة في اتجاه ضرورة احترام الخيار الديموقراطي للشعب الفل          
اتخاذ خطوات إيجابية مماثلة من أجـل       "وطالب بقية الدول األوروبية والمجتمع الدولي بـ        ". الظالم عنه 

وضع حد نهائي لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتحديداً في ظل تفاقم األوضاع اإلنسانية والبيئية والـصحية               
 ".نتيجة الحصار الخانق المفروض على غزة

  ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  عن غزةالتخاذ قرار شجاع برفع الحصار مبعوث اللجنة الرباعية  تدعو"حماس" .١٩

 ]مبعوث الجنة الرباعية [ إن دعوة بلير حماسقال فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة: غزة
 الحصار الحالي إستراتيجية جديدة في التعامل مع غزة تدلل بشكل واضح على فشل إستراتيجيةالعتماد 

بلير على التخلي " األوسطالشرق "وحث برهوم في تصريحات لـ. يعتبر بلير أحد المسؤولين عنهاالتي 
 تطبق في التعامل مع غزة، أنعن الغموض عندما يتحدث عن اإلستراتيجية الجديدة التي يرى أنها يجب 

برهوم بلير واعتبر .  ال تتضمن رفع الحصار كليا لن يكتب لها النجاحإستراتيجيةمشدداً على أن أي 
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يصر على تجاهل الشرعيات الفلسطينية، وخصوصا مقاطعته لحكومة الوحدة "ألنه " عدواً للديمقراطية"
 )".المقالة(برئاسة هنية 

 ٢٧/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   ومساعده في طولكرم"القسام" االحتالل تعتقل قائد قوات .٢٠

 قائد كتائب القـسام فـي منطقـة         أمسر   فج اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل     : وليد عوض  -رام اهللا   
واعتقـل  . إسرائيل سنوات من مالحقته بحجة مسؤوليته عن عمليات مقاومة ضد           ٧طولكرم، وذلك بعد    

ومرافقه خالل عملية عسكرية لقوات االحـتالل ببلـدة بلعـا شـرق             ) أبو جابر (عمر داوود عمر جابر     
 ١٩٩٢ مرج الزهور في جنوب لبنان عـام         لىإ أبعدتهجابر الذي    بوأوتتهم سلطات االحتالل     .طولكرم

وقـال متحـدث باسـم جـيش االحـتالل           .إسرائيلية أهدافبالمسؤولية عن مجموعة من العمليات ضد       
 من بين تلك العمليات عملية استشهادية في فندق بارك بمدينة نتانيا المحتلة ليلة عيد الفصح                إن اإلسرائيلي

  .إسرائيلياً ٣٠ أعوام أسفرت عن قتل ٥قبل 
  ٢٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  باراك يعد فياض باجراءات تخفيف في الضفة .٢١

 االسرائيلي  الدفاع التقى وزير    : وكاالت - رام اهللا  -القدس المحتلة    ٢٧/٣/٢٠٠٨الحباة الجديدة   أوردت  
سالم فياض مساء امس، وتركز البحث حول تنفيذ االلتزامات الواردة فـي            .ايهود بارك رئيس الوزراء د    

وأكـد   .رطة الطريق، وكذلك االوضاع  االمنية  واالقتصادية في االراضي الفلسطينية المحتلـة            خطة خا 
فياض على موقف السلطة الوطنية  الثابت بشأن ضرورة  وقف كافة االنـشطة االسـتيطانية، وكـذلك                  

ي، ضرورة ان يتزامن نشر القوات الفلسطينية مع اجراءات وتسهيالت تخفف من معاناة الشعب الفلسطين             
مشدداً على ضرورة وقف االجتياحات االسرائيلية للمدن الفلسطينية لما تلحقه من ضرر فادح في الجهود               

واكد فياض على اهمية االستجابة لمطلب       .التي تبذلها السلطة الوطنية في مجال اعادة بناء قدراتها االمنية         
التفاق على متابعة االتصاالت حـول      وتم ا .  السلطة الوطنية الفلسطينية في اعادة فتح معابر قطاع غزة        

 .هذه القضايا خالل االيام القليلة القادمة
واعلن باراك لدى اجتماعه مع فياض عن تخفيف االجراءات التي تطال سكان الضفة، حسب ما جاء في                 

أكد باراك لرئيس الوزراء الفلسطيني ان اسـرائيل سـتخفف    "وجاء في البيان االسرائيلي     . بيان اسرائيلي 
مع احترام تعهدنا الذي يحظى بأولوية      ) الضفة الغربية (جراءات التي يخضع لها سكان يهودا والسامرة        اال

وجرت بين فياض وباراك مباحثات على انفـراد دامـت           ".والخاص بتوفير االمن للمدنيين االسرائيليين    
رانس برس رفـض    وردا على سؤال وكالة ف    ". صادقة وجدية ومنفتحة  "ساعتين وصفها البيان بانها كانت      

  .مسؤول في وزارة الجيش االسرائيلية توضيح اجراءات التخفيف التي يعتزم باراك اتخاذها
استبق باراك أمس لقاءه مع رئيس الـوزراء الفلـسطيني          : غزة، رام اهللا   ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة  وجاء في   

بل إخالئها فـي    سالم فياض بخطوة استيطانية إضافية، إذ سمح لمستوطنين عاشوا في مستوطنات غزة ق            
وقالت مصادر إسرائيلية إن باراك سمح لعـدد        .  باالستيطان في مستوطنة في الضفة الغربية      ٢٠٠٥العام  

وجاء اإلعالن اإلسرائيلي    .من مستوطني غزة بإقامة خمسة بيوت متنقلة في مستوطنة قرب مدينة الخليل           
  . ة الغربية فياض لمناقشة االجراءات االسرائيلية في الضف-قبل لقاء باراك 

 قالـت مـصادر      :زهير اندراوس  نقالً عن مراسلها       -الناصرة   ٢٧/٣/٢٠٠٨ القدس العربي    ونشرت
سياسية إسرائيلية رفيعة المستوي أمس ان اللقاء الذي عقد األربعاء بين فياض وبين باراك، فـي بيـت                  

فزيون اإلسـرائيلي، نقـال عـن       وقالت القناة الثانية في التل     .األخير في تل أبيب، فشل عمليا قبل أن يبدأ        
مصادر مقربة جدا من باراك، قولها إن األخير عقد في األيام األخيرة اجتماعا مع المنـسق األمريكـي                  
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لتطبيق بنود خريطة الطريق، الجنرال جون فرايزر، وقام باراك بإبالغ الجنرال أنـه وفـق تقـديرات                 
ر المجدي تقديم المساعدة للسلطة الفلـسطينية، ألن        األجهزة األمنية اإلسرائيلية األخيرة، فإنه بات من غي       

الوضع في الضفة الغربية أصبح معقدا للغاية، وظهر جليا أن قوة السلطة الفلسطينية فـي تراجـع تـام،      
وبموازاة ذلك، نقل عن باراك قوله، إن قوة حركة حماس في أرجاء الضفة الغربية في تصاعد مـستمر                  

سرائيلية، إن باراك اكد لألمـريكيين أنـه يـرفض مـنح التـسهيالت      وقالت المصادر اإل   .ومقلق للغاية 
للفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تعهدت إسرائيل لوزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس، التـي              

ورفض باراك االستجابة لمطالب فلسطينية وغربيـة بازالـة          .ستصل إلي المنطقة نهاية األسبوع الحالي     
  .وحواجز الطرق التي تعوق حركة التجارة والتنقل في الضفة الغربيةنقاط التفتيش 

  
  ل مفاوضات سرية مع سورية ويفّض...٢٠٠٨ يستبعد التوصل التفاق خالل اولمرت .٢٢

اعتبر رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت االربعاء انه لن يكون مـن             :زهير اندراوس  -الناصرة  
 مثلمـا يـدعو اليـه الـرئيس         ٢٠٠٨ل مع الفلسطينيين خالل العام      الممكن التوصل الي اتفاق سالم كام     

وقال اولمرت في لقاء مع الصحافة االجنبية في القدس لن يتم التوصل الي اتفاق               .االمريكي جورج بوش  
واضاف اعتقد انه يمكن التوصل الي اتفاق حول القضايا االساسية التـي     .سالم كامل بحلول نهاية السنة      

ق الخطوط العريضة لحل يقوم علي دولتين خالل الوالية الحالية للرئيس بـوش التـي               ستحدد بشكل دقي  
كما أبدي رئيس الوزراء االسرائيلي فتورا فيما يتعلق بحضور قمـة للـسالم فـي                .٢٠٠٩تنتهي مطلع   

وألمح إلي أنه يفضل مفاوضات سالم سرية       . الشرق االوسط اقترحتها روسيا برغم انه لم يستبعدها كلية        
) لوزير الخارجيـة الروسـي سـيرغي      (سورية، وقال اولمرت للصحافيين اعتقد صراحة كما قلت         مع  

الفروف انتم تعرفون ان ما نحتاجه الحالل السالم في الشرق االوسط هـو ان يجلـس الجانبـان معـا                    
م وكرر أولمرت امس االربعاء أن اسرائيل مستعدة الحالل السال         .ويتحدثا ال الذهاب الي مؤتمرات دولية     

وقال قلت بالفعل اننـي مـستعد       . مع سورية وعبر عن أمله في أن يتمكن الجانبان من اجراء محادثات           
وآمل أن يكون السوريون مستعدين الحالل السالم مع اسرائيل وآمل أن تسمح         . الحالل السالم مع سورية   

  .روناوأضاف هذا ال يعني انه حينما نجلس معا ال بد أن ت .لنا الظروف بأن نجلس معا 
  ٢٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "حماس"العالمي للتهدئة مع " مجلس الشيوخ"أولمرت يرفض وساطة كارتر و .٢٣

العالمي للتدخل من أجل التوصل الى " مجلس الشيوخ"رفضت اسرائيل مبادرة : نظير مجلي - تل أبيب
 يعرقل جهودا أخرى وعللت ذلك بأن مثل هذا التدخل قد". حماس"تهدئة طويلة األمد بينها وبين حركة 

وقالت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء  .جارية في هذا الشأن وال يوجد ضمان ألن يحقق شيئا ايجابيا
العالمي يعتبر هيئة بالغة االحترام في " مجلس الشيوخ"أولمرت، تردد كثيرا قبل أن يتخذ القرار، اذ ان 

 . الكبار في العالمالعالم وتضم في صفوفها نخبة من الزعماء السياسيين 
 ٢٧/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   على غزة يدعم المفاوضاتالهجوم: ليفني .٢٤

 بررت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني أمس، استمرار العمليات العسكرية في قطاع :د ب أ
خالل ندوة وقالت ليفني  ".دعم المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي"غزة، بأنه يأتي في إطار

" اإلرهاب"ـعقدت في القدس أمس، ونقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية، إن العمليات العسكرية ضد ما وصفته ب
" وحول محاوالت التقريب بين حركتي"لن تعيق عملية السالم بل ستدعمها بشكل أكبر"في قطاع غزة 

ة لنا وللرئيس سيطرة حماس على قطاع غزة ليست مشكل"، أكدت ليفني على أن "حماس"و" فتح
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بل توجه رسالة لكل المتشددين في الدول المجاورة، أن األيديولوجيات . الفلسطيني محمود عباس فقط
وحذرت من تأثير هذه المحاوالت على العالقات  ".المتطرفة يمكن أن تحقق النجاح بالوسائل الديمقراطية

الحركة الوطنية " استسالم"و" حماس" رب معالمستقبلية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، معتبرة أن التقا
 .سيؤثر على إمكانية التقدم في العملية السياسية" حماس"الفلسطينية ل

 ٢٧/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
 
   فلسطينيينأربعةتطالب بالتحقيق في اغتيال " بتسيلم" .٢٥

 ناشـطين   ٤يـال   العبرية لحقوق اإلنسان فتح تحقيق جنائي حـول اغت        " بتسيلم"طالبت منظمة   : ب.ف.أ
وقالت  ".اإلسرائيلية"آذار في بيت لحم في الضفة الغربية بيد القوات الخاصة           /  مارس ١٢فلسطينيين في   

يستنتج التحقيق الذي أجرته بتسيلم أن أي محاولة لتوقيـف الناشـطين لـم تـتم، وان                 "المنظمة في بيان    
سلحة األوتوماتيكية، فيما لـم يحـاولوا       العسكريين تحركوا لتصفيتهم بإطالق النار عليهم من الخلف باأل        

  ".    كما يستنتج تحقيق بتسيلم ان العسكريين أجهزوا عليهم"وأضاف ". الفرار أو استخدام أسلحتهم
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  حاخام يصدر فتوى بقتل العرب .٢٦

مـن  " تقام مروع رسمي  ان"دعا حاخام مدينة صفد شموئيل الياهو لتنظيم         : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
ونادى بتفعيل الوحدة العـسكرية     " حتى يركعوا صارخين النجدة النجدة    "العرب وإشباعهم ضرباً وإيالمهم     

 اإلرهابية التي اسسها وقادها ارئيل شارون والتي فجرت منازل قريتي قبية ونحالين علـى رؤوس                ١٠١
  .ساكنيها مطلع الخمسينات

  ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  نهاء اإلنقسام الداخلي إلات مسيرلفلسطينيون يخرجون فيا .٢٧

مسيرة حاشدة انطلقت مـن وسـط       أن  : غزة مراسلها من     فتحي صباح  عن ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
مدينة غزة وصوالً إلى مقر المجلس التشريعي بدعوة مـن المركـز الفلـسطيني للديموقراطيـة وحـل            

 وقـد رفـع     .نظمها المركز في القطاع والـضفة الغربيـة       النزاعات، في إطار حملة وطنية للمصالحة ي      
المشاركون شعارات تطالب بالوحدة الوطنية ورأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، وجعل العام الحالي              

 إلى التزام إعالن صنعاء الذي وقّـع فـي العاصـمة            الحركتيندعوا  كما  . عاماً للوحدة الوطنية المفقودة   
 مؤسسة أهلية، ومخـاتير ووجهـاء       ١٦٠ن عن   يممثلتجدر اإلشارة إلى أن      فيما   .اليمنية األحد الماضي  

  . شاركوا في المسيرةوشخصيات وفعاليات مختلفة
سعيد المقادمة، مـدير المركـز      أن  : ألفت حداد  نقال عن مراسلته     ٢٦/٣/٢٠٠٨ ٤٨ عرب وأورد موقع 

 تراتيجي بناء بين حركتـي    طالب بإعداد وثيقة مرجعية تصلح كأساس لحوار اس        الفلسطيني للديمقراطية، 
تم قد  نه   وأشار إلى أ   . لوضع أسس واضحة تؤسس للشراكة الحقيقية في المجتمع الفلسطيني         فتح وحماس 

دعـا   كما   .ته نسخة من البرنامج المقترح للحل االنتقالي، وإعطاء الطرفين فرصة لدراس          نحركتيالتسليم  
 رؤساء الـدول العربيـة بتبنـي        لقادمين، مطالباً في الشهرين ا  " بعنوان السالم واألمل  "إلى مسيرة جديدة    

  .المبادرة اليمنية للمصالحة بين فتح وحماس في اجتماع القمة العربية المقبل
 أحمد أبو عايشأن : نابلس من  مراسلهاعاطف دغلس نقال عن ٢٧/٣/٢٠٠٨ الجزيرة نت وجاء في

ن هذه المسيرات هو التركيز على ن الهدف مذكر أعضو الجهة المشرفة على حملة المصالحة الوطنية، 
. الجهد الشعبي للضغط على أطراف النزاع بضرورة المصالحة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام والتشرذم

 تتمثل في تعهد الطرفين بعدم اللجوء ،عبر خطوات شعبية تشجيعيةيقوم الحل االنتقالي، وأوضح أن 
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 ووقف التحريض اإلعالمي، ،ن السياسيين كافةللعنف لحسم أي خالف سياسي، واإلفراج عن المعتقلي
تشكيل حكومة انتقالية مدتها سنة واحدة قابلة للتمديد ستة أشهر كحد كما يتم . وتشكيل لجان تحقيق محايدة

وتتلخص أهم أعمالها بفتح معابر غزة ا، أن يكلف الرئيس عباس شخصية وطنية برئاستهعلى أقصى، 
ضفة والقطاع والتحضير النتخابات رئاسية وتشريعية في كل وبحث تهدئة شاملة مع إسرائيل بال

  .٢٠٠٩المحافظات في أيلول 
 المئـات مـن المـواطنين وطلبـة         أن : وفا نقال عن الخليل  من   ٢٧/٣/٢٠٠٨ الحياة الجديدة    وذكرت

 في المسيرة التي دعـا      في مدينة الخليل  وا  الجامعات وممثلي القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية شارك      
 المركز الفلسطيني لحل النزاعات بالتعاون مع لجنة المتابعة للحملة الشعبية مـن أجـل المـصالحة                 ليهاإ

  .الوطنية
  
   لمحاكاة القمة العربية في دمشقأطفال غزة يعقدون اجتماعاً .٢٨

 حماس في مدينـة رفـح       همحاكاة لمؤتمر القمة العربية نظمت    إجتماع  شارك أطفال فلسطينيون في     : رفح
 قمـة صـورية      أنها وقال منظم المحاكاة محمد حسن     . أدوا فيه أدوار الزعماء العرب      حيث ،بقطاع غزة 
لملوك العرب لعلها تسهم ولو بشئ القليـل بتغيـر البيـان الختـامي              الزعماء و ل رسالة   يصالمصغرة إل 

  .هموالقرارت التي ستتمخض من القمة الرسمية في دمشق لدعم أطفال فلسطين وتقديم المساعدة ل
  ٢٦/٣/٢٠٠٨ز رويتر

  
  اعتصام في غزة إحتجاجاً على اعتقاالت الصحفيين في الضفة الغربية .٢٩

نظمت كتلة الصحافي الفلسطيني، وهي اإلطار اإلعالمي النقابي لحركة حمـاس،           :  فتحي صباح  -غزة  
اعتصاماً شارك فيه عشرات الصحافيين المحسوبين على الحركة احتجاجاً على استمرار اعتقال            في غزة   

  .ئهم في الضفة الغربية من قبل األجهزة األمنية التابعة للرئيس محمود عباسزمال
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
 نادي األسير يكشف عن ازدياد عدد األسرى القاصرين في سجون االحتالل .٣٠

مس، عن ازدياد عدد األسرى القاصرين في سجون االحتالل أ كشف نادي األسير، : وفا-رام اهللا 
نادي قام بزيارة إلى مركز توقيف عتصيون الوقال في بيان له، إن محامي  .بيرة جدااإلسرائيلي بنسبة ك

  .أول أمس، والتقى عددا من األسرى هناك، واطلع على أوضاعهم في األسر
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
    الغربية فلسطينيا في الضفة١٣ يعتقل االحتالل .٣١

 فلـسطينيا فـي الـضفة       ١٣ ،)٢٦/٣(أعلنت قوات االحتالل أنها اعتقلت فجر األربعاء        : الضفة الغربية 
  .سام في منطقة طولكرم، شمال الضفةالغربية، بينهم قائد كتائب الق

  ٢٦/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
  زراعية  وتجرف أراضي االحتالل تهدم منزلين شمال شرق خان يونسقوات .٣٢

 هدم منزلين يعودان لعائلة أبو نظيف، وجرفـت مـساحات           أقدمت قوات االحتالل فجر اليوم على     : غزة
 في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما             الزراعية كبيرة من أراضي المواطنين   

صوب منازل وممتلكات    بالرشاشات الثقيلة والقذائف   قطاع لقصف مدفعي  الازي وسط   غتعرض مخيم الم  
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حدوث أضرار مادية في بعضها دون أن يبلّغ عن وقـوع إصـابات             المواطنين شرق المخيم ما أدى إلى       
  .بشرية

  ٢٧/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  

  جيش االحتالل يقتحم جمعية في جنين ويصادر محتوياتها .٣٣
قتحم جيش االحتالل جمعية الصخرة للتنمية االجتماعية فـي جنـين وصـادر             ا: رامي دعيبس  -جنين  

  . كبيرا داخل الجمعية دماراًخلفاًمحتوياتها من حاسوب وأوراق وشهادات مختلفة م
  ٢٦/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   بعد إضراب األفرانأزمة خبز في غزة .٣٤

ـ  أ  أصحاب المخابز في قطاع غزة     نأ :غزة من   ٢٧/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نشرت ، أمـس،   واعلن
لمطـالبهم  اضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على ارتفاع اسعار الدقيق، وعدم استجابة الحكومة المقالة              

شدد مركز الميـزان     فيما   .برفع سعر ربطة الخبز، أو خفض قيمة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم          
حكومة على الموازنة بين مصالح االطراف المختلفة، بما يحمي         اللحقوق االنسان على ضرورة أن تعمل       

  .بزالقدرة الشرائية للمواطنين المتدنية اصالً، ويحافظ على استمرار عمل المخا
أن وزير االقتصاد في الحكومة المقالـة       :  من غزة  ٢٧/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وذكر حامد جاد مراسل     

أن تحديد حكومته في غزة أسعار الدقيق تم على قاعدة ال ضرر وال ضرار ألصـحاب                "زياد الظاظا أكد    
مـشيراً  ". ابز اإلضراب الذي يخوضه أصحاب المخ     المطاحن والتجار وكذلك المخابز والجمهور رافضاً     

إلى أن االرتفاع األخير لسعر الدقيق دفع البعض من أصحاب المخابز للضغط على الحكومة ظناً مـنهم                 
نها ستستجيب لهم على حساب الشعب، مشدداً أنها لن تقبل برفع السعر من أجل صاحب المخبز ليـزداد                 أ

  .ربحه على حساب المواطن
  
   رجال األعمال والبضائع إلى قطاع غزة بتسهيالت على حركة تتعهدإسرائيل: السراج .٣٥

أعلن ناصر السراج، وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني ومسؤول الملف التجاري في             :كتب حامد جاد  
دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير، أن المسؤولين اإلسرائيليين عن شؤون المعابر أبدوا، أمس، موافقتهم             

األعمال واستيراد السلع، بما في ذلك السماح بدخول بعـض          على إدخال تحسينات في حركة تنقل رجال        
  .السلع المنتجة في الضفة الغربية إلى سوق قطاع غزة

  ٢٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  مسنّة مريضة تنضم إلى قائمة شهداء حصار غزة .٣٦

طات أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد مسنّة فلسطينية مريضة جراء منعها من جانب سل              :غزة
حسب التقديرات الفلسطينية، فإن عدد     بو. االحتالل من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج         

  . مريضا١١٨ًالشهداء من المرضى جراء الحصار ارتفع إلى 
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   يصلون إلى المستشفيات التركية اإلسرائيلي فلسطينياً من جرحى العدوانستون .٣٧
وصل إلى مدينة اسطنبول التركية، على متن طائرة خاصة، ستون جريحاً فلسطينياً من : سطنبولا

تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات حيث .  األخير على قطاع غزةسرائيليالمصابين في العدوان اإل
  .التركية لتلقي العالج فيها

  ٢٧/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   الحكومة بالكشف عن دور األجهزة األمنية في دول الجوار يطالبوناألردنإسالميو  .٣٨

انتقدت الحركة اإلسالمية في األردن بشدة ما وصفته بالتدخل األمريكي المشبوه حيـال التعـاون               : عمان
األمني بين سلطات األمن األردنية والفلسطينية، في ضوء معلومات تحدثت عن تفقد الجنرال األمريكـي               

لشرطية الفلسطينية وحرس الرئيس الفلسطيني الذين يتدربون فـي مركـز أردنـي             كيث دايتون للكتيبة ا   
يبدو "، وقالت   "المستوى الوطني بجميع أطيافه التنبه إلى خطورة هذا المنزلق        "وحضت الحركة   . للشرطة

، ودعا أمين عـام حـزب       "ان الحكومة تزج الوطن به على الرغم من ان المسألة كبيرة ودقيقة وخطيرة            
إعالن موقف واضح ممـا     "مل اإلسالمي زكي بني أرشيد باسم الحركة اإلسالمية الحكومة إلى           جبهة الع 

  ".تقوم به أجهزتها األمنية في مناطق الجوار الملتهبة
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"عشرة نواب يتقدمون بإقتراح إللغاء معاهدة السالم مع  .٣٩

 مجلس النواب بإقتراح قانون إللغاء قانون تـصديق معاهـدة           تقدم عشرة نواب، امس، إلى رئيس     : عمان
وجاء تقديم اإلقتراح بمبادرة ستة من نواب كتلة الحركة االسالمية، وايدهم           ". إسرائيل"سالم بين االردن و   

وبرر النواب وضعهم القانون بخمسة أسباب أولها أن المعاهدة منحت االعتـراف            . اربعة نواب مستقلين  
الغتصاب، وأنشأ دولة على حساب الشعب الفلسطيني الذي شرد من وطنه، وهو كيان ال              لكيان قام على ا   

الكيان الذي وقعت معه المعاهدة لم يلتزم بنـصوصها، حيـث           "يقيم وزنا لقرارات االمم المتحدة، كما أن        
ئيـل  السابق أر" إسرائيل"مازال خطره يتهدد األردن، ومما يؤكد ذلك ما كان قد عزم عليه رئيس حكومة               

، وأشارت المذكرة إلى أن هذا الكيان لم يتـورع          " إلحتالل األردن  ٢٠٠٣شارون عندما كان يخطط عام      
عن ارتكاب جرائم على األراضي االردنية وإرسال جواسيسه لتنفيذ إغتياالت، إضافة لكونه يشن حـرب               

  .مسجد األقصىإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وينتهك المقدسات ويواصل حفر األنفاق تحت ال
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  الهدوء يعود إلى مخيم عين الحلوة  .٤٠

استقبل رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري وفد لجنة المتابعة للقـوى             :  محمد صالح  -صيدا  
ـ                 د الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الذي وضعه باجواء عودة الهدوء الى المخـيم بع

 في  لح الفلسطيني بسام المقدح على انتشار الكفاح المس      واكد أمين سر اللجنة أبو    . األحداث األمنية االخيرة  
مناطق التوتر بعد تعزيزه بعناصر جديدة ووضع نقاط ثابتة، الفتا الى ان هذه الخطوة جاءت للتأكيد على                 

تأكيد جامع علـى نـشر عناصـر         و  الفلسطيني، -عودة الهدوء الى المخيم وعلى حرمة الدم الفلسطيني         
الكفاح بشكل كامل، وقرار سياسي إلعطاء الكفاح المسلح كل الصالحيات الالزمـة لممارسـة مهامـه                

 المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود بزيارة الـى            ، امس ،في المقابل قام  . ودوره
  عقد لقاء مع قيادة عصبة االنصارومخيم عين الحلوة 
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 بالتطورات الخطيرة التي شهدها المخيم وتداعياتها على المخيم واهله والجوار وتفعيـل              فيه رى البحث ج
  . لجنة المتابعة العليا كاطار جماعي مشترك في المخيم

  ٢٧/٣/٢٠٠٨السفير 
  
 في منطقة الوزاني تخرق الحدود اللبنانية" إسرائيلية"قوة  .٤١

جتياز منطقة الوزاني  إ على ،يارتي هامر مصفحتين وجرافة مؤلفة من س،"سرائيليةإ"أقدمت قوة : بيروت
زرق باتجاه منطقة نبع الوزاني، حيث تولت الجرافة  الخط األ متجاوزةَ،قادمة من بلدة الغجر المحتلة

طار اليونيفيل على الطريق التي أقامتها الكتيبة اإلسبانية العاملة في إ اقتالع بوابة حديد كانت "سرائيليةاإل"
  . جواء بلدة الغجرفي أ" سرائيليةإ"تزامن ذلك مع تحليق مروحية . الوزاني ببلدة العباسيةتربط 

  ٢٧/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  القمة ستتبنى مبادرة صنعاء لمصالحة الفلسطينيين : موسى .٤٢

أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس، أن القمة العربية التي ستعقد :  دبا-دمشق 
ونفى موسى أن يكون . في دمشق، السبت المقبل، ستتبنى المبادرة اليمنية لرأب الصدع بين الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد ألغى مشاركته في القمة العربية بسبب زيارة وزيرة الخارجية 
  .األمريكية كونداليزا رايس إلى المنطقة نهاية األسبوع

  ٢٧/٣/٢٠٠٨األيام البحرينية 
  
   الخارجية العرب يجتمعون وسط جدل على استراتيجية السالم والحوار الفلسطينيوزراء .٤٣

يجتمع اليوم وزراء الخارجية العرب إلقرار جدول : محمد صالح,  إبراهيم حميدي-دمشق، القاهرة 
" لسالماالستراتيجية العربية ل"أعمال قمة دمشق المقررة السبت واألحد المقبلين، وسط جدل على مسألتي 

وقالت مصادر ديبلوماسية متطابقة، إن هاتان المسألتان ستشغالن حيزاً .  الفلسطيني-والحوار الفلسطيني 
وتحدثت معلومات عن وجود . كبيراً من المناقشات خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب واجتماع القمة

، بينها وقف التطبيع واعادة تفعيل البحث في خيارات أخرى"رأيين بين الدول العربية، يدعو أحدهما إلى 
التي أطلقت في قمة " المقاطعة العربية، في ظل استمرار الرفض االسرائيلي للمبادرة العربية للسالم

، وضرورة أخذ رأي حماس في الشأن الفلسطيني، في مقابل وجهة نظر أخرى ٢٠٠٢بيروت العام 
  .ر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيتقترح عدم المس بمبادرة السالم واعتبار منظمة التحري

  ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   تتسلّم اليوم رداً على التهدئة من حماس والجهاد اإلسالمي القاهرة .٤٤

 رداً من حركتي حماس والجهاد ، اليوم، أن مصر ستتسلم"الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
اضي في مدينة رفح خالل اللقاء الذي جمع اإلسالمي على عرض التهدئة الذي طرح األسبوع الم

وتوقعت . مسؤولين مصريين وقيادات الحركتين األسبوع الماضي في الجانب المصري من معبر رفح
رد الحركتين على "ولفتت إلى أن  .مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة أن يكون رد الحركتين إيجابياً

فلسطينيين واإلسرائيليين على أنه إذا حدث أي المصريين سيتضمن ضرورة وجود توافق ضمني بين ال
استهداف للكوادر أو قيادات المقاومة في الضفة الغربية، فسيكون هناك رد في غزة، حتى لو كان هذا 

، مشيرة إلى أنه كان "تفاؤالً حذراً يشوبه القلق" إن هناك ،وقالت مصادر مصرية موثوقة ."الرد معنوياً
. لثلثاء الماضي، لكن حماس أرجأته إلى اليوم لمزيد من المشاوراتمن المفترض تسلم هذا الرد ا

وأعربت المصادر عن أملها في نجاح الجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى تهدئة تحقق 
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انفراجة حقيقية للشعب الفلسطيني من خالل فتح المعابر وتشغيلها، مشددة على أن نجاح جهود التهدئة ال 
وعما يتردد عن  .د، بل بالجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي معاً ومدى التزامهما بالتهدئةيتعلق بجانب منفر

في حال التوصل إلى تهدئة، فإن الجانبين سيخضعان إلى "قرب تشغيل معبر رفح، قالت المصادر إنه 
خاذ هذا اختبار ميداني على األرض حتى نتمكن من إقناع األطراف المعنية بتشغيل المعابر بالتحرك الت

 ٢٠٠٥يونيو / في حال تشغيل المعبر، فإن بروتوكول المعابر الموقع في حزيران"، موضحة أنه "القرار
  . "هو فقط الذي سيحكم التشغيل

  ٢٧/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  االقتصاد العرب يبحثون دعم فلسطينوزراء .٤٥

دمشق، في ما يشكل بدأ وزراء االقتصاد والمال العرب اجتماعاتهم، أمس في :  زياد عيتاني-دمشق 
وناقش الوزراء . المرحلة الثانية من التحضيرات للقمة العربية الدورية التي تبدأ اعمالها السبت المقبل

مشروع الملف االقتصادي واالجتماعي الذي سيعرض على وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون، 
  .االقتصادي الى القادة العرب السبتاليوم، تمهيدا لرفع مشروع جدول اعمال القمة بشقيه السياسي و

ومن ابرز ما يتضمنه الملف االقتصادي مشروع قرار لتطوير ودعم االقتصاد الفلسطيني ووضع 
 .استراتيجية لتنشيط السياحة العربية وخطة لتطوير التعليم والبحث العلمي

  ٢٧/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  
  وروبي تتهمه بعدم الوضوح ونائبة رئيس البرلمان األ... بلير يدعو إلى دعم المعتدلين .٤٦

اتهمت نائبة رئيس البرلمان االوروبي لويزا مورغـانتيني، تـوني بليـر            :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل  
مبعوث اللجنة الرباعية، خالل جلسة مشتركة مع مجموعة العمل البرلمانية االوروبية في بروكسل أنه لم               

تحدث بلير عن ضـرورة      ، حيث  في االجتماع  يكن واضحا بشكل كاف في اجاباته على اسئلة المشاركين        
 وذلك لجعل   ،"إضعاف المتطرفين " والفلسطيني و  "اإلسرائيلي" من الجانبين    "من أجل دعم المعتدلين   "العمل  

وأكد بلير ان الوضع صـعب      .  بسالم أمراً ممكنا   "إسرائيل"هدف إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بجانب        
 .وال بد من تغيير االوضاع الحالية حتى يتحقق الهدف المنشودللغاية في منطقة الشرق االوسط 

  ٢٧/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 "إسرائيل"قطع المعونة العسكرية عن  منظّمة أمريكية تطالب ب٣٠٠ .٤٧

 منظّمة شعبية أميركية رسالة الى الكونغرس، تحثّه فيهـا علـى قطـع المعونـة                ٣٠٠وجهت أكثر من    
الرسالة جـاءت بمناسـبة      .تهاكاتها قانون تصدير األسلحة والمساعدات    بسبب ان " إسرائيل"العسكرية عن   

ـ      ، وليس ما يدل    ٢٠٠٩ في المئة في العام      ٩بنسبة  " إسرائيل"التصويت على زيادة المعونات العسكرية ل
ويقول جوش روبنز مدير الحملة األميركية إلنهاء االحـتالل          .على أنها سوف تحول دون هذا التصويت      

تستمر في استخدام األسلحة التي تقدمها الواليات المتحدة، والتي يدفع ثمنهـا            " إسرائيل" إن   ،"اإلسرائيلي"
المواطن األميركي، من أجل تنفيذ احتالل عسكري غير قانوني وقاٍس للغاية، يحاصر فيه الفلـسطينيون               

تنتهك صـراحة   في الضفة كما في غزة، كما في تنفيذ انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينين بصورة               
  .قوانين تصدير األسلحة األميركية

  ٢٢/٣/٢٠٠٨المشاهد السياسي 
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  نهاء النقاش الشهري في مجلس األمنإل" إسرائيل"موقف تدعم  واشنطن .٤٨
قديماً يطالب بإنهاء النقاش الشهري العلني في       " إسرائيلياً"دعمت واشنطن موقفاً    :  حنان البدري  -واشنطن  

ووصف المندوب األمريكي لدى األمم المتحدة زلماي خليل        ". اإلسرائيلي "-يمجلس األمن للصراع العرب   
إذا كانـت هـذه     "زاد هذه المناقشات بأنها أصبحت عبثية وبال نتيجة، وأضاف أمـام مجلـس األمـن                

االجتماعات ال تساهم وال تضيف إلى الجهود وتزيد التوتر وتعيق وجود مواقف بناءة، فإننا نكون بحاجة                
نفسنا ما إذا كانت هذه الجلسات العلنية للنقاش، حقيقة، تساعد على خلق المنـاخ الـضروري                ألن نسأل أ  

وإذا تمت الموافقة على جعل هذه الجلسات السرية، فإن ذلـك           ". لتسهيل عملية التوصل إلى حل الدولتين     
لجلـسات   أن هـذه ا    "إسرائيل"سيكون خطوة أولى نحو إلغائها بدعم أمريكي، حيث تعتقد واشنطن ومعها            

  . لجهة فضحها وتعريتها"اإلسرائيلية"عن آرائهم في الممارسات " إسرائيل"بمثابة منصة يعلن فيها منتقدو 
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  " إسرائيل"عائلة راشيل كوري تمضي قدماً في مقاضاة  .٤٩

كوري، التي قتلها   دعا كريك وسيندي كوري، والدا المتطوعة األمريكية راشيل         :  وديع عواودة  -القدس  
االحتالل في رفح قبل خمس سنوات، العالم إلى الضغط من أجل إنهاء رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني                 

وأكدا، خالل زيارتهما لألراضي الفلـسطينية مـؤخراً، أن مـا يتعـرض لـه      . ومنحه دولة قابلة للحياة   
. صلة العمل من أجل فك الحـصار      الفلسطينيون في سجن غزة اليوم خطير للغاية وشددا على أهمية  موا           

ويطالب كريك اإلدارة األمريكية بالتحقيق في مقتل ابنته راشيل واسـتذكر أن وزارة الخارجيـة سـبق                 
ال يدل على وجود تحقيق جذري ونزيه وشفاف موضحا         " اإلسرائيلية"وأكدت أن تقرير الشرطة العسكرية      

ورغم وعـود رئـيس     "وأضاف  . رافة لم تلمسها  أن االحتالل زعم في تقريره األول أنها سقطت وأن الج         
السابق أرييل شارون للرئيس جورج بوش بالقيام بتحقيق جدي لكن التقرير اكتفـى             " اإلسرائيلي"الوزراء  

  "!بالقول إن الجيش تصرف وفقا للتعليمات
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
 ليسنتطلع إلنعاش عملية السالم بناء على أنابو:  األوروبياالتحاد .٥٠

أكد ديميتري روبل وزير خارجية سلوفانيا الدولة الرئيسة لألتحاد األوروبـي أن            :  برلين –عهود مكرم   
الجانب األوروبي يتطلع الى انعاش عملية السالم بناء على ما جاء في مؤتمر أنابوليس وأشار إلى أهمية                 

 .  ية األسبوعجولة وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس الى الشرق األوسط نها
 ٢٧/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
   مليون دوالر لدعم ميزانيه السلطة الفلسطينية٤٤النرويج توفر  .٥١

 مليـون  ٤٤ مليون كرونة نرويجيه، اي ما يقارب ٢٢٨وقعت النرويج على اتفاق مع البنك الدولي بقيمة     
ح و التنميـة    دوالر امريكي، لدعم صندوق ائتمان جديد يحمل اسم صندوق االئتمان الفلسطينى لالصـال            

PRDP-TF .        وسوف يتم وضع هذه االمـوال      . وذلك تماشيا مع تعهد النرويج في مؤتمر اعالن باريس
وقال وزير الخارجية النرويجي جونلس سـتوره اننـا         . تحت تصرف السلطة الفلسطينية في نيسان القادم      

بشكل فعلي سيكون   نشعر بارتياح خاص بسبب إنشاء صندوق االئتمان بسرعة، وأن أول صرف لالموال             
. في لندن في مطلـع شـهر ايـار القـادم          ) AHLC(قبل انعقاد االجتماع القادم للجنة االتصال الخاصة        

وستساهم هذه المنحة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنيه وصيانة الخـدمات االساسـية مثـل إدارة                 
  .المستشفيات والمدارس

  ٢٧/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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   الشبكة العنكبوتيةىسرائيلي ينتقل إلي صفحات فيس بوك عل العربي اإلالصراع .٥٢

 . صفحات موقع التعارف، فـيس بـوك       ى اإلسرائيلي إل  -انتقل الصراع العربي     : احمد المصري  -لندن  
، تبدو الجهات الرسمية الفلسطينية غائبة عـن         بثقلها في هذا الموقع الحديث نسبياً      "سرائيلإ"وفيما ترمي   

فوجئ مـستوطنون إسـرائيليون، أرادوا      قد  و . هذا الموقع في نقل الرسالة الفلسطينية       أهمية ىااللتفات إل 
 فـي خانـة العنـوان       "إسـرائيل "تعبئة نموذج االشتراك في الموقع، أن عليهم اختيار فلسطين بدال من            

 "إسـرائيل "موقع لسكان المستوطنات باختيار     ال ىواستجابة لحملة إسرائيلية، سمح القائمون عل      .الشخصي
، إذ لم يكـن     الموقعمن جهتهم، دخل الفلسطينيون معركتهم الخاصة مع         و . للسكن بدال من فلسطين    مكاناً

 وافقت إدارة الموقـع مـؤخراً     حيث  .  لإلقامة بامكانهم أن يختاروا إال قطاع غزة أو الضفة الغربية مكاناً         
  . لإلقامة مكاناًهاتيار سكان القدس ال يستطيعون اخإال أن قائمة الدول، ى إدراج فلسطين علىعل

  ٢٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   المثيرة للطبقة السياسية الفلسطينيةالتحوالت .٥٣

  ياسر الزعاترة
في مقال ساخر ومثير للحزن في اآلن نفسه تحدث الدكتور عبد الستار قاسم ، أستاذ العلوم السياسية فـي                   

نية من نظام األبوات في مدلوله الثـوري        جامعة النجاح في نابلس ، عن تحوالت الطبقة السياسية الفلسطي         
، إلى نظام األبوات المصاغ شـعبياً للتعبيـر عـن           ) إلخ..جهاد ، نضال ، كفاح ، صادم ، شامخ          : أبو(

الطحين ، اإلسبرين ، النسوان ، الجواالت ، الويسكي         : أبو: (الطبقة الجديدة من السياسيين الفاسدين ، مثل      
نتذكر في هذا السياق تلك األشـرطة الكثيـرة التـي           ). إلخ..، العنزات   ، اآلثار ، اإلسمنت ، الجرافات       

عثرت عليها حركة حماس في المباني التابعة للجهاز األمني الفلسطيني في قطاع غزة ، وفي المقـرات                 
وفـي حـين   . المختلفة ، والتي عكست قدراً الفتاً من السقوط األخالقي لعدد من السياسيين ورجال األمن        

يعتقد بأن حماس ستستخدم تلك األشرطة في سياق معركتها السياسية إال أن لم تفعل حفاظـاً                كان البعض   
على مشاعر شعبها ، فضالً عن توجه بالعزوف عن الخوض في قضايا ذات صلة باألسر واألعراض ،                 
مع أن بعض أولئك لم يتورع عن انتهاك األعراض وسرقة أموال الناس بالباطل ، األمر الـذي يعرفـه                   

ليس ثمة بالضرورة ارتباط عضوي بين البعد األخالقـي الشخـصي والموقـف             . ثر الناس في القطاع   أك
السياسي ، وإن كان األمر كذلك في أكثر األحيان ، لكن الموقف يبدو مختلفاً حين يتعلق األمـر بالفـساد              

ألمـوال  المرتبط بمصالح الشعب وقوته ، إذ يصعب العثور على رجل متورط في قضايا فساد وسـرقة                 
الشعب ، بينما يتميز بمواقف قوية ضد االحتالل ، ال سيما حين تكون حياته ومصالحه مرتبطـة بـذلك                   
االحتالل وقراراته وإجراءاته ، بدءا ببطاقات الفي آي بي ، ووصوالً إلى قرار االغتيـال واالعتقـال؟،                 

، ثم يتمتع بـسائر أشـكال       والخالصة أن من يسهر آخر الليل مع اإلسرائيليين في جلسات أنس وفرفشة             
التسهيالت الممنوحة منهم ال يمكن أن يواجههم في اليوم التالي بمواقـف راديكاليـة تتعلـق بالقـضايا                  

ونذكّر هنا بحقيقة أن سلطات االحتالل قد دأبت منـذ نـشوء            . الجوهرية التي تمس وجودهم ومصالحهم    
لقـد  . لفصائل عبر سياسة االعتقـال واالغتيـال      الثورة الفلسطينية على إعادة ترسيم الواقع الداخلي في ا        

عبثت الطبقة السياسية الفلسطينية المشار إليها بواقع القضية ، ولوال حـساسية الفلـسطينيين ومـستوى                
التسييس الذي يتمتعون به ، فضالً عن هامش الدور العربي وما تبقى من خطوطه الحمراء ، واألهم من                  

ال خـالف  . يدان المقاومة والسياسة ، لكان المشهد أكثر بؤساً بكثيـر        ذلك ، لوال دخول اإلسالميين إلى م      
على أن واقع الفساد في الثورة الفلسطينية كان متوفراً على الدوام ، لكن مرحلة أوسلو كان لها الفـضل                   
في إخراج مارد الفساد من القمقم ، فقد نشأت هنا سلطة يتحكم االحتالل بتفاصيل حياتها وحياة قادتهـا ،                   

لى خلفية هذا الواقع نشأت مصالح وشركات وصفقات تورطت فيها نخب سياسية كانت هـي ذاتهـا                 وع
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هنا بدأ التناقض يسفر عن نفسه أكثر فأكثر ،         . المفوضة بالتعامل مع االحتالل في قضايا التفاوض واألمن       
فحـسب ،   ، ليس من قبل االحتالل      ) بعد رفضه عرض كامب ديفيد البائس     (فكان استهداف ياسر عرفات     

ولكن أيضاً من قبل طبقة السياسيين الذين صاروا من رجال األعمال وتضررت مصالحهم إثر انتفاضـة                
يشار هنا إلـى البعـد   .األقصى ، إضافة إلى سياسيين آخرين تعبوا من النضال ويريدون حياة بال متاعب    

قيادات الحركـة يقـضي     المالي المتعلق بمنظمة التحرير وحركة فتح ، وقد سمعنا أن توجهاً لدى بعض              
بمالحقة ميراثها المالي الذي يتوزع هنا وهناك بأسماء أشخاص ، أما الجزء الذي كـان يـشرف عليـه                   

ما يعنينا أكثـر مـن سـؤال األمـوال          . إياه ، فقصة لوحدها تحتاج وقفة طويلة      " المستشار االقتصادي "
يا الفساد ، وهي مواقـف يـستحيل        ومصيرها هو السؤال المتعلق بالمواقف السياسية المترتبة على قضا        

القول إنها ستكون مناهضة على نحو حاسم للمحتل الذي يتحكم بكل شيء ، اللهم إال إذا قرر أحـدهم أن                    
مقابل ذلك كله ثمة في الـساحة الفلـسطينية   . يكون شهيداً أو مطارداً ، وأقله ثائراً يحمل روحه على كفّه 

  ى وآباء الشهداء واألسرى ، الشهداء واألسر: طبقة أخرى من السياسيين
ممن يحملون أرواحهم على وال يساومون ، ما يؤكد أننا إزاء قضية مقدسة ، تواصل إنجاب األبطال من                  

  .دون توقف
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  ماذا بعد؟".. ميني تهدئة" .٥٤

  ماجد عزام
تهدئة تم التوصل إليهـا     . قطاع غزة حالياً في   " ميني تهدئة "رغم النفي واإلنكار، تسود تهدئة مصغَّرة أو        

" حمـاس "أثناء مباحثات العريش األسبوع الماضي حيث طرحت السلطات المـصرية علـى حركتـي               
فكرة التهدئة المؤقّتة لمدة أسبوع والمقتصرة على البعد العسكري واألمني بينما يتم استغالل هذا              " الجهاد"و

  .لتفاصيل األخرى المتعلّقة بالتهدئة الموسعة والمفتوحة زمنياًالمدى الزمني لمناقشة األبعاد والجوانب وا
التهدئة كمبدأ سواء أكانت لمدة أسبوع أو لمدة زمنية غير محددة، جاءت كنتاج لتغيير وتحول جذري في                 
مواقف ثالث قوى أساسية وإن اختلفت في درجة تأثيرها بالطبع، وهي الواليات المتحدة ومصر ورئاسة               

الفلسطينية، وتحول نسبي ولكن مهم في مواقف قوتين أساسـيتين ومـؤثرتين وهمـا إسـرائيل                السلطة  
  ".حماس"والمقاومة الفلسطينية وتحديداً حركة 

حول " حماس"قبل محرقة غزة األخيرة كانت اإلدارة األميركية ترفض رفضاً باتّاً أي نقاش أو حديث مع                
ت ودعمت وحتى غطّت السياسات اإلسرائيلية المستندة إلـى         التهدئة أو أي من الملفّات األخرى وهي تبنّ       

  . حتى إذعانها أو إزاحتها عن السلطة" حماس"الضغط المستمر على 
  : غير أن ثمة متغيرين مهمين أديا إلى تحول الموقف األميركي

ـ                - دث  وصول األوضاع في قطاع غزة إلى حافة الكارثة وتوالي التقارير الدولية والمصداقية التـي تتح
، )ماء وكهرباء وصرف صحي وتعلـيم     (عن انهيار شبه تام للخدمات والبنى التحتية في أبعادها المختلفة           

فهمت الواليات المتحدة، كما قوى أخرى، أن اجتيـاح الحـدود           . وتداعيات ذلك على االستقرار اإلقليمي    
ية بين إسرائيل والـسلطة     سيتكرر وقد يكون في اتجاهات مختلفة، وسيؤثّر على مفاوضات التسوية النهائ          

  . الفلسطينية ومسيرة أنابوليس التي تعتبر درة التاج للديبلوماسية األميركية خالل الفترة الماضية
 أما المتغير اآلخر فهو محرقة غزة التي عجزت الواليات المتحدة عن تغطيتها رغـم أنهـا أعطـت                   -

ستنتجت بأن ال شيء يمنع أن تـأتي النتـائج          ولما ا ). كما حصل في حرب لبنان    (إسرائيل الوقت الالزم    
المعطيات السابقة دعت اإلدارة    . متشابهة بحيث تبدأ العملية باآلمال الواعدة وتنتهي بلجنة أو لجان تحقيق          

األميركية للتفكير جدياً في التهدئة حتى ال تتأثر دبلوماسيتها سلباً تجاه ملفات أخرى مثل الملف اللبنـاني                 
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، فأعطـت   "حماس"فهي اقتنتعت أن ال فرصة وال إمكانية الى تهدئة بعيداً عن            . يرانيوالملف النووي اإل  
  .الضوء األخضر لمصر للتسريع في مفاوضات مع الحركة حول التهدئة وشروطها وتفاصيلها

الطرف الثاني الذي بات مصراً أو باحثاً عن التهدئة بأي ثمن يتمثّل بمصر التي فهمت أيـضاً أن مـن                    
من السلطة أو المضي قدماً في أي سياسة تتعلق         " حماس"مكان بل ومن االستحالة إزاحة حركة       الصعوبة ب 

مـصر  . بالقضية الفلسطينية سلماً أو حرباً بعيداً عن أخذ الحركة ومواقفها ورؤاها وزادها بعين االعتبارِ             
ق مفروضـاً ضـد     استوعبت كذلك أن اجتياح أو كسر الحدود سيتكرر حتماً إذا ما استمر الحصار الخان             

قطاع غزة، وهي فهمت أن ال فرصة لرفع الحصار إال في اطار تهدئة أو هدنة بين المقاومة وإسـرائيل                   
وأن ال إمكانية إلخضاع غزة بالحّل العسكري ما سيزيد من إحراج مصر وإظهارها كعاجزة عن دعـم                 

  .الفلسطينيين ومساندتهم وكذلك عن الدفاع عن حدودها وسيادتها
لى مصر وأميركا، حدث تحول مهم أيضاً في موقف الرئيس محمود عباس والـذي رغـم كـل                  إضافة إ 

وحكومتهـا وبـشتى الوسـائل      " حمـاس "تصريحاته العلنية لم يرفض بشكل جدي سياسة الضغط على          
  .واألساليب

غير أن اجتياح الحدود ومن ثم محرقة غزة أظهرا الرئيس كضعيف وعاجز عن التأثير على األحـداث                 
وهـذا االمـر أي   . هم من ذلك خلقا أجواء بات من المستحيل استئناف مفاوضات التسوية من خاللها           واأل

  .المفاوضات، يمثل درة التاج في سياسات وخيارات الرئيس محمود عباس منذ وصوله إلى السلطة
ـ     " حماس"وليس ذلك فحسب، بل إن محرقة غزة أدت إلى تزايد شعبية             ذه وفي الضفة الغربية ووضعت ه

األخيرة على أعتاب انتفاضة ثالثة بما لذلك من تداعيات ليس فقط على وجود ومصير السلطة بل علـى                  
  .الصراع في فلسطين والمنطقة بشكل عام

إذن نتيجة للمعطيات السابقة، وافق الرئيس محمود عباس على المساعي المصرية للتهدئة ال بـل أعلـن                 
أميركا ومـصر ورئاسـة    . من أجل الوصول إلى هذا الهدف     شخصياً عن استعداده للوساطة مع إسرائيل       

السلطة تغيرت مواقفها بشكل جذري ما أدى إلى توافر أجواء مؤاتية للتهدئة تساوقت مع تغيـر نـسبي                  
فاألولى كانت ترفض التهدئة أو الهدنة المتبادلة وأصرت دائماً         ". حماس"ولكن مهم في مواقف إسرائيل و     

 من قبل الفلسطينيين أوالً لوقف عملياتها العسكرية المختلفة مثل االغتياالت           على وقف إطالق الصواريخ   
والتوغالت واالجتياحات مع االحتفاظ بحق العمل حينما ترى ذلك مناسباً، خاصة فيمـا يتعلـق بـالبنى                 

  .التحتية للمقاومة والتزويد بالسالح والتجهيزات القتالية األخرى
 المضي قدماً في حصار وتجويع وحتى إذالل قطاع غـزة وإبقائـه             إلى ذلك، بقيت إسرائيل مصرة على     

للشروط اإلسرائيلية التـى تـسمى   " حماس"على قيد الحياة دون أن يموت ودون أن يتعافى إلى أن تذعن          
زوراً شروطاً دولية لالعتراف بها وباالتفاقيات التى وقِّعت معها وكذلك بوقف المقاومة مع االنتباه إلـى                

ل مستفيدة من االنقسام السياسي والجغرافي الحاصل اآلن فلسطينياً، فهى ال تبحث عن إسـقاط               أن إسرائي 
نهائياً وإنما عن إضعافها وإبقاء القطاع عاجزاً عن المقاومة وعاجز أيضاً عن التعافي والعـيش               " حماس"

  .بصورة طبيعية وعادية
. بالتزامن بين الضفة الغربية وقطـاع غـزة       ، فلم تنِف أو تخِف يوماً رغبتها بالتهدئة ولكن          "حماس"أما  

وليس ذلك فحسب،   . تهدئة تشمل وقف إطالق الصواريخ مقابل وقف كافة العمليات العسكرية اإلسرائيلية          
حساسة جداً تجاه ملف الحصار والمعابر، وهي ترفض أي تهدئة بل تعتبرها غير جدية وال               " حماس"فـ  

ح المعابر وتحديداً معبر رفح وتسهيل حرية الحركة للمواطنين         معنى لها إذا لم تتضمن رفع الحصار وفت       
  .والبضائع خاصة في الضفة الغربية

تعتقد أنها ال تخسر استراتيجياً من التهدئة حتى لو طالت، فهي مقتنعة أن مفاوضـات التـسوية                 " حماس"
 وهي تحاول أن    ٢٠٠٨لعام  ستفشل حتماً بعد انتهاء الفترة الدستورية والقانونية للرئيس أبو مازن بنهاية ا           
  .تصل إلى هذه المرحلة معافاة قوية قادرة ومهيأة للمعركة بكل أبعادها وتجلياتها
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كمحصلة للتغيرات والتحوالت والتبدالت في مواقف األطراف المختلفة، بدأ االشتباك التفاوضـي غيـر              
 لمدة أسبوع وهذا المـدى الزمنـي        تحديداً، وإسرائيل، أثمر عن تهدئة    " حماس"المباشر بين الفلسطينيين و   

هذا الحسم يعتمـد بـالطبع علـى إرادة المتفاوضـين أو            . قابل للتمديد إلى أن يتم حسم القضايا األخرى       
  .المشتبكين حيث سيحاول كل طرف فرض إرادته
أي طالمـا لـم يـتم إطـالق         . ال تهاجموا لن نهاجم   : إسرائيل تحاول فرض تصورها للهدنة وفق قاعدة      

خ فلن تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية مع احتفاظها بحقّ القيام بذلك كلّما رأته مناسباً من وجهة                الصواري
غارات، ومحـارق   : وحتى لو تم إطالق الصواريخ، تريد إسرائيل أيضاً فرض قواعدها الخاصة          . نظرها

جوية مقابل الصواريخ على سيدروت، توغالت واجتياحات ومحارق بريـة مقابـل الـصواريخ ضـد                
  .والدبابات مقابل الغراد. الطائرات مقابل القسام. عسقالن

ولو غير مباشر عن الحصار والمعابر وهي مستعدة لبعض التـسهيالت           " حماس"هذا دون أي حديث مع      
في المقابل مصرة جـداً     " حماس. "تقفل المعابر وتفرض الحصار وقتما شاءت     : لكن وفق المعايير السابقة   

المعابر وهي لن توافق على تهدئة ذات بعد عسكري أو أمني من دون رفـع               على حسم ملف الحصار و    
، ٢٠٠٨مستعدة أيضاً لهدنة مع مدى زمني مفتوح حتـى نهايـة العـام              " حماس. "الحصار وفتح المعابر  

وحسب قيادي رفيع في الحركة اإلسالمية، فإن هذا التوقيت سـيطرح أسـئلة             . وعندها لكل حادث حديث   
... ، سـؤال منظمـة التحريـر      "فتح"مة وسؤال السلطة، سؤال المفاوضات وسؤال       سؤال المقاو : صعبة

  .ستحاول تحضير واجباتها وتجيب بشكل جيد لتراكم عالمات ودرجات أفضل من اآلخرين" حماس"
فهو يصر على السيطرة على المعـابر      . التفاوض ولكن ليس بأي ثمن    : أبو مازن يريد تهدئة النقاذ خياره     

ـ    ٢٠٠٥وفق اتفاقية    وأبو مازن يريد أيضاً تهدئة مفتوحة إلى       . تتولّى مصر ترتيبه  " حماس" مع دور ما ل
  .أن تتّضح نتيجة المفاوضات النهائية الجارية االن مع إسرائيل

واألهم ستكشف لنا عن    . األيام القليلة القادمة ستكشف لنا طبيعة التهدئة وكذلك الطرف الذى فرض إرادته           
فقط لالجابة  " حماس"ن الى نهاية العام الحالي، وعندها سيضطر الجميع وليس          مجريات االمور في فلسطي   

 .عن االسئلة الصعبة والمصيرية سالفة الذكر
  ٢٦/٣/٢٠٠٨األخبار

  
  ماذا بعد؟: حماسعزل  .٥٥

  حسن البراري
ثمة ما يشير إلى أن االستمرار في سياسة عزل حماس من قبل المجتمع الدولي تمهيدا إلحداث تغيير في                  

اقفها ودفعها لقبول شروط الرباعية ال يثمر، كما أراد منظرو سياسة العزل وعدم االشتباك منذ صعود                مو
وحاولت بعض الدول التوسط بين الفلسطينيين أنفـسهم إليجـاد صـيغة            . حماس الى السلطة قبل عامين    

ماس ووقِّع  سياسة توافقية لفك الحصار عن حكومة حماس، وقد نجحت السعودية في التوسط بين فتح وح              
  .اتفاق مكة وما نتج عنه من حكومة وحدة وطنية

لكن بعد انقالب حماس في غزة، برز افتراض أصبح المنظور الذي من خالله حددت الكثير من الـدول                  
فظهر في الخطاب السياسي مصطلحات جديدة مثل حماس النـد          . مواقفها فيما يتعلق بالعالقة مع حماس     

لذلك، . وأصبح المطلوب إفشال حماس الند وإنجاح فتح الند       . قسام الفلسطيني وفتح الند لتوصيف شدة االن    
قادت الواليات المتحدة جهدا دوليا لعزل حماس كليا حتى يدرك الفلسطينيون أن حماس ال تجلب لهـم إال                  

النـاجح  "الفشل، وبالتالي ينقلب الشعب في غزة ضد حماس، وبخاصة إذا مـا نظـروا الـى النمـوذج                   
وبالفعل تشجعت وزيرة الخارجية األميركية وجاءت فكرة عقد مؤتمر أنابوليس          . في فتح الند  " والمزدهر

  .الذي لم يكرس إال تراكما جديدا للفشل
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وهذا ما يكشف   . اآلن يتضح لدى الجميع تقريبا أن سياسة عزل حماس إلضعافها وتقوية عباس لم تنجح             
إسماعيل هنية يتفوق تقريبا على عباس في معركة        عنه استطالع خليل الشقاقي في فلسطين الذي يبين أن          

طبعا هنا ال يمكن الوثوق في أرقام االستطالع بعد أن فشلت كل االسـتطالعات              . الرئاسة لو جرت اآلن   
فشال ذريعا في التنبؤ بفوز حماس في االنتخابات التشريعية السابقة، لكنـه علـى األقـل يعطـي هـذا                    

  .أن يحدث لو جرت انتخابات ونافست حماس على الرئاسةاالستطالع مؤشرا تقريبيا لما يمكن 
يزداد ) محمود عباس (وإذا كان اإلحساس بأن سياسة العزل ال تثمر، وأن حصان الرهان في هذه العملية               

ضعفا بسبب فشل أنابوليس، وإذا كانت كلفة االجتياح اإلسرائيلي لغزة للقضاء على حماس هي عالية مما                
  عسكري، فكيف إذن يمكن التعامل مع األمر الواقع؟ يعني محدودية الخيار ال

المجتمع الدولي يراقب هذا الحراك عن كثب، وهناك إحساس بالحاجة الى مقاربة جديـد تـستند علـى                  
. واألهم أن هذا اإلحساس بدأ يغزو بعض الدوائر في واشنطن وفي إسرائيل نفـسها             . التعامل مع حماس  

ويمكن اإلشارة الى اتجاهات عامة     . حول التعامل مع هذا الوضع    ويدور نقاش اآلن ولو في دوائر ضيقة        
فهناك من يجادل بضرورة استمرار سياسة العزل وتشجيع مصر للتوسط والتوصل الى            . بهذا الخصوص 

ويعتقد أصحاب هذا االتجاه أن التراجع عن سياسة العزل ال يجوز بسبب طبيعة             . اتفاق وقف إطالق نار   
  . وإسرائيلالصراع الصفري بين حماس 

ويجادل روبرت ساتلوف من معهد واشنطن أن على الجميع أن يتذكروا كم من السنين استغرقت عمليـة                 
لكن هناك اتجاها آخـر بـدأ       . تحويل منظمة التحرير الفلسطينية لتتخلى عن العنف وتغير من برنامجها         

ن يثمر، وما هي البدائل     فالسؤال هو على ما الذي يمكن أ      . يطرح أسئلة صعبة على مؤيدي سياسة العزل      
  الموجودة في ظل فشل سياسة العزل؟

فاألوروبيون بدأوا بالفعل بإعادة النظر في جدوى       . على الجانب اآلخر من األطلسي، هناك حراك مختلف       
فهذا وزير خارجية ايطاليا يشير الى أن غالبية الشعب في إسرائيل مـع        . سياسة عدم االشتباك مع حماس    

وهو يعتقد أن وجود حماس كرقم أصبح من الصعب تجاوزه يعني أنه ال بد من               . اسفكرة الحوار مع حم   
وهذا ال يعني موافقة أوروبية على مواقف حماس من عملية السالم أو الموقف             . إشراكهم واالشتباك معهم  

  . باإلضافة الى ذلك تتحرك روسيا هذه األيام وتتجه أكثر وأكثر إلى فتح حوار مع حماس. من إسرائيل
باختصار، سياسة العزل تفشل والمجتمع الدولي يتحول تدريجيا باتجاه االشتباك، وقد يكـون فـي ذلـك                 

  .فرصة لحماس قد ال تطول بعد فترة غير بسيطة من االكتواء بنار االنعزال
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

 
  بأي منطق يخاطبون حماس؟ .٥٦

 عدنان سليم أبو هليل
الفات بين فتح وحماس بطريقة الحوار هم في الواقع يبسطون المحسنون الظن في إمكانية حل الخ

المشكلة ولعلهم ال يعرفون أن تلك الخالفات هي خالفات حقيقية وتاريخية وبين منهجين وما يترتب 
عليهما تباينات وتدافعات كثيرة وبأشكال عديدة ويتعلق بهما من تناقضات في الوالء والبراء وينسى 

فهي .. خالفات بكثير كان سببا في دماء سالت وال تزال تسيل بين الفريقينهؤالء أن أقل من هذه ال
 ليست بسيطة وال يمكن التعامل معها بالطبطبة والتدميل وال تنهيها التبويسات -كما قلنا مرارا-خالفات 

 وخصوصا في ظل اختالل سلم -والمصافحات والنيات الطيبة من الجهتين أو من إحداهما وقد صارت 
يات لدى قيادة السلطة وزوال الحواجز النفسية بينها وبين االحتالل وتداخالت العدو على خطها األولو

االستراتيجي وهو يعلن بال خفاء وال حياء أنه لن يسمح برأب الصدع وال بعودة الحوار بين الشقيقين 
  !!ويهدد عباس صراحة بمصير كمصير عرفات إن خرج عن النص
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 أحد بالمطالب واالشتراطات التي تضعها جماعة رام اهللا على أي حوار مع من هنا فال يجوز أن يتفاجأ
وهذا ..  بأن الشعب الفلسطيني وقضيته سيكونون أفضل بدون حماس-كما االحتالل-حماس فهم يعتقدون 

 هو سبب فشل كل االتفاقات والتفاهمات التي تمت بين الفريقين وهو نفس المصير المتوقع -في نظري-
 وإن كنت أتمنى أن - لن يكون أحسن حاال وال أفضل مآال مما سبقه -في ظني-اء الذي التفاق صنع

يعكسوا كل التوقعات وأن يفاوضوا حماس بمنطقية وموضوعية بعيدة عن روغان الثعالب وقلوب الذئاب 
ي وليحدث المستحيل الذي سيجعلنا نغير قناعات كثيرة وفهوما أكثر لطبيعة ومحددات عملهم والدور الذ

  فهل يكون ذلك؟.. يقومون به في السياسة العالمية المتعلقة بالمنطقة
 الذي رسمت أمامهم ٢٠٠٨ في المدى القريب أقصد حتى نهاية عام -على األقل-لن يكون ذلك : أقول

فيه عظمة سميت دولة ووعدوا بحل يعتقدون بأنه قد يتبخر ويتالشى عند أي تقارب مع حماس ما 
ابة االنتحار السياسي لمشروعهم القائم أساسا على ما يتفضل به العدو وما يقدمه سيكون في منطقهم بمث

أما على األكثر فإن القوم لن يقدموا فرصة حقيقية ألي حوار فقد .. هذا كما قلنا على األقل.. طواعية
وا كسروا البندقية وناموا في العسل وأكلوا وشربوا هم وأوالدهم وأحفادهم وعشيرتهم وأثروا واغتن

 على حساب القضية وما من أحد منهم إال وله ملف أسود ومنهم من -وبعضهم مهربون-وصاروا تجارا 
كان نكرة ثم صار في ظل المفاوضات وما قدمه من فوق الطاولة أو من تحتها وزيرا وصاحب مقام 

أخرى هل فهل هؤالء مستعدون بأية نسبة مئوية للمقاومة والتضحية؟ ومن جهة .. محمود ولواء معقود
ستقبل حماس بالتفاهم معهم على غير جامع المقاومة؟ وهل ستقبل بمنطق مفاوضات يريدونها مفتوحة 
زمانا وموضوعا، مفاوضات على كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء، تغطي المحتلين وتبرر 

  .للمطبعين وتمنطق مسار المهرولين
تراجع عن حسمها الذي حمى رؤوسها بأي منطق يتوقعون أن تقبل حماس بال: ولكن السؤال هو

وظهورها من أبو غلوة وأمثاله الذين كانوا يلقون الناس من فوق األبراج لمجرد أن لهم لحى كلحى أبناء 
 وبأي منطق يريدون أن يفرضوا - ومعاذ اهللا أن نفتري عليهم -حماس؟ وقد اعترفوا هم بذلك وبألسنتهم 

وأن تفكك قواتها وأن تستسلم للذبح بعد أن تسلمهم القطاع على على حماس وعلى المقاومة أن تلزم بيتها 
طبق من الذل ، في حين يحتفظون هم باحتكار األجهزة األمنية بمنطق فئوي فصائلي نتن ليستخدموها 
كما استخدموها دائما ضد المقاومة ولمعاونة المحتل وحماية المستوطنين والقوات الصهيونية الخاصة 

؟ وبأي منطق يطالبون حماس باالعتراف بقرارات الرئاسة "المستعربون"سم الذين يطلق عليهم ا
 الماضي التي تجاوزت الدستور وتعدت األعراف ٦/١٤وباألخص التي اتخذها الرئيس بعد الحسم في 

وفي نفس الوقت يتجاهلون المجلس التشريعي المنتخب ويتنكرون لما انبثق عنه من حكومة .. الدبلوماسية
 ما تبعها من حكومة وحدة وطنية؟ ثم بأي منطق يطالبون حماس بقبول إجراء انتخابات األكثرية ثم

تشريعية ورئاسية قد تأخذ منهم ليس التشريعي فقط بل والرئاسة في حين وجدناهم لم يقبلوا بنتائج 
.. اطية وباسم الديمقر"الجمل بما حمل"التشريعي وحدها اللهم إال إذا كانوا يخططون لتزويرها وليأخذوا 

وقد قالوا من قبل مرارا وتكرارا .. بتعبير آخر هم يريدون أن توقع حماس على قرار إعدامها وتصفيتها
وبأي منطق يطالبون حماس باالعتراف باتفاقات والتزامات قيادة المنظمة .. كان فوز حماس خطأ قاتال
مكة يوم كان بقية من ود وذمة وهي التي لم تقبل بذلك في اتفاق .. "بإسرائيل"وهو ما يعني االعتراف 

  بينها وبينهم؟
إن تصريحات عزام األحمد بعد عودته لرام اهللا بأن االتفاق للتنفيذ وليس للحوار وتصريحات : آخر القول

عباس بأن التوقيع كان خطأ هي في الواقع تأتي منسجمة مع معطيات القوم ومواقفهم، أما االتفاق نفسه 
ا من جس نبض حماس والتعرف على حدود موقفها وكانوا يراهنون  إال نوع-في تصوري-فلم يكن 

على أن حماس لن تقبل بها وعند ذلك يكونون كسبوا وجه الرئيس اليمني وعززوا موقفهم قبيل القمة 
ولكن .. العربية وخصوصا بعد تقرير مجلة فانتي فير األمريكية التي فضحت مؤامرتهم مع دايتون



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ١٠٣١:         العدد                  ٢٧/٣/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

يد اهللا تعالى غالب فلم يثبتوا أمام عدالة الرئيس اليمني الذي تعامل السحر انقلب على الساحر وك
فجاء التوقيع في صنعاء تحت ضغط اللحظة كما جاء التراجع في .. بموضوعية مع مالحظات حماس

  .رام اهللا وفق االمتداد الطبيعي ألجندتهم
  ٢٧/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  :كاريكاتير .٥٧
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