
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عباس يطالب حماس بتنفيذ بنود المبادرة اليمنية 
  مستعدون لالنتخابات حتى لو خسرناها: مشعل

  قناة تفاوضية سرية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
  مصر تجري سلسلة لقاءات لتذليل العقبات بين فتح وحماس

األسد يفتتح القمة العربية بالدعوة
  الحصر على قطاع غزةلكسر 

 
 ٣ص ... 

  

 ٣٠/٣/٢٠٠٨١٠٣٤ حداأل



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٣٤ :        العدد                  ٣٠/٣/٢٠٠٨ حداأل :التاريخ

    :السلطة
 ٤  عباس يطالب حماس بتنفيذ بنود المبادرة اليمنية  .٢
 ٥  تصريحات عباس في القمة العربيةحكومة هنية تستهجن  .٣
 ٦  حماس لتنفيذ المبادرة اليمنية يبدأ فور إعالنها إنهاء االنقالب الحوار مع : األحمد .٤
 ٦  قناة تفاوضية سرية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .٥
 ٦  أعدنا بناء نهر البارد أفضل مما كان: زكيعباس  .٦

    
    :المقاومة

 ٧  مستعدون لالنتخابات حتى لو خسرناها: شعلم .٧
 ٨   ال تعبر عن مواقف الشعب الفلسطيني في قمة دمشقكلمة أبو مازن: حماس .٨
 ٨   ودعم المقاومة تطالب قمة دمشق بفك حصار غزةالجهاد .٩
 ٩  طالب القمة العربية بدعم النضال الفلسطيني ومنظمة التحريرالجبهة الشعبية ت .١٠
 ٩   المنطقة نذير شؤمى إلرايس زيارة  تعّدحماس .١١
 ٩ لوقف المفاوضات والعودة للحوار على أساس المبادرة اليمنية حماس تدعو عباس .١٢
١٠  في القاهرةأبو الغيط وفد من فتح يلتقي  .١٣
١٠  ق مواقع إسرائيلية على اإلنترنتاخترتبنى اسرايا القدس ت .١٤
١٠  شهيدان في غزة والمقاومة تتبنى مجموعة هجمات ضد االحتالل .١٥
١١  غزة تتهم الشرطة باعتقال أحد كوادرهاكتائب شهداء األقصى في  .١٦
١١  بهية الحريري تبحث أوضاع عين الحلوة مع لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية .١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  لية حول تصريحات محمود عباس في القمة العربية إسرائيتعليقات  .١٨
١٢  بيلين يطالب اولمرت باالستجابة لدعوة عباس لتجميد المستوطنات .١٩
١٢  سورية ترفض قطع عالقاتها مع إيران مقابل البدء بمفاوضات مع إسرائيل: وزير إسرائيلي .٢٠
١٢  صول لمفاعل ديموناحزب اهللا يمتلك صواريخ قادرة على الو: إسرائيل .٢١
١٣   تنفيذ عمليةحول فلسطينيين بزعم وجود إنذارات ٤الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٣   العربيةمسيرة في غزة للمطالبة برفع الحصار ترفع أعالم الدول المشاركة في القمة .٢٣
١٣  بحث قضية قطع فياض لرواتبهم موظفو غزة يناشدون القمة العربية .٢٤
١٣   يجددون التمسك بأرضهم من خالل فعاليات يوم األرض٤٨فلسطينيو  .٢٥
١٤   للتضامن مع النواب المقدسيين المختطفينتدعوجمعية نفحة  .٢٦
١٤  نورا الهشلمون ألسيرةلتدهور الحالة الصحية عيسى قراقع يحذر من  .٢٧
١٤   أسير مريض يعيشون ظروفا غاية في المأساوية جراء اإلهمال الطبي١٣٠٠ .٢٨
١٤ االحتالل يغتال مقاوماً ويصيب مزارعاً في غزة .٢٩
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٣٤ :        العدد                  ٣٠/٣/٢٠٠٨ حداأل :التاريخ

   :صحة
 ١٤  مواطنا١١٩ً من المرضى إلى  الحصاراستشهاد رضيع في غزة يرفع عدد ضحايا .٣٠
   

   :عربي، إسالمي
١٥  مصر تجري سلسلة لقاءات لتذليل العقبات بين فتح وحماس .٣١
١٥  "إسرائيل"مع إعادة النظر في عالقاتها " تعتزم"موريتانيا  .٣٢
   

   :دولي
١٥   لمتابعة المفاوضات على القضايا النهائية "إسرائيل"رايس في  .٣٣
١٦  "حماس" أوروبي على عدم الحوار مع إصرار .٣٤
١٦  من مصلحة روسيا التعاون مع العرب: بوتين .٣٥
١٦  تقرير دولي يؤكد تفاقم الوضع اإلنساني للفلسطينيين .٣٦

   
    :حوارات ومقاالت

١٧  بالل الحسن... حركة فتح وأزمتها المستعصية .٣٧
١٩  عدلي صادق... االنقسام الفلسطيني في القمة .٣٨
٢٠  كريس باتن... لسطين توني بليرف .٣٩
 ٢١  ويليام فاف... "!سياسات الحضيض"وإفالس ... لية السالمعم .٤٠
    

 ٢٣  :كاريكاتير
***  

  
  األسد يفتتح القمة العربية بالدعوة لكسر الحصر على قطاع غزة .١

لرئيس السوري بشار األسد افتتح أعمال القمة العربية ا أن ٣٠/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية نشرت 
العشرين أمس في قصر األمويين بدمشق بدعوة العرب إلى كسر فوري للحصار المفروض على قطاع 

 ،ها نحن اليوم نجتمع ودماء شهداء مجازر إسرائيل بل محارقها في غزة لم تجف بعد": وقال األسد. غزة
إننا إذ نعبر عن ألمنا وإدانتنا لما يتعرض له ": وأضاف. "لعربيأمام صمت العالم وغضب اإلنسان ا

وتابع  ."فإننا نرى أن األولوية يجب أن تكون للحوار بين الفلسطينيين... شعبنا في غزة والضفة الغربية
ندعو للعمل على الكسر الفوري للحصار المفروض على غزة من قبلنا كدول عربية أوالً كمقدمة "األسد 

وأعرب األسد عن دعمه وتأييده للمبادرة اليمنية للحوار والمصالحة بين  ."من دول العالملطلب ذلك 
البحث عن الموقف المتوازن الذي يوائم "وفي شأن عملية السالم في المنطقة، دعا األسد إلى  .الفلسطينيين

، مؤكدا على "اومةوتوفير الحد األدنى من عناصر الصمود والمق... بين متطلبات السالم العادل والشامل
الطرح اإلسرائيلي بشأن "وأوضح أن . "األمن لن يتحقق ألحد إال من خالل السالم وليس الحروب"أن 

األمن دون زوال االحتالل غير قابل للتحقيق ألن األمن يناقض االحتالل إال إذا كان أصحاب هذا الطرح 
كد في سوريا أن السالم لن يتحقق نؤ" أضاف األسدو ."يظنون أن أصحاب األرض سيسلمون باالحتالل

، والمماطلة اإلسرائيلية لن تجلب لهم شروطا ١٩٦٧إال بعودة الجوالن كامال حتى خط الرابع من يونيو 
أفضل ولن تجعلنا قابلين للتنازل عن شبر أو حق وما لم يتمكنوا من الحصول عليه من تنازالت من قبل 

 . "سوريا سابقا لن يحصلوا عليه الحقا
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 في كلمته التي نقلها رئـيس وفـد          قال الرئيس المصري حسني مبارك    أن   ٣٠/٣/٢٠٠٨الحياة  ت  وذكر
القـضية  " إنمصر إلى القمة وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الـدكتور مفيـد شـهاب،                

تـه  الفلسطينية تمر بمنعطف جديد وخطير، فضغوط االحتالل وممارساته تزداد قسوة وضراوة، وإجراءا           
يجب أن  "وأضاف  . "تزداد قهراً وتجبراً، وروح األمل التي ظهرت في اجتماع أنابوليس آخذة في التراجع            

تدرك إسرائيل أن المدخل الحقيقي والوحيد إلى وضع طبيعي لها في قلب الشرق األوسط هـو التـسوية                  
دس الشريف، وإعادة األراضي    العادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الق        

 إن األمن مهم ولكن الـسالم أهـم، إن          "إسرائيل"ـ  أقول ل "وأضاف  . "العربية المحتلة في سورية ولبنان    
السالم بين العرب وبينكم هو أكبر وأعمق من أن يختزل في إطار أمني محدود، إن السالم بالنسبة لنـا،                   

  . المصالحيقوم على العدل واستعادة الحقوق والندية وتبادل
قبلنا الطرح األميركي بعقد مؤتمر     ومن جهة أخرى قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى،            

يطلق عملية سالم جديدة، وجرت تفاهمات بشأنه وانعقد مؤتمر أنابوليس، واليوم ال نرى نتيجة تـذكر أو                 
 في األرض المحتلة غاية في السوء،       حركة تطمئن، فالمفاوضات تراوح مكانها والوضع بالنسبة إلخواننا       

واألخطر، األخطر بكل المقاييس هو استمرار سياسة االستيطان الذي يهدف إلى، بل يقوم بالفعل، بتغيير               
 وهو ما   -منتظم للتركيبة السكانية والتشكيل الجغرافي لألراضي المحتلة، بما في ذلك القدس وما حولها              

أن نسكت على ذلك، كيف يمكن أن نـسمح بإعطـاء االنطبـاع              كيف يمكن    -يدمر فرص السالم تماماً     
الكاذب بآفاق تقدم ال يحدث، أو بالتقاط فتات ال يغني، أو بالتعامل مع مناورات تهدف فقـط إلـى فـتح                     

  .الطريق لتطبيع مجاني ينتفع به طرف من دون أن يقدم أي دليل واحد على وجود إرادة السالم لديه
 حـول الخـالف   قـال عمر القذافي في كلمته عن القضية الفلـسطينية، فقـد       فيما أسهب الرئيس الليبي م    

رغم الخالفات السياسية والعقائدية الشديدة ال بد أن يجتمع الفلسطينيون تحـت            ":  الفلسطيني -الفلسطيني  
مظلة واحدة وهي موجودة بالفعل، منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلـس التـشريعي يجـب أن يمثـل                 

  .ميعاً المنتشرين في كل أنحاء العالمالفلسطينيين ج
 فأين كانت القضية قبل ذلك التاريخ، هل ٦٧دعونا نتحدث عن األراضي التي احتلت في العام ": وأضاف

. "٤٨ و٦٧ سنة ما بين قيام إسرائيل و٢٠القضية الفلسطينية بدأت بعد ذلك التاريخ، ماذا فعلتم خالل 
 طالما أن أقصى أمانيكم اآلن هي إقامة تلك ٦٧ فلسطين قبل لماذا لم تقيموا دولة": وتساءل ساخراً

 وافقت على قيام إذااآلن هناك مبادرة عربية فيها كالم عن السالم واعتراف بإسرائيل ": وتابع. "الدولة؟
، لماذا إذن لم تعترفوا بإسرائيل قبل أن تحتل تلك ١٩٦٧دولة فلسطينية على األراضي التي احتلتها العام 

  ."؟األراضي
  
  عباس يطالب حماس بتنفيذ بنود المبادرة اليمنية  .٢

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن الوصول إلى نهاية العام، من دون تحقيق الهدف الدولي 
وضع منطقة الشرق األوسط على فوهة حقبة جديدة من التوتر ومن "المتمثل في إنجاز اتفاق سالم، يعني 

  ."نيات تحقيق السالم وبفاعلية المجتمع الدولي ومؤسساتهفقدان الشعوب لثقتها بإمكا
نعتقد أننا ":  في خطابه أمام الجلسة االفتتاحية للدورة العشرين للقمة العربية في دمشق عباسوقال الرئيس

مطالبون في قمتنا هذه بأن نبعث برسالة واضحة للعالم، تؤكد مجدداً تمسك دول الجامعة العربية بخيار 
ا عبرت عنه مبادرة السالم العربية، غير أن تأكيد االلتزام يجب أن يترافق بتحرك من السالم، كم

 مازن أبوويرى .  "بالتجاوب مع هذه المبادرة المجتمع الدولي، وخاصة الرباعية الدولية إللزام إسرائيل
 شعوبنا صياغة موقف وفعل عربي مشترك كفيل بإحداث التغيير وتعديل الموازين، لحماية مستقبل"أن 

ودولنا ضمن رؤية تستشرف المصالح العربية العليا وتدافع عنها، وتطرح الصوت العربي مؤثرا وفاعال 
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في هذا العالم الذي يموج بتغيرات عميقة، وتقدم موقفنا العربي بجوهره النابع من حقوقنا وأهدافنا وأمننا 
  ."القومي

عربية ودولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية  مازن القادة العرب بالتفكير جديا بحماية أبووطالب 
وقطاع غزة والقدس، الذي يتعرض لممارسات إسرائيلية قاسية من استيطان وبناء للجدار وهدم للبيوت 

  .وعمليات عسكرية
وشدد على أن المفاوضات ال يمكن أن تتقدم وتنجح، بل أيضا ال يمكن أن تستمر على وقع الجرافات 

 تنهب أرضنا وتبني المستوطنات فوقها، أو على وقع استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية، وهي
  . اإلسرائيلية

 معالمه وخارطته، يدعم االحتالل واالستيطان ويهدف لضرب "إسرائيل"كما قال إن الحل الذي ترسم 
ل إن العدوان وتابع القو. إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة فوق أرض الشعب الفلسطيني، أرض فلسطين

اإلسرائيلي المتواصل هو جزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تمزيق وحدة األرض الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وضرب إمكانيات التوصل التفاق سالم عبر التذرع 

اية أبناء شعبنا في قطاع غزة، تواصل رع" مازن االنتباه إلى أن السلطة أبوولفت . باالنقسام الفلسطيني
 ألف ٧٧من الميزانية اإلجمالية للسلطة تصرف على قطاع غزة وتدفع السلطة رواتب % ٥٨حيث أن 

 مازن عن أبووتحدث .  ألف موظف في الضفة الغربية والقدس٧٣موظف من غزة، بينما تدفع رواتب 
لخيرة على قاعدة القرارات التي اعتمدها تجاوبنا مع كل المبادرات ا": الوضع الداخلي الفلسطيني، فقال

مجلس الجامعة، وكان آخرها المبادرة التي طرحها فخامة األخ الرئيس علي عبد اهللا صالح، التي أعلنا 
موافقة منظمة التحرير عليها لتنفيذ بنودها على الفور من دون تغيير أو تعديل، وفي هذا السياق نكرر 

 االنقالب والقبول بااللتزامات التي قبلت بها منظمة التحرير مطالبتنا لحركة حماس بالتراجع عن
  .الفلسطينية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة

  ٣٠/٣/٢٠٠٨ األوسطالشرق 
  
  تصريحات عباس في القمة العربيةحكومة هنية تستهجن  .٣

ود عباس أمام القمة أعربت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عن خيبة أملها جراء خطاب الرئيس محم
 عن المناكفات  بعيداً تجميعياً وحدوياًإننا كنا نأمل أن يكون خطاباً"وقالت في بيان لها . العربية في دمشق

 صنعاء الذي تم إعالن مع روح  بالمغالطات متناقضاً غير أنه جاء مليئاً،الحزبية واالنتهازية السياسية
استهجنت الحكومة ما اعتبرته استمرار تقديم معلومات كما ". التوقيع عليه بين حركتي فتح وحماس

 قطاع إلىمن موازنة السلطة في الضفة تذهب % ٥٧االدعاء بأن : "مغلوطة حول قطاع غزة، وقالت
 للموظفين من الوزارات كافة وخاصة وزارتي الصحة باآلالفغزة في الوقت الذي يجري قطع الرواتب 

فيما يتم االستئثار بكل موارد السلطة المالية وحرمان القطاع ، ملهوالتعليم لمجرد قيام الموظف بأداء ع
  ".منها بشكل يتكامل مع سياسة الحصار اإلسرائيلي

 هنية فعال إسماعيل الحقيقية في القطاع هو الحكومة برئاسة األعباءمن يتحمل " الحكومة أن واعتبرت
نا الذي اختارنا من أجله وال نحب أن وقوال ليس منة على الشعب الفلسطيني ولكن ألنه واجبنا ودور

  ."نحمد بما ال نفعل كما يسعى اآلخرون
محاوالت االلتفاف على حق العودة لالجئين الفلسطينيين بالطريقة التي "وحذرت من مخاطر ما اعتبرته 

وأكدت أن الحل الوحيد  ."وردت في خطاب السيد الرئيس الذي تحدث عن حلول متفق عليها لهذه القضية
 أو ١٩٤٨ دياره وبيوته ومنازله التي هجر منها في العام إلىي يقبله الشعب الفلسطيني هو العودة الذ

   .١٩٦٧ حرب العام إبانالتي طرد منها 
  ٢٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  الحوار مع حماس لتنفيذ المبادرة اليمنية يبدأ فور إعالنها إنهاء االنقالب : األحمد .٤

، حركة حماس، بالتراجع الفوري عن انقالبها على أمس البرلمانية، "فتح"طالب عزام األحمد، رئيس كتلة 
الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، والكف عن إطالق تفسيرات ليس لها أي أساس من الصحة، بشأن 
 .المبادرة اليمنية التي تم التوقيع عليها، في العاصمة اليمنية صنعاء، برعاية الرئيس علي عبد اهللا صالح

الموافقة على المبادرة اليمنية نصا وروحا كما هي، ال تقبل أي تأويل أو تفسير، وإنما حوار إن : "وقال
لتنفيذ بنودها كاملة يبدأ فور إعالن إنهاء االنقالب على السلطة الشرعية في القطاع، أو كما يسميه 

 وتتضمن ،"حماس"التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في األحمد ونفى  ".البعض بالحسم العسكري
تحديد الخامس من الشهر المقبل موعداً للحوار حول المبادرة اليمنية، مؤكداً أنها لن تخضع للحوار، 

  .وإنما للتطبيق على أرض الواقع
، وذلك حماية لنفسها "تصحو قبل فوات األوان"ووجه األحمد، دعوة إلى حركة حماس طالبها فيها بأن 

لن يبدأ قبل تراجعها عن انقالبها الذي لن يتم إجراء أي حوار في ولمصالحها أوالً، مؤكداً، أن الحوار 
  .ظله

  ٣٠/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 قناة تفاوضية سرية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .٥

كشفت مصادر سياسية فلسطينية مقربة من الرئيس محمود عباس أن هناك شخصية فلسطينية تفاوض 
رية نشطة مدعومة من القيادتين اإلسرائيلية واألميركية، غير التي يسير اإلسرائيليين في قناة تفاوضية س

 .فيها رئيس الطاقم التفاوضي للسلطة أحمد قريع مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني
وبحسب المصادر ذاتها فإن الشخصية الفلسطينية الرسمية المشار إليها أعدت بالمشاركة مع شخصية 

 وحل ، عاما٢٠ً لحل الصراع عبر إقامة دولة فلسطينية بحدود قابلة للتفاوض على مدى إسرائيلية وثيقة
مسألة الالجئين استناداً إلى وثيقة جنيف، وتسريع عملية توطين لالجئين وتأجيل المسائل األخرى 

 .الرئيسية إلى سنوات طويلة مقبلة
نجحت في إبعاد أحمد قريع عن وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشخصيات المرتبطة بهذه الخطة 

المشاركة في اللقاء الذي عقد األحد الماضي في رام اهللا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب 
وكانت اإلدارة األميركية طلبت من الرئيس الفلسطيني في وقٍت سابق بحل . كي ديك تشينييالرئيس األمر

 .عادة تشكيله مجدداً، إال أن الرئيس عباس رفض ذلكالوفد الفلسطيني للمفاوضات الذي يتزعمه قريع وإ
  ٣٠/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

 
  أعدنا بناء نهر البارد أفضل مما كان: زكيعباس  .٦

 الفلسطينية والعالقات اإلسرائيليةتحدث ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي عن المفاوضات 
 الشعب الفلسطيني قادر أن زكي إلىلفت و. صور الثقافي في منتدى أقيمت الفلسطينية في ندوة –اللبنانية 

 ما يجري من تهويد للقدس وتواصل أمام: "وأضاف.  وعروبتهته فلسطينيإثباتفي كل االتفاقات على 
 وفي ". الطريق المسدودإلى ما وصلنا إذا العصيان إلىبناء الجدار، نخطط النتفاضة تصل هذه المرة 

 بناء مخيم البارد في المكان الذي كانوا يتحدثون عن قيام إعادةنجحنا في : "قالتعليقه على إعمار البارد 
 مما كان، ومن صمم أفضل بناءه أعدنالقد . إضافية قواعد إلى في حاجة أمريكا فيه، وكأن أمريكيةقاعدة 

مؤسسات " كما شكر ، الدول المانحة والسيما الخليجية منها، شاكراً"بناءه هم مهندسون فلسطينيون
 ".الحريري على كل ما قدمته من مساعدات لنازحي المخيم

  ٣٠/٣/٢٠٠٨النهار اللبنانية 
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  مستعدون لالنتخابات حتى لو خسرناها: مشعل .٧

قال رئيس المكتب السياسي    :  نورالدين األعثر  ،دمشق نقالً عن مراسلها في      ٣٠/٣/٢٠٠٨الحياة  أوردت  
عات التحضيرية للقمة العربية في دمشق رفـض  ممثل فلسطين في االجتما"ن إلحركة حماس خالد مشعل     

ال يؤثر غياب الرئيس اليمني علي عبداهللا       أ" في   ، آمالً "تبني المبادرة اليمنية، وهناك مشاكل في هذا الشأن       
  ."عطاء غطاء عربي إلعالن صنعاءإصالح في عدم 

لمنظمة نفـسها   حماس رفضت الجلوس مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية في صنعاء ألن ا           "ن  أوضح  أو
وطالب المجتمع الدولي بأال يحسب الحركة علـى  . "حد عناوين الحوار، ولذلك نرفض االستقواء بها  أهي  

ألن حماس حركة تحرر    "ن ذلك غير صحيح     أ أي محور رغم أنها توضع ضمن تصنيفات معينة، مؤكداً        
  ."وطني ولديها قنوات تواصل وحوار مع الجميع

كل الملفات سـتبقى معلقـة،      "ن  أ لمنطقة صعبة خالل العام الحالي، مؤكداً     وضاع في ا  ن تكون األ  أوتوقع  
ن أسرائيلي يريد ترحيل كل الملفات المعقدة بعد        ركي واإل يماأل"لى أن   إ ، الفتاً "والتصعيد هو سيد الموقف   

  ."ركا بكل ثقلها إلضعاف قمة دمشقيمأدخلت 
مس الواليـات   أالمشاركين في قمة دمشق     واتهم مشعل في جلسة حوارية مع عدد من الصحافيين العرب           

ـ  لى منـع أي مـصالحة      إأنها خططت لالنقالب على حماس قبل أحداث غزة، كما أنها تسعى            "المتحدة ب
لـى المنطقـة لهـذا      إبعد إعالن صنعاء جاء نائب الرئيس األميركي ديك تشيني          "نه  ألى  إ، الفتاً   "وطنية
  ."الغرض
عالن صنعاء الذي وافقنا    إن  إ": نتخابات المبكرة، قال مشعل   سباب رفض حماس اال   أ على سؤال عن     ورداً

لـى  إن موضوع االنتخابات المبكرة مطروح للمناقشة، والحركة ال تخشى من االحتكام            أعليه ينص على    
: وأضاف. "الشعب الفلسطيني وفقاً لقواعد اللعبة الديموقراطية، وهي مستعدة لالنتخابات حتى لو خسرتها           

ن يكون الوضع بال سلطة ويتحمـل       ألتان لدينا، والثالثة ال أحد يحشر فيها حماس، إما          هناك حاالن مقبو  "
ن تكون هذه الـسلطة     أذا كان ال بد من سلطة يجب        إالوضع من سار في اتفاقات أوسلو، أوالحالة الثانية         

  ."ال تكون ضد المقاومة وال عبئاً على الشعبأفي خدمة الشعب و
نه وصـفها بأنهـا     أ من حماس خالل النزاع الفلسطيني الداخلي، غير         خطاءوأقر مشعل بوقوع بعض األ    

لى تـشكيل لجنـة للتحقيـق       إودعا العرب   . "ردود فعل لما تعرضت له الحركة من حصار وخنق        "كانت  
  .وتقصي الحقائق لما حدث في غزة، وأن تدخل هذه اللجنة المحايدة لمعرفة كل التفاصيل

الـرئيس  (لى جنب خالل االنتفاضة الثانية حيث كان    إ  جنباً لتا معاً حماس وفتح ناض  "ن  ألى  إن لفت   أوبعد  
إن ": ، قـال " على المزاوجة بين الـسياسة والبندقيـة    بو عمار حريصاً  أ) الفلسطيني الراحل ياسر عرفات   

  ."حماس لديها بعض االتصاالت مع عقالء فتح
ءات مع شخـصيات أميركيـة      هناك لقا  ":ميركيين، وقال ي اتصاالت بين حماس واأل    أونفى مشعل وجود    

ميركيين، لكننا ال نتسولها ولسنا شغوفين      غير رسمية، ونحن ليس لدينا فيتو على موضوع اللقاءات مع األ          
سرائيليين حاولوا جس نبض حماس في شأن المفاوضات معها عبر وسطاء، لكن هذه             اإل"ن  أوكشف  . "بها

  ."العروض رفضت
نحن ال نعرض الهدنة على إسرائيل، : "قال مشعلاالت أن  نقالً عن الوك٣٠/٣/٢٠٠٨ السفير وأضافت

مصر قامت بعرض األفكار علينا وأبلغناهم بضرورة التهدئة  "نأ  مضيفاً،"ولكننا نقبلها إذا التزمت بها
 ثم  إال أن إسرائيل رفضت التهدئة على هذا األساس وطلبت التهدئة فقط في غزة أوالً،الشاملة والمتبادلة
التهدئة مثل التصعيد كالهما تكتيك تقرره الحركة وفق ما  "نأوتابع . "ر في اتخاذ القراريترك لها األم
 ."تراه مناسباً
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 في الفترة المقبلة من قبل إسرائيل وأميركا، للتعامل مع بؤر تصعيداً"وتوقع مشعل أن تشهد المنطقة 
 ،"عادة صياغة المنطقةماس، إلميركية اإلسرائيلية، وهي سوريا وحزب اهللا وحالتمرد على السياسات األ

إذا كانت إسرائيل ال تملك ذريعة السبب المباشر لحرب ضد سوريا، فستبحث عن ذرائع "نه أ موضحاً
  ."لمحاربة غزة وحزب اهللا

، إلى أن مشعل أضاف      محمد علي  ، نقالً عن مراسلها   دمشق من   ٣٠/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال وأشارت  
 مصر إلى أن تلوم من فـتح        ، داعياً " الفلسطيني للتوطين في سيناء    ليست هناك نية لحماس وال للشعب     "أنه

  ." على الجميعألن هذا المبدأ يمثل خطراً"مبدأ التفاوض حول تبادل األراضي مع اإلسرائيليين، 
وأكد حرص حماس على أمن مصر التي تتولى ملف تبادل األسرى الفلسطينيين بالجنـدي اإلسـرائيلي                

دور أوروبي في هذا الموضوع، اصطدم بـالموقف اإلسـرائيلي الـذي            "ك إلى   ليط، مشيراً كذل  اجلعاد ش 
غالبية األسماء التـي    ) اإلفراج عن (يرفض اإلفراج عن المحكوم عليهم بالمؤبد، وكذلك رفض إسرائيل          

  ."قدمتها الحركة
  
   ال تعبر عن مواقف الشعب الفلسطيني في قمة دمشقكلمة أبو مازن: حماس .٨

ة الرئيس أبو مازن خالل مؤتمر القمة العربية ال تعبر عن مواقـف الـشعب                كلم  أن  حركة حماس  رأت
  .الفلسطيني الرافض لالستمرار في مشاريع التسوية
ن تصريحات الرئيس أبو مازن حول إعالن صـنعاء         إوقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس         

 وتجاهـل   ،إلى لغـة الـشروط المـسبقة       ألن موقفه يمثل عودة      ، من المبادرة اليمنية   اً رسمي تمثل تنصالً 
  .استحقاقات هذه المبادرة التي تفرض على أبي مازن الجلوس إلى طاولة الحوار

بو أ أن مزاعم    وأضاف أن هذا التنصل هو استجابة لإلمالءات الخارجية وللتهديدات اإلسرائيلية، موضحاً          
ـ     ألن الحقيقة هي أن أبـو مـازن   في القطاع هي مجرد ادعاءات باطلة،       % ٧٧مازن بأنه يوفر رواتب ل

  .يقطع رواتب عشرات اآلالف من الموظفين في قطاع غزة
 سواء من   ، في الحصار المفروض على قطاع غزة      تهوطالب بإرسال لجنة عربية للتحقق من حجم مشارك       

  .خالل قطعه لرواتب عشرات اآلالف من الموظفين أو ممارسة الضغوط لمنع فتح المعابر المحيطة بغزة
  ٢٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   ودعم المقاومة تطالب قمة دمشق بفك حصار غزةالجهاد .٩

أكد خالد البطش، القيـادي فـي حركـة الجهـاد            :٣٠/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في   كتب حسن جبر  
اإلسالمي أن الحركة على استعداد للتوصل إلى تهدئة مع اإلسرائيليين، شرط أن تكون شاملة ومتزامنـة                

ال نسعى إلى التهدئة، ولكن يمكن أن نبحثها، بالقدر         : وقال البطش  .لى قطاع غزة  وغير مجتزأة تقتصر ع   
سوى ذلك ال مجال للقبول بالتهدئة،      : اًوضح م .الذي يحقق مصالح الشعب في رفع الحصار وفتح المعابر        

فـي  وعلى الجامعة العربية ومؤتمر القمة أن يتبنى هذا الموقف المجمع عليه فلسطينياً، والشروع فـوراً                
حوار وطني ومصالحة وإنهاء حالة االنقسام، بدالً من التفاوض مـع االحـتالل الـذي يـذبح الـشعب                   

  .الفلسطيني
وأكد البطش، خالل مسيرة نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي في مدينة غزة، أمـس، أن القمـة العربيـة                  

وشـدد علـى أن      .قادهاالمنعقدة في دمشق شكلت ضربة قوية لإلدارة األميركية التي سعت إلى عدم انع            
زيارة وزيرة الخارجية األميركية كونداليزا رايس للمنطقة تسعى لزيادة الخالف واالنقـسام الفلـسطيني،              

 فيها القادة المجتمعين    اًطالب، م  قمة دمشق إلى وقفة جادة في وجه الهجمات التي تمارس ضد العرب            ودعا
 كما  .ار التسوية وما أسماه رهان السالم المزيف      إسقاط خي ، و برفع وكسر الحصار الظالم عن الفلسطينيين     
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دعا إلى سحب وإلغاء مبادرة السالم العربية التي ساهمت في ذبح الشعب الفلسطيني، بعد أن ظن المحتل                 
  .أنها خيار العرب االستراتيجي

قال نافذ عزام القيادي فـي الجهـاد        :  نقالً عن الوكاالت   غزة من   ٣٠/٣/٢٠٠٨ الغد األردنية    وأضافت
 األميركية في ظل اسـتمرار      -يجب على العرب أن يعيدوا النظر في العالقات العربية           ":خالل المسيرة 

ن هو أكبر خطـر علـى القـضية         المشروع األميركي الصهيوني اآل   ... المشروع األميركي في المنطقة   
نتمنى مـن    ":اموبخصوص مبادرة السالم العربية، قال عز      ".الفلسطينية بل وعلى المنطقة العربية برمتها     

جل إلغاء هذه المبـادرة فـي ظـل اسـتمرار           أالقادة العرب أن يعيدوا النظر فيها، ويجب أن يسعوا من           
  ".العدوان على شعبنا

  
  الجبهة الشعبية تطالب القمة العربية بدعم النضال الفلسطيني ومنظمة التحرير .١٠

ـ   طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أ      :وكاالت – الضفة الغربية  دعـم نـضال    "مس القمة العربية ب
 مـن   ،الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية بكافة السبل المادية والمعنوية           

 ١٩٤ للقرار األممـي     سرائيل واإلفراج عن األسرى والتمسك بحقوقه، طبقاً      إأجل رفع الحصار ومجابهة     
  ".ة وعاصمتها القدسقامة دولته المستقلة كاملة السيادإوحقه في 

  ٣٠/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   المنطقة نذير شؤمى إلرايس زيارة  تعّدحماس .١١

 المنطقة نـذير    ىت حركة حماس أن زيارة وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس إل          رأ: ألفت حداد 
  .مضيفة أن هذه الزيارة غير مرحب بها ، الشعب الفلسطينيىشؤم عل

ناطق باسم حماس في تصريح صحفي أن الزيارة تأتي في إطار استمرار الدور             وأوضح فوزي برهوم ال   
 وال سّيما بعـد تبنـي       ، وتحديداً بين حركتي حماس وفتح     ،األمريكي في إفشال أي توافق وطني فلسطيني      

وأضاف أن مجمل الزيارات المكوكية لـوزيرة        .نا الحركت هالقمة العربية إعالن صنعاء الذي وقعت علي      
األمريكية تأتي في سياق تعزيز أمن االحتالل اإلسرائيلي وممارسة مزيد من الـضغط علـى               الخارجية  

  .السلطة الفلسطينية وحكومة فياض لتعزيز آليات التنسيق األمني مع االحتالل
  ٢٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 لوقف المفاوضات والعودة للحوار على أساس المبادرة اليمنية حماس تدعو عباس .١٢

لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم خيار المقاومة " األمة العربية، قادةً وشعوباً، دعت حركة حماس: غزة
كما طالبتهم، في بيان ". وشرعيتها ورفض العنجهية الصهيونية وفرض الوصاية على القرار العربي

التيقظ للمراوغات الصهيونية ومزاعم السالم الوهمية "ـ ليوم األرض ب٣٢صادر عنها بمناسبة الذكرى 
ي تسوقها حكومة اإلرهاب في وقت تنفذ فيه مجازر دموية وضد شعبنا المكلوم وتنهب األرض الت

 ".والممتلكات وتحاصر وتدمر الشجر والحجر
وقف كافة أشكال المفاوضات "وفي السياق ذاته؛ وجهت حماس دعوة لقيادة المقاطعة في رام اهللا إلى 

 وأن تتبني خيار المقاومة كخيار  (...)صهيونيالسرية والعلنية والتنسيق األمني مع االحتالل ال
استراتيجي السترجاع الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وأن تعود ألحضان شعبها وتصافح اليد الممدودة 

  ".للوحدة والحوار على أساس المبادرة اليمنية
 ٣٠/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  في القاهرةأبو الغيط وفد من فتح يلتقي  .١٣
لى القاهرة حيث التقى    إ الذي يرأس وفد الحركة      ،فرنجي عبداهللا اإل  ،فتححركة  صرح القيادي في    : ةالقاهر

خير شدد علـى ضـرورة الوحـدة الفلـسطينية          وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس، بأن األ        
ية والتركيز عليها والعمل من أجلها على أرضية الـشرعية الفلـسطينية ومنظمـة التحريـر الفلـسطين                

  ."تهيئة األجواء النتخابات مقبلة" وضرورة ،وبرنامجها السياسي
وفد الرؤيـة المـصرية لألوضـاع علـى الـساحة           ال على وفد فتح     أبو الغيط طرح  فرنجي إن   وقال اإل 

ضرورة الحفاظ على فتح،    "الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك توافقاً في الرؤى في العديد من النقاط، ومنها              
. " بشكل جيد، والسعي الى عقد المؤتمر السادس للحركة بما يمثله من قـوة دفـع للحركـة                 وإعادة بنائها 

 أن المـؤتمر    ، موضـحاً  "ال نزال في طور التحضيرات    "ن المؤتمر سيعقد خالل العام الحالي و      أضاف  أو
حركـة  سيشهد الدفع بالوجوه الشابة في عدد من المواقع المهمة داخل الحركة، ومنها اللجنة المركزية لل              "

  ."والمجلس الثوري وكل األقاليم الفلسطينية
موضوع اتفاقية صنعاء انتهى، ونحن     ": فرنجي، قال اإل  "إعالن صنعاء "وعما إذا كان الحديث تطرق إلى       

  ."اآلن بحاجة إلى مبادرة عربية شاملة
  ٣٠/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  ق مواقع إسرائيلية على اإلنترنتاخترتبنى اسرايا القدس ت .١٤

 التابع لها،  "اإلعالم الحربي " أن وحدة المتابعة اإللكترونية في        في بيان لها   مسأ سرايا القدس    أعلنت: لندن
إن اختـراق   ": وقال البيان . نترنت والسيطرة عليها  سرائيلية على شبكة اإل   إنجحت في اختراق عدة مواقع      

 وأيـضاً وفـاء     ،ي غزة المواقع الصهيونية يأتي في إطار الرد على اغتيال قائد مكتب اإلعالم الحربي ف            
سـرائيل  إسرائيلية واختراقها رداً على جرائم      وتوّعدت السرايا بمالحقة جميع المواقع اإل     . "لدماء الشهداء 

  .وعرضت السرايا روابط للمواقع المخترقة من قبلها. في غزة والضفة الغربية
  ٣٠/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال

  
   االحتاللشهيدان في غزة والمقاومة تتبنى مجموعة هجمات ضد .١٥

استشهد مقاومان فلسطينيان من مجموعات : جباليا من ٣٠/٣/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم أورد
 األقصى، وأصيب ثالث في غارة صهيونية بالقرب من عزبة  شهداءكتائبتابعة لالشهيد أيمن جودة، ال
وعات الشهيد أيمن وأكد المتحدث باسم مجم .ليل أمس السبت، شمال قطاع غزة عبد ربه شرق جباليا

استشهاد المقاومين ربيع محسن ومراد خضر، بعد أن أطلقت طائرة استطالع صهيونية " أبو ثائر"جودة 
 .صاروخين باتجاههما أثناء محاولتهم إطالق صواريخ محلية الصنع تجاه سديروت

ا نجت وسبق هذه الغارة قصف مدفعي صهيوني على شرق جباليا، أصيب خالله خمسة مواطنين، بينم
 .مجموعة من مجاهدي سرايا القدس من محاولة اغتيال

قالـت   سرايا القدسنقالً عن الوكاالت، أن غزة  من ٣٠/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وفي سياق آخر، ذكرت     
 قذيفة هاون منذ أول من أمس على دفعات متتاليـة باتجـاه             ٢٩أطلقوا  " وحدة المدفعية "إن عناصرها في    

" سـريج "سرائيلية بالقرب من بوابة     وتجمع لآلليات العسكرية اإل   " كيسوفيم"ي و العسكر" أبو مطيبق "موقع  
  .وسط قطاع غزة

طالق منطـاد    يستخدم إل   إسرائيلياً ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام أن عناصرها قصفوا موقعا عسكرياً         
  .عشرة قذيفة هاون بإحدى ، لآلليات اإلسرائيلية شرق بلدة القرارة جنوب القطاع تجمعاًالتجسس، وأيضاً

" مـيقن "على موقـع    جي  .بي.بقذيفة أر أعلنت كتائب أبو علي مصطفى مسؤوليتها أمس عن هجوم          كما  
  . وسط قطاع غزة شرق المغازيسرائيلياإلعسكري ال
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  كتائب شهداء األقصى في غزة تتهم الشرطة باعتقال أحد كوادرها .١٦

  أمـس  د ياسر عرفات في بيان صادر عنها      مجموعات الشهي  - اتهمت كتائب شهداء األقصى   : ألفت حداد 
، حازم نجـم  ،   تابعين لشرطة الحكومة المقالة باعتقال قائدها في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة            اًأفراد
 أن االعتقال جاء علـى      ورأت ،وطالبت الكتائب الشرطة باإلفراج الفوري عنه      .مدينةالحد شوارع   أمن  

  .خلفية سياسية بحتة
  ٢٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  بهية الحريري تبحث أوضاع عين الحلوة مع لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية .١٧

 الوضع في مخـيم      في منطقة صيدا   سالميةوفد لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية الوطنية واإل      بحث   :صيدا
  .ي زارها في مجدليونتعين الحلوة وعلى الساحة الفلسطينية عموماً مع النائب بهية الحريري ال

تم وضع السيدة بهية الحريري في صورة الوضع القائم بعـد           : مين سر اللجنة عبد مقدح    أ قالقاء  ثر الل وإ
وأكدنا أن ما حصل في المخيم كـان         (...) األحداث المؤسفة والمؤلمة التي حصلت في مخيم عين الحلوة        

فخاخ وقوع في األ  وكان تأكيد من السيدة الحريري لضرورة التنبه لعدم ال        . فخاً منصوباً للشعب الفلسطيني   
  .التي تنصب للشعب والمقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية

ما زلنا كلجنة متابعة نكثف اجتماعاتنا من أجل تثبيت الهدوء واالستقرار في المخيم بعد نـشر                : ضافأو
ي طرف كان، وهناك مخلون باألمن يجب       أولن نقبل بأي عبث أمني من        (...) الكفاح المسلح الفلسطيني  

  .أن يسلموا
ولفت مقدح الى أن مسألة تشكيل لجنة متابعة فلسطينية عليا على صعيد لبنان على غرار تلك المشكّلة في                  
عين الحلوة هي مسألة جدية، ولكن يجب أن يسبقها تشكيل لجان متابعة على صعيد كل مخيم فـي بقيـة                    

 .المناطق
  ٣٠/٣/٢٠٠٨المستقبل اللبنانية 

  
  تصريحات محمود عباس في القمة العربية لية حول إسرائيتعليقات  .١٨

اعتبر التلفزيون اإلسرائيلي أمس أنه برغم الخالفات العميقة بين العرب، التي تجسدت في تغيب زعماء 
 ."إسرائيل"عن القمة العربية المنعقدة في دمشق، إال أن ذلك لم يمنع المشاركين فيها من االتحاد في إدانة 

 المفاجأة تمثلت في المواقف التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ن إسرائيليووالحظ معلقون
بل إن معلق الشؤون الفلسطينية في .  وال للواليات المتحدة على حد سواء"إلسرائيل"والتي ال تروق ال 

ة قم"القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي شلومو إلدار ذهب إلى حد اعتبار القمة في دمشق بمن حضر 
 ."الرفض العربي

وأوحى معلق الشؤون العربية في القناة الثانية إيهود يعري بأن قمة دمشق تشهد بضعف الرئيس السوري 
حرب "ن ما يجري اآلن في العالم العربي هو شرخ علني وأ مضيفاً. بشار األسد على الصعيد العربي

ر برئاسة السعودية ومعها مصر  بين معسكرين، أحدهما برئاسة سوريا وخلفها إيران، واآلخ"باردة
 قد تنطلق إذ، "إسرائيل"ـ وأضاف أن هذا الوضع قد ينطوي على مخاطر بالنسبة ل .واألردن وآخرون
 .منه شظايا باتجاهها

واعتبر إلدار أن عباس اعتقد أن خطابه يرضي الحاضرين، من دون أن يعلم أنه بذلك يفتح حسابا مع 
ورئيس الحكومة اإلسرائيلي إيهود أولمرت، بل مع الرئيس كل من الرئيس المصري حسني مبارك 

 بالفصل بين الضفة "إسرائيل" عند عباس هو اتهام "ذروة الوقاحة"وأشار إلى أن . األميركي جورج بوش
 . من هناك"برغم أن حركة حماس هي التي طردته وقواته"الغربية وقطاع غزة 
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 الرسمية فوجئت على وجه "إسرائيل"نشيه إلى أن وأشار المراسل السياسي للقناة العاشرة تشيكو م
. الخصوص بدعوة عباس لتوفير حماية عربية ودولية للفلسطينيين، ليس فقط في غزة بل في الضفة أيضا

ليسا رايس تصل إلى المنطقة، للمرة الثانية خالل ووالحظ منشيه أن وزيرة الخارجية األميركية كوند
وقال إنه إذا . "قاسية وفظة"تصريحات الرئيس الفلسطيني التي كانت ثالثة أسابيع، وسمعت في طائرتها 

 .، فإن على الجميع أن يبدي قلقه"الزعيم المعتدل" الفلسطيني وهو "الشريك"كانت هذه أقوال عباس 
 أن عباس قد يكون على علم بتقدم في العملية التفاوضية مع إلى ومع ذلك، استدرك المراسل مشيراً

أنه قال إن تصريحات الرئيس الفلسطيني هذه تضاف إلى ما سبق له أن أدلى به لصحيفة غير . "إسرائيل"
وقال إن دعوته العرب لتوفير الحماية .  األردنية، حول احتمال العودة للكفاح المسلح"الدستور"

 ورأى. للفلسطينيين يترافق مع اقتراح جديد تقدم به يطالب بإرسال قوات دولية للضفة وليس فقط لغزة
المراسل السياسي للقناة العاشرة أن كثافة جوالت رايس، تشهد على أنها قد تكون قلقة من حقيقة أن 

 .حوالى ثلث العام قد انقضى على مؤتمر أنابوليس، من دون نتائج حقيقية
 ٣٠/٣/٢٠٠٨السفير 

 
  بيلين يطالب اولمرت باالستجابة لدعوة عباس لتجميد المستوطنات .١٩

لى االستجابة للدعوة الملحة التي وجهها محمود عباس خـالل          إ اولمرت   ،مسألين  دعا يوسي بي  : رام اهللا 
ونقـل  . سرائيلي الفلسطيني سراع وتيرة المفاوضات على المسار اإل     إالقمة العربية لتجميد المستوطنات و    

 ،لى مستوى التزاماته بخارطة الطريـق     إن يرتقي   أن على اولمرت    أ" قوله   هموقع يديعوت احرونوت عن   
  ".لى السلطة الفلسطينية ليس بديال عن تحاور حقيقيإن نقل عشرين مصفحة أيدرك ن أو

 ٣٠/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
  سورية ترفض قطع عالقاتها مع إيران مقابل البدء بمفاوضات مع إسرائيل: وزير إسرائيلي .٢٠

يتضح من تصريحات أحد الوزراء اإلسرائيليين لهآرتس أن بشار األسد قد رفض مناقشة قطع عالقاتـه                
أولمرت،  مشيرة إلى أن     .مع حزب اهللا وإيران والفصائل الفلسطينية، مقابل البدء بمفاوضات مع إسرائيل          

وقف سورية تمهيـدا     رسالة إلى األسد، وذلك في محاولة لفهم م        ٢٠قد بعث في السنة األخيرة ما يقارب        
محاوالت كانت عن طريق رئيس الحكومة      هذه ال ادعى الوزير أن غالبية     قد  و .الحتمال البدء بالمفاوضات  

التركية، رجب طيب أردوغان، وكذلك عن طريق مبعوثين آخرين؛ يهود أمريكيين وأعضاء كـونغرس              
 نجـاد،   ألحمـدي وجود صـور    أن المبعوثين األجانب، قد فوجئوا ب      كما ادعى    .وجهات أوروبية مختلفة  

  .وحسن نصر اهللا، إلى جانب صور الرئيس الراحل حافظ األسد، في مكتب الرئاسة
 ٣٠/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  حزب اهللا يمتلك صواريخ قادرة على الوصول لمفاعل ديمونا: إسرائيل .٢١

ب اهللا  يستدل من تقديرات جديدة، عرضها جهاز األمن اإلسرائيلي، حول القوة العسكرية لحـز             :الناصرة
اللبناني، أن حزب اهللا تسلح خالل الفترة األخيرة بعشرات آالف الصواريخ وقسم منها يغطي كل منطقـة                 

، وحتى أن بعضها قادر على الوصول إلى بلدة ديمونا التي يوجد فيها المفاعل النـووي                "إسرائيل"وسط  
  .اإلسرائيلي

 ٢٩/٣/٢٠٠٨ قدس برس
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   تنفيذ عمليةحولن بزعم وجود إنذارات  فلسطينيي٤الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .٢٢
 فلسطينيين في منطقة المركز، وذلك بذريعة أن هناك إنذارات تحذر           ٤اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية اليوم،     

وكانت الشرطة في منطقة تل أبيب، قد أعلنت         .من احتمال تسلل فلسطيني إلى المنطقة بهدف تنفيذ عملية        
أن د  بع نصب الحواجز     إال أنها أعادت   .د أن تم رفعها إلى أقصى درجة      اليوم، عن انتهاء حالة التأهب، بع     

  .اإلنذارتلقت 
 ٣٠/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   العربيةمسيرة في غزة للمطالبة برفع الحصار ترفع أعالم الدول المشاركة في القمة .٢٣

ة شارك المئات من أطفال قطاع غزة في المسيرة التي نظمتها اللجنة الشعبية لمواجه: ألفت حداد
رامي  وأشار . العلم الفلسطينيهاتقدمي ، أعالم الدول العربية المشاركة في القمة العربيةينفعار .الحصار

الفعالية هي رسالة واضحة للقمة العربية موجهة من أطفال قطاع هذه ن أعبده المتحدث باسم اللجنة 
  . موقف حازم بفك الحصار، التخاذغزة

  ٢٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  بحث قضية قطع فياض لرواتبهم ون القمة العربيةموظفو غزة يناشد .٢٤
بعثت نقابة موظفي القطاع العام الفلسطيني، برسالتين منفصلتين إلى كل من الرئيس السوري بشار : غزة

األسد، وعمرو موسى األمين العام للجامعة العربية، ثمنت فيهما الجهود المبذولة لخدمة القضية 
 إيصال مطالبها للقادة المجتمعين في دمشق، بإدراج قضية الموظفين هماوتمنّت على كل من .الفلسطينية
 المقطوعة رواتبهم من قبل الحكومة التي يرأسها سالم فياض في رام اهللا، والبالغ عددهم  الفلسطينيين

السيما أن تلك الرواتب ، أكثر من أربعين ألف موظف على جدول أعمال القمة، والعمل على إعادتها
  .لوحيد في ظل حصار خانق شل جميع مجاالت الحياة ولم يسلم منه أحدمصدر دخلهم ا

  ٢٩/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  

   يجددون التمسك بأرضهم من خالل فعاليات يوم األرض٤٨فلسطينيو  .٢٥
 ليوم األرض، بمسيرة كبيرة فـي قريـة         ٣٢تختتم اليوم فعاليات إحياء الذكرى      :  حسن مواسي  -المثلث  

ـ     عرابة البطوف إحدى قرى المثل      احتفلت بالمناسبة التي اطلقها اهل      ٤٨ث، بعدما كانت مختلف مناطق ال
ـ     . من يافا اول من أمس، ثم مدن وقرى المثلث والنقب أمس           األرض، انطالقاً   ٤٨وقد جدد فلسطينيو الـ

 .هم ومـدن  اهمتمسكهم بأرضهم ووطنهم، وذلك في ظل تنامي وتزايد الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على قر            
لفي فلسطيني في المسيرة االحتجاجية في مدينـة قلنـسوة فـي            أشارك ظهر أمس أكثر من       إلى ذلك فقد  

شارك المئات في المسيرة الجماهيرية التي دعت إليها اللجان الشعبية للـدفاع عـن              كما  المثلث الجنوبي،   
 األرض والمسكن في المثلث الشمالي والجنوبي، خرجت من مدخل مدينة أم الفحم مرورا بـشارع وادي               
عاره وصوال إلى قرية دار الحنون المتواجدة بالقرب من قرية عرعرة وذلك للتضامن مع أهالي القريـة                 

وفي سياق متصل شهدت قرى النقب العربي مشاركة أكثر من ثالثة أالف مـشارك               .الغير معترف فيها  
ة العليـا لـشؤون     في فعاليات معسكر التواصل الثالث الذي نظمته الحركة اإلسالمية وبدعم لجنة المتابع           

  .٤٨فلسطينيي الـ
  ٣٠/٣/٢٠٠٨المستقبل اللبنانية 
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   للتضامن مع النواب المقدسيين المختطفينتدعوجمعية نفحة  .٢٦
دعت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق االسرى واالنسان، جميع مؤسسات حقوق االنسان للتضامن             : رام اهللا 

 بحقهـم   "سـرائيل إ"ت العقابية التي تمارسـها      مع النواب المقدسيين المختطفين، ضد سلسلة من االجراءا       
 على ملصقات الدعايـة االنتخابيـة، وسـحب          شيكل عقاباً  ١٠٠٠٠٠تعاقبهم بتغريمهم   حيث  . وعائالتهم

يقـاف مخصـصات التـأمين الـوطني،        إ و ،رقام البيوت أهوياتهم وعائالتهم، وإلغاء التأمين الصحي، و     
  .وحرمان عائالتهم من زيارتهم

  ٣٠/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال
  

  نورا الهشلمون  ألسيرةلتدهور الحالة الصحية عيسى قراقع يحذر من  .٢٧
حذر مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني عيسى قراقع من تدهور الحالة             :  د ب أ   -غزة  

 يومـاً   ١٩ مستمرة في إضرابها المفتوح عن الطعام منذ         هانأ لفت إلى و .ألسيرة نورا الهشلمون  لالصحية  
كافـة   ناشـد قد  و .تجاجاً على تجديد اعتقالها اإلداري للمرة السابعة على التوالي دون أسباب منطقية           اح

  .تهاالمؤسسات الحقوقية واإلنسانية ووزارة األسرى التدخل العاجل إلنقاذ حيا
  ٣٠/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   أسير مريض يعيشون ظروفا غاية في المأساوية جراء اإلهمال الطبي ١٣٠٠ .٢٨

 غاية في المأساوية، جـراء اإلهمـال         أسير مريض ظروفاً   ١٣٠٠ يعيش أكثر من     :سن دوحان  ح -غزة  
 أسير بحاجة إلـى عمليـات       ٥٠٠الطبي الذي يعانون منه، والذي يهدد حياتهم بالموت، فبينهم أكثر من            

،  يعانون من أمـراض مزمنـة وخطيـرة للغايـة           أسيراً ١٥٥من بينهم   كما أن   جراحية وعالج عاجل،    
فة لعشرات األسرى المرضى الذين يعانون آالما ومضاعفات خطيرة جراء إصاباتهم أثناء عمليات             باإلضا
 بـسبب   ٤٨ سقطوا داخل السجون بينهم       أسيراً ١١٨، منهم   وااستشهد أسير   ١٩٥ كما أن هناك     .االعتقال

الحـتالل  وتتعمد سـلطات ا    . شهيداً سقطوا نتيجة التعذيب الشديد     ٧٠، في حين أن هناك      اإلهمال الطبي 
اعتبر قد  و . همممارسة اإلهمال الطبي ضد االسرى، وذلك ضمن سياسة القتل البطيء التى تمارسها ضد            

 انتهـاك   هـو  أن ما تقوم به سلطات االحتالل من حرمان المرضى من العالج             ،مركز األسرى لإلعالم  
  .صارخ لكل األعراف واألخالق والمواثيق الدولية

 ٣٠/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

 االحتالل يغتال مقاوماً ويصيب مزارعاً في غزة .٢٩
 اغتال جيش االحتالل اإلسرائيلي مقاوماً فلسطينياً وأصاب مزارعاً في قطاع غزة، كما واصل :غزة

ونجحت طواقم اإلسعاف  .عمليات االقتحام في الضفة الغربية حيث اقتحم نابلس وقريتي أوصرين وعقربا
معاوية حسنين مدير عام حيث أفاد  ،لناشط في كتائب األقصىمس بنقل جثمان اأالفلسطينية صباح 

 تم التعرف على هويته بعد حيثن الشهيد تلقى اعيرة نارية بكافة أنحاء جسمه، أاإلسعاف والطوارئ 
 . ساعات

 ٣٠/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
 

  مواطنا١١٩ً من المرضى إلى  الحصاراستشهاد رضيع في غزة يرفع عدد ضحايا .٣٠
 بسبب  ر،بلغ من العمر ثالثة شهو     ي مس، استشهاد طفل مريض   أأعلنت مصادر طبية، مساء     : اوف -غزة  

وباستشهاده يرتفع   .منعه من قبل سلطات االحتالل من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج             
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عة عدد الشهداء من المرضى جراء الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة منذ عدة أشهر إلى مئـة وتـس                 
  .عشر مواطناً

  ٣٠/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مصر تجري سلسلة لقاءات لتذليل العقبات بين فتح وحماس .٣١

 مصر إن ، رفيعو المستوىأنهمعن مسؤولين قالت " حماس" فلسطينية مقربة من إعالميةنقلت مصادر 
يل العقبات التي في محاولة لتذل" حماس"و" فتح"أجرت في األيام القليلة الماضية سلسلة اتصاالت مع 

وقالت المصادر، إن  .برزت عقب توقيع إعالن صنعاء والتي اختلف البعض على تفسيرها وتنفيذ بنودها
هناك جهوداً ستقوم بها القاهرة خالل األيام المقبلة في إطار إعادة اللحمة بين الحركتين واالتفاق على 

 تقوم به بعض جهات داخلية وخارجية من تنفيذ بنود المبادرة اليمنية في أسرع وقت ممكن نظرا لما
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبدى موافقته أنوبينت المصادر  .محاوالت إلفشال تلك المبادرة

 فلسطيني شامل وتنفيذ بنود المبادرة اليمنية حيث من - المبدئية على رعاية القاهرة لحوار فلسطيني
الل األسابيع المقبلة لبحث المبادرة اليمنية ونتائج قمة  يقوم الرئيس عباس بزيارة لمصر خأنالمتوقع 

  .دمشق مع نظيرة المصري
 ٣٠/٣/٢٠٠٨المستقبل اللبنانية 

 
   "إسرائيل"إعادة النظر في عالقاتها مع " تعتزم"موريتانيا  .٣٢

 إن البرنامج االنتخابي  " قال وزير الدفاع الموريتاني محمد محمود ولد محمد األمين           : رامتان –نواكشوط  
اهللا وعد بالتشاور في العالقـة التـي تـربط موريتانيـا             للرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد      

أن هذه القضية ستعالج تشاورياً إما      "وأوضح األمين أن التزام الرئيس ما زال في مكانه مؤكداً            ".بإسرائيل
أخذت طـابع  "يتانيا ظروفا صعبة  ، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت فيها مور        "مع البرلمان أو الشعب   

  ". االستعجال
 ٣٠/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   لمتابعة المفاوضات على القضايا النهائية "إسرائيل"رايس في  .٣٣

 إلى أمس مساء  قد وصلتكية كوندوليزا رايسيوزيرة الخارجية األمر  أن   ٣٠/٣/٢٠٠٨الحيـاة   نشرت  
 وتهدف إلى دفع عملية الـسالم بـين الفلـسطينيين           أيام  في زيارة جديدة للمنطقة تستمر ثالثة      "إسرائيل"

، واإلسـرائيليين  رايس تنوي عقد اجتماعين مع الفلسطينيين        أن "هآرتس" صحيفة   وأفادت. واإلسرائيليين
 في الضفة   األرض قضايا المرحلة النهائية من عملية السالم، فيما يتناول الثاني الوضع على             األوليتناول  

 رايـس سـتعقد     أن الـصحيفة     وأوضحت ."خريطة الطريق "الجانبان من استحقاقات     أنجزهالغربية وما   
 تسيبي ليفني والفلسطيني احمد قريع للبحث في التقدم الـذي           اإلسرائيلياجتماعا ثالثيا مع رئيسي الوفدين      

  .  مشتركاً قد يصدر في نهاية االجتماعإعالنا أنتحقق في قضايا الوضع النهائي، مضيفة 
 مصدر إسرائيلي أن رايس تعهدت للقادة العرب الذين قاطعوا عن ٢٩/٣/٢٠٠٨ ٤٨ربع ونقل موقع

 والفلسطينيين لتشجيعهم على مقاطعة قمة "إسرائيل"بدفع المفاوضات بين  القمة، من بين عدة أمور،
 ستعمل على تخفيف قيود التنقل في الضفة الغربية ولكنها ال تحمل أنها، أمسوقالت رايس، . دمشق
  . الفلسطينيةاإلسرائيليةت لتسوية الخالفات في محادثات السالم مقترحا
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  "حماس" أوروبي على عدم الحوار مع إصرار .٣٤
صرح الممثل األعلى لسياسة االتحاد األوروبي الخارجية خافيير سوالنا أمس بأن السياسة األوروبية 

تحاد للمنظمات  المدرجة على قائمة اال"حماس " أي اتصال مع حركةإجراءالمتمثلة في رفض 
وقال سوالنا اثر نقاش حول الشرق األوسط مع وزراء خارجية  .، لم يطرأ عليها أي تغيير"اإلرهابية"

ما نفعله هو . ليس لدينا اتصاالت مباشرة مع حماس) سلوفينيا(دول االتحاد في بردو بري كرانيو 
 مختلف الحركات ومع التحدث وخصوصاً مع أصدقائنا المصريين الذين يقودون المفاوضات بين

  ."إسرائيل"
 ٣٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  من مصلحة روسيا التعاون مع العرب: بوتين .٣٥

أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين في رسالة تحية بعث بهـا إلـى القمـة العربيـة           :د ب ا   - موسكو
ربي من منطلق رغبتها في     المنعقدة في دمشق أن روسيا تجد لها مصلحة في تعزيز التعاون مع العالم الع             

أن تسير بلدان الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية على طريق التنمية المستدامة فيما تعيش شعوبهما بـأمن                
وأشار بوتين إلى أن تسوية النزاع العربي اإلسرائيلي بشكل شامل وعادل هـي مفتـاح عـودة                 . وسالم

سالم المنشود ال يمكن تمهيده إال عندما يتخلى        وأضاف أن الطريق إلى ال    . الوضع في المنطقة إلى طبيعته    
الطرفان المتنازعان عن استخدام القوة، مؤكدا أن روسيا ستواصل مساهمتها في جهود إحـالل الـسالم                

من الممكـن عقـده فـي       "خصوصا في سياق التحضير الجتماع جديد حول السالم في الشرق األوسط            
  ".موسكو

 ٣٠/٣/٢٠٠االتحاد اإلماراتية 
 
   دولي يؤكد تفاقم الوضع اإلنساني للفلسطينيينتقرير .٣٦

أكد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، في تقرير عن األوضاع اإلنسانية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، عدم حصول أي تحسن ملحوظ على األرض في األوضاع اإلنسانية منذ إعادة تنشيط 

واعتبر أن تزايد القيود التي يفرضها االحتالل على الحركة داخل . سالعملية السياسية بعيد لقاء أنابول
وحسب التقرير فإن هناك  .الضفة الغربية وعلى معابر قطاع غزة أحد األسباب الرئيسية لذلك الوضع

مشيراً إلى تزايد عمليات المداهمة والتفتيش من جانب ، ٢٠٠٨ فبراير / حاجزا لغاية شهر شباط٥٨٠
 انه إلى التقرير وأشار .تزايد عمليات فرض حظر التجوال على القرى الفلسطينيةجيش االحتالل، و

خالل األشهر األخيرة، قامت الحكومة اإلسرائيلية بإقرار بناء مئات الوحدات السكنية اإلضافية في 
من % ٣٨،٣المستعمرات في األراضي الفلسطينية المحتلة، معظمها في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن 

اضي الضفة تسيطر عليها المستعمرات، والبؤر االستيطانية، والمناطق المغلقة غرب الجدار، أر
ن ما إووفقا للتقرير ف . محميات طبيعية"إسرائيل"والمناطق العسكرية المغلقة، والمناطق التي أعلنتها 

مي، في حين يقرب من مليوني فلسطيني تسلموا مساعدات غذائية من األونروا وبرنامج األغذية العال
وأكد أن أكثر من .  من المساعدات اإلنسانية معيناًمن المواطنين في غزة شكالً% ٨٠يتسلم ما يقرب من 

 .من الفلسطينيين يشعرون بأنهم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية% ٧٠
 ٣٠/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  حركة فتح وأزمتها المستعصية .٣٧
  بالل الحسن

شحونة، ووسط حالة التفاوض الفاشلة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تبـرز           وسط األجواء العربية الم   
حالة االنهيار هذه مؤلمة    . إلى المقدمة قضية خطيرة أخرى، تتعلق بحالة االنهيار التي تعيشها حركة فتح           

ومقلقة، ألن انهيار حركة فتح من شأنه أن ينعكس سلبا على الوضع الفلسطيني برمته، ومـن شـأنه أن                   
  .وجد حالة قلق حتى لدى المختلفين مع حركة فتح سياسياي

وقد كان التراشق اإلعالمي الذي تال لحظة اإلعالن عن االتفاق حول المبادرة اليمنية للمـصالحة، بـين                 
، )عـزام األحمـد  (، والمفاوض باسم حركة فتح في صنعاء       )نمر حماد (الناطق باسم الرئاسة من رام اهللا       

تجاوز قضية المصالحة ليقول بأن األزمة داخل فتح وصلت إلـى حـد التراشـق          حدثا فريدا في نوعه، ي    
لم تعد حركة فتح قادرة حتـى       . اإلعالمي العلني بين أهل البيت أنفسهم، وحول قضايا مصيرية وحساسة         

على بحث خالفاتها داخل االجتماعات المغلقة، والخالفات هذه المرة تتناول قضية قبول ورفض الوحـدة               
  .وتتناول قبول ورفض الوساطات العربيةالوطنية، 

ومما يزيد من صعوبة الوضع ودقته، أن التراشق اإلعالمي المعلن لم ينحصر بين شخصين، بل تجاوز                
ذلك إلى المراجع العليا، فأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن المبادرة اليمنية هـي للتنفيـذ ولـيس                  

سميا ومعتمدا، وال يستطيع أحد أن يعرف حتى اآلن كيف يمكن           للتفاوض، وأصبح هذا الشعار بعد ذلك ر      
تنفيذ أي اتفاق، وفي قضية خالفية أساسية، من دون أي لقاء للتفاوض، حتى لو كان لقاء من أجل التسلم                   

  .والتسليم
ومما يزيد من صعوبة الوضع ودقته أكثر وأكثر، أن اإلعالن عن هذا الموقف الفلسطيني جاء مترادفـا                 

 إسرائيلي يحذر السلطة الفلسطينية من االتفاق مع حركة حماس، ويقـول إن علـى الـسلطة                 مع موقف 
كما جاء هذا الموقف الفلـسطيني      . الفلسطينية أن تختار بين التفاوض مع إسرائيل أو التفاوض مع حماس          

القائـل  دفع باتجاه إيقاف التفاوض والحفاظ على الشعار القـديم          ) ديك تشيني (مترادفا مع موقف أميركي     
وبدا هكذا أن الدافع للتراشق اإلعالمي الذي ال مثيل له من قبـل،             . بالقضاء على انقالب حماس في غزة     

  .هو ضغوط خارجية وليس رغبة فلسطينية
إن التركيز اآلن على ذكر هذه الوقائع ال يستهدف إظهار من هو المصيب ومن هو المخطئ فـي هـذا                    

أن صنع القرار داخل حركة فتح لـم يعـد يخـضع العتبـارات     الموقف، بقدر ما يستهدف اإلشارة إلى  
ويعبر هذا الواقع بالذات عن تفاقم األزمة داخل حركة فـتح،           . موحدة، وأصبح يتأثر بالضغوط الخارجية    

وعن انهيار القنوات التنظيمية الداخلية التي كانت تتحكم دائما بضبط هذه المـسائل، ووضـعها داخـل                 
  .إطارها التنظيمي الطبيعي

وال تنحصر هذه األزمة داخل فتح بالتراشق اإلعالمي، بل إن لها أسبابها األبعد واألعمق، وأبـرز هـذه     
األسباب فشل المشروع الوطني الفلسطيني الذي مثلته حركة فتح من خالل قيادتهـا الطويلـة لمنظمـة                 

سطينية مـستقلة ذات    التحرير الفلسطينية، ونعني به مشروع التفاوض مع إسرائيل من أجل إنشاء دولة فل            
  .١٩٦٧سيادة في حدود عام 

  :لقد فشل هذا المشروع على ثالث مراحل
لقد كان التطلع الفلـسطيني     . كانت مرحلة التفاوض الثنائي من أجل تطبيق اتفاق أوسلو        : المرحلة األولى 

، يتحـول فـي     ١٩٦٧من األراضي المحتلـة عـام       % ٩٠في تلك المرحلة نحو إنشاء حكم ذاتي يشمل         
ولكن إسرائيل أصرت على نهج تفاوضي آخر       . وضات الحل النهائي إلى دولة على كامل تلك األرض        مفا

، وال يعطي حكما ذاتيا للفلسطينيين إال في منـاطق          )ج(و) ب(و) أ(يقسم األرض الفلسطينية إلى مناطق      
ـ      % ٢٢، وهي رست في النهاية عند مساحة ال تتجاوز          )أ( اطق فقـد   من األرض المنشودة، أما بقية المن
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بقيت تحت السيطرة اإلسرائيلية، وبخاصة السيطرة األمنية، حيث واصلت إسرائيل زرع تلـك المنـاطق      
  .بالمستوطنات وبخاصة في منطقة القدس والقدس الكبرى

، التي ذهب إليها رئيس الوزراء إيهـود بـاراك          ٢٠٠٠كانت في مفاوضات كامب ديفيد      : المرحلة الثانية 
رائيلي للحل الدائم وإلنشاء الدولة الفلسطينية، وبتكتيكات تسعى إلى االسـتيالء           حامال معه مشروعه اإلس   

من الضفة الغربية، واالستيالء على مدينة القدس، واالستيالء على المياه، والـسيطرة  % ٤٥ ـ  ٤٠على 
وقد رفض الرئيس ياسر عرفـات      . على المعابر التي تتحكم بحركة األفراد وبحركة االستيراد والتصدير        

هذه الصيغة اإلسرائيلية للسالم، التي تستهدف إنشاء كيان فلسطيني يكون داخـل القبـضة اإلسـرائيلية                
وقـد  . وكان هذا الرفض هو العنوان األبرز لفشل المشروع الوطني الفلسطيني         . بالكامل أمنيا واقتصاديا  

 إيجاد حالة ضغط تـدفع      أدرك عرفات بدقة حقيقة هذا الفشل، فشجع االنتفاضة الفلسطينية، لعلها تستطيع          
وقد ردت إسرائيل على االنتفاضة بإعادة احـتالل الـضفة الغربيـة،          . بإسرائيل إلى التراجع عن موقفها    

وبحملة تدمير لكل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وبدأ العمل من داخل حركة فتح، لتنظيم تمردات تطـيح                
  .ة التسميم والقتلبرئاسة عرفات وقيادته، وحين فشلت تلك التمردات جرت عملي

. هي مرحلة الرئيس محمود عباس، الذي رفع شعار التفاوض، وال شيء غير التفـاوض             : المرحلة الثالثة 
ولكن بدال من أن ترى إسرائيل في هذا المنحى التفاوضي رغبة في السالم، رأت فيه إشـارة ضـعف،                   

: هذا الوضع مع حدثين مهمـين     ثم ترافق   . فتعاملت مع المفاوضات باستخفاف ال يزال متصال حتى اآلن        
خسارة حركة فتح النتخابات المجلس التشريعي، وخسارتها لمعركة السيطرة على غزة، وبرزت حركـة              

وأحدثت هذه الخسارة لالنتخابات ولقطاع غـزة زلـزاال         . حماس بالمقابل قوة شعبية موازية لحركة فتح      
تمر الحركة لمواجهة حالة انعدام الثقـة التـي         داخل حركة فتح، أفقدها الثقة بنفسها، وبدأت تفكر بعقد مؤ         

  .سادت
هنا برز تيار آخر، من داخل حركة فتح ومن حولها، يدعو إلى بناء سلطة فلسطينية في الضفة الغربيـة                   
فقط، يكون ناجحا ونشطا ويقدم صورة إيجابية ومريحة للمواطن العادي، تقف في وجه صورة بائسة في                

وتفاءل أصـحاب هـذا     . ماس بسبب الحصار الشامل المفروض عليها     قطاع غزة، ستعاني منها حركة ح     
وعمل أصـحاب هـذا     . التيار بأن مخططهم سيكون الوسيلة المثلى للقضاء على حركة حماس في غزة           

التيار أيضا على إعادة بناء السلطة الفلسطينية بعيدا عن حركة فتح رغم وجودها الكثيف في كل مرافـق                  
حركة فتح عن المناصب الوزارية، وتسريح عدد كبير من موظفي الـسلطة            واقتضى ذلك إبعاد    . السلطة

وولد من رحم هذه الخطة تأزم جديد داخل حركة فتح، ال يزال يعبر عن نفسه بأشـكال                 . وجلهم من فتح  
ثم كان أن أصدر الرئيس عباس المرسوم الذي يدعو إلى حل جميع المليشيات المـسلحة، ومـن        . مختلفة

وحين بادر إلى تنفيذ ذلك، وجد المئات من كوادر فتح المسلحين أنفسهم، إما             . ة فتح ضمنها مليشيات حرك  
  .منبوذين، أو مطلوبين لالعتقال من السلطة أو من إسرائيل، فأضيف عامل آخر إلى أزمات فتح الداخلية

أي إنجاز  وكان يمكن التغلب على هذه األزمات الداخلية كلها، لو أن السلطة الفلسطينية استطاعت تحقيق               
ولكن ما حدث، وبالرغم من التـدخل األميركـي، قبـل مـؤتمر             . سياسي على طريق الدولة الفلسطينية    

أنابوليس وبعده، أن المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية تدور في حلقة مفرغة، فإسرائيل ال تقدم شيئا،  
تصر على غزة، بل يعمل أيـضا       واالستيطان يتواصل بكثافة، والقمع اإلسرائيلي يتصل ويمتد، وهو ال يق         

وبسبب هذا الفشل السياسي ازدادت حدة األزمـة داخـل          . في الضفة الغربية، وبطريقة منهجية متواصلة     
  .حركة فتح

وهي أزمة تمـس الفلـسطينيين كافـة،        . لكل هذا نقول إن حركة فتح تعاني أزمة كبيرة تهدد بانهيارها          
  . م فتح ال يستطيعون أن يفرحوا لمثل هذه األزمةوتنعكس عليهم جميعا بصورة سلبية، حتى أن خصو
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والغريب أن قيادات كبيرة في فتح والسلطة ال تشعر بوجود هذه األزمة، بل ربما ترى أن غياب حركـة                   
  .فتح يمثل فرصة لبناء وضع جديد تتخيله

  ٣٠/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال
  

  االنقسام الفلسطيني في القمة .٣٨
  عدلي صادق

سام الفلسطيني، في كلمات رؤساء الوفود العربية الى قمة دمـشق، شـددت علـى               النقطة المتعلقة باالنق  
معنى ذلك أن الغطاء العربي للمبادرة اليمنية موجود، وشاركت فيه الدول الحاضـرة،             . ضرورة التوافق 

  .على أعلى مستوى، وتلك المشاركة بمستويات أدنى
فال طرف، عربياً، يجد نفسه مـضطراً، ألن        . كل شيء، بخالف ذلك، أصبح متروكاً للفلسطينيين أنفسهم       

يضع نقطة على حرف، زيادة على ذلك، كأن يقول ان من مستلزمات الوفـاق الفلـسطيني، أن يلتقـي                   
الطرفان على قواسم سياسية مشتركة، وأن تتراجع العناصر المسلحة، عن التحكم فـي مـسار الحيـاة                 

الية أو سلمية عدمية، وأن يـصار الـى صـياغة           الداخلية الفلسطينية، وعن محاولتها فرض أجندات، قت      
استراتيجية عمل سياسي واقعية، تتعاطى مع التحديات السياسية، باقتدار مستمد من قوة الوحدة الوطنيـة               

  .الفلسطينية
فال أحد، في العالم العربي، يمكن أن يجاهر حتى بمساندة الخط السياسي الفلسطيني الرسمي، المتماثل مع                

بل ال أحـد مـستعد، ألن   .  األمر يتعلق بخصومة مع طرف فلسطيني معارض لهذا الخط  موقفه، إن كان  
يدعو الطرف الذي يترجم مفردات العمل الفلسطيني السياسي والعام، الى فرضيات خيانة وتحـالف مـع                

فنحن في زمن ال يعين فيـه أحـد         . المحتلين العنصريين؛ الى اإلقالع عن هذا المنحى الذي سئمه الناس         
، على نزع األشواك العالقة بأقدامه، ولعل من أقدارنا الراهنة، أن نواجه مشكالتنا الداخلية بأنفـسنا،                أحداً

وأن ال ننتظر من العالم العربي، سوى الصيغة العامة، التي تدعونا الى التوافق والى حل أزمة اإلنقـسام                  
  .بين القوى السياسية

جنـا أو   ا ال تُسجل علينا، أية ردود أفعال، تؤدي الى إحر         المبادرة اليمنية صيغة معقولة، وكان ينبغي أن      
إحراج أخينا عزام األحمد، ألن الحس السياسي السليم، يفترض أن يجعلنا األحرص على لملمـة الـشمل             
الفلسطيني، وفي حال وضع العراقيل أمام المستلزمات الموضوعية، سيكون الطرف المتمسك باالنقالب،            

  !ه بالحال الراهن في غزة، وسيظل كذلك، طالما بقي متمسكاً بهذا الحالهو الذي يتحمل تبعات تمسك
ليس أسهل من أن تبدأ مفاعيل المبادرة اليمنية، إن توافرت اإلرادة، ألن السؤال عن مسألة األسماء التي                 

فمن اليـسير، أن تتجـاوز مفاعيـل        . يمكن أن تعود لكي تلعب دوراً أمنياً في غزة، ليست مسألة شائكة           
بادرة اليمنية وتطبيقاتها، عدداً من األسماء، إنقاذا للمناخ الفلسطيني العام، ولوحدة شـطري الـوطن،               الم

: وصوالً الى صياغة استراتيجية عمل سياسي، ذات بدائل مدروسة، تتعاطى مع الفرضيتين العـسيرتين             
  !انفتاح األفق السياسي أو انسداده

لـشكل حركـة القـوى الـسياسية        ) المحق حتى اآلن  (صيفه  لقد كان مؤلماً ما قاله معمر القذافي في تو        
غير أن ما ينبغي أن ندركـه، هـو         . الفلسطينية، عندما قال أنهما تسيران في خطين متوازيين ال يلتقيان         

ضرورة التوافق على استراتيجية عمل، تأخذ في الحسبان، مصاعب التسوية ومصاعب المقاومة، بحيث             
ة، على غرور االحتالل وصلفه ومجافاته للسالم، الـى شـيء مـن             تتحول ردود أفعال أصحاب التسوي    

السياسة وخيارات الممانعة، وأن تستحيل مصاعب المقاومة، الى شيء من السياسة التي تلقـى تعاطفـاً                
وتأييداً عالمياً، مع المحدد والواضح من خيارات التطلع الى تسوية عادلـة، ألن الـشعارات العريـضة                 

  !ة بالقدر نفسه، من اإلحباط الناجم عن انسداد أفق التسوية المقبولةوالوعود القصوى، محبط
  ٣٠/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  لسطين توني بليرف .٣٩

  كريس باتن
يتمتع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بالعديد من السمات اإليجابية، بما في ذلك الكثير مـن                 

تمكن من التعامل مع ذلك الحجم المربك من المهام العالمية          ولسوف يحتاج إلى كل مهاراته كي ي      . الجاذبية
وبعد أن كان يـدير     . المحيرة التي أخذها على عاتقه منذ أزاحه عن منصبه خلفه العنيد غوردون براون            

بريطانيا أصبح عمله اليومي األساسي هو جلب السالم للشرق األوسط من خالل المساعدة فـي إنـشاء                 
  . الفلسطينيةالمؤسسات الحاكمة للدولة

فخـالل  . ، ويستحق أن يؤخذ على محمل الجد      "إسرائيل" بشأن فلسطين و   بلير مؤخرا تعليقا مفيداً   وقد ألقى   
السنوات الطويلة لهذه المأساة الدامية حاولنا شق طريقنا ببطء شديد نحو التوصل إلى تسوية عن طريـق                 

تخاذ خطوات متوازية نحو التوصـل      خطوات بناء الثقة، أو عن طريق دفع كل من طرفي الصراع إلى ا            
ويقترح بعض المراقبين، وعلى    . إلى اتفاق، كما هي الحال مع خريطة الطريق التي توفيت منذ أمد بعيد            

  .رأسهم أنصار السالم الجادين بين اإلسرائيليين، أسلوباً مختلفاً في التعامل مع األمر
ويقترحون بدالً  .  نحو التوصل إلى اتفاق نهائي     فهم يزعمون أن النجاح لن يتأتى أبدا بتلمس الطريق ببطء         

وبما أن الحصول على موافقة الطرفين ليس باألمر الوارد، فالبد          . من ذلك القفز إلى الحل النهائي مباشرة      
  .من فرض الحل النهائي عليهما من الخارج

يلي يبدو في العـادة     فرغم أن الرأي العام اإلسرائ    . بيد أن هذه النتيجة الطموحة وصفها أسهل من تحقيقها        
متقدماً إلى حد كبير عن الزعامات السياسية في إسرائيل فيما يتصل بالتعامل مع مسألة السالم، إال أنـه                  

بل البد من حثهم ودفعهم إلـى       . من العسير أن نتصور أي وسيلة لتخطي هذه الزعامات في اتخاذ القرار           
  .الدخول في مفاوضات ناجحة

  مباشرة نحو تأسيس الدولة الفلسطينية؟ولكن ماذا قد يعنى التوجه 
من المفترض أن بلير ال يعرض على الفلسطينيين تأسيس دولتهم قبل التوصل إلى اتفاق علـى الحـدود                  

وإن . فليس من الممكن أن تنشأ الدولة الفلسطينية دون التعامل مع مستعمرات الـضفة الغربيـة              . النهائية
ارة إلى الضفة الغربية لكي ترى، علي سبيل المثـال، كيـف            كنت ال تصدقني فما عليك إال أن تقوم بزي        

كيف لنـا أن    . يخترق التطوير المدني المقترح للقدس الغربية قلب المناطق الفلسطينية باتجاه البحر الميت           
  نتصور دولة قابلة للبقاء وهي مقسمة باألسوار، والطرق العسكرية، واألسالك الشائكة؟

). مع تعديل تلك الحدود تبعاً للمفاوضـات       (١٩٦٧ أن تكون داخل حدود      إن أي دولة فلسطينية البد وأن     
ولقد اقتـرب ياسـر عرفـات       . نجح نشطاء السالم على الجانبين في حل هذه المسألة في مبادرة جنيف           

  .وإيهود باراك من تحقيق هذه الغاية في كامب دافيد قبل ثماني سنوات تقريبا
لن تتكون من غزة والضفة الغربية فقط، بل من المفترض أن تعمل     عالوة على هذا فإن الدولة الفلسطينية       

 -ولم ولن تنجح محاوالت تـدمير حمـاس   . على التوفيق بين األحزاب السياسية الرئيسية في كل منطقة      
لقد ارتكب األميركيون واألوروبيون خطأ جسيماً بالتـآمر علـى          . سواء على الصعيد السياسي أو المادي     

 الوطنية بين فتح وحماس، والتي يرجع القدر األعظم من الفضل في تشكيلها إلـى               إفشال حكومة الوحدة  
  .دبلوماسية السعودية وغيرها من بلدان الجامعة العربيةال

كان التوصل إلـى اتفـاق      . أتمنى أن يكون بلير حريصاً على نقل هذه الصورة إلى أصدقائه األميركيين           
 - ما الذي يجعل ما نجح بالفعل فـي أيرلنـدا الـشمالية           ف. اتهالسالم في ايرلندا الشمالية من أعظم إنجاز      
 مستحيل الحدوث في الشرق األوسط؟ وهل نحن في الغرب          - بضغط من الواليات المتحدة على بريطانيا     
  مذنبون بتبني معايير مزدوجة من جديد؟
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 ولي صديق قتله    بطبيعة الحال، أنا أمقت أّي وكل عمل إرهابي، سواء من قبل حماس أو أي جهة أخرى،               
ولكن منذ متى كانت المشاعر واإلدانة األخالقية من المكونات الكافية ألي عملية سياسـية؟              . اإلرهابيون

  ومتى كان النجاح من نصيب رد الفعل العسكري غير المتكافئ في مواجهة اإلرهاب؟
المستـشفيات،  : دولـة يتلخص التحدي الثالث فيما يتصل بتأسيس الدولة الفلسطينية في إنشاء مؤسسات ال           

والموانئ، والمطارات، والطرق، والمحاكم، وأقسام الشرطة، وإدارات الضرائب، وسجالت المحفوظـات    
حين كنت أشغل منصب المفوض األوروبي، نجحنا في توفير األرصدة المالية الالزمة، مـن              . الحكومية

 وهي تحطم وتـدمر كـل   "إسرائيل"ثم رأينا . أموال دافعي الضرائب األوروبيين، لتمويل هذه المؤسسات 
  .شيء على نحو منظم، ردا على االنتفاضة الثانية

كيف يؤدي تحطيم مكاتب رخص القيادة في فلسطين إلى الحفاظ على األمن اإلسرائيلي؟ وكيـف تـسنى                 
  الحفاظ عليه بتخريب ممرات الطائرات، واقتالع أشجار الزيتون، وتسميم مياه اآلبار؟

وما يـبنى ال ينبغي أن يهدم بـأي حـال مـن            . ة البد وأن تبنى من القاع إلى القمة       إن الدولة الفلسطيني  
  .األحوال

 دولة فلسطينية مسالمة إلى جانب إسـرائيل        - وأنا على يقين من أن بلير أيضاً يريد هذا           -أريد أن أرى    
ولكن يتعين  . الغايةوربما يعرف بلير كيف تتحقق مثل هذه        . اآلمنة في منطقة يوحدها الرخاء واالستقرار     

عليه أن يجد الوقت إلمعان النظر في كل ما يرتبط بهذا التوجه من عواقب، فيما بين اجتماعات مجـالس           
  .اإلدارة، والمحاضرات، ومناسبات التقاط الصور

  ٣٠/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
    

  "! سياسات الحضيض"وإفالس ... عملية السالم .٤٠
  ويليام فاف

 بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، الذي يعني ضمناً انهيار االلتـزام الـسياسي            إن الجمود في المفاوضات   
ـ . األميركي بحل الدولتين كوسيلة إلنهاء الصراع المزمن بين الشعبين، بات جموداً شـبه تـام اآلن                ـ ف

 تواجه في الوقت الراهن خيارات تعتبرها مستبعدة وغير مقبولة، بل حتى غير قابلـة لمجـرد                 "إسرائيل"
بالفعـل أنهـا قـد      " حماس"والقوات اإلسرائيلية دخلت إلى شمال غزة مجدداً بعد أن ادعت           . تفكير فيها ال

وفي الوقت الذي يتواصل فيـه إطـالق        . في لبنان " حزب اهللا "حققت النصر في القطاع، تماماً مثلما فعل        
ـ               ة األميركيـة   الصواريخ على المدن اإلسرائيلية الجنوبية من قطاع غـزة، اسـتغلت وزيـرة الخارجي

فترة التوقف المؤقت في العمليات الحربية كي تلقي خطاباً في إسرائيل تدعو فيه إلـى               " كوندوليزا رايس "
مواصلة جهود السالم، وذلك بعد أن أجبر الرأي العام الفلسطيني، رئيس السلطة محمود عبـاس، الـذي                 

إيهـود  "وبين نظيـره اإلسـرائيلي      تقتصر سلطته على الضفة الغربية فقط، على تعليق المفاوضات بينه           
الذي أعدتـه كونـدوليزا     " أنابوليس"، وعدم االستمرار في التعاون معه من أجل تنفيذ مشروع           "أولمرت

  .رايس للتوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين هذا العام
 سـاعدوا   كانت السياسة المتبعة من قبل أميركا وإسرائيل تقوم على معاقبة الفلسطينيين، ألنهم هم الـذين              

، في الوقت الذين أغدقت فيه      ٢٠٠٦على تحقيق الفوز في االنتخابات البرلمانية التي جرت عام          " حماس"
الدولتان الثناء والهدايا على عباس، من أجل إقناع الشعب الفلسطيني بأن الوقوف وراءه، هـو الـسبيل                 

  .الفشلالوحيد للحصول على فلسطين شبه مستقلة، وهي السياسة التي كان مآلها 
على غـزة، والتـي     " حماس"والعملية السرية التي نفذتها الواليات المتحدة العام الماضي إلنهاء سيطرة           

ـ     "فانيتي فير "النقاب عن تفاصيلها في مجلة      " ديفيد روز "كشف   إحكام " حماس"، انتهت بالفشل، مما أتاح ل
 بأنها المجموعة الفلـسطينية الوحيـدة       سيطرتها الكاملة على القطاع، كما أتاح لها أيضاً الفرصة لالدعاء         

  .الملتزمة بخيار التحرير الوطني
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الجمود في المفاوضات لن يستمر إلى األبد، ألن البديل المطروح أمام الفلسطينيين هو أن يلقوا بأنفـسهم                 
  .التي ال انتفاضة بعدها" االنتفاضة النهائية"إلى أتون 

فهو لم ينجح   . منافع أو خدمات لفلسطينيي الضفة الغربية     وفي نفس الوقت، لم يتمكن عباس من تقديم أي          
على سبيل المثال في إقناع اإلسرائيليين بإزالة حاجز واحد، منذ مؤتمر أنابوليس على رغم الوعود التـي   

وفضالً عن ذلك، لم يتم البدء في تنفيذ أي مشروع من مشاريع التطوير الموعودة، في               . قدموها له هناك  
ت فيه عمليات توسيع المستوطنات اإلسرائيلية المقامة علـى أراضٍ فلـسطينية، بمـا              الوقت الذي استمر  

يتعارض مع اتفاقيات مؤتمر أنابوليس أيضاً، كما استمرت الصواريخ المطلقة من قطاع غزة ضد المدن               
  .اإلسرائيلية

مير أي مقاومة   والقرار الوحيد الذي تمكنت حكومة أولمرت من التوصل إليه، هو ذلك المعتاد الخاص بتد             
  .ضدها، وهو القرار الذي جربته مرتين في لبنان، وتجربه اآلن في غزة، دون نتيجة

إن اليأس المطلق للقيادة اإلسرائيلية بسبب الفخ الذي انزلقت إليه بإرادتها عندما قررت االسـتيالء علـى     
راير الماضي، عنـدما     فب ٢٩، قد تبدى بشكل واضح في       ١٩٦٧األراضي الفلسطينية، واالحتفاظ بها عام      

من أن الصواريخ التي يتم إطالقها من غزة يمكن أن تـدفع            " ماتان فيالني "حذر وزير الدفاع اإلسرائيلي     
وفي الوقت الراهن يشعر الكثير     . ضد الفلسطينيين على سبيل االنتقام    " شواه"إسرائيل إلى ارتكاب محرقة     

  . مستقلة، تحظى بأي قدر من السيادةمن الفلسطينيين باليأس من إمكانية الحصول على دولة
 ١٩٦٧ولن يكون أمام الفلسطينيين في هذه الحالة سوى العودة مجدداً إلى األوضاع التي كانت سائدة قبل                 

 عندما كانوا ال يزالون شعباً محتالً، يعيش تحت السيطرة والمـسؤولية            -بالطبع" أوسلو"وقبل اتفاقيات   -
بالسير في هذا الطريق يقولون إن الفلسطينيين، سوف يطالبون في هذه           والذين ينادون   . الكاملة إلسرائيل 

الحالة بحقوقهم المشروعة كسكان مقهورين، يعيشون ضمن حدود الدولة التي غزتهم واحتلت أراضـيهم              
وبالطبع نحن نفترض أن الفلسطينيين سيفعلون ذلك دون أن يتوقعوا أن تمنحهم إسرائيل مثل           . ١٩٦٧عام  

  .ن قيامها بذلك سيعني إنهاء وجودها كدولة يهودية، وجعل العرب أغلبية انتخابيةتلك الحقوق، أل
إن أمل الفلسطينيين الوحيد كما أتوقع هو أن تقوم إسرائيل في نهاية المطاف بفرض نظام فعلي للتفرقـة                  

، واالتحاد  وهو أمر يحب هؤالء الفلسطينيون أن يعتقدوا أن الواليات المتحدة         ) أبارتايد،(العنصرية ضدهم   
إنه ذلك الشيء الذي يطلق     . وهذا األمل غير ذكي في الحقيقة     . األوروبي، واألمم المتحدة، لن يسمحوا به     

، أي جعل األمور تصل إلى الحضيض بحيث ال يكون أمامها عنـد             "سياسات الحضيض "عليه الفرنسيون   
ستمر األحوال في التدهور أكثر     وفي الواقع العملي قد ال يتحقق ذلك التحسن، وقد ت         . ذلك سوى أن تتحسن   

  ".محرقة"فأكثر، حتى تصل إلى حد تعرض الفلسطينيين إلى 
إن حالة الجمود في المفاوضات لن تستمر إلى األبد، والبد من العودة إليها ألن البديل المطـروح أمـام                   

التي ال انتفاضـة    " يةاالنتفاضة النهائ "الفلسطينيين هو أن يلقوا بأنفسهم إلى أتون ما يمكننا أن نطلق عليه             
  .بعدها، وهو عمل من أعمال العدمية الجماعية

، أو االنـسحاب    "حماس"غير أن الخيارات المطروحة بالنسبة إلسرائيل هي تجربة خيار المفاوضات مع            
والعودة داخل حدودها األصلية، أو إغالق مستعمراتها، وسحب مستوطنيها وقواتها إلى ما وراء خطوط              

فعند ذلك، وعنـد ذلـك فقـط،        . يضاً بعد ذلك أن تبني جداراً على امتداد تلك الحدود         ويمكنها أ . ١٩٦٧
وقد يتوقع اإلسرائيليون في النهاية أن يحيـدوا كـل أو           . سيكون مستقبلها كدولة يهودية قد أصبح مؤمناً      

  .كير فيهولكن ذلك الحل يبقى اليوم، ومثلما أشرت في البداية، حالً غير قابل للتف. معظم أعدائهم
 ٣٠/٣/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 
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  :كاريكاتير .٤١
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