
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاال مجال لتغيير و ونقاتل من أجلهاالعربية  المبادرةندافع عن: يلتقي العاهل األردنيعباس 
  المقاومة ضد االحتالل يجب أال تكون من خالل استخدام السالح: حّماد

  "حماس" و"فتح"رعاية الحوار بين مشعل يدعو القادة العرب إلى 
  حكومة فياض تقطع رواتب األجنحة العسكرية لكتائب األقصى بغزة: العرب القطرية

   كيلومترا٢٠ًصل مداها إلى طوَّرتا قذائف ي" الجهاد"و" حماس: "تقرير عسكري إسرائيلي
  على الضفة الغربية" حماس"باراك يعرب للواليات المتحدة عن مخاوفه من احتمال سيطرة 

 جنوبي القدس وحدة في بيت صفافا ٨١٣مخطط استيطاني جديد لبناء 

ــشل ــرائيلي يف ــشدد إس ت
 "حماس"مع  مفاوضات التهدئة   

   برعاية مصرية"الجهاد"و
 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٠٣٢: لعدد        ا                  ٢٨/٣/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

    :السلطة
 ٤ هاال مجال لتغيير و ونقاتل من أجلهاالعربية  المبادرةندافع عن: يلتقي العاهل األردنيعباس  .٢
 ٥  الدويك يدعو القمة العربية لنصرة القدس وكسر الحصار وإعادة اللحمة للفلسطينيين .٣
 ٥  ب أن يجمعوا على دعم المبادرة العربية والتمسك بالسالمالمطلوب من القادة العر: عريقات .٤
 ٦  المقاومة ضد االحتالل يجب أال تكون من خالل استخدام السالح: حّماد .٥
 ٦  ! اتّجاه أميركي لنقل مفاوضات السالم إلى دولة أوروبّية:مصادر فلسطينية .٦
 ٦  وليس لديََّ ما أخفيه.. أعلنت استعدادي للمثول أمام النائب العام: خالد سالم .٧
 ٧  زكي يتسلم رد الفصائل على ورقة العمل .٨

    
    :المقاومة

 ٧  "حماس" و"حفت"رعاية الحوار بين مشعل يدعو القادة العرب إلى  .٩
 ٧   التقينا كبرى الدول األوروبية دون اشتراطات مسبقة: الزهار .١٠
 ٨  الزهار قاد مفاوضات سرية مع تل أبيب إلنجاز صفقة شليط: تلفزيون إسرائيلي .١١
 ٨    فتوح وقريع وسالم بتهمة الفسادتطالب بمحاكمة" كتائب األقصى" .١٢
 ٨  حكومة فياض تقطع رواتب األجنحة العسكرية لكتائب األقصى بغزة: العرب القطرية .١٣
 ٩  إلى حوار جاد لتوحيد الموقف من المفاوضات والوحدة الوطنية" فتح"أدعو : قدورة فارس .١٤
 ٩    على المبادرة اليمنية  تبدي تحفظها" الديموقراطية" .١٥
 ٩   سياستهاوعلى حكومة االحتالل أن تتحمل تبعات. ..تصريحات أولمرت خطيرة": حماس" .١٦
١٠   أمن عين الحلوة جزء من أمن لبنان: حمدان .١٧
    
    :اإلسرائيليان الكي
١٠   كيلومترا٢٠ًطوَّرتا قذائف يصل مداها إلى " الجهاد"و" حماس: "تقرير عسكري إسرائيلي .١٨
١٠   "مؤلم جدا"اولمرت يتمسك باالستيطان في القدس ويتوعد حماس بتحرك  .١٩
١١  على الضفة الغربية" حماس"رب للواليات المتحدة عن مخاوفه من احتمال سيطرة باراك يع .٢٠
١١   خطة عرضت على مصر لنشر قوات دولية في غزة: إسرائيلية مصادر .٢١
١١  لتحقيق مع الحاخامات الداعين لقتل وطرد العربل مزوززحالقة يدعو  .٢٢
١٢  دعو أولمرت لمصافحة األسدمجادلة ي .٢٣
١٢  يجب عمل كل شيء للتحادث مع سوريا: بن اليعازر .٢٤
١٢  في الكيان يؤيد قتل المتظاهرين" العدل"وزير  .٢٥
١٢  حزب اهللا قادرة على ضرب مفاعل ديمونةصواريخ : معاريف .٢٦
١٣  خطّة إسرائيلية لوقف تعّدد الزوجات في النقب .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٣  جنوبي القدس وحدة في بيت صفافا ٨١٣مخطط استيطاني جديد لبناء  .٢٨
١٣  خطة جديدة لتهويد القدس ثقافياً وتاريخياًقصى تكشف عن مؤسسة األ .٢٩
١٤  تحرك دروز فلسطين ضد سياسات المصادرة االسرائيلية .٣٠
١٤  تنفذ حملة اعتقاالت في عدة مدن في الضفة الغربيةقوات االحتالل  .٣١
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١٤  اإلسرائيلي" إيشيل"سرى يعانون ظروفاً صعبة في سجن األ .٣٢
١٤  مخابز غزة تنهي إضرابها بعد وعد من هنية برفع األسعار .٣٣
١٥   وال مؤشرات على حل مشكلتهم قريباً في غزةأعداد العالقين المصريين تتزايد .٣٤
١٥  سرقة فلسطين أزمة أخالقية لليسار اإلسرائيلي: تحقيق .٣٥
   

   :اقتصاد
١٥ توافق على إدخال أبقار إلى غزة خشية إنتقال أمراض معدية نتيجة التهريب" إسرائيل" .٣٦
   

   :لبنان
١٥   بالمخّدرات"إسرائيل"حزب اللّه ينفي العمل إلغراق  .٣٧
   

   :عربي، إسالمي
١٦  ويعتمدون إعالن صنعاء.. وزراء الخارجية العرب يتمسكون بمبادرة السالم بدون تعديل .٣٨
١٦  "االونروا" مليون دوالر لـ ١,٥الكويت تقدم  .٣٩
١٦  "اسرائيل"خالف فتح وحماس ايديولوجي وال يخدم سوى :  مباركرئيسلير السابق لالسكرت .٤٠
١٧  مساعدات غذائية سورية إلى غزة .٤١
١٧  والحق في المقاومة" المبادرة العربية"نطالب بسحب : األحزاب العربية .٤٢
١٧ اتحاد المحامين العرب يدعو قمة دمشق إلى التصدي للمخططات االستعمارية والصهيونية .٤٣
   

   :دولي
١٨    بوش يدعو عباس إلى البيت األبيض للبحث في دفع مفاوضات السالم .٤٤
١٨  الستيطانسياسة ا" إسرائيل"فرنسا تندد بمواصلة  .٤٥
١٨   مليون يورو لدعم خزينة السلطة الفلسطينية٢٠إسبانيا تقدم  .٤٦

   
    :مختارات

١٨  ٢٠٠٧الصادرات األميركية إلى البلدان العربية تحقق ارتفاعا جديدا في العام  .٤٧
 ١٩   من الناتج غير النفطي لإلمارات%٤٢اهمة دبيمس: تقرير حكومي .٤٨
 ١٩  من اللبنانيين يحملون صبغات وراثية ال يحملها سوى األوروبيين% ١٦: دراسة .٤٩
    

    :حوارات ومقاالت
١٩  عدنان أبو عامر... ماذا تبقى إلسرائيل من خيارات ضد الفلسطينيين؟ .٥٠
٢١  جاريث إيفانز... "األسوأ"لتجنب "... حماس"احتواء  .٥١
٢٣  جوناثان فريدالند... هل يمكن إنقاذ التسوية السلمية؟ .٥٢
٢٥  هشام منور... قراءة تحليلية... 'إسرائيل'مؤشر الديمقراطية في  .٥٣
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  
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  برعاية مصرية"الجهاد" و"حماس"مع  يفشل مفاوضات التهدئة إسرائيليتشدد  .١
مصادر فلـسطينية   أن  : وكاالت، و غزة   عن ماهر إبراهيم  من     ٢٨/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   ذكرت  
، بوفد من المخابرات المصرية     "سالميالجهاد اإل "و" حماس" أكدت على أن لقاء جمع وفد حركتي         ،مطلعة

في مدينة رفح المصرية، لبحث التهدئة انتهى بالفشل، بعد اشتراط الحركتين أن تكـون أي تهدئـة مـع                   
أيمن طه، إن االجتمـاع تـم مـع مـسؤولين فـي             " حماس"وقال القيادي في     .إسرائيل شاملة ومتزامنة  

همة كقضية المعبر وموضوع التهدئة، وقضية األسرى       المخابرات المصرية وتناول القضايا الفلسطينية الم     
تم التأكيد خالل اللقـاء     "وأضاف  . في السجون المصرية وكذلك مسألة المصريين العالقين في قطاع غزة         

على اإلفراج عن باقي األسرى في السجون المصرية وفي مقدمتهم أيمن نوفل القيادي في كتائب القـسام                 
نه تم االتفاق على استئناف إخراج المرضى من قطاع غزة إلى المستشفيات            وأشار إلى أ  ". األسبوع المقبل 
 .المصرية للعالج

سامي ابو زهري الناطق قال : غزة نقالً عن صالح النعامي من ٢٨/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط وأضافت 
، ان حركته تصر على أن يقيم المراقبون األوروبيون في العريش أو "الشرق االوسط"باسم حماس لـ

وحول مدى ارتباط اعادة . ة حتى ال يتحول مكان اقامتهم الى عائق آخر أمام حرية الحركة بالمعبرغز
فتح المعبر بحل النزاع الفلسطيني الداخلي، قال ابو زهري إن جميع األطراف باتت تدرك أنه يتوجب 

سطيني كما قال اعادة فتحه في اقرب فرصة، مؤكدا أن فتحه مجرد مسألة وقت ال أكثر، ألن الشعب الفل
 .ال يمكنه ان يحتمل أن يطول الحصار اكثر من ذلك

ان الحسيني    عن فتحي صباح من غـزة و       ٢٨/٣/٢٠٠٨ الحياة   وأوردت اهرة    جيه القيـادي  أن  :  من الق
ـ   " الجهاد"البارز في    أبلـغ المـسؤول فـي      " الجهـاد "و" حمـاس "ان وفداً من    " الحياة"خالد البطش قال ل

". الرافض لتهدئة فـي القطـاع فقـط       " اللواء محمد ابراهيم موقف الحركتين       المخابرات العامة المصرية  
وأضاف ان المسؤولين المصريين نقلوا قبل أيام عرضاً اسرائيلياً للحركتين بتطبيق التهدئة فـي القطـاع                

  .فقط، األمر الذي رفضته الحركتان في شكل قاطع
و " حمـاس "مصر تسلمت ردا شفهيا مـن       أن  " الحياة"وفي القاهرة، كشفت مصادر مصرية موثوقة لـ        

شـاملة ومتبادلـة    "على الطرح االسرائيلي للتهدئة، وان الحركتين أصرتا على أن تكون التهدئة            " الجهاد"
في خصوص شـمولية التهدئـة، إذ       " نوعاً من المرونة  "غير أنها أوضحت أن الحركتين أبدتا       ". ومتزامنة

ي قطاع غزة، وأن تحتفظ المقاومة بحق الـرد فـي حـال             بشكل أساسي ف  "وافقتا على أن تكون التهدئة      
االغتيـاالت واالعتـداءات ورفـع      "، وأصرتا على أن يكون المقابل وقـف         "حدوث اغتياالت في الضفة   

القول انه تم االتفاق على التهدئة وتحقيقها، ما زال         : "وأضافت". الحصار على قطاع غزة وتشغيل المعابر     
  ".أمامه وقت طويل

المسؤولين المصريين تـسلموا رد     "إن  " الحياة"نفسه، قالت مصادر متطابقة في الحركتين لـ        وفي السياق   
  ."الحركتين ووعدوا بمتابعة الجهود المصرية من خالل اتصاالت مع اإلسرائيليين ستجري قريباً

  
  هاال مجال لتغيير و ونقاتل من أجلهاالعربية  المبادرةندافع عن:  األردنيالعاهليلتقي عباس  .٢

 ووكالـة  جمـال إبـراهيم   نقالً عن مراسلها، دمشقوعمان من  ٢٨/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   نشرت  
 "إسرائيل"جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس رفضه سحب المبادرة العربية للسالم مع              :)ا.ب.د(
اركة فـي القمـة      دمشق للمـش   إلى قبيل توجهه    األردنيوقال بعد لقاء مع العاهل      .  تعديلها أوو تبديلها   أ

:  وأضاف . اتفاقات أيالعربية إن مفاوضات الوضع النهائي مع إسرائيل جارية، ولكن إلى اآلن لم تتبلور              
موقفنا دائماً وأبدا أن هذه المبادرة يجب أن تبقـى          ..ال مجال لتغيير أو تبديل أو تعديل المبادرة أو سحبها         "

ا، ألنها مبادرة ثمينة وعلى الطرف اآلخـر أن يقبـل   كما هي وأن ندافع عنها جميعاً، وأن نقاتل من أجله  
  ."بها، كما هي ال أن نأتي اآلن فنغيرها أو نعدلها
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ـ       وقال  في دمشق إن الوفد الفلـسطيني       "األلمانية األنباءوكالة  " نمر حماد مستشار عباس في تصريحات ل
مسك بمبادرة السالم العربية     طالب وزراء الخارجية العرب وسيطالب القمة بالت        العربية المشارك في القمة  

اعتقد أن سحب أو إلغاء مبادرة السالم ال يخدم الجانـب العربـي علـى اإلطـالق                 "وقال  . وعدم سحبها 
 أن سحب المبادرة أو     اعتبرو ."والمنطق يقول علينا التمسك بالمبادرة حتى لو رفضها الجانب اإلسرائيلي         

صة لتجميد هذه المبادرة وعدم السير قدما في عمليـة          اإلعالن عن إلغائها سيعطي إسرائيل الذريعة والفر      
البدائل هي كيف نـستطيع أن  "وحول البدائل المطروحة أمام العرب في حال ألغيت المبادرة قال           ."السالم

وأضاف إن عدم   . "إسرائيلنجند الرأي العام العالمي بطريقة نكون قادرين من خاللها على الضغط على             
رة يعني أن الجانب العربي عليه التمسك والتركيز على مبادرة السالم وزيـادة             تجاوب إسرائيل مع المباد   

، مضيفا أن الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل هـي         "العمل المشترك من أجل التعريف بها     
 سالم شـامل وحـل عـادل للقـضية          إلىالواليات المتحدة والتي عبرت عن التزامها الكامل بالتوصل         

  .يةالفلسطين
ذكر بيان رسمي أردني أن الملـك       : )أ.ب.د(نقالً عن وكالة     ٢٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وجاء في   

وأضـاف   ."إسرائيل" عن دعمه للسلطة في محادثاتها مع        ه مع عباس  اهللا الثاني أعرب خالل محادثات     عبد
ت فرض الوقائع على     العاهل األردني أكد ضرورة وقف كل السياسات أحادية الجانب وإجراءا          إنالبيان  

  .األرض وبشكل خاص التوسع في بناء المستعمرات
  
   يدعو القمة العربية لنصرة القدس وكسر الحصار وإعادة اللحمة للفلسطينيينالدويك .٣

دعا رئيس المجلس    : أمين أبو وردة   ،نابلس نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
ي سجون االحتالل عزيز الدويك، القادة والزعماء العرب المشاركين فـي           التشريعي الفلسطيني األسير ف   

وباسم النـواب    . ضرورة وضع القضية الفلسطينية وتداعيات أحداثها في مقدمة أولوياتهم         إلىقمة دمشق   
األسرى حث الدويك الزعماء والقادة على نصرة القدس المحتلة والمـسجد األقـصى المبـارك اللـذين                 

ملة استهداف من قبل االحتالل، كما طالب بدور عربي فاعل لكـسر الحـصار عـن         يتعرضان ألبشع ح  
كما طالب القـادة    . الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده على أرضه وثباته على حقوقه العادلة المشروعة          

والزعماء بممارسة الضغط بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، على دولة االحتالل إلطالق سراح األسـرى              
ين وإغالق السجون التي تضم المناضلين والمجاهدين، وحتى ترفع يدها عـن حقـوق الـشعب                والمعتقل

  .الفلسطيني النضالية والسياسية
قال عزيز الدويك إن إعادة     :  حامد جاد  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   وجاء في   

لساحة الفلسطينية هي أيضاً من أهم أولويات       اللحمة للشعب الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام التي تعيشها ا        
وأعرب عن أمله فـي أن تـنجح         .شعبنا التي يتطلع الفلسطينيون اليوم للقمة العربية للعمل على تحقيقها         

القمة العربية في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية التي باتت تتوق لمواقف عربية وطنيـة تحفـظ                 
  .لألمة عزتها

  
   القادة العرب أن يجمعوا على دعم المبادرة العربية والتمسك بالسالمالمطلوب من: عريقات .٤

رأى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب           :الرحيم حسين  عبد - رام اهللا 
 يجمعوا على دعم المبادرة العربية للسالم والتمسك بها وبعملية          أن المطلوب من القادة العرب      أنعريقات  

وأضـاف فـي    . " يكون هناك تنفيـذ للمبـادرة      أن لقاءات دون    أوال تطبيع   "م وان يقولوا إلسرائيل     السال
ـ عاستطال  وهامة تستند للشرعية الدولية والعيـب لـيس         إستراتيجية المبادرة العربية رؤية     إن "االتحاد" ل

   كل العيب في ممارسات إسرائيل ومواقفها العدوانية،وإنمافيها وبعملية السالم، 
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ن المبـادرة هـي المفتـاح ألي        إ واحدا ويقولوا     ونأمل أن يقف القادة العرب في مواجهة إسرائيل صفاً        
  .عالقات مع إسرائيل

 ٢٨/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  المقاومة ضد االحتالل يجب أال تكون من خالل استخدام السالح: حّماد .٥

اد مستشار الفلسطيني علـى أن الـسلطة        أكد نمر حمّ  : دمشقمن   ٢٨/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   نشرت  
 .الفلسطينية لن تقبل المبادرة اليمنية إال في حال قبول حركة حماس التراجع عن انقالبها في قطاع غـزة                 

اد في تصريحات له أمس على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، إن              وأضاف حمّ 
 لكننا ال نقبل أن يكون الشأن الداخلي الفلـسطيني حـديث            القضية الفلسطينية قضية مركزية لكل العرب     "

البعض يتصرف بطريقة ملكي أكثر مـن       "وأضاف أن   ". الجميع بشكل أكثر من الالزم في القمة العربية       
 .، في إشارة لبعض األطراف التي تتدخل في الشأن الفلسطيني بشكل الفت"الملك

 ووكالـة   جمال إبراهيم  نقالً عن مراسلها  ،  دمشقوعمان  من   ٢٨/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   وأضافت  
ـ   أكد نمر حمّ   :)ا.ب.د( أن المقاومة التـي تعطـي      " في دمشق    "األلمانية األنباءوكالة  "اد في تصريحات ل

 وأضـاف . "مبررا إلسرائيل لتكبدنا خسائر أكبر بكثير من الخسائر التي قد نتكبدها من عمليـة الـسالم               
بالدرجة األولى والمقاومة ضد االحتالل يجب أال تكون من خالل استخدام            إسرائيلاستخدام السالح يخدم    "

   ."السالح
اد أن يكون هناك أي ترتيبات لعقد لقاء تحت إشراف سوري بين الرئيس الفلـسطيني ورئـيس                 ونفى حمّ 

 خالد مشعل أو أي من قيادات حماس في سوريا علـى هـامش القمـة                "حماس"المكتب السياسي لحركة    
  .العربية

  
  ! اتّجاه أميركي لنقل مفاوضات السالم إلى دولة أوروبّية: فلسطينيةمصادر .٦

، أمس، عن اتجاه اإلدارة "األخبار"كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ:  أحمد شاكر-رام اهللا 
األميركية لدعوة وفدي التفاوض الفلسطيني واإلسرائيلي لنقل المفاوضات إلى إحدى الدول األوروبية، 

ورجحت المصادر، التي اشترطت عدم  .احة الفرصة أمامهما للتقدم في حل القضايا العالقة بينهماإلت
الكشف عن هويتها، أن يقّدم هذا الطلب إلى الجانبين خالل زيارة وزيرة الخارجية األميركية رايس 

د اتجاه الواليات وشددت على أن بعض العواصم العربية تؤّي. المرتقبة إلى األراضي الفلسطينية وإسرائيل
المتحدة، وتسعى عبر اتصاالت مع أطراف أوروبية لنقل المفاوضات إلى إحدى الدول األوروبية بدالً من 
القدس، وتشترط اإلدارة األميركية والدول العربية أن تجري المفاوضات بعيداً عن وسائل اإلعالم 

  .وبسرّية تاّمة
  ٢٨/٣/٢٠٠٨األخبار

  
  وليس لديََّ ما أخفيه.. ي للمثول أمام النائب العامأعلنت استعداد: خالد سالم .٧

، المستشار االقتصادي السابق للـرئيس الفلـسطيني        )محمد رشيد (علن خالد سالم    أ:  علي الصالح  - لندن
الراحل ياسر عرفات، استعداده للمثول أمام النائب العام الفلسطيني، أحمد المغني، بصورة فورية، وذلك              

 مليـون دوالر    ٦٠٠ التحقيق معه بشأن استثمار      إمكانيةعام أن النيابة العامة تدرس       النائب ال  أعلنبعد أن   
ـ     .األردنفي دولة مجاورة ويقصد بذلك مدينة العقبة في          من " األوسطالشرق  "وقال سالم في تصريحات ل

 تـضم   فانا مدير عام لصناديق استثمارية في المجال العقـاري،        . أخفيهليس لدي ما    " مقره في القاهرة،    
 للمـشروع   األصـلية  كل الوثـائق     أرسلت " وأضاف ". ومؤسسات أفراداًعشرات المساهمين المعروفين    
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وهذه الوثائق تؤكد بصورة قاطعة ملكية المـشروع والهيكـل          .  سيادة النائب العام فورا    إلى،  إليهالمشار  
  ". للمشروعكإدارةا، منه على المبيعات المبكرة التي سنقوم به% ٩٤التمويلي للمشروع الذي يستند في 

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   يتسلم رد الفصائل على ورقة العملزكي .٨

تحـالف  "، مـن وفـد      أمستسلم ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي            
لوطني بـين  ، مذكرة رد على ورقة العمل المتعلقة بتشكيل هيئة تنسيق لتنظيم العمل ا           "الفصائل الفلسطينية 

 الجهـود الراميـة     إطارعلى الساحة اللبنانية، في     " التحالف الفلسطيني "فصائل منظمة التحرير وفصائل     
للنهوض بالعمل الوطني الفلسطيني على الساحة اللبنانية، بحضور أمين سر تحالف الفصائل الفلـسطينية              

 من قبـل    أعدتوكانت المذكرة قد    . في لبنان محمد ياسين وممثل جبهة النضال الشعبي أبو خالد الشمال          
 إلقرارها الحالي، والتي ستكون محل نقاش بين الطرفين         مارس/  آذار ١٩فصائل منظمة التحرير بتاريخ     

  . في وقت الحق
  ٢٨/٣/٢٠٠٨السفير 

  
  "حماس" و"فتح"رعاية الحوار بين مشعل يدعو القادة العرب إلى  .٩

خالد مشعل في رسالة إلـى قـادة        " حماس"دعا رئيس المكتب السياسي لحركة      :  إبراهيم حميدي  -دمشق  
ندعوكم إلى الوقـوف سياسـياً وماديـاً        : "على نصها " الحياة"الدول العربية لمناسبة انعقاد القمة حصلت       

ب شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة في مواجهة العدوان الصهيوني الوحشي علـى            ومعنوياً إلى جان  
  ".قطاع غزة والضفة الغربية، بكل أشكاله من قتل واغتيال واعتقال واجتياح وتدمير

ال بد من أن نشير هنا إلى أن صواريخ غزة والسالح المحدود بين يدي المقاومة الفلـسطينية                 : "وأضاف
بنا وأرضنا، وهو رد فعل على االحتالل والعدوان، ومع ذلك أبـدى جميـع فـصائل                هو للدفاع عن شع   

المقاومة الفلسطينية استعداده للتعامل الجاد مع موضوع التهدئـة، شـرط أن تكـون شـاملة ومتبادلـة                  
أال يوّجه اللوم إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة عمـا          "، قبل ان يعرب عن أمله في        "ومتزامنة
وما دامت كل الجهود السياسية والمفاوضات والمبـادرات ومحـاوالت          (...)  من أحداث وتصعيد     يجري

التسوية لم تنجح في إنهاء االحتالل ووقف العدوان وحماية األطفال والنساء وأبناء شعبنا، فمن حق هـذا                 
مـاء  الشعب المثابر أن يدافع عن نفسه وعن أرضه ومقدساته بما يـستطيع، وحقـه علـى األمـة، زع                  

وحكومات وشعوباً، أن تقف معه وتدعمه وتوفر له عوامل الصمود والثبات على األرض والمقاومة ورد               
  ".العدوان

لرفع الحصار عن قطاع غزة، دعا قادتها إلـى         " المبادرة العاجلة "وبعدما طالب مشعل الدول العربية بـ       
 فلسطيني، خصوصاً بـين فـتح       -تحمل مسؤولياتكم القومية واألخوية من أجل رعاية حوار فلسطيني          "

توفير غطـاء  "على أساس المبادرة اليمنية بهدف     " وحماس يضع حداً لحال االنقسام في الساحة الفلسطينية       
  ".ودعم عربي من قمتكم الموقرة إلعالن صنعاء

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  التقينا كبرى الدول األوروبية دون اشتراطات مسبقة : الزهار .١٠

، "حمـاس "  محمود الزهار، النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة           .د د أك : أيمن دلول  - غزة
أمس، في لقاء جماهيري بمسجد اإلمام الشافعي بحي الزيتون في غزة أن هناك حراكاً أوروبياً في سبيل                 

مع عدد من األوروبيين أخبرونـي      ) أمس(في لقائي اليوم    : "وقال .التعامل مع اإلسالم ومع حركة حماس     
نريد أن نقيم عالقات متوازنة مع الغـرب، إن         : "، وأضاف "ن حراكا أوروبيا تجاه الدعوة لحوار حماس      أ
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اعتدوا علينا فلن نصمت، وإن أرادوا الخير التزمنا بذلك، أكبر الدول األوروبية التقت مع قيادة حمـاس،                 
 اإلطار وعدد مـن الـدول       وعندما نلتقي بهم ال نتحدث إال عما يرضي اهللا، فقط بقيت ألمانيا خارج هذا             

  )".إسرائيل(األوروبية التي تعيش تحت عباءة سطوة أمريكا و
وفي ذات الوقت، شن الزهار هجوما الذعاً على العالقة التي تحكم قيادة السلطة في رام اهللا مع أمريكـا،                   

ـ              :" مضيفا يمن، فبعـد   عالقة أمريكا برام اهللا هي عالقة السيد بالعبد والدليل على ذلك موضوع مؤتمر ال
التوقيع مباشرة خرج األحمد يعلن الرفض بينما خرج أبو مرزوق يعلن الموافقة، والـذي جعـل رام اهللا                  

  ".تتنصل من االتفاق هو تهديد أولمرت بقطع اتصاالته مع عباس إذا التقى بحماس
ي إلى حماس   أبو مازن لن يأت   : "في أي وقت، لكنه قال    " فتح"وعبر الزهار عن استعداد حركته للحوار مع        

على األقل حتى نهاية العالم، ولكن إن كان جاهزا للحوار فنحن جاهزون اآلن للحوار واإلجابة عن كافة                 
  ".التساؤالت

  ٢٨/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

  الزهار قاد مفاوضات سرية مع تل أبيب إلنجاز صفقة شليط: تلفزيون إسرائيلي .١١
ثانية في التلفزيون اإلسرائيلي عن وجود قنـاة سـرية          كشفت القناة ال  :  احمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   

وقالت في نشرتها الرئيسية ليل اول مـن        . محمود الزهار " حماس"للمفاوضات بين اسرائيل والقيادي في      
". تأزمت وكانت تدار مـع الزهـار      "امس ان المحادثات إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط          

، مؤكـدة أن    "قنـاة محمـود الزهـار     "و" القناة المـصرية  " قناتين   واوضحت ان الصفقة تدار من خالل     
المفاوضات استمرت على الرغم من اغتيال نجل الزهار، لكنها قطعت في الشهر األخير، فيما تدار القناة                

  ".بكسل"المصرية 
  ٢٨/٣/٢٠٠٨ المستقبل

  
  تطالب بمحاكمة فتوح وقريع وسالم بتهمة الفساد " كتائب األقصى" .١٢

الرئيس محمود عباس بتشكيل محكمة عسكرية ثوريـة        " كتائب األقصى "طالبت  :  سامي سعيد  -رام اهللا   
ومن تثبت إدانـتهم بالفـساد،      " روحي فتوح، وأحمد قريع، وخالد سالم الملقب بـ محمد رشيد         "لكل من   

  .وتكون لديها الصالحيات الكاملة في التحقيق وإصدار األحكام
نسخة عنه، عباس إلى إنهاء حالة الفساد واالنحراف والال         " لعربا"ودعت كتائب األقصى في بيان تلقت       

التي طالت الكثير من القيادات العاملة في الحركة، وفي جسم السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل               "مهنية  
إقالة كافة المسؤولين الفاسدين الذين اختلسوا ونهبوا أبناء شعبنا، وعاثوا فـي األرض فـساداً وتخريبـاً،            

  ".كيل لجنة قضائية نزيهة؛ للمحاسبة وتطبيق قانون من أين لك هذا؟وتش
  ٢٨/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  حكومة فياض تقطع رواتب األجنحة العسكرية لكتائب األقصى بغزة: العرب القطرية .١٣

أكدت مصادر في حركة فتح أمس، أن عدداً كبيراً من قادة األجنحة العسكرية التابعة للحركة، وناطقيهـا                 
عالميين تم قطع رواتبهم من قبل حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض؛ بسبب مواقفهم الداعيـة                اإل

  .إلى استمرار نهج المقاومة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي
أن جميع االتصاالت والمشاورات    "نصف األسبوعية والمقربة عن تلك المصادر       " الرسالة"ونقلت صحيفة   

 فتح في غزة مع بعض المسئولين في المقاطعة برام اهللا فشلت في العـدول عـن                 التي تجري بين قيادات   
  ".قرار قطع الرواتب لهؤالء القادة العسكريين
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أبـو  "قائد كتائب الشهيد أحمد أبو الريش وناطقها اإلعالمـي        " أبو عرب "إن بين هؤالء    : وقالت الصحيفة 
من مجلس شـورى كتائـب األقـصى        " هيبأبو ص "قائد كتائب األقصى، و   " أبو خميس عبيد  "، و "هارون

مجموعات أيمن  "، وكذلك ناصر حجازي شقيق أبو خالد حجازي القائد العام لـ            "مجموعات أيمن جودة  "و
  .، والقياديان في كتائب األقصى ناصر أبو عاذرة وشقيقه"جودة

ما القيـادي   فيما طالت سياسة قطع الرواتب ماهر حلس نجل القيادي البارز في حركة فتح أحمد حلس، أ               
ساوموه على  " مقاطعة رام اهللا  "فقد أكدت المصادر ذاتها أن مسئولين في        " إيهاب مقداد "في كتائب األقصى    

وقف مجموعات إطالق الصواريخ تجاه البلدات اإلسرائيلية مقابل تلقيهم رواتبهم، فرفض هذا العـرض              
  . بالمطلق

  ٢٨/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  ى حوار جاد لتوحيد الموقف من المفاوضات والوحدة الوطنيةإل" فتح"أدعو : قدورة فارس .١٤

قـدس  "قدورة فارس في تصريحات خاصة لــ        " فتح"دعا عضو اللجنة الحركية العليا لحركة       : رام اهللا 
ال شك أن الساحة التي كانت      : "وكوادرها إلى حوار موسع بشأن تحديات المرحلة، وقال       " فتح"قادة  " برس

، وذلك  "حماس"لمشهد السياسي الفلسطيني هي ساحة مستباحة اليوم مألتها حركة          في ا " فتح"تشغلها حركة   
، ولهذا أدعو إلى حوار شامل وجـدي ومـسؤول داخـل    "فتح"يشير إلى شيوع أجواء أزمة داخل حركة        

لإلجابة عن األسئلة الملحة، وأولها ما يتصل بالمفاوضات مع إسرائيل، إذ ال يجوز أن يترك               " فتح"حركة  
بشأنها، وكذلك األمر   " فتح"لتقديرات جهة دون أخرى، وال بد من أخذ رأي مختلف األطراف داخل             األمر  

الفلسطينية وقضايا الحوار الوطني، ومطلب اإلصـالح داخـل          - بالنسبة للمقاومة وللعالقات الفلسطينية   
  .، على حد تعبيره"وعقد مؤتمرها العام" فتح"حركة 

 ٢٧/٣/٢٠٠٨قدس برس
  
     على المبادرة اليمنية تبدي تحفظها" الديموقراطية" .١٥

، رئـيس الحكومـة      امس ،برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل      "الجبهة الديمقراطية "وفد من   زار  
وعرض معه تطورات االوضاع في فلسطين وأوضـاع الفلـسطينيين فـي            ،   سليم الحص  اللنانية األسبق 

 اليمنيين مبادرتهم للمساهمة في انهاء االنقسام، فإننـا         إننا وإذ نقدر لألخوة   : بعد اللقاء قال فيصل    . لبنان
نؤكد تحفظاتنا على المبادرة بإغفالها لوثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الفـصائل والقـوى،                
ونعتبر ان الخروج من مأزق ودوامة االنقسام المدمر يشترط الحوار الوطني الـشامل لتطبيـق إعـالن                 

 الوطني بآلياتها الخمس، إلعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بانتخابـات            القاهرة ووثيقة الوفاق  
عن حسمها العسكري مقابل عودة فتح للحوار الوطني الـشامل،          " حماس"التمثيل النسبي الكامل، وعودة     

ر والتراجع عن اتفاقات المحاصصة، والتقدم إلى رحاب الوحدة الوطنية، بدال من سياسة وأعمال االحتكا             
    .واإلقصاء واإللغاء

  ٢٨/٣/٢٠٠٨السفير 
  
   سياستهاوعلى حكومة االحتالل أن تتحمل تبعات. ..تصريحات أولمرت خطيرة": حماس" .١٦

اعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس فوزي برهـوم أن تهديـدات رئـيس وزراء                : ألفت حداد 
ارتكاب جرائم قتل جديدة بحـق أبنـاء        مؤكدا نيته لالستمرار في     ،  خطيرة" أولمرت"الحرب اإلسرائيلي   

وقال في تصريح له أن الحركة تعتبر هذه التصريحات ضربة لكل الجهود المبذولـة               .الشعب الفلسطيني 
 وكذلك للتغطية علـى تغولـه االسـتيطاني علـى       ،باتجاه إيجاد حالة من الهدوء واالستقرار في المنطقة       

 ،ن ارتكاب أي حماقات بحق أبناء الشعب الفلـسطيني        وحذر االحتالل اإلسرائيلي م    .األرض الفلسطينية 
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وعلى حكومة االحتالل أن تتحمل تبعات وتداعيات سياسـاتها اإلجراميـة واإلرهابيـة علـى الـشعب                 
  .الفلسطيني

  ٢٧/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  أمن عين الحلوة جزء من أمن لبنان : حمدان .١٧

ر الداخلية حسن الـسبع، ان األمـن        اثر زيارته وزي   في لبنان اسامة حمدان،   " حماس"اعلن ممثل حركة    
واالستقرار في مخيم عين الحلوة جزء من األمن واالستقرار في لبنان، وانه مسؤولية يجب ان يتحملهـا                 

ان شروط  "وأكد خالل احتفال اقامته الحركة في مخيم الجليل في بعلبك، لمناسبة اسبوع شهدائها              . الجميع
ل للعدوان الصهيوني على كل االرضي الفلـسطينية وفـتح          التهدئة في فلسطين تتمثل بوقف كامل وشام      

ان العدو فوجئ بصمود الشعب الفلسطيني في غـزة،         "وأكد حمدان في كلمته     ". المعابر واطالق االسرى  
وان الصواريخ التي اراد باراك ان يوقفها تطورت وزاد مداها          . وبتحرك اهل الضفة للدفاع عن مقاومتهم     

لعربية بدعم طرح بعض الدول االوروبية بشأن فتح المعابر عبر مراقبة دولية            وطالب الدول ا  ". وفعاليتها
ودعا مؤتمر قمة دمشق الى دعم الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني والعمل على  . من دون وجود صهيوني

 . فتح معبر رفح بقرار عربي
  ٢٨/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   كيلومترا٢٠ًصل مداها إلى طوَّرتا قذائف ي" الجهاد"و" حماس: "تقرير عسكري إسرائيلي .١٨

أمس في موقعها علـى     " يديعوت"أفاد تقرير للجيش اإلسرائيلي نشرته صحيفة       :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
في قطاع غزة طّورتا أخيراً قذائف صاروخية محليـة         " الجهاد اإلسالمي "و  " حماس"االنترنت أن حركتي    

كيلومترا وقادرة على حمل رؤوس متفجـرة        ٢٠يصل مداها إلى    " غراد"قصيرة المدى شبيهة بصواريخ     
 ١٠ إلـى    ٥مـن   (العادية بفعل مضاعفة كمية المتفجرات فـي كـل رأس           " القسام"أشد فتكاً من قذائف     

وأضاف التقرير أنه في الفترة األخيرة، وتحديداً بعد العدوان اإلسرائيلي األخيـر علـى                ).كيلوغرامات
". الجهاد اإلسالمي "خ جديدة، أحدها على األقل من إنتاج        القطاع أطلقت على جنوب إسرائيل ثالثة صواري      
 مليمترا قطـر    ١٧٥إلى  " القسام" مليمترا قطر    ١١٥من  (واعتبر التقرير توسيع قطر الصواريخ الجديدة       

وبـّين تقريـر     .، باإلضافة إلى أن الصواريخ الجديدة أكثر دقة وتطوراً        "قفزة نوعية ) "الصاروخ الجديد 
نتاج القذائف الصاروخية تستخدم الفصائل الفلسطينية مواد أقل وزناً لغرض خفض           الجيش أنه في إطار إ    

المنظمـات  "وبتقديرات الجيش، فإن لـدى      . وزن الصاروخ، ما يمنحه القدرة على التحليق مسافة أطول        
التي تم االنتهاء من تجهيزها لإلطـالق سـوية مـع           "عدداً من الصواريخ من النوع المذكور       " اإلرهابية
وتابع التقرير أن الفلسطينيين تزودوا أخيراً لنوعين جديدين مـن قـذائف             ".اريخ من النوع السابق   الصو

 كيلومترات مثـل صـواريخ      ١٠ويصل مدى أحدهما إلى     .  مليمترا ١٢٠الهاون من إنتاج إيراني بقطر      
 فـإن   وبحـسب مـصادر عـسكرية إسـرائيلية،        .، بينما يبلغ مدى النوع الثاني ستة كيلومترات       "القسام"

المنظمات اإلرهابية في القطاع تبـذل جهـدا مـضاعفاً          "يؤكد أن   " الجهاد"الصاروخ الجديد الذي تنتجه     
  ". لتطوير قدرات الصواريخ قصيرة المدى

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  "مؤلم جدا"اولمرت يتمسك باالستيطان في القدس ويتوعد حماس بتحرك  .١٩

السرائيلي ايهود اولمرت مجددا مواصلة بناء مستوطنات       اكد رئيس الوزراء ا   : ووكاالت - القدس المحتلة 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، فيما اعلنت ما تسمى باللجنة اللوائية اإلسرائيلية للتنظيم والبناء فـي                 

 وحدة سكنية في حي بيت صـفافا بهـدف تعزيـز الفـصل     ٨١٣المدينة المحتلة عن مخطط جديد لبناء       
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وصرح اولمرت في لقاء مع وسائل االعالم االجنبية         . ينة المقدسة وجنوبي الضفة   الديمغرافي ما بين المد   
ضد حركة حمـاس لوقـف هجمـات        " مؤلم جدا "في القدس المحتلة ، محذرا في الوقت نفسه من تحرك           

  .الصواريخ من قطاع غزة
  ٢٨/٣/٢٠٠٨الدستور 

 
   على الضفة الغربية"حماس"باراك يعرب للواليات المتحدة عن مخاوفه من احتمال سيطرة  .٢٠

ان وزير الحرب االسرائيلي ايهود باراك حذر الواليات المتحدة مـن           " جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة   
 ومن ضمنها الموافقة على تـسليم اسـلحة         –ان بوادر حسن النية التي تقدمها اسرائيل تجاه الفلسطينيين          

 قد تؤتي فـي     –سطينيين في مدينة جنين     وآليات مدرعة للسلطة اللسطينية والسماح بنشر رجال شرطة فل        
قد تصل الى الحكم في الضفة الغربية وتصبح مـزودة بأسـلحة            " حماس"النهاية نتائج عكسية ألن حركة      

   .افضل توجهها نحو اسرائيل
  ٢٨/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  خطة عرضت على مصر لنشر قوات دولية في غزة: إسرائيلية مصادر .٢١

العمليات التي يقوم بها جيش االحـتالل       "إن  :  مصادر عسكرية إسرائيلية   قالت :وكاالت -القدس المحتلة   
 في قطاع غزة، هي بمثابـة محاولـة للتمهيـد         "إسرائيل"داخل األراضي الفلسطينية المتاخمة للحدود مع       
: العبري، عن تلك المصادر قولها    " تيك ديبكا "ونقل موقع    . إلحضار ونشر قوات دولية بينها وبين القطاع      

ووفقـاً للرسـالة     .  أبلغت األسبوع الماضي مصر بخطة لنشر قوات دولية في قطاع غزة           "سرائيلإ"إن  
اإلسرائيلية، فإذا احتل الجيش اإلسرائيلي أجزاء كبيرة من المناطق الحدودية لقطاع غزة، فاألمر سـيتم               

 "إسرائيل"وأكدت   .لهدفين، الهدف األبرز فيهما يتمثل بوقف إطالق صواريخ المقاومة نحو الدولة العبرية           
في رسالتها لمصر أن الجيش في المرحلة األولى سيقوم باحتالل مناطق حدودية كبيـرة مـن أراضـي                  

وقالـت   ."فيالدلفـي "، كما سيتم احتالل محور صـالح الـدين          "إسرائيل"القطاع القريبة من الحدود مع      
حد الماضي شرقي رفح، ما هي      إن عمليات الجيش األخيرة في قطاع غزة ومن بينها عملية األ          : المصادر

وادعت تلك المصادر أن مصر لـم تـرد حتـى اآلن علـى الرسـالة                 .إال جزء من الخطة اإلسرائيلية    
  ". اإلسرائيلية"

  ٢٨/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  

  لتحقيق مع الحاخامات الداعين لقتل وطرد العربل مزوززحالقة يدعو  .٢٢
للحكومة، ميني مزوز، األربعاء، إلـى التحقيـق فـي          المستشار القضائي    جمال زحالقة، . دعا النائب د  

في " مركاز هراب "تصريحات عدد من الحاخامات اليهود ضد العرب والدعوة الى تنفيذ إنتقام على عملية              
  .القدس

وقال زحالقة في رسالته الى مزوز إن تصريحات الحاخامات اليهود هي إباحة للدم العربي ودعوة للقتل،                
وعقـب   ". ارض اسرائيل لنـا   "ام الرئيسي لمدينة صفد، شموئيل الياهو، لنشرة        آخرها تصريحات الحاخ  

العنصرية والتحريض الدموي والدعوات لطرد النـاس       : "النائب زحالقة على تصريحات الحاخامات قائالً     
من عملهم ليست تعبيرا عن الرأي وانما فعل جنائي يعاقب عليه قانون أي دولة تحترم حقوق االنـسان،                  

لكم الهائل من التصريحات والممارسات العنصرية، إال أن احداً لم يعاقب بسببها، مما يدل علـى                ورغم ا 
 ".أن هذه القوانين ضد العنصرية، وعملياً يشعر كل عنصري بأن عنده ضوء أخضر لالنفالت بعنصريته              

العرب اصالً يجدون صعوبة كبيرة بالحـصول علـى العمـل بـسبب تفـشي      : "وأضاف النائب زحالقة  
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العنصرية الرسمية والشعبية ضدهم في اسرائيل، وتبلغ الوقاحة العنصرية بهؤالء الحاخامات بطرد الذين             
 ".حصلوا على عمل

  ٢٧/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  دعو أولمرت لمصافحة األسدي مجادلة .٢٣

دعا الوزير العربي في الحكومة اإلسرائيلية غالب مجادلة رئيس الوزراء أولمـرت            :  وديع عواودة  -حيفا
لى مصافحة اليد الممدودة من قبل الرئيس السوري بشار األسد، وشدد مجادلة، على أن الواليـات                أمس إ 

ودعـا   .المتحدة هي التي تحظر على الحكومة اإلسرائيلية االستجابة لدعوات السالم الصادرة عن دمشق            
اشنطن في هـذا    مجادلة خالل محاضرة ألقاها أمام طالب جامعيين إسرائيليين إلى التحرر من التبعية لو            

نحن ال نعمل لدى الواليات المتحدة ساعات إضافية، ومن غير المعقول عدم استجابة             "المضمار، وأضاف   
وأوضح أنه ال سبيل إلبعاد سوريا عن التحالف مع إيران إال من            ". إسرائيل لليد السورية الممدودة للسالم    

لسوري بشار األسد االهتمام الالئق وفـرص       خالل االستجابة لتلك اليد الممدودة، ومنح مبادرة الرئيس ا        
  ".النجاح الممكنة

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  يجب عمل كل شيء للتحادث مع سوريا: بن اليعازر .٢٤

دعا وزير البنية التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر امس، الـى ضـرورة   : رام اهللا ـ أحمد رمضان 
يجب عمل  "وقال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي امس       وريا،  القيام بأي شيء من اجل اجراء مفاوضات مع س        

يجـب ان   "اضاف  ". األسد) الرئيس السوري بشار  (كل شيء من أجل التوصل الى محادثات مع سوريا و         
واكد انه أبلغ رئيس الحكومة ايهود أولمرت برأيه هذا، لكنـه            .كل األسباب للجلوس معنا   ) لسوريا(تتوافر

اء الرئيس السوري الحالي مقارنة بوالده الرئيس حافظ األسد، في اشـارة            من أد " خائب األمل "اوضح انه   
يجب الوصول إلى األسد والقول له ان دولة        "وكرر دعوته قائال    . إلى العالقات المتينة بين سوريا وايران     
  .، في إشارة الى التخلي عن هضبة الجوالن"إسرائيل مستعدة للحديث ودفع الثمن

  ٢٨/٣/٢٠٠٨المستقبل 
  

  في الكيان يؤيد قتل المتظاهرين" العدل"ير وز .٢٥
دانييل فريدمان عن التعليمات اإلجرامية التي      " اإلسرائيلي"دافع وزير ما يسمى العدل      ": الخليج "-نابلس  

والمسؤول عنها، المستشار القـضائي للحكومـة       " اإلسرائيلية"أصدرها جيش االحتالل، وبمصادقة النيابة      
لى التظاهرات الفلسطينية السلمية المناهضة لجدار الفصل العنصري حـول          ميني مزوز، بإطالق النار ع    

جاء . القدس، أسوة بتعليمات سابقة كانت قد صدرت ضد مظاهرات مماثلة في كافة أنحاء الضفة الغربية              
   .هذا في رد فريدمان على استجواب مباشر قدمه عضو الكنيست محمد بركة

يمات ظهرت واضحة لتكون ضد متظـاهرين فـي مظـاهرات           عن أي تهديد تتحدث، فالتعل    "ورد بركة   
سلمية، وهم ليسوا فرقة إعدام، بل متظاهرون ضد االحتالل وجرائمه، فأي تهديد يشكلونه حتى تـصدر                

 ".التعليمات إلطالق الرصاص الحي عليهم؟
  ٢٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  صواريخ حزب اهللا قادرة على ضرب مفاعل ديمونة: معاريف .٢٦

قال تقرير لجهاز االستخبارات اإلسـرائيلية العـسكرية، نـشرته صـحيفة            :  برهوم جرايسي  -صرةالنا
 كيلومتر، بمعنى إمكانية الوصول إلـى  ٣٠٠، أمس إن لدى حزب اهللا اللبناني صواريخ بمدى       " معاريف"

ـ           .مفاعل ديمونة النووي اإلسرائيلي    سكرية، وحسب التقرير ذاته فإن حزب اهللا يواصل تعزيز قدراته الع
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وتقـول   .وبشكل خاص شبكة الصواريخ التي بحوزته، وذلك منذ انتهاء الحرب اإلسرائيلية على لبنـان             
التقديرات إن الغالبية الساحقة من القذائف والصواريخ التي بحوزة حزب اهللا هي قذائف كاتيوشـا مـن                 

وجاء أيـضا أن شـبكة       . كيلومترا ٤٠ إلى   ٢٠حسب ما جاء، والتي يصل مداها ما بين         " النوع البسيط "
الصواريخ التي بحوزة حزب اهللا بات بإمكانها ان تصل إلى كل نقطة داخل إسـرائيل، حتـى صـحراء            
النقب، حيث المفاعل النووي، وحسب نفس التقديرات فإن جميع هذه الصواريخ هي من صنع إيرانـي،                

  .وتصل إلى لبنان باألساس عن طريق سورية
  ٢٨/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

 
   إسرائيلية لوقف تعّدد الزوجات في النقبخطّة .٢٧

يعتزم وزير الرفاه والخدمات االجتماعية اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، دفع خطـة أعـدتها             : يو بي آي  
ظاهرة تعدد الزوجات المنتشرة بين المواطنين العرب البدو في النقـب فـي جنـوب                وزارته لمحاربة   
أصبحت "، عن هرتسوغ قوله إن ظاهرة تعدد الزوجات         ، أمس "هآرتس"ونقلت صحيفة    .فلسطين المحتلة 

وتعمـل   ".وباء تنعكس تبعاته النفسية واالقتصادية واالجتماعية على النساء وأوالدهن بـصورة قاسـية            
الوزارة اإلسرائيلية على إعداد خطة محاربة تعدد الزوجات بمشاركة شخصيات ناشطة فـي المجتمـع               

  .الظاهرة ى من جانب السلطات اإلسرائيلية لمعالجة هذهالبدوي في النقب وتمثّل محاولة أول
  ٢٨/٣/٢٠٠٨األخبار

  
  جنوبي القدس وحدة في بيت صفافا ٨١٣مخطط استيطاني جديد لبناء  .٢٨

أعلنت اللجنة اللوائية اإلسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس المحتلـة عـن            :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
تقع جنوب القدس في حي بيت صفافا، غربي طريق الخليل وشرقي            وحدة سكنية    ٨١٣مخطط جديد لبناء    

ن هـذا   أ ،وقال الباحث احمد صب لبن من جمعية عير عمـيم اإلسـرائيلية           . مستوطنة جفعات همتوس  
 وحـدة سـكنية     ٢٣٣٧ لبنـاء     مع مخطط كانت اللجنة قد أعلنت عنه سـابقاً         المخطط والذي يأتي تباعاً   
ى أن المخطط العام للمنطقة الواقعة غربي شارع الخليل قرب حـي             إل  مشيراً .لمستوطنة جفعات همتوس  

يراد من جميع   حيث   عن اثنين منها،     ن رسمياً آلابيت صفافا يأتي في أربعة مخططات رئيسية أعلن حتى          
هذه المخططات بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة جنوب القدس تعزز الفصل الديمغرافي ما بـين المدينـة                

بية عبر اكتمال الجيب االستيطاني جنوبي القدس والمكون من مستوطنة هار حومـا             وجنوبي الضفة الغر  
سيكون  المخطط العام في حال تنفيذ جميع فروعه         إلى أن الباحث  ولفت  . وغيلو وجفعات همتوس مستقبالً   

 غرفـة   ١١٠٠ وحدة سكنية باإلضافة إلى فنادق سياحية ذات قدرة استيعابية تصل إلى             ٣٦٩٩ من   مكوناً
  .لالزمةاية ناهيك عن جميع المرفقات فندق

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الدستور 
  

  خطة جديدة لتهويد القدس ثقافياً وتاريخياً مؤسسة األقصى تكشف عن  .٢٩
كشفت مؤسسة األقصى لحماية المقدسات عن قيام جمعيات إسـرائيلية بتهويـد             :مين ابو وردة  أ -نابلس  

 .هويد االستيطاني وفرض األمر الواقـع الـسياسي       تاريخي ثقافي لمدينة القدس المحتلة، بالتوازي مع الت       
 ترفيهيوأفادت بأن بلدية االحتالل في القدس، بالتعاون مع منظمات صهيونية، شرعت في تنفيذ برنامج               

يرمي لطمس المعالم العربية واإلسالمية، حيث يتضمن مطبوعات ومـسارات سـياحية تقـدم المدينـة                
  .كيهودية

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  تحرك دروز فلسطين ضد سياسات المصادرة االسرائيلية  .٣٠
في في خطوة احتجاجية على تصعيد السلطات اإلسرائيلية حملتها         :  حسن مواسي  -دالية الكرمل، عسفيا    

مصادرة األراضي الدرزية في قريتي دالية الكرمل وعسفيا شرقي حيفا، اعتصم مساء السبت الماضـي،               
دعوة اللجنة الشعبية للدفاع عن األرض في الكرمل، التي أقامـت خيمـة             هالي استجابة ل  االالعشرات من   

، والتـي   اعتصام في أراضي منطقة المنصورة المهددة بالمصادرة لصالح المشاريع القومية اإلسـرائيلية           
تشمل مد خطوط رئيسية للغاز الطبيعي، وبناء سكة قطار تمتد من ميناء حيفا وحتى الحدود اإلسـرائيلية                 

ة، باإلضافة إلى مد خطوط رئيسية للكهرباء، وبناء مفترق رئيسي ضـخم يـرتبط بالـشارع                 األردني -
  ".عابر إسرائيل " المسمىالقطري

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الدستور 
  

  تنفذ حملة اعتقاالت في عدة مدن في الضفة الغربيةقوات االحتالل  .٣١
ن قـوات االحـتالل،     أتلـة،   قالت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المح         : رام اهللا 

دون ، )٢٧/٣(في ساعة مبكرة من فجـر الخمـيس    مدينة بعد مداهمة منزلها   ال من    فلسطينية اعتقلت فتاة 
ـ  وعلى   .نها مطلوبة للتحقيق  بأ واإلفادة فقط  سبب اعتقالها،    إيضاح صعيد، فقـد اعتقلـت قـوات       ذات ال

وادعـت  . لغربية، بحجة أنهم مطلـوبين    مواطنين فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة ا        ٨االحتالل  
  . على مسدس من صنع محلي وذخائرهمالمصادر أن الجيش عثر في منزل أحد

  ٢٧/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  

 اإلسرائيلي" إيشيل"األسرى يعانون ظروفاً صعبة في سجن  .٣٢
 ، يواجهون ظروفاً اإلسرائيلي"يشيلإ" ذكر نادي األسير امس، أن األسرى في سجن : وفا-رام اهللا 

أن محاميه زار السجن قبل يومين والتقى عدداً  حيث .صعبة للغاية بسبب حرمانهم من حقوقهم األساسية
  . الذين نقلوا له ذلكمن األسرى

 ٢٨/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مخابز غزة تنهي إضرابها بعد وعد من هنية برفع األسعار .٣٣

خابزهم بعد ظهر أمس وعادوا إلـى       فتح أصحاب المخابز في قطاع غزة أبواب م       :  فتحي صّباح  -غزة  
مزاولة عملهم بعد إضراب دام يوماً ونصف اليوم، وذلك بعد وعد من رئيس الحكومة المقالة اسـماعيل                 

أصحاب المخابز أمس جلسة للمجلس التشريعي في غزة اسـتجوب           وقد حضر    .هنية برفع أسعار الخبز   
بدى في معرض إجابتـه     ، حيث أ  خاللها النواب وزير االقتصاد زياد الظاظا عن أزمة الخبز واإلضراب         

. عن أسئلة النواب استغرابه من اإلضراب، مشيراً إلى أن األزمة قد تجد طريقها إلى الحل خالل يومين                 
أصحاب المخابز يعملون أثناء ساعات الليل لمصلحة مـشاريع إنتاجيـة           "لى أن    يعود إ  هاواعتبر أن سبب  

 ربطة خبز يومياً تدر عليهم أرباحاً أكثر، في حين أغلقوا أبـواب             ٥٠٠٠متعاقدة معهم يوزعون بموجبها     
 أعلن رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر تشكيل لجنة برلمانية تتولى          من جهته   و ."مخابزهم نهاراً 

وشدد على أنه في حال عدم إيجاد حل حتـى        . المتابعة مع الحكومة وأصحاب المخابز إليجاد حل لألزمة       
  ."من خالل القانون لمحاسبة المسؤولين عن ذلك"األحد المقبل، ستتم متابعة األزمة 

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الحياة 
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  اً وال مؤشرات على حل مشكلتهم قريب في غزةأعداد العالقين المصريين تتزايد .٣٤
أكد درويش الحولي، رئيس نادي خدمات رفـح الرياضـي ارتفـاع أعـداد المـواطنين                 :محمد الجمل 

 تجاوز الخمسين شخصاً    دهمالمصريين المقيمين في فندق النادي إلى أكثر من الضعفين، الفتاً إلى أن عد            
اجه مشاكل متفاقمـة    وأوضح أن إدارة النادي تو     .خالل األيام القليلة الماضية، بينهم نساء وشيوخ وأطفال       

مخصص الستضافة فرق رياضية لمدة يومين أو ثالثـة، أو          ومكان ضيق   ال حيث أن عداد،  االبعد تزايد   
دارة راسلت العديد من الجهات، بينهـا اللجنـة الدوليـة للـصليب             االولفت إلى أن     .أسبوع على األكثر  

 .يما مع غياب أي آفاق أو حلول لمشكلتهم       األحمر، وطالبتها بالتدخل وتقديم المساعدة لهؤالء العالقين، الس       
ووفقاً لبعض التقديرات، فإن عدد هؤالء العالقين ربمـا يتجـاوز الــ             فيما يشار في هذا الصدد إلى أنه        

 شخص، بعضهم عالق في النادي المذكور، وآخرون يقيمون لدى عائالت فلسطينية، في مختلـف               ٢٠٠٠
  .أنحاء القطاع

  ٢٨/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  سرقة فلسطين أزمة أخالقية لليسار اإلسرائيلي: تحقيق .٣٥
 عاماً على نكبة فلسطين، يحاول أن يتناسى الكثير من اإلسرائيليين كيف ٦٠ بعد مرور :القدس المحتلة

أقاموا كيانهم على أرض مغتصبة فيما وقع بعضهم، ممن تبنوا قيم الغرب األخالقية في أزمة حين 
الكاتب  ومن هؤالء . السنين، ملك لفلسطينيين ما زالوا على قيد الحياةكتشف أن داره بعد كل هذهي

 ، إال أنهاليساري في صحيفة يديعوت أحرونوت يهودا ليطاني، الذي اعتقد أنه يقيم في أرض مهجورة
،  بمحض الصدفةصدم حين وجد الفلسطيني صاحب األرض الحقيقي جالساً يتسامر معه في حديقة منزله

المستوطنات التي هذه  بضائع المستوطنات في الضفة الغربية لقناعته بضرورة تفكيك عيقاط علماً أنه
أشار إلى   الفلسطينيالعجوزعلى الرغم من أن إبن و .محتلةبنيت على أراضي ويؤمن أنها غير شرعية، 

أرضه هز  أن األب الذي يذكر  إالجل السالم بين الشعبين،أ في القرية من همكمالأازل عن االستعداد للتن
  . بسبب ذلكرأسه بعدم رغبة وحزن كبير طل من وجهه

  ٢٨/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
 توافق على إدخال أبقار إلى غزة خشية إنتقال أمراض معدية نتيجة التهريب" إسرائيل" .٣٦

وذكـرت  .  رأس بقر اسبوعياً لقطاع غـزة      ٤٠٠قررت اسرائيل السماح بإدخال     :  صالح النعامي  -غزة  
جل اقناع الفلسطينيين بعدم مواصلة تهريـب       أئيلية أن القرار لم يأت لدواع انسانية، بل من          مصادر اسرا 

مراض معينة  أتخشى وزارة الزراعة االسرائيلية انتقال      حيث  . ابقار ال تخضع للتفتيش الصحي من مصر      
  .من االبقار المهربة للقطاع الى األبقار في إسرائيل

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   بالمخّدرات"إسرائيل" العمل إلغراق ينفيه حزب اللّ .٣٧

 اتهمته باستخدام المخدرات إلغراق الدولة      "إسرائيلية"نفى حزب اهللا نفياً قاطعاً، أمس، تقارير        : علي حيدر 
وأوضح، فـي بيـان، أن   . "اإلسرائيلي"مزاعم باطلة ساقها ضده جيش العدو "ووصفها بأنها  . العبرية بها 

قدمت أغلى التضحيات ال يمكن تشويه صورتها واإلساءة الى شهدائها بمثل هـذه             المقاومة الباسلة التي    "
االتهامات الكاذبة التي تأتي في سياق الحملة الدعائية المعادية والهادفة إلى النيل من سمعة المقاومة بدءاً                

   ."بوصمها باإلرهاب وانتهاء باالدعاءات التي نشهدها اليوم
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 وداعميه الذين عرفوا باستخدام الوسائل غير األخالقية وغيـر          "اإلسرائيلي" العدو"وتابع بيان الحزب أن     
اإلنسانية للوصول إلى غاياتهم التسلطية هم أقل من أن يسيئوا الى صورة المقاومة عبر إسقاط صورتهم                

  ."عليها وهي المعروفة بنبل غاياتها اإلنسانية
  ٢٨/٣/٢٠٠٨األخبار

  
  ويعتمدون إعالن صنعاء.. مبادرة السالم بدون تعديلوزراء الخارجية العرب يتمسكون ب .٣٨

اتفق وزراء الخارجية العرب على اعادة طرح المبادرة العربيـة          : سوسن أبو حسين ومحمد علي    : دمشق
وقال األمين العام المساعد لـشؤون      . للسالم على الساحة الدولية رغم تلميحات إلمكانية اعادة النظر فيها         

تـم تأكيـد    "صبيح للصحافيين في ختام جلسة العمل االولى للوزراء العـرب           فلسطين في الجامعة محمد     
االتفاق على اعـادة    "واضاف انه تم كذلك     ". المبادرة العربية للسالم وال نية لدى الوزراء لتعديل المبادرة        

". طرح المبادرة على الساحة الدولية لتأكيد الحرص العربي على ايجاد حل للنزاع العربـي االسـرائيلي               
تم االتفاق على عقد اجتماع قريب للجنـة مبـادرة الـسالم علـى مـستوى وزراء                 "واوضح صبيح انه    

  ".الخارجية
وأشار نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، إلى أنه تم خالل اجتماع وزراء الخارجيـة                

مـدها وزراء الخارجيـة     العرب، النقاش حول المبادرة اليمنية بشأن المصالحة بين فتح وحماس وقد اعت           
وحول التعاطي بشأن المبادرة العربية للـسالم قـال عبـد           . العرب حيث سترفع للقادة العرب لمناقشتها     

الرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا في تصريح صحافي عقب الجلسة األولى الجتمـاع وزراء الخارجيـة                
المبـادرة العربيـة يجـب أال تبقـى     إن الفكرة هي أنه يجب أن يفهم اإلسرائيليون أن هذه           "العرب أمس   

القضية األساسية هـو    "وأضاف  ". موضوعة إلى ما ال نهاية بهذا الشكل دون تجاوب من الطرف اآلخر           
كيفية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة األسئلة التي تطرح علينـا علـى المـستوى اإلقليمـي                  

والجدار والتدمير، وما يجرى في غزة، وإعـادة        والمستوى الدولي، الفتا إلى التحديات التي في فلسطين         
  .اللحمة للعمل الفلسطيني

لن يكون هناك تعاط جديد مع المبادرة       "من جانبه قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني باإلنابة          
  .العربية، لكن هناك محاولة لربط استمرار طرح هذه المبادرة ببدء إسرائيل في تنفيذ التزاماتها

 ٢٨/٣/٢٠٠٨األوسط الشرق 
  
  "االونروا" مليون دوالر لـ ١,٥الكويت تقدم  .٣٩

لـدعم الـشعب    ) أونروا( مليون دوالر لوكالة     ١ر٥قدمت دولة الكويت امس، تبرعاً بقيمة       :  وفا -عمان
وأكد عيسى  . الفلسطيني ومساعدته على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها جراء االحتالل اإلسرائيلي          

باألعمال في السفارة الكويتية لدى األردن ان دولة الكويت ستواصـل دعمهـا لألشـقاء               الشمالي القائم   
  .الفلسطينيين ومساعدتهم والتخفيف من محنتهم مؤكدا أهمية هذا الدعم في شد أزر الشعب الفلسطيني

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  "اسرائيل"سوى خالف فتح وحماس ايديولوجي وال يخدم :  مباركرئيسلالسكرتير السابق ل .٤٠

 ان الـدعم االمريكـي      ،قال السكرتير السابق لرئيس الجمهورية مصطفى الفقي      :  ماضي عيسى  -عمان  
 فـي المائـة ،      ٩٩إلسرائيل غير مسبوق منذ إنشاء الدولة العبرية، مشيرا الى ان هذا الدعم وصل الى               

 ، مـستقلين واحـزاب ،       ويغطي كافة شرائح الطبقة السياسية األمريكية من جمهـوريين وديمقـراطيين          
وتطرق الى الوضع في غزة قائال انه يهدد االمن القـومي المـصري فـي                .كونغرس ومؤسسة الرئاسة  

إشارة الى المشكلة التي حدثت على معبر رفح وتدفق مئات اآلالف مـن الفلـسطينيين عبـر المعبـر ،         
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ضان المصرية، في تلميح    موضحا أن اسرائيل تسعى للتخلص من مشكلة غزة عن طريق القائها في االح            
وبين ان الخالف بين حركتي فتح وحمـاس هـو           .الى عملية ربط كهرباء قطاع غزة بالشبكة المصرية       

خالف أيديولوجي وعقائدي بالدرجة األولى ، خالف بين داعم لمشروع التسوية السلمية ومتبن لمشروع              
  .المقاومة ، خالف كال طرفيه مخطئ وال يخدم أحدا سوى إسرائيل

  ٢٨/٣/٢٠٠٨لدستور ا
  
  مساعدات غذائية سورية إلى غزة .٤١

 ٢٠٠أرسلت سوريا، أمس، قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة المحاصـر تحمـل              ": الخليج "-دمشق  
وقال أحمد عبد الكريم رئيس اللجنة الشعبية العربية الـسورية لـدعم الـشعب              . طن من المواد الغذائية   

إن هذه المساعدات هدية جديدة من الشعب السوري        " سانا"ة لألنباء   الفلسطيني في تصريح للوكالة السوري    
  .تعكس دعمه ووقوفه إلى جانب األخوة في غزة المحاصرة بأنياب المحتلين الصهاينة

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  والحق في المقاومة " المبادرة العربية"نطالب بسحب : األحزاب العربية .٤٢

حزبا عربيا من مختلف األقطار العربيـة        ۱۳۰  ر األحزاب العربية التي تمثل      وجهت األمانة العامة لمؤتم   
وتتخذ من عمان مقرا لها، مذكرة إلى الملوك والقادة العرب عشية عقد القمة العربية المقررة في دمشق،                 

ي  الـصهيون  -طالبتهم فيها بتوطيد العالقات العربية مع إيران والحيلولة دون حدوث العدوان األميركي             
ضدها ودعم حقها كما حق كل الدول العربية واإلسالمية في امتالك القدرة علـى التخـصيب النـووي                  

  .لألغراض السلمية
بسحب مبـادرة   "كما طالبت األمانة العامة لمؤتمر األحزاب العربية في مذكرتها، الملوك والقادة العرب             

فـك  "و  "  حق العودة لالجئين الفلسطينيين    عدم التنازل عن  "و  " السالم العربية ودعم المقاومة في فلسطين     
إنجـاح اتفـاق    "و  " الحصار المفروض على الفلسطينيين وعدم الضغط عليهم لتقديم التنازالت الـسياسية          

  ". صنعاء للمصالحة الفلسطينية وقطع العالقات مع الكيان الصهيوني وتفعيل المقاطعة العربية ضدها
  ٢٧/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  ين العرب يدعو قمة دمشق إلى التصدي للمخططات االستعمارية والصهيونية اتحاد المحام .٤٣

طالب اتحاد المحامين العرب الملوك والرؤساء العرب بالتمسك بثوابت النضال العربي، والعمل             :القاهرة
على تحقيق التضامن والتعاون المشترك من أجـل إجهـاض المـؤامرات والمخططـات االسـتعمارية                

 تستهدف األقطار العربية، وذلك من خالل إثارة النزعات الدينية والطائفيـة والعرقيـة              والصهيونية التي 
ودعا االتحاد في رسالة بعث بهـا        .بهدف تقسيم وتفتيت البالد العربية وإقامة مشروعهم الشرق أوسطي        

سد والملـوك   أمس أمينه العام إبراهيم السماللي إلى الرئيس السوري رئيس القمة العربية المقبلة بشار األ             
والرؤساء العرب المشاركين بالقمة، إلى استعادة وحدة الصف العربي خاصة في ظل الظروف الـصعبة               
الراهنة والتي تحاول فيها الواليات المتحدة وحليفها الكيان الصهيوني تصفية القضية الفلسطينية، وإلغـاء              

ني وتكثيف االستيطان وارتكـاب     حق عودة الالجئين وااللتفاف حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطي         
المجازر في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية مناصرة المقاومة العربية المشروعة خاصة فـي               

  .فلسطين والعراق ولبنان
  ٢٨/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٠٣٢: لعدد        ا                  ٢٨/٣/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

    بوش يدعو عباس إلى البيت األبيض للبحث في دفع مفاوضات السالم .٤٤
دعا الرئيس األميركي جورج بوش، نظيره الفلسطيني محمود عبـاس          : الت ماهر إبراهيم والوكا   -غزة  

إلى زيارة البيت األبيض في بداية مايو المقبل بهدف البحث في إعطاء دفع لمفاوضات السالم في الشرق                 
وقال الناطق باسم مجلس األمن القومي األميركي غوردن جوندرو، إن دعوة عبـاس لزيـارة               . األوسط

ودول أخرى فـي المنطقـة      " اإلسرائيليين"الجهود الهادفة إلى العمل مع الفلسطينيين و      جزء من   "واشنطن  
 ". في امن وسالم" إسرائيل"بهدف التوصل إلى إنشاء دولة فلسطينية تعيش إلى جانب 

  ٢٨/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
 سياسة االستيطان" إسرائيل" تندد بمواصلة فرنسا .٤٥

في مواصلة سياسة االستيطان واصفةً     " إسرائيل"رنسية، امس، باستمرار    نددت الخارجية الف  :  وفا -باريس
جاء ذلك في تصريح صحفي للناطقة باسم       . بانها تهدد قيام الدولة الفلسطينية مستقبالً     " اإلسرائيلية"الخطوة  

الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني، رداً على سؤال عن موقف فرنسا مـن تأكيـد رئـيس الحكومـة                  
وكـررت الناطقـة    . ايهود اولمرت استمرار بناء المستوطنات في الضفة والقدس المحتلـة         " ئيليةاإلسرا"

الفرنسية موقف بالدها الداعي للتوقف عن ممارسة أي عمل أحادي الجانب من شأنه ان يلحق الـضرر                 
  .بالوضع النهائي للمناطق الفلسطينية ويعرقل عملية السالم

  ٢٨/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  الفلسطينية  مليون يورو لدعم خزينة السلطة٢٠ تقدميا إسبان .٤٦

سالم فياض،  . وقع القنصل اإلسباني العام في القدس رامون أنسوين مع رئيس الوزراء د           :  وفا -رام اهللا   
 مليون يورو دعماً للخزينة العامة، وذلـك تنفيـذاً          ٢٠أمس، اتفاقية تعاون تقوم بموجبها أسبانيا بتحويل        

علنته أسبانيا في مؤتمر باريس لمانحي الدولة الفلسطينية، لتمكين السلطة الفلسطينية مـن             لاللتزام الذي أ  
تنفيذ خطة اإلصالح والتنمية، وبخاصة دفع رواتب الموظفين المدنيين ومستحقات المتقاعدين، إضافة إلى             

  .نفقات تشغيلية أخرى
  ٢٨/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  ٢٠٠٧ العربية تحقق ارتفاعا جديدا في العام الصادرات األميركية إلى البلدان .٤٧

حققت الصادرات األميركية إلى البلـدان      : اشنطن و – المحرر في موقع أميركا دوت غوف      فيليب كوراتا 
 حيث بلغت مستويات عالية جديدة بفضل السياسة التجارية األميركية، وانخفاض           ، ملحوظاً العربية ارتفاعاً 

 للغرفـة التجاريـة     لنقدية في المنطقة المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، طبقاً       قيمة الدوالر وزيادة السيولة ا    
الصادرات ترتفع هذه   ن  أ والمدير التنفيذي فيها ديفيد هامود       ها رئيس ، التي توقع  القومية العربية األميركية  

 العام   بليون دوالر في   ٤٢ تجاوزت   تهايذكر أن قيم  ، فيما   ٢٠٠٨ بليون دوالر في العام      ٥٠إلى أكثر من    
وعلـى   إال أنـه     . بليون دوالر  ٣٢ وهو   ٢٠٠٦، مرتفعة من المستوى الذي كانت عليه في العام          ٢٠٠٧

الرغم من األرقام الوهاجة لحجم الصادرات األميركية إلى الدول العربية، فإن صورة التبادل التجـاري               
 .٢٠٠١سبتمبر  /شر من أيلول   ال زالت قاتمة بفعل الظالل التي ألقتها عليها أحداث الحادي ع           الطرفينبين  

حداث، هي أن التجار والمستثمرين من العالم العربـي         تلك األ ذكر هامود أن أكبر نكسة وحيدة منذ        حيث  
أن كبار رجال األعمال العرب أخـذوا        "مردفاً بالقول . لم يعودوا يشعرون بالترحاب في الواليات المتحدة      
يشكل خسارة  " إلى أن ذلك     ، مشيراً "تنام وأسواق أخرى  ينظرون اآلن إلى الشرق نحو الصين، والهند، وفي       
  ."على العمال األميركيين وعلى االقتصاد األميركي

  ٢٥/٣/٢٠٠٨نشرة واشنطن 
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   من الناتج غير النفطي لإلمارات%٤٢مساهمة دبي: تقرير حكومي .٤٨

 أكثـر مـن     ارتفعت مساهمة دبي في الناتج المحلي غير النفطي لإلمارات إلـى          :  عبدالفتاح فايد  -دبي  
، في ظل طفرة اقتصادية تشهدها منذ سنوات بفضل وصول خطط تنويع مصادر الدخل فيها إلـى                 %٤٢

، وفقـاً   ٢٠٠٧ بليون دوالر فـي عـام        ٥٤,٣وبلغ الناتج اإلجمالي المحلي لدبي نحو        .مستويات متقدمة 
االستثمارات منه، وشكلت   % ٧٨استحوذ قطاع الخدمات على     حيث  ،  "غرفة تجارة وصناعة دبي   "لتقرير  

 بليـون دوالر، فـي      ١٨٥ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية إلى       فيما  . %٩األجنبية المباشرة نحو    
، "غرفة تجارة وصناعة دبي   " نائب رئيس مجلس إدارة      شاروأ .٢٠٠٦ بليون دوالر في عام      ١٣٩مقابل  

زل في فنادقها، التـي تجـاوز        كوجهة سياحية حيث ن    دبيهشام الشيراوي، إلى ازدياد االهتمام العالمي ب      
مطـار دبـي    "سجلت حركة الطيران فـي       كما   .٢٠٠٧ ماليين زائر في عام      ٧، أكثر من    ٣٢٤عددها  
 مليون مسافر،   ٣٤، واستخدمه أكثر من     ٢٠٠٦في العام الماضي مقارنة بعام      % ١٠ زيادة بنسبة    "الدولي

  .وناً هذه السنة ملي٤٠، مع توقعات بأن يرتفع عددهم إلى نحو %١٩بزيادة قدرها 
  ٢٨/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  من اللبنانيين يحملون صبغات وراثية ال يحملها سوى األوروبيين% ١٦: دراسة .٤٩

 خلصت دراسـة أنجزتهـا الجامعـة        حيث.  عن اآلثار الوراثية للصليبيين في لبنان      تنشر التايمز تقريراً  
مـن  % ٦من المسيحيين اللبنانيين و   % ١٠األمريكية ببيروت بالتعاون مع معهد ولكم البريطاني، إلى أن          

استنتج الباحثون أن   حيث  .  ال يحمله سوى األوروبيين    ،"Y"غير المسيحيين، يحملون صنفا من صبغيات       
  .هذا الصنف من الصبغيات انتقل إلى عدد من اللبنانيين خالل الحروب الصليبية

  ٢٨/٣/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  ؟ماذا تبقى إلسرائيل من خيارات ضد الفلسطينيين .٥٠

  عدنان أبو عامر
حتى اآلن لم يقم اإلسرائيليون باقتحام قطاع غزة وال الضفة الغربية اقتحاماً كامالً، وفقط يكتفون بتـشديد                 
الضغط على هاتين المنطقتين مع القيام بعمليات عسكرية بين الحين واآلخر، وفي محاولة تفسير األهداف               

تحاول تقديم إجابة عن حقيقة وطبيعة األهداف والنوايا        الحقيقية لهذا الموقف برزت بعض التحليالت التي        
  .اإلسرائيلية الحقيقية غير المعلنة إزاء أراضي الضفة والقطاع وإزاء سكانها الفلسطينيين

وتتراوح خبرة االعتداءات اإلسرائيلية بين العمليات العسكرية المنخفضة الشدة والمرتفعة الشدة، وتـشير             
 عن القتلى الفلسطينيين فقد أدت االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية إلى موجات           الوقائع إلى أنه بغض النظر    

نزوح فلسطيني كبيرة داخل وخارج األراضي الفلسطينية المحتلة، وحالياً ال توجد مخيمـات الالجئـين               
الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة لفلسطين مثل سوريا ولبنان واألردن ومصر فحسب، وإنما داخل              

  .األراضي الفلسطينية حيث تنتشر مخيمات لالجئين في كافة المدن الفلسطينية
وتقول التسريبات اإلسرائيلية الواردة بأن إحدى حسابات نظرية األمـن تتعلـق بالعامـل الـديمغرافي                
الفلسطيني لجهة أن تزايد أعدادا الفلسطينيين يشكل خطراً يهدد األمن اإلسرائيلي، ويفكر خبـراء األمـن                

أكبر ممـا   "للتقليل من الوجود الديمغرافي الفلسطيني الذي أصبح        " مناسبة"سرائيليون حالياً في طريقة     اإل
في نظر اإلسرائيليين، وعلى هذه الخلفية هناك العديد من الحلول والبدائل التي يقوم خبراء األمـن                " يجب

  :اإلسرائيلي بعملية المفاضلة والمعايرة بينها
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برغم محاولة اإلسرائيليين التنصل من ذلك، فقد ارتكب ماتان فيلنـاي نائـب             :  خيار القتل الجماعي   -١
وزير الدفاع اإلسرائيلي خالل األسابيع الماضية خطًأ فادحاً عندما تملكه الغضب وأفلتـت منـه كلمـة                 

  .وهدد متوعداً الفلسطينيين بالمحرقة وعمليات القتل الجماعي القادمة" المحرقة"
الحظ اإلسرائيليون أن إسرائيل سبق أن شنت عمليات عسكرية منخفـضة           : سكرية خيار العمليات الع   -٢

الشدة ضد المجتمعات والمدن الفلسطينية، وترتب عليها حركة نزوح سكان ديمغرافي فلسطيني محـددة،              
م، فقـد ترتـب عليهـا       ١٩٦٧م و ١٩٤٨أما العمليات العسكرية اإلسرائيلية المرتفعة الشدة، مثل حرب         

  .سكاني ديمغرافي فلسطيني مرتفعة الشدة وتحديداً إلى خارج األراضي الفلسطينية المحتلةعمليات نزوح 
الحظ اإلسرائيليون أن الضغوط االقتصادية ضد المناطق الفلسطينية قـد          :  خيار الضغوط االقتصادية   -٣

 فأكثر بما   أدت إلى تدهور األوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين، ومن الممكن تشديد هذه الضغوط أكثر            
  .يؤدي إلى عملية تهجير جماعي للفلسطينيين بحثاً عن الرزق والمعيشة في البلدان العربية

المطلوب إسرائيلياً في جميع األحوال هو عدم اإلبقاء على الكتلة الديمغرافية الفلسطينية الموجودة حاليـاً               
  :في األراضي الفلسطينية لجهة أنها

  .سبب تزايد معدالت المواليد في المجتمع الفلسطيني تتميز بالتزايد في حجمها ب- أ
  . تتميز بالتماسك االجتماعي الشديد- ب
  . تتميز بتزايد المشاعر الدينية واالنتماء القومي العربي- ت

وتشير التحليالت إلى أن إحدى الخيارات اإلسرائيلية المطروحة تمثلت في إشعال حرب أهلية فلـسطينية               
قط أعداد كبيرة من الضحايا والقتلى من الفلسطينيين، وعلى وجـه الخـصوص              فلسطينية تؤدي إلى س    –

ولكن تبين الحقاً أن مخطط إشعال الحرب األهلية الفلسطينية         .  عاماً ٥٠-١٥الواقعين ضمن الفئة العمرية     
من الصعب تنفيذه، إضافة إلى أن كل محاوالت إسرائيل إلحداث الفتنة بين الفلسطينيين لـم تـؤدي إال                  

  .ض العمليات المحدودة التي سقط فيها عدد محدود جداً من القتلى والضحايالبع
وهناك عدد من البدائل اإلسرائيلية الجديدة، ومن أبرز توقعاتها، اللجوء إلى خيار عمليات القتل الجماعي،               

  :وهو بالمناسبة أمر صعب بالنسبة لإلسرائيليين ألنه يتطلب
  . إيجاد الذرائع المناسبة- أ
  .ستخدام إسرائيل ألسلحة الدمار الشمال ا- ب
  . مواجهة الرأي العام العالمي- ت
  . مواجهة موجة عداء إقليمي شديدة الخطورة- ث

 ١٩٤٨كما أن خيار اللجوء إلى العمليات العسكرية المرتفعة الشدة، وشتى الحروب على غرار حـروب                
 إلى احتماالت أن تعجز إسرائيل فـي        سيترتب عليه خسارة إسرائيل للمزيد من الضحايا، إضافة        ١٩٦٧و

السيطرة على تداعيات الحروب، بحيث ترفض األطراف العربية الدخول في أي اتفاق لوقف إطالق النار               
مع اإلسرائيليين بحيث تجد إسرائيل نفسها في غمار حرب المتماثلة علـى غـرار نمـوذج الحـروب                  

وهو األمر الذي ال يرغب اإلسرائيليون فـي        م  ٢٠٠٧اإلسرائيلية ضد حزب اهللا اللبناني في صيف عام         
  . التورط فيه مرة أخرى

  :أما خيار الضغوط االقتصادية والسياسية واألمنية فهو الخيار الذي ينخر فيه حالياً عن طريق
 إرهاق الفلسطينيين بالمفاوضات والمباحثات الطويلة غير المجدية التي ال تجلب لهم سوى اإلحبـاط               -١

  .واالنقسامات
تقويض البنيات التحتية االقتصادية في األراضي والمناطق الفلسطينية مما يجعل السكان الفلسطينيين             -٢

  .يواجهون ظروفاً صعبة متدهورة يصعب عليهم المعيشة ضمنها
  . قطع اإلمدادات والخدمات عن هذه المناطق-٣
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ل متعمد وبالذات االغتيـاالت      القيام برفع وتائر القمع السياسي واألمني ضد السكان الفلسطينيين بشك          -٤
  .المستهدفة المستمرة وحمالت المداهمة والتفتيش واالعتقال لفترات طويلة جداً بال محاكمة

وتقول التحليالت أيضاً بأن إسرائيل ستحاول التوصل مع مصر واألردن إلى اتفاقيات تتعلق بعملية إدارة               
صر وقطاع غزة، بحيث يسمح للفلسطينيين الـذين        المعابر الموجودة بين الضفة الغربية واألردن، وبين م       

يرغبون في مغادرة األراضي الفلسطينية الخروج مرة واحدة وعدم السماح لهم بـالعودة مـرة أخـرى،      
وتقول التوقعات بأن اإلدارة األمريكية سوف تستخدم سالح المعونات ضد البلدان العربية إلرغامها على              

  . الموافقة على ذلك
تفاقيات إن تمت، الموافقة على الحد من السماح بتدفق المساعدات والمعونات العربيـة             كذلك، ستشمل اال  

إلى األراضي الفلسطينية ألن اإلسرائيليين الحظوا أن عملية الحصار الطويلة التـي فرضـها الجـيش                
دان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، لم تؤدي في نهاية األمر إلى خلق موجة نزوح كبيرة من القطاع إلى البل                 

العربية والسبب الرئيسي في ذلك هو وصول المساعدات والمعونات عبر الجانب المصري إلـى داخـل                
قطاع غزة األمر الذي عزز قدرة الفلسطينيين الموجودين في القطاع على الـصمود والمقاومـة وعـدم                 

  .النزوح
  ٢٧/٣/٢٠٠٨صحيفة الرسالة 

  
  "األسوأ"لتجنب "... حماس"احتواء  .٥١

  جاريث إيفانز
وهـو شـيء كـان      -، وتطبيق العقوبات على قطاع غزة أنها سياسة فاشلة          "حماس"بتت سياسة عزل    أث

فما نراه اآلن هو أن العنف الموجه نحو الفلسطينيين واإلسرائيليين فـي تزايـد، وأن األحـوال                 . متوقعاً
ـ                 سلطة االقتصادية تتدهور، وتؤدي إلى توليد وتفاقم مشاعر الغضب واليأس، أمـا مـصداقية رئـيس ال

الفلسطينية محمود عباس، وغيره من الرؤساء والقوى البراجماتية في المنطقة، فتتعرض بل وتعرضـت              
وفي نفس الوقت نجـد     . بالفعل إلى ضرر جسيم، أما العملية السلمية ذاتها فقد أصبحت في حالة يرثى لها             

زل والعقوبـات، قـد     على القطاع، والتي كانت الهدف الرئيسي من وراء سياسة الع         " حماس"أن سيطرة   
يضاف إلى ذلك أنه ومنذ أن سيطرت المنظمة اإلسالمية على القطاع بشكل كامل فـي               . ازدادت رسوخاً 

، ازدادت العقوبات المشددة التي فرضت عليها عقب فوزها االنتخابي صرامة، حيث قامت             ٢٠٠٧يونيو  
 الخـارجي، بالحـد مـن أعـداد         إسرائيل التي يعتمد عليها أهالي غزة بشكل كامل في االتصال بالعالم          

  .الفلسطينيين المسافرين عبر الحدود، ومن مرور بضائعهم كذلك
وإسرائيل لم تكن وحدها في ذلك، فالسلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام اهللا قاعدة لها، والتي تسعى إلـى            

لـة منـع    ، قامت هي أيضاً بدورها في قطع غزة عن العالم الخارجي، وفي محاو            "حماس"تقويض وضع   
أما العالم الخارجي، فإنه وباستثناء بعـض االحتجاجـات         . من ممارسة وظائفها العادية كحكومة    " حماس"

  ".حماس"الواهنة، كان نموذجاً حياً للسلبية تجاه السياسات واإلجراءات المتخذة ضد 
مة، فإنه  وحصارها، أنه بممارسة الضغط على تلك المنظ      " حماس"كان المنطق الكامن وراء سياسة عزل       

يمكن إجبارها على إيقاف إطالق الصواريخ ضد المدن اإلسرائيلية الجنوبية، وإظهارهـا فـي صـورة                
وكان المـأمول أيـضاً أن      . الحكومة غير القادرة على أداء عملها، مما يؤدي بالتالي إلى فقدان الثقة فيها            

 تخفيـف اإلجـراءات األمنيـة       تتمكن السلطة الفلسطينية المدعومة بالمساعدات االقتصادية، والتي تـم        
اإلسرائيلية المفروضة عليها، والمشاِركة في عملية السالم التي تم إحياؤها مجدداً، مـن الظهـور فـي                 
صورة النموذج البديل األكثر جاذبية، ولكن تلك النظرية لم تحقق مرادها على أي مستوى من المستويات                

  .المذكورة
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وحصارها بهدف تقويض حكمها وإيقاف الصواريخ، وهي       " اسحم"آن األوان للتوقف عن سياسة معاقبة       
  .السياسة التي لم تؤد إلى أي نتيجة

ـ                  ، أم  "حمـاس "أما في داخل غزة، فإن الجدل الذي كان يدور حول ما إذا كانت العقوبات قد أضرت بـ
تكار كامل  تكاد تكون قد اقتربت من تحقيق اح      " حماس"فـ. ساعدتها على تعزيز دورها، فقد توقف تقريباً      

لعملية استخدام القوة، ومن تحقيق احتكار شبه كامل للنشاط السياسي العلني، كما أنها أعـادت صـياغة                 
المنظومتين القانونية والتشريعية في القطاع من جديد، وأصبحت تتمتع بدرجة أكبر من حرية العمل فـي                

  .الشؤون الدينيةتشكيل المجتمع، من خالل قيامها بوظائف اإلدارة والصحة والتعليم و
ومن خالل مقاطعتها لقطاعات األمن والقضاء وغيرها من الجهات الحكومية في قطاع غزة، فإن السلطة               

 إجراء كان المفروض أن يكون عقابيـاً، إلـى هديـة غيـر مقـصودة                -دون قصد -الفلسطينية حولت   
" حمـاس " فراغاً نجحـت     ، ألنها بالتوقف عن القيام بدورها في تلك القطاعات تركت وراءها          "حماس"لـ

وكذلك، فإن غياب االنخراط الدولي في القضية، كان يعني أيضاً غياب قـوة             . بدرجة أو بأخرى في ملئه    
ومن ناحية أخرى أدى إغالق المعابر إلى تداعي        . الضغط التي يمكن أن يمارسها هذا العالم على الحركة        

ية على التأقلم مع األوضاع المتغيرة، وتزايـد        القطاع الخاص، وإلى تآكل قدرات المواطن العادي التقليد       
اعتماده على من يحكم بالفعل، وهو ما أدى إلى إضعاف ذلك الجزء من سكان القطاع الذي كان مواليـاً                   

  .تقليدياً للسلطة الفلسطينية
قد فقدت شعبيتها بالفعـل، وهـو أمـر         " حماس"قد يقول البعض إن سياسة العزل قد حققت نجاحاً، ألن           

ولكن ما يجب قوله في هذا السياق، هو إن اإلحباط العام الشديد في قطاع غـزة،                . به حتى قادتها  يعترف  
، إال أن   "حمـاس "فأهل غزة قد ال يكونون راضين عن        : ال يمكن أن يتخذ مقياساً على نجاح هذه السياسة        

رون مـنهم أنهـا     أيضاً التي يرى الكثي   " فتح"غضبهم ال يزال موجهاً نحو إسرائيل، ونحو الغرب، ونحو          
وفي الوقت الذي تؤثر فيه العقوبات على الفئات األكثـر          . متورطة في الحصار المفروض على قطاعهم     

ال تزال قادرة على العثور على طرق لتمويل حكمهـا، وعلـى إقنـاع              " حماس"هشاشة من السكان، فإن     
المتنامي، واليأس المتزايد،   الكثيرين بأن الحصار هو المسؤول عن تدهور األحوال، عالوة على أن الفقر             

 ١٦، وخصوصاً فئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن         "الجهادية"يضاعف من جاذبيتها في أعين الجماعات       
  .عاماً، الذين يشكلون نصف عدد سكان القطاع تقريباً

وحصارها بهدف تقويض حكمها وإيقاف الـصواريخ،       " حماس"لقد آن األوان للتوقف عن سياسة معاقبة        
وهناك حاجة اآلن لتوجه جديد، يسعى إلـى تحقيـق          . سياسة التي لم تؤد إلى أي نتيجة حتى اآلن        وهي ال 

االستقرار من خالل مشاغلة الحركة، بهدف التوصل إلى وقف عاجل ومتبادل إلطالق النيران، وإعـادة               
  .فتح المعابر الحدودية للقطاع

إطالق النار، وهو ما ينطبق أيضاً علـى        ومن الطبيعي أن تكون لدى إسرائيل هموم قانونية بشأن وقف           
السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس التي يوجد لديها هي األخرى هموم بشأن الكيفية التي سيؤثر بهـا         

ولمعالجة هذه الهموم والمصالح المتضاربة لدى الطـرفين، فـإن وقـف            . تغيير االتجاه على مصداقيتها   
زامات متبادلة، بإيقاف كافـة أنـواع الهجمـات، وفـتح المعـابر             إطالق النار يجب أن يكون مرفقاً بالت      

ـ   ، وإعادة تواجد السلطة الفلسطينية في القطاع، والقيام بمجهود دولي موثوق           "حماس"واالعتراف بدور ل
  .به في مراقبة، واإلشراف على، تنفيذ االتفاقات لمنع تهريب األسلحة إلى قطاع غزة

ه في غزة، فلم يعد مقبوالً سواء بالنسبة إلسرائيل، التـي ال يمكنهـا              أما استمرار الوضع على ما هو علي      
ـ         التي لن تجلس سـاكنة، وهـي       " حماس"القبول باستمرار تساقط الصواريخ على مواطنيها، أو بالنسبة ل

ترى غزة تختنق، وتتعرض للهجمات اإلسرائيلية، بل ستقوم باستئناف العمليات االنتحارية، مثل تلك التي              
واستئناف تلـك الهجمـات     . راً على مدرسة دينية يهودية وأدت إلى مصرع ثمانية من طلبتها          وقعت مؤخ 

سيدفع إسرائيل إلى السعي لالنتقام من خالل االغتياالت المستهدفة، وشن الهجمات على المنشآت الحيوية              
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وإلـى  في القطاع، وهو ما سيؤدي إلى الدخول في دورة جديدة من العنف ال يدري أحد متـى تنتهـي،                    
تالشي عملية السالم تماماً، ونزع المصداقية عن الزعامات الفلسطينية البراجماتية، وأيضاً إلـى زيـادة               

  .احتماالت امتداد الصراع إلى الضفة الغربية، بل وحتى إلى لبنان
وعلـى رغـم أن     . وتجنب سيناريو الحالة األسوأ يستلزم إجراء تغيير حاد على مسار السياسات الحالي           

قد توفر لإلسالمويين اعترافاً عالمياً أكبر، إال أن هذا االعتراف ذاته سيعني أيضاً زيادة              " حماس "مشاغلة
مقدار الضغط الذي ستتعرض له باعتبارها حركة مسؤولة في نظر العالم، أما اآلن، وفي ضـوء عـدم                  

  .ليس لديها ما تخسره وهي تتصرف على هذا األساس" حماس"االعتراف بدورها، فإن 
 ٢٨/٣/٢٠٠٨تحاد اإلماراتية اال

  
  هل يمكن إنقاذ التسوية السلمية؟ .٥٢

  جوناثان فريدالند
. يعرف الجميع الخطوط العريـضة للتـسوية النهائيـة        : إليك حقيقة بديهية في دبلوماسية الشرق األوسط      

سوف تكون هناك دولتان، واحدة إسرائيلية واألخرى فلسطينية، إلى جانب بعضهما بعضاً، وسوف تكون              
إال أنه  . الجميع يعرفون ذلك  . ٢٠٠٠ودهما متناسقة مع األطر التي وصفها بيل كلنتون في أواخر عام            حد

، ٢٠٠٠حتى فـي العـام      . يبدو أن الطرفين ال يستطيعان التوصل إلى هذه الغاية الواضحة، كما يظهر           
غيرة وكبيرة يقود   عندما كانت الوزارة اإلسرائيلية مليئة بالحمائم، وكان رئيس أميركي يشارك في كل ص            

  .عملّية السالم، بقيت الصفقة متملصة، وابتعدت منذ ذلك الحين أكثر وأكثر عن إمكانات التحقيق
يلقي التفسير التقليدي بالالئمة على الزعماء، الضعفاء على الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، والبعيـدين             

ها، رغم أنها ترنو إلى السالم، أصـبحت        النتيجة هي أن الشعوب نفس    . كل البعد بشكل قاتل في واشنطن     
  .شكاكة ساخرة حول حل الدولتين الذي يمكن أن يجعل هذا السالم ممكناً

أخبرني منظّم االستطالعات الفلسطيني المخـضرم خليـل        " يعتقد أكثر من ثالثة أرباعهم أنه غير ممكن       "
رائيل، بدالً من إعادتها األراضي،  لدى الفلسطينيين شكوك في نوايا إس     . شقاقي من مكتبه في رام اهللا أمس      

 وحـدة سـكنية     ٧٥٠الحظ إعالن يوم اإلثنين الماضي عن إنشاء        . تستمر إسرائيل في االستيطان عليها    
  .١٩٦٧جديدة في ضاحية جبعات زئيف، على الجانب الخطأ من الخط األخضر الذي يشكل حدود عام 

أول الداعين إليـه إدارة الـرئيس       : ر الجذابة إضافة إلى ذلك، يحمل حل الدولتين اآلن بعض األعباء غي         
بوش، التي تسعى للحصول على تراث تاريخي، والحكومة اإلسـرائيلية التـي تـسعى للخـالص مـن                  
االحتماالت الديمغرافية المتعلقة بحكم سكان هناك أمور بينهم تتعلق بالتكافؤ في أعداد اليهود والعـرب،               

إذا كان هؤالء هم المهللين فليس غريباً أن        . الرئيس محمود عباس  ونخبة فلسطينية ال تتمتع بشعبية يمثلها       
  .قلة هم الفلسطينيون الذين يلوحون بأعالم الدولتين

وليس الوضع أفضل في أوساط اإلسرائيليين، فهم يقولون إنهم انـسحبوا مـؤخراً مـرتين مـن أراضٍِ                  
إضافة إلى ذلـك    .  الصاروخي احتلوها، من جنوب لبنان ومن غزة، فكانت مكافأتهم موجات من القصف          

وبما أن الفلسطينيين منقسمون بين حماس وفتح، ال يوجد شريك فلسطيني قادر على البقاء وعلـى حكـم                  
  .دولة مجاورة تعيش بسالم

إذا كان هذا هو الوضع فما الذي يمكن أن يغيره؟ اإلستراتيجية الحالية، التي رفعت راياتها في أنابوليس،                 
س يتوصالن إلى اتفاق بغض النظر عن أن تفـويض عبـاس ال يحكـم غـزة،                 هي جعل إسرائيل وعبا   

وبالتالي فإن اتفاقاً كهذا ال يتعدى كونه نظرياً، يوضع على الرف، إال أنه رغـم ذلـك، وحـسب قـول                     
فهو سوف يعيد الثقة بالدبلوماسية وسوف تضطر حماس بـسرعة          . المنادين به سوف يكون له وقع كبير      

  .ألن تنضبط
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وهو يناقش أنه يتوجب بقاء حماس خارج أيـة         . توني بلير، المبعوث الدولي المؤقت، األمور     هكذا يرى   
عند ذلك، وخاصة إذا كانت االتفاقية تتمتع بـشعبية، فـسوف تقـع             . عملية سلمية إلى أن يتم عقد صفقة      

ي ويضيف المنادون بهذا الحل بأن الجمهـور اإلسـرائيل        . حماس تحت ضغط من أنصارها للتوقيع عليها      
  .سوف يتخلى عن شكوكه وسخريته عندما يتصافح قادة إسرائيل وفلسطين المنتخبون ويعقدون االتفاق

ال يبـدو أن رئـيس الـوزراء        . يبدو األمر مباشراً جداً، ولكن ليست هناك سوى مؤشرات ضئيلة لـه           
تشددة داخل  اإلسرائيلي يبذل أي جهد لتحقيق صفقة كهذه، وهو ينحني أمام الضغوط من قبل العناصر الم              

كذلك ال توفر الهجمات الصاروخية أو أعمال القتل في القدس أجواء مثالية للتفـاوض،              . تحالفه الوزاري 
ورغم ذلك ال يوجد ضغط معاكس مكافئ يذكر فـي          . حسب قول مسؤول من داخل الحكومة اإلسرائيلية      

ويعرب محرر هآارتس،   . نواشنط: اتجاه أنصار السالم من قبل الالعب الوحيد الذي يمكنه تحقيق شيء          
ديفيد النداو، عن يأسه فيما يتعلق بانعدام اإللحاح في المحادثات مقارناً إياها بالخطوات السريعة عنـدما                

كما يقول النداو، رغم الكلمات الجميلـة فـي         " ال يوجد شيء من هذا اآلن     . "كان الرئيس كلنتون مسؤوالً   
  . أنابوليس

وإذا انتهى األمر باتفاق يتراكم عليه الغبار فإنه سوف يحد          . يساعد ذلك وحتى لو كان هناك اتفاق، فقد ال        
كما يخشى  . من قيمة حل الدولتين إلى درجة أبعد، مؤكداً على وضعه على أنه غير عملي بشكل ضمني               

الجانبان من أن ينتهي األمر بنص كهذا ألن يكون نقطة بداية لجولة مستقبلية من المحادثات، يـضطرون                 
  . ألن يقدموا المزيد من التنازالتمن خاللها

  
لقد حققت قناة غير رسمية بين إسـرائيل        . هناك طريقة أخرى، هي عدم االنتظار، وإشراك حماس اآلن        

يجري حالياً الحديث عـن تهدئـة، أو        . وحماس، من خالل مصر، رغم إنكار وجودها، هدوءاً في القتال         
 أن بإمكانهم قبول ذلك، طالما أن حماس ال تستخدم          أخبرتني مصادر إسرائيلية  . وقف مؤقف إلطالق النار   

إذا جرى وقف تهريب األسلحة من قبل حماس، ووقـف          . التهدئة ببساطة إلعادة تجميع القوات وتسليحها     
  .الهجمات والعمليات فسوف توافق إسرائيل على وقف إطالق النار

يبـدو  . عي الدبلوماسي وراء اتفاق   يريد الكثيرون الذهاب إلى أبعد من ذلك، وإدخال حماس في عملية الس           
أن كل أسبوع يأتي بشخصية إسرائيلية بارزة من المؤسسة األمنية وإن كانت متقاعدة، تقترح محادثـات                

من اإلسرائيليين إنهـم يوافقـون      % ٦٤في استطالع أجرته هآارتس األسبوع الماضي، قال        . مع حماس 
  . على ذلك

. مع كامل الشعب الفلسطيني بدالً من مجـرد جـزء منـه فقـط             ستكون الجائزة عظيمة بالتأكيد، اتفاقية      
قد يخسر أولمرت حلفه وقد يرى المعتدلين الفلسطينيين وقد أفل نجمهـم            . المخاطرة ستكون كبيرة كذلك   

تماماً مثلما أدى الحديث مع الجمهوريين اإليرلنديين إلى أفول نجم الوطنيين األكثر اعتداالً فـي نهايـة                 (
  ).المطاف
، قد تكون هناك طريقة إلنقاذ حل الدولتين الذي ال يخص النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني مثلما يدور                وأخيراً
لقد تمت محاولة األمر ثالث مرات على األقل من قبل والوصول إلى نقطة قريبة منه بشكل مثير                 . حوله
  .الخطة هي صنع السالم مع سوريا أوالً. للغيظ

سوف تحصل وبشكل فوري على ما حلم به رئيس         . ل ستكون واضحة  المكافآت التي تحصل عليها إسرائي    
مـصر واألردن   : معاهدات سالم مع جميـع الجيـران المقـربين        : الوزراء المؤسس ديفيد بن غوريون    

 حماس وحـزب    –إضافة إلى ذلك لن يشكل الرافضون المحتملون لحل الدولتين          . وسورية وبالتالي لبنان  
، كما يقول المفـاوض     "سورية هي الرئة التي يتنفس حزب اهللا من خاللها        . "اهللا وسورية نفسها، أي تهديد    

إذا تصالحت سورية مع إسرائيل فسوف يتوجب على المنظمة أن تنهـي            . والمحلل الفلسطيني حسين آغا   
حتى إيران، سوف يتوجب عليها تغييـر       . وسوف تكون حماس في الوضع نفسه     . مواجهتها مع إسرائيل  
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 –لتين لم يكن مفهومه في يوم من األيام، حسب قول السيد أغا، وإنما مـضمونه          مشكلة حل الدو  . سلوكها
  .وسوف يكون هذا هو المضمون الصحيح

سوف تشعر إسرائيل فجأة بأمن أكثر في التوصل إلى معاهدة مع الفلسطينيين، وحتى مع كينونة فلسطينية                
  .وأقرب إلى عمل لم يتم بعدسوف يبدو حل الدولتين أبعد من أن يكون حلماً . متحدة تضم حماس

هل هذا ممكن؟ من المستبعد أن تعقد سورية، التي تعي توقعات التضامن العربي، صفقة منفـصلة مـع                  
ولكـن  . يجب أن يكون هناك تتابع حذر يظهر التقدم على كال الجانبين      . إسرائيل على حساب الفلسطينيين   

 أعلى المستويات في إسرائيل، بحيث يـشكل        األخبار الجيدة هي أن التقارب مع سورية يجري بحثه على         
األخبار السيئة هي أن إسرائيل تصر علـى أنـه ال           . حتى موجزاً استخبارياً لرئيس الوزراء كل أسبوع      

كما أنـه مـن     . يوجد لديها بعد دالئل كافية على أن دمشق مستعدة لعمل ما هو ضروري لصنع السالم              
ث يلعب دوره ويستغني عن الجوالن التي تـم احتاللهـا           المشكوك فيه أن أولمرت قوي لدرجة كافية بحي       

  .١٩٦٧عام 
يقول هؤالء المطّلعون بـصراحة إن إدارة الـرئيس         . هناك عائق أخير وحيد أمام سالم إسرائيل سوري       

وهذا سبب  ". محور الشر "بوش لن تسمح إلسرائيل بأن تتكلم مع دمشق التي تعتبرها عضواً مشاركاً في              
، وهـو   ٢٠٠٩يناير  / أن ينتظر، وبصبر متناقص، إلى العشرين من كانون الثاني         آخر ألن يضطر العالم   

  .اليوم الذي يغادر فيه جورج دبليو بوش في نهاية المطاف
  ٢٨/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  قراءة تحليلية... 'إسرائيل'مؤشر الديمقراطية في  .٥٣

  هشام منور
، مرجعاً مهماً للمعلومات المتعلقـة      "للديمقراطيةالمعهد اإلسرائيلي   "، والمتفرع عن    "غوتمان"مركز  "يعد  

  . ١٩٤٨بدراسة مواقف وآراء الرأي العام اإلسرائيلي، منذ إقامة الكيان الصهيوني سنة 
وتـشمل دائـرة    . ١٩٤٧ويضم المركز نحو ألف ومائتي بحث ودراسة أجريت منذ سنة تأسيس المركز             

 كالعنف داخـل المجتمـع وثقـة الجمهـور          أبحاث ودراسات هذا المركز موضوعات وقضايا متعددة،      
بالحكومة والمؤسسة السياسية عامة واالنتخابـات البرلمانيـة والـسياسة النوويـة واتفاقيـات الـسالم                
والمستوطنات وحقوق المواطن والحريات الفردية وأداء الحكومة وقراراتها، وغيرها من المواضيع ذات            

  . خبه السياسية والفكرية، على حد سواءالصلة الوثيقة باهتمامات الشارع الصهيوني ون
، والـذي قـام بـه مركـز       ٢٠٠٨لسنة  " مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية  "وقد أظهرت معطيات استطالع     

 بالمائة  ١٩، في حين يعتبر     "علمانيين" بالمائة من اليهود اإلسرائيليين يعتبرون أنفسهم        ٥١، أن   ١غوتمان
 بالمائة قالوا إنهـم     ٩ بالمائة قالوا إنهم متدينون، و     ١٠(متشددين  أنفسهم متدينين أو حريديم، أي متدينين       

  .  بالمائة أنفسهم محافظين أو تقليديين٣٠، فيما عّد )حريديم
" مركـز غوتمـان   "، من   )ميخائيل فيليبوف (و) رفائيل فينتورا . د(واعتبر القائمان على تنفيذ االستطالع،      
، أن النتائج المتمخضة من هذا االسـتطالع شـبيهة          )انآشير أري (واللذان عمال تحت إشراف البروفسور      

أّمـا عـن الفـروق      . إلى حّد كبير مع الصورة المرتسمة من معطيات سابقة لمكتب اإلحصاء المركزي           
  . الطفيفة في النسب، فقد تّم عزوها إلى استعمال أدوات قياس متباينة قليالً

هود هي بين المهاجرين من دول االتحاد الـسوفييتي         وقد بّين االستطالع أن أعلى نسبة للعلمانيين بين الي        
وبموجب االنتماء إلى البلدان األصلية المهاجر منها أظهر االستطالع         .  بالمائة منهم  ٧٥السابق، إذ بلغت    

 بالمائة فقط مـن اليهـود       ٣٢ بالمائة من اليهود األشكناز يعتبرون أنفسهم علمانيين، في حين أن            ٦٣أن  
 بالمائة من اليهـود اإلسـرائيليين أبنـاء         ٤٤فيما يعتبر   . يعتبرون أنفسهم علمانيين   الشرقيين   -السفارديم

  . الرعيل الثالث فما فوق من مواليد البالد أنفسهم علمانيين
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ويمكن . والالفت في نتائج االستطالع، أن اليهود اإلسرائيليين الشباب أكثر محافظة وتديناً من كبار السنّ             
ون على االستطالع، إلى ارتفاع نسبة الوالدة لـدى الجماعـات المحافظـة             رّد ذلك، كما أوضح المشرف    

  ". إسرائيل"والمتدينة في 
 بالمائـة   ١٣وفيما يخص حفاظ اليهود اإلسرائيليين على العادات والتقاليد الدينية، أوضح االستطالع أن             

ا إلى حّد كبير، بينما يحافظ       بالمائة عليه  ٢٢منهم يحافظون على هذه العادات والتقاليد بحذافيرها، ويحافظ         
  .  بالمائة فقط١٧أّما نسبة الذين ال يحافظون عليها قطّ فقد بلغت .  بالمائة عليها إلى حّد قليل٤٨

مركـز  "والجدير بالذكر أن تحليالً شامالً ومعمقًا ألنماط السلوك الدينية في إسرائيل، سـبق أن أنجـزه                 
قة من اليهود اإلسرائيليين العلمانيين يحافظون على تقليـد         ، أظهر أن الغالبية الساح    ٢٠٠٠سنة  " غوتمان

، واالمتناع من السفر في أيام      )كاشير(واحد أو أكثر من العادات والتقاليد الدينية، مثل أكل الطعام الحالل            
  ). حـانوكا(السبت، والصوم في يوم الغفران أو في عيد الفصح العبري، وإضاءة الشموع في عيد األنوار

أن هناك تقسيما   ) ميخائيل فيليبوف (و) رفائيل فينتورا . د(يل منهما لنتائج االستطالع الهام، اعتبر       وفي تحل 
يتكون من ثالث مجموعات رئيسة علـى       " إسرائيل"ثابتاً خالل العقدين الماضيين للمجتمع اليهودي داخل        

 بالمائة يعتبـرون أنفـسهم      ٣٠نصف اليهود اإلسرائيليين يعتبرون أنفسهم علمانيين، ونحو        : النحو التالي 
وعلى الرغم من تشكيل العلمانيين لما يقرب       .  بالمائة يعتبرون أنفسهم متدينين أو حريديم      ٢٠محافظين، و 

من نصف المجتمع ومجاهرته بعلمانيته، فإن نحو خُمس اليهود اإلسرائيليين فقط يعلنون أنهم ال يحافظون               
أن النمط السائد لدى هؤالء هو المحافظة على بعـض هـذه            على العادات والتقاليد الدينية مما يدل على        

  . العادات والتقاليد داخل مجموعة كبيرة من اإلمكانيات
كما أكد كال الباحثين أن التوزيع الثابت لفئات المجتمع بين علمانيين ومحافظين ومتدينين وحريديم عائدة               

 المحافظين والمتدينين، وخاصة بين الحريديم،      نسبة التكاثر الطبيعي العالية بين    : إلى عاملين أساسيين هما   
  . والهجرة العلمانية الكبيرة فيما مضى من دول االتحاد السوفييتي السابق

على الرغم من زعم الحركة الصهيونية إبان نشأتها أنها حركة علمانية يسارية الوجهة والطـابع، فـإن                 
بعد، ال يكف عن استغالل المقـوالت والـدعاوى      التاريخ السياسي لهذه الحركة والكيان الذي أنشأته فيما         

  . الدينية اليهودية في جميع ما تمارسه أو تتخذه سياسياً من مواقف
وقد جاء االستطالع األخير ليبين مدى اختباء المجتمع الصهيوني العلماني أصالً، والبعيـد عمليـاً عـن                 

هرية، للتغطية على خوفه المقيم من تعرية       تعاليم الدين اليهودي، خلف تلك العادات والشعائر الدينية الظا        
دعوة حركته الصهيونية، التي توسلت سابقاً بمقوالت وتعاليم اليهودية، لتسهيل قيام الكيـان الـصهيوني               

بريطانيا أوالً ثـم الواليـات      (وزرعه كقاعدة استعمارية متقدمة لمشاريع الدول الكبرى المتعاقبة تاريخياً          
رؤاها العنصرية إزاء مستقبل الكيان الصهيوني وهويته وإستراتيجيته، كدولـة          ، ومن ثّم لتمرير     )المتحدة

  . مرتزقة ومخزن ألسلحة تفجير المنطقة دائماً
  ٢٧/٣/٢٠٠٨مجلة العصر 
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  :كاريكاتير .٥٤
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