
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلسرائيليينشخصية فلسطينية تتفاوض سراً مع 
  عباس غاضب لفتح ملف الفساد: "ة الكويتيالجريدة"

  لى تطوير مدى الصواريخ عادوا إلى غزة عنصر من القسام تلقوا تدريبات ع٢٠٠: هآرتس
  شعبية أولمرت في حضيض غير مسبوق لكن ائتالفه الحاكم ما زال مستقراً: استطالع
  ما حدث بعد ذلك كان بتوجيه من دحالنوواشنطن حاولت اإلطاحة بحماس : سيجمان

هنية يدعو القادة العرب إلـى
لفلـسطينية  دعم المـصالحة ا   

  يطالب برفع الحصارو
 ٣ص ... 
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            ٢ ص                                   ١٠٣٣:         العدد                  ٢٩/٣/٢٠٠٨سبت ال: التاريخ

    :السلطة
 ٤  اإلسرائيليينشخصية فلسطينية تتفاوض سراً مع  .٢
 ٥  عباس غاضب لفتح ملف الفساد: "ة الكويتيالجريدة" .٣
 ٥  ورسام كارتونها حكم قضائي مستقل ال عالقة له بالسياسة" األيام"الحكم على : النونو .٤
 ٥  قراءة نقدية للعالقة بين الشعبين ":إعالن فلسطين في لبنان"ورشة  .٥

    
    :المقاومة

 ٦  عنصر من القسام تلقوا تدريبات على تطوير مدى الصواريخ عادوا إلى غزة٢٠٠: هآرتس .٦
 ٦   إننا نطور الصواريخ وهذا حق ال ننفيه وال دور إليران فيهس سراًلي: "القسامكتائب " .٧
 ٧  انتصاراً لإلرادة العربية في وجه التدخل األمريكي" قمة دمشق"قوى وفصائل تعّد انعقاد  .٨
 ٧   لن تحجب صوت المقاومة أنا على يقين بأن الحدود والسدود والحواجز  :محمد نزال .٩
 ٧   ات في لبناناعتصامفصائل منظمة التحرير تنظم  :بمناسبة يوم األرض .١٠
 ٨  وليست للحوار من جديد.. المبادرة اليمنية للتنفيذ : رفيق النتشة .١١
 ٨   وافقت على المبادرة اليمنية ولن تتردد في انجاحها"فتح: "أبو العينين .١٢
 ٨  "سرائيلإ" تنظمان مسيرات تدعو القمة لكسر الحصار وقطع العالقات مع "الجهاد" و"حماس" .١٣
  ٩  من التهويل حول تطوير الحركة صواريخ استراتيجية هو نوع "سرائيلإ"تقارير : البطش .١٤
 ٩   ال تتوقع فائدة من زيارة عباس لواشنطن"الشعبية" .١٥
 ٩  لقاء فلسطيني في القاهرة بعد انتهاء القمة العربية: منافذ عزا .١٦
 ٩  لحصار عن قطاع غزةألوية الناصر تطالب القادة العرب بالعمل على رفع ا .١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  ليفني تقود اتصاالت لتعديل المبادرة العربية .١٨
١٠   شعبية أولمرت في حضيض غير مسبوق لكن ائتالفه الحاكم ما زال مستقراً: استطالع .١٩
١٠   إسرائيلي سابق يطالب باجتياح غزة وليفني تحذر من حالة فوضىوزير .٢٠
١١   "المجازر األرمنية"الكنيست يقرر مناقشة  .٢١
١١  عربي أميناً عسكرياً لبيريز تعيين  .٢٢
١١  فشال التهدئة في غزة تتهم سورية بمحاوالت إ"إسرائيل" .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١١   غزةاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطالب القمة العربية بكسر حصار .٢٤
١٢  جمعية واعد تدعو قمة دمشق للتحرك من أجل وقف سحب الهوية من النواب المقدسيين .٢٥
١٢   عن غزة يطالبون بدور عربي لفك الحصار في رفحأطفال البرلمان الصغير .٢٦
١٢   في دمشق إلى القادة العرب الفلسطينيينحمام غزة يحمل رسائل األطفال .٢٧
١٢  يافافي احتجاجية مسيرة  و يحيون ذكرى يوم األرض٤٨فلسطينيو الـ .٢٨
١٣  إسرائيل تسعى لترحيل جماعي للفلسطينيين: الصانعطلب  .٢٩
١٣   صحفيين في مسيرة بلعين االسبوعية٧ مصاباً بينهم ١٧ .٣٠
١٣  مسيرتان ضد الجدار ومصادرة االرض في بلدة الخضر وقرية المعصرة .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٣٣:         العدد                  ٢٩/٣/٢٠٠٨سبت ال: التاريخ

١٤  قرب طولكرم ضد الجدار وبمناسبة يوم األرض مسيرة في بلدة دير الغصون .٣٢
١٤  الهشلموننورا   الفلسطينيةسيرةاالخطر الموت يهدد : محمد بركة .٣٣
١٤  ة اعتقال قاسيةاألسيرة المحررة جيهان دحادحة تتحّدث عن تجرب .٣٤
١٤  األقصىالمسجد حفريات إسرائيلية واسعة أسفل الكشف عن  .٣٥
١٥  قاضي قضاة فلسطين يدعو الى قانون يجرم االساءة للديانات االلهية .٣٦
   

   :لبنان
١٥  مة في معالجة السالح الفلسطيني داخل المخيات يدعو سوريا للمساهالسنيورة .٣٧
١٥   وحزب اهللا"إسرائيل"تحذيرات من حرب جديدة بين  .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٥  سياسيون عرب يطالبون بدعم المقاومة في لبنان وفلسطين: مؤتمر القاهرة الدولي .٣٩
١٦  منظمات مدنية تدعو القادة العرب الى وضع حد لحصار غزة .٤٠
١٦  علينا إقناع واشنطن بأهمية الحوار مع حماس: وزير خارجية اليمن .٤١
   

   :دولي
١٦   االتحاد االوروبي سيستمر في عدم الحوار مع حماس: سوالنا .٤٢
١٦  الخارجية الفرنسية تؤيد المبادرات العربية للمصالحة بين حماس وفتح .٤٣
١٧  رايس تجمع غدا باراك وفياض إلعطاء دفعة جديدة لتفاهمات أنابوليس .٤٤
١٧  "   رائيلإس"جدل في فرنسا بشأن إقالة حاكم إداري انتقد  .٤٥

   
    :حوارات ومقاالت

١٧  ما حدث بعد ذلك كان بتوجيه من دحالنوواشنطن حاولت اإلطاحة بحماس : سيجمان .٤٦
٢٠  عدنان أبو عامر... الضربة وليس الصفقة.. "إسرائيل"حماس و .٤٧
٢٣  مأمون الحسيني... !صناعة الحقائق فوق الخطوط الحمر: قدستهويد ال .٤٨
٢٥  نقوال ناصر... القمة العربية منحازة... في االنقسام الفلسطيني  .٤٩
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  برفع الحصاريطالب وهنية يدعو القادة العرب إلى دعم المصالحة الفلسطينية  .١

دعا رئيس الـوزراء الفلـسطيني      : )آي.بي.يو(نقالً عن وكالة     ٢٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
 تشكيل لجنة متابعة للمصالحة الوطنية على قاعدة اتفاق مكة          إلى القادة العرب    أمس هنية   إسماعيلالمقال  

وقال فـي    .دة الحوار بين فتح وحماس    وإعالن القاهرة، مطالبا بدعم الجهود اليمنية والعربية من أجل عو         
 أن من واجبنا    أنإننا ندرك   "كلمة تلفزيونية وجهها للقادة العرب قبيل القمة المزمع عقدها اليوم في دمشق             

، معتبرا أن المبـادرة     "نعالج األزمة الداخلية الفلسطينية، ولكن نحتاج للدعم من قبلكم من أجل المصالحة           
 أن الدول العربية اتخذت قرارا بكـسر الحـصار          إلىوأشار   .ء الحوار اليمنية شكلت أرضية خصبة لبد    

المفروض على قطاع غزة، ولكن هذا القرار لم ينفذ على األرض حتى اآلن، معربا عن أمله في أن تقف                   
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" اإلسـرائيلية " تشكيل لجنة متابعة لالنتهاكات     إلىودعا   .القمة العربية وقفة جادة ومسؤولة لكسر الحصار      
ومقاومتهم، والتمـسك بحـق     " الفلسطينيين" دعم   إلىكما دعا القادة العرب      . الشعب الفلسطيني  ضد أبناء 

 أي ديارهم وذويهم، مؤكدا أن الشعب الفلـسطيني يـرفض           إلىالعودة لالجئين وإيجاد حل لهم وعودتهم       
يـع  مشروع يتعارض مع تطلعاته الوطنية في الحرية وحقوقه األساسية في عودة الالجئين وخـروج جم              

 ". وحماية القدس، ووقف االستيطاناألسرى
إن معيـار  "قال إسـماعيل هنيـة   : ألفت حدادنقالً عن مراسلتها  ٢٨/٣/٢٠٠٨ ٤٨عربوأضاف موقع  

نجاح أو فشل القمة العربية هو مدى تعاملها مع رفع الحصار عن قطاع غزة وتخفيـف المعانـاة عـن                    
  ."القدسالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وحماية مدينة 

 لكل متطلبـات    ة حماس متلفز جاهزية حرك  ال ههنيه أكد في خطاب   أن   ٢٩/٣/٢٠٠٨ وكالة سما    وأضافت
الوحدة الفلسطينية والمعالجة المشتركة لكل األسباب لحل الخالف، الفتاً إلى وجـود تـدخالت أمريكيـة                

  .وإسرائيلية الشأن الفلسطيني، وتضع فيتو على كل جهود الحوارات
لوزراء المقال في كلمته أن الموقف الفلسطيني سوف يتعامل بجدية مع تهدئة شاملة ومتبادلة              وأكد رئيس ا  

ومتزامنة مع االحتالل اإلسرائيلي مقابل رفع الحصار وفتح المعابر، معلناً دعمه للتحركات التي تجريها              
 ورفض التعـاطي    كما دعا إلى دعم الموقف الفلسطيني بالتمسك بالثوابت        .مصر والتي تتولى هذا الملف    

مع مشاريع تصفية القضية، عبر التمسك بحق عودة الالجئين مهما كانت المبررات والضغوطات ورفض              
فلسطين واألقصى أمانة في أعناقكم، وسوف تسألون عنها يوم القيامـة، كمـا             :" وقال .التهجير والتوطين 

نصر القدس وأهلهـا، وهـل مـن        يوجد آالف من أبنائنا في األسر هي مسئوليتكم أيضاً، فهل من وقفة ت            
  ".قرارات تضع حداً لهذا الظلم الذي يتعرض له األسرى

وطالب هنيه الزعماء العرب إلى تقييم ما يسمى بمسيرة التـسوية، والوقـوف علـى حقيقـة الموقـف                   
 مـره، واإلعتـداءات التـي       ١١اإلسرائيلي وخاصة بعد مؤتمر أنابوليس، في ظل زيـادة االسـتيطان            

باالضافة إلى تأكيد أولمرت على مواصلة االستيطان، وارتفاع عدد الحواجز فـي             .مئة بال ٣٠٠تجاوزت
فاألمر بحاجة إلى تقييم مسؤول وجدي حتى ال يبقى العرب في           :"  حاجزاً، وقال  ٦٠٠الضفة إلى أكثر من     

  ".موقع المتلقي
تح األبواب العربيـة    وختم حديثه بدعوتهم إلى إيجاد حل عربي وانساني لقضية الالجئين في العراق، وف            

ئة يأمامهم، إلى حين التوصل إلى حل سياسي يعيدهم إلى وطنهم، كما دعـاهم للتنديـد بالرسـوم المـس                  
  . للرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
  اإلسرائيليين تتفاوض سراً مع فلسطينيةشخصية  .٢

غير القناة التي   كشفت مصادر دبلوماسية أن هناك شخصيات فلسطينية تفاوض اإلسرائيليين في           : رام اهللا 
يسير فيها رئيس الطاقم التفاوضي للسلطة أحمد قريع مشكلةً بذلك قناة سرية نشطة مدعومة من القيادتين                

وحـسب المـصادر ذاتهـا فـإن         . مشيرةً إلى أنه لالستهالك اإلعالمي ليس إال       ،اإلسرائيلية واألمريكية 
وبتـشجيع مـن قيـادات أمريكيـة        شخصية فلسطينية رسمية أعدت بالمشاركة مع شخصية إسـرائيلية          

وإسرائيلية وثيقة لحل الصراع عبر إقامة دولة فلسطينية بحدود قابلة للتفاوض على مدى عشرين عامـاً                
وحل مسألة الالجئين استناداً إلى وثيقة جنيف، وتسريع عملية التوطين لالجئين وتأجيل المسائل األخرى              

ادر ذاتها إلى أن الشخصيات المرتبطة بهـذه الخطـة          وأشارت المص . الرئيسية إلى سنوات طويلة قادمة    
نجحت في إبعاد أحمد قريع عن المشاركة في اللقاء الذي عقد األحد الماضي في رام اهللا بـين الـرئيس                    

  . الفلسطيني محمود عباس ونائب الرئيس األمريكي ديك تشيني
  ٢٩/٣/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
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  غاضب لفتح ملف الفسادعباس : "ةالكويتي الجريدة" .٣
ـ   :  سمية درويش  -غزة   ، بأن الرئيس عباس دعا إلـى  "الجريدة"أفادت مصادر فلسطينية حسنة االطالع ل

من جراء فتح ملفات الفساد في      " غضبه واستيائه "، للتعبير عن    "فتح"اجتماع عاجل للجنة المركزية لحركة      
ووفقا للمصادر ذاتهـا، فقـد طلـب         .السلطة في وقت تواجه حركة فتح هجمة شرسة من حركة حماس          

 مبرر لحمـاس    وإعطاء المجال   إفساح، لعدم   اإلعالمعباس، إغالق ملف الفساد وعدم تناوله عبر وسائل         
وترى المصادر المسؤولة التي اشترطت عدم ذكـر         .في التمادي باغتصابها قطاع غزة، حسب تعبيرها      

ـ       ة جهات متنفذ  أناسمها،   ، في محاولة منها لقلب الطاولة على       "الفضائح" في فتح تقف خلف ما وصفتها ب
  ".العجائز" اللجنة المركزية التي تطلق عليها لقب مجموعة من أعضاء

  ٢٩/٣/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  ورسام كارتونها حكم قضائي مستقل ال عالقة له بالسياسة" األيام"الحكم على : النونو .٤

ورسـام  " األيـام " الحكم القضائي الصادر بحق صـحيفة         المقالة أن يكون   الفلسطينيةحكومة  ال نفت   :غزة
كاريكاتيرها بهاء البخاري أي بعد سياسي، وأكدت أن األمر يتعلق بحكم قضائي بحت تم التوصل إليـه                 

وأوضـح   .نفـسها " األيـام "بعد مدة طويلة من المرافعات القانونية التي حضرت بعض جلساتها صحيفة            
ـ    حكومة الطاهر النو  الالمتحدث باسم    أن القضية التي رفعت ضد     " قدس برس "نو في تصريحات خاصة ل

التـي  " األيـام "الذي جرى هو أن صحيفة      : "لم تكن ذات بعد سياسي على اإلطالق، وقال       " األيام"صحيفة  
تصدر في رام اهللا نشرت رسما كارتونيا تضمن إساءة مهينة لسنة نبوية متمثلة في اللحيـة، وأظهرتهـا                  

ا أهانت المجلس التشريعي إثر انعقاده نهاية العام الماضي بعد أن تمكن النـواب              على شكل خنجر، ثم أنه    
من الحصول على توكيالت من النواب األسرى، بإظهارهم بلحى على شكل خنجر، وأضاف إليها تعبيرا               
مكتوبا عن الالشرعية، وقد رفض المجلس التشريعي هذه اإلهانة ورفعوا قضية ضد الصحيفة وتابعهـا               

  .، على حد تعبيره"وحكم فيها، وقد حضرت صحيفة األيام بعض جلساتهاالقضاء 
  ٢٨/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
  قراءة نقدية للعالقة بين الشعبين ":إعالن فلسطين في لبنان"ورشة  .٥

 الفلسطيني ورشة عمل تم خاللهـا قـراءة         -نظّمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ولجنة الحوار اللبناني        
قراءة نقدية وتحليلية، ومناقشة العالقات بين الشعبين اللبنـاني والفلـسطيني،           " إعالن فلسطين في لبنان   "

شارك في الورشة مجموعة من المثقفـين واألكـاديميين          .ومستقبل هذه العالقات في ضوء هذا اإلعالن      
بـل سـنة    العالقات اللبنانية الفلسطينية ق   : والكتّاب اللبنانيين والفلسطينيين الذين تناولوا أربعة محاور هي       

  .، مرحل الحرب اللبنانية، والمرحلة الراهنة، ومستقبل العالقات بين البلدين١٩٧٠
وعرض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية هشام نشابة في كلمته تاريخ المؤسسة وغايتها،              

وني،  الصهي -والجهد الذي بذلته لتأسيس وعي تاريخي في شأن قضية فلسطين ومسألة الصراع العربي              
" إعالن بيروت " الفلسطيني كلمة قارن فيها بين       -ثم ألقى السفير خليل مكاوي رئيس لجنة الحوار اللبناني          

، ٢٠٠٨الذي صـدر فـي      " إعالن فلسطين "، و ٢٠٠٥الذي أصدرته مجموعة من المثقفين اللبنانيين في        
وأكد أن  .  من تشوهات الحرب   ورأى في صدور اإلعالنيين محاولة لترميم الذاكرتين اللبنانية والفلسطينية        

االعتـراف بـسيادة    : " الفلسطينية يجب أن تقوم على أربعة ثوابت هي        -إعادة تأسيس العالقات اللبنانية     
لبنان واستقالله، دعم حقوق الفلسطيني في لبنان وال سيما حق العودة، تأمين حياة كريمة لالجئـين فـي                  

  ".ؤول عن قضية الالجئينلبنان، التشديد على أن المجتمع الدولي هو المس
 - اللبنانيـة، وللتعـاون اللبنـاني        -ثم تحدث عباس زكي وقدم شرحاً وافياً لمسار العالقات الفلسطينية           

وأكد أن الفلسطينيين في لبنان هـم ضـيوف          .الفلسطيني خصوصاً إبان أحداث مخيم نهر البارد وبعدها       
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 من األعباء وقدم الكثير من التـضحيات، وأن لـيس           قتون حلّوا قسراً في هذا البلد الذي تحمل الكثير        ؤم
للفلسطينيين أي مشروع سياسي أو أمني فيه، وكل ما يتطلعون إليه هو حياة كريمة بانتظار حق العـودة                  

  ".١٩٤بموجب القرار 
وتناوب على إدارة الندوة كل من محمود سويد وأحمد خليفة، وتولى نبيل الدجاني تقديم ورقـة المحـور                  

ا أعد ورقة المحور الثاني هالل خشان، أما المحور الثالث فقد أعد ورقته خليل هنـدي، أمـا                  كم .األول
  .الورقة الرابعة فأعدها انطوان مسرة

  ٢٩/٣/٢٠٠٨المستقبل 
  
   عنصر من القسام تلقوا تدريبات على تطوير مدى الصواريخ عادوا إلى غزة ٢٠٠: هآرتس .٦

 نقال عن مصدر فلسطيني ان ناشطين من حركة         أمس "سهآرت"قالت صحيفة    : زهير اندراوس  -الناصرة  
حماس، ممن أجروا تدريبات في ايران مؤخرا، قد عادوا الى قطاع غزة وهم يحملون مخططات مفصلة                

  .الطالة مدى الصواريخ الموجودة بحوزة حركة حماس
 المـستوى   ونقال مراسال الصحيفة عاموس هارئيل وافي ايسخاروف عن مسؤول فلسطيني أكدا أنه رفيع            

قوله ان ناشطين في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قاموا بتهريب خطط وبيانات مفصلة،               
تهدف الى مساعدة عناصر الحركة في قطاع غزة على انتاج صواريخ ذات مدى يتيح لها ضرب أهداف                 

  .في مناطق بعيدة نسبيا
 في تقدير المدى الدقيق لهذه الصواريخ الجديدة،        وزادت الصحيفة قائلة ان السلطة الفلسطينية تجد صعوبة       

والتي هي في مرحلة التطوير اآلن، اال أن تقديراتهم تشير الى ان الهدف هو ضرب مـستوطنات تقـع                   
  .شمال مدينة عسقالن

وقال المسؤول الفلسطيني أيضا ان المخططات بشأن الصواريخ قد تم نقلها الى قطاع غزة بعـد اسـقاط                  
وبحسبه فقد عـاد    . ينايرالماضي/ على محور فيالديلفي في رفح، في نهاية كانون الثاني        السياج الحدودي   

 عنصر من عناصر حركة حماس، والذين تلقوا تـدريبات بارشـاد            ٢٠٠الى قطاع غزة في تلك الفترة       
  .ايراني في ايران وفي البقاع وفي المخيمات في سورية

شكل مشترك لعناصر حماس وحزب اهللا، وتستند الى        وأضاف ان التدريبات التي تجري في ايران تأتي ب        
وتابع المصدر الفلسطيني انه الى جانب الخبراء في انتاج الصواريخ، فقد عاد الى             . نفس النظرية القتالية  

قطاع غزة عناصر تلقوا تدريبات تتصل بالتكتيك العسكري وحرب العصابات، مع التأكيد على مجـاالت               
دة للدبابات، وزرع عبوات ناسفة ونشر المنظومات الدفاعية، ولفت الى          معينة، مثل تفعيل صواريخ مضا    

  .أن عددا من هؤالء الناشطين قد تدرب في سورية ولبنان
  ٢٩/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ليس سرا إننا نطور الصواريخ وهذا حق ال ننفيه وال دور إليران فيه: "القسامكتائب " .٧

ليس سرا " "الشرق االوسط"لناطق الرسمي باسم كتائب القسام لـقال أبو عبيدة، ا:  كفاح زبون- رام اهللا
ويرد ". اننا نطور كل وسائلنا القتالية، بما فيها الصواريخ، وغيرها، هذا من حقنا، وال ننفيه وال نخاف

ابو عبيدة بذلك على اتهامات وتقارير اسرائيلية قالت ان حماس تطور مدى صواريخها بدعم ايراني، 
". كل تطوير سالحنا يجري في قطاع غزة، ولسنا تابعين ألي جهة خارجية"بو عبيدة، قائال وهو ما نفاه ا

واعتبر ابو عبيدة أن القول إن إيران تدعم وتساعد على تطوير مدى الصواريخ في غزة، انما يهدف الى 
ير القدرات ويرى ابو عبيدة ان التركيز االسرائيلي على تطو. حشد تأييد دولي للعدوان القادم على غزة

القتالية في غزة، وربطها بإيران، يشكل مقدمة لعدوان جديد على القطاع، قد يبدأ بعد انتهاء القمة 
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خصوصا ان طائرات التجسس والرصد لم تغب عن سماء غزة مطلقا، في الوقت الذي تستمر "العربية، 
  ".فيه الحشودات على األرض

رسائلنا ستصل في الوقت المناسب، وسيعلم "بو عبيدة وحول مدى الصواريخ التي يجري تطويرها، قال ا
ويحتفظ ابو عبيدة كما قال بمفاجآت جديدة في جوالت ". االحتالل الى أين يمكن ان تصل هذه الصواريخ

  ". معركتنا مفتوحة، وفي كل مرحلة سيكون لدينا شيء جديد"وأضاف . قتال أخرى
  ٢٩/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  انتصاراً لإلرادة العربية في وجه التدخل األمريكي" قمة دمشق"د  تعّد انعقاوفصائلقوى  .٨

قال نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين،        :منتصر حمدان، رائد الفي   ،   غزة – رام اهللا 
قيس عبدالكريم، إن القمة الحالية عاشت منذ بدايات التحضير لها مجموعة من اإلشكاليات الناتجـة عـن       

محاور االقليمية والعربية والتدخالت األمريكية في المنطقة وحمالتها المتواصلة ضـد الـشقيقة             صراع ال 
لذلك فإن مجرد انعقاد القمة، يدلل على فشل كل الجهود االمريكية لمنع عقـدها ويكـشف                "وتابع  . سوريا

  ".عن حالة تصدع في المحاوالت الرامية الى المس ببنية الجامعة العربية
إن مجرد انعقادها يمثل انتصارا لـالرادة       "مكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل المجدالوي       عضو ال وقال  

العربية في ظل جهود امريكية ترمي الى منع الحالة العربية من التوحد وااللتقاء واالتفاق علـى الحـد                   
  ".االدنى

بب عـدم اكتمـال     مصطفى البرغوثي إن وضع القمة صعب بس      . وقال امين عام المبادرة الفلسطينية، د     
بناء عليه ال اعتقد انه يمكـن بنـاء         "وتابع  . المشاركة، الذي يعكس حالة انقسام محزنة في العالم العربي        

، مشددا على أهمية اتخاذ قرارات عربية واضحة للوقوف في وجه المخططات            "توقعات كبيرة على القمة   
  .المدعومة من الواليات المتحدة" االسرائيلية"

البرلمانية جهاد ابو زنيد، إنه رغم قلة التوقعات من انعقاد القمة في            " فتح"ت النائبة عن كتلة     من جانبها قال  
ظل محاوالت امريكية الفشالها، فإن القمة مطالبة بتشكيل لجنة طارئة لمتابعة ما تتعرض له مدينة القدس                

دسـية ببلـورة خطـة    من تهديد خطير، واعادة تفعيل عمل لجنة القدس وربط دورها مع المؤسسات المق          
فلسطينية مدعومة عربيا لمواجهة االستيطان في القدس ومصادرة االراضي، اضـافة الـى تخـصيص               

" اسـرائيلية "صندوق عربي لشراء المنازل الفلسطينية المعروضة للبيع وقطع الطريق على اية جهـات              
  .تسعى لشراء تلك المنازل

  ٢٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   ى يقين بأن الحدود والسدود والحواجز لن تحجب صوت المقاومة أنا عل :محمد نزال .٩
محمـد نـزال الـذي منعتـه        " حماس"وجه عضو المكتب السياسي لحركة       : غريب الدماطي  -القاهرة  

السلطات المصرية من المشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي السادس لمواجهة الهيمنة الصهيونية األمريكية             
 رسالة إلى المؤتمر أكد فيها أنه على يقين بأن الحدود والسدود والحواجز لن              ،ولالذي بدأ أعماله أمس األ    

تحجب صوت المقاومة والممانعة، الفتا إلى أن تلك الممارسات السلبية تزيد الشعوب العربية التفافا حول               
  .المقاومة

  ٢٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   ات في لبنانعتصامافصائل منظمة التحرير تنظم  :بمناسبة يوم األرض .١٠

أقامت الجبهة الديموقراطيه في منطقة صيدا، ولجان حق العودة والمنظمات الشعبية، اعتصاما في             : صيدا
ـ      تخللته كلمات لعضو قيـادة     .  ليوم االرض وانعقاد القمة العربيه     ٦٠مخيم عين الحلوة لمناسبة الذكرى ال
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وألقى كلمة القـوى    . المركزيه خالد يونس  الديموقراطية في عين الحلوة عاصف موسى، وعضو لجنتها         
وكلمة منظمة  . الوطنية واالسالمية اللبنانيه عضو المكتب السياسي للتنظيم الشعبي الناصري محمد ظاهر          

كما القى محمد موعد كلمة اللجان الشعبية الفلسطينية في منظمة          . التحرير الفلسطينية القاها عبد اهللا الدنان     
نظمت فصائل منظة التحرير احتفاال لمناسبة يوم االرض في         ") السفير("ي بعلبك   وف . التحرير الفلسطينية 

مخيم الجليل، تحدث فيه باسم منظة التحرير عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية عبد اهللا كامـل                
الى وقف المفاوضات بصيغتها الراهنة، الن ال مفاوضات تحت سيف االحـتالل والمجـازر              "الذي دعا   

  ". ستيطانواال
  ٢٩/٣/٢٠٠٨السفير 

  
  وليست للحوار من جديد.. المبادرة اليمنية للتنفيذ : رفيق النتشة .١١

 قال رفيق النتشه، رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح، انه تم االتفـاق بـصورة        :جهاد القواسمي -الخليل
وأشـار   .ى البدء بالتنفيـذ   علنية محددة على تبني المبادرة اليمنية بكل بنودها جملة واحدة وتم االتفاق عل            

النتشه في حديث للقدس أن ما أعلنه رئيس كتلة فتح عزام األحمد لم يلق قبوال من الرئاسة بسبب الحديث                   
عن إطار، والرئاسة وحركة فتح والسلطة والجميع يريد تنفيذ المبادرة وليس الحديث عن ما حصل حولها                

لدخول في متاهات ،منوها أننا نعتمـد المبـادرة اليمنيـة      وقبلها وتعديلها وغير ذلك، مما يؤدي بالنتيجة ا       
  .كأساس لبدء الحوار لتنفيذ هذه البنود المتفق عليها، إال إذا كان هناك من يرفضها وذلك موضوع آخر

  ٢٩/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  وافقت على المبادرة اليمنية ولن تتردد في انجاحها" فتح: "أبو العينين .١٢

في لبنان سلطان ابو العينين، ان المقاومة لن تتخلى عن سالحها حتـى اقامـة               " فتح"أكد امين سر حركة     
واعتبر ان الفلسطينيين في لبنان هم      . ٤٨ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة الجئي اراضي العام       

منية وافقت على المبادرة الي   " فتح"واعلن ان   . ضيوف مكرهون وقد غدت قريبة ساعة العودة الى الوطن        
ولن نتردد في انجاحها، خصوصا في ظل الموقف العربي المشتت والمقسم، في حين يعمل البعض منـه                 

  . واعتبر ان البعض يعمل ليس الى توطين الفلسطينيين بل الى تهجيرهم. على اعتبار اسرائيل صديقة
  ٢٩/٣/٢٠٠٨السفير 

 
  "سرائيلإ"ع العالقات مع  تنظمان مسيرات تدعو القمة لكسر الحصار وقط"الجهاد" و"حماس" .١٣

خرج نشطاء من حركتي حماس والجهاد االسالمي ظهر الجمعة فـي مـسيرات             : أشرف الهور  -غزة  
حاشدة جابت شوارع مدينة غزة وشمالها، طالبت فيها القمة العربية التي سـتبدأ أعمالهـا الـسبت فـي                   

. طاع وتقدم الدعم للمقاومـة     الق ىالعاصمة السورية دمشق باتخاذ اجراءات تنهي الحصار المفروض عل        
ففي مدينة غزة خرج انصار حركة حماس بمسيرات جابت شوارع المدينة انطلقت مـن عـدة مـساجد                  
بالمدينة، وقال الدكتور خليل الحية القيادي في حركة حماس في كلمة له خالل المسيرة نطالـب القـادة                  

ر الحصار الصهيوني المفروض علـى      والزعماء العرب الذين سيجتمعون في القمة العربية بدمشق، بكس        
وطالب الحية العرب بانهاء الخالف الفلسطيني الداخلي الناشب بين حركتـي فـتح              .األراضي الفلسطينية 

كذلك نظمت حركة الجهاد االسالمي مسيرة اخرى في بلـدة         .وحماس من خالل احتضان اعالن صنعاء     
حوار الداخلي بـين حركتـي فـتح وحمـاس،          بيت الهيا شمال قطاع غزة، قالت انها تهدف الى دعم ال          

  . ولمطالبة القادة العرب برفع الحصار
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ودعا خالد البطش القيادي في الجهاد في كلمة وجهها للمشاركين عبر مكبرات الي ضـرورة ان تبـادر                  
  .حركتا فتح وحماس لحل الخالفات الناشبة بينهما، كون ان هذه الخالفات تضر بالمصلحة الفلسطينية

  ٢٩/٣/٢٠٠٨العربي القدس 
  
   حول تطوير الحركة صواريخ استراتيجية هو نوع من التهويل"سرائيلإ"تقارير : البطش .١٤

 في حـديث خـاص      أمسقال القيادي البارز في حركة الجهاد خالد البطش         :   زهير اندراوس   -الناصرة  
 حركة الجهـاد طـورت      أدلى به لصحيفة القدس العربي في هذا السياق، بالنسبة للتقارير االسرائيلية بأن           

صواريخ استراتيجية، فهذا نوع من التهويل، لكي يبرروا عمليات اجرام جديدة على الشعب الفلـسطيني،               
ولكن بغض النظر عن مدى هذه القذائف، اريد التأكيد على ان هذا ال عالقة به في االحتالل وفي الجرائم                   

  .التي يرتكبها
  ٢٩/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تتوقع فائدة من زيارة عباس لواشنطن ال "الشعبية" .١٥

إن زيـارة   : "قال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين            :االتحاد -غزة
الرئيس محمود عباس المقبلة إلى الواليات المتحدة بناء على دعوة الرئيس األميركي بـوش لـن تـأتي                  

لواليات المتحدة األميركية ما زالت ماضـية فـي         أن ا "وأضاف مزهر في تصريح أدلى به امس         ".بجديد
سياساتها المنحازة إلسرائيل، باعتبارها حليفاً استراتيجياً لها بالمنطقة، وحارسة لمصالحها فـي الـشرق              

سياسة الرهان علـى اإلدارة األميركيـة، والمفاوضـات         "ودعا مزهر إلى مراجعة ما وصفه        ".األوسط
 ".لسطيني سوى العدوان، والقتل، والحصار، وتجاهل حقوقه المـشروعة        العقيمة ألنها لم تجلب للشعب الف     

  ".أن البديل لهذه اللقاءات والزيارات هي الوحدة الوطنية الفلسطينية"ورأى مزهر 
 ٢٩/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  لقاء فلسطيني في القاهرة بعد انتهاء القمة العربية: منافذ عزا .١٦

في فلسطين، أن توجه القيـادة   " الجهاد"فذ عزام، القيادي البارز في حركة       رجح نا :  أماني سعيد  -رام اهللا   
المصرية الدعوة إلى الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع موسع في القاهرة بعد انتهاء القمة العربية التي               

ـ     .تنعقد على مدى اليومين المقبلين في دمشق       ، إنه خالل االتـصاالت     "الجريدة"وقال عزام، في حديث ل
السابقة مع القيادة المصرية، طرحت القاهرة مسألة عقد لقاء موسع للفصائل، لمناقشة عدد من القـضايا                

  ".حماس"و" الجهاد اإلسالمي"المهمة المطروحة على الساحة الفلسطينية، وقد القى هذا الطرح ترحيباً من 
  ٢٩/٣/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  على رفع الحصار عن قطاع غزةألوية الناصر تطالب القادة العرب بالعمل  .١٧

طالبت ألوية الناصر صالح الدين الذراع المسلح للجان المقاومة الـشعبية القـادة والحكـام               : ألفت حداد 
العرب المجتمعين في القمة العربية بالعمل على رفع الحصار الظالم المفروض علي قطاع غزة منذ أكثر                

 بمقاطعة دولة   ،قادة العرب  "،كما وناشدت في بيان لها     . كخطوة أولى لتبني المبادرة اليمنية     ، أشهر ٩من  
التـي  " صلي اهللا علية وسلم   " الدنمارك اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ردا على الرسوم المسيئة للرسول الكريم         

  ".صدرت في الصحف الدنماركية
  ٢٨/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   تقود اتصاالت لتعديل المبادرة العربيةليفني .١٨
كشفت مصادر إسرائيلية أن طواقم خاصة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، : يمغزة ـ ماهر إبراه

أوصت منذ أسبوعين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بمراجعة المبادرة العربية للسالم ومحاولة تحويلها 
 عربية مشتركة تكون أساساً للتفاوض بين العرب وإسرائيل حول الصراع -إلى مبادرة إسرائيلية 

ليفني بدأت اتصاالت في غاية السرية مع الدول المعتدلة في "وقالت المصادر إن  . اإلسرائيلي-يالفلسطين
المنطقة ال ترتبط بعالقات دبلوماسية مع تل أبيب لفتح قنوات من أجل إدخال بعض التعديالت على 

الكثير من مبادرة السالم العربية، ومن ثم يتم طرحها خارج إطار القمم العربية، خاصةً وأن هناك 
وذكرت المصادر أن ليفني  ".التطورات التي حدثت خالل الفترة الماضية، أي منذ إعالن المبادرة العربية

أوفدت مبعوثاً للقاء مسؤول عربي في دولة معتدلة، وأن هذا اللقاء تم في العاصمة الباكستانية إسالم أباد، 
  .ترويج لهلدراسة اقتراح الوزيرة اإلسرائيلية، التي وضعت خطة لل

  ٢٩/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  شعبية أولمرت في حضيض غير مسبوق لكن ائتالفه الحاكم ما زال مستقراً: استطالع .١٩

أكد استطالع جديد للرأي نشرت نتائجه أمس أن شعبية اولمرت ما زالت فـي              : أسعد تلحمي  -الناصرة  
حكومي ما زال مـستقراً وال يبـدو فـي          حضيض لم يعرفه أي من أسالفه، لكن رغم ذلك فإن ائتالفه ال           

وتوقف  .األفق، على األقل حتى نهاية العام الحالي، ما يمكن ان يعرض هذا االئتالف إلى خطر السقوط                
معلقون في الشؤون السياسية عند هذه المفارقة محاولين تفسير نجاح اولمرت في البقاء في منصبه رغم                

حداث هزت إسـرائيل ورغـم أن الـسواد األعظـم مـن             ما حملته السنتان األخيرتان من تطورات وأ      
، كما كتب أحد المعلقين، ويرى أنه اسوأ رئيس حكومة في تـاريخ             "يحب أن يكره اولمرت   "اإلسرائيليين  
  .الدولة العبرية

 في المئة فقـط     ١وجاء اولمرت في المرتبة األخيرة على قائمة رؤساء الحكومة األفضل بحصوله على             
وجاء مناحيم بيغين الذي وقع على اتفاق السالم مع مصر، في المرتبة األولـى              . من أصوات المستطلعين  

 فـي   ٣٢(، تاله إسحق رابين الذي وقع على السالم مع األردن وعلى اتفاقـات اوسـلو                ) في المئة  ٣٤(
 ٣(فشمعون بيريز وبنيامين نتانياهو     )  في المئة  ٧(، فإسحق شامير    ) في المئة  ١٦(، فأرييل شارون    )المئة
  ). في المئة١(، وإيهود باراك وايهود أولمرت ) المئةفي

 في المئـة فقـط مـن        ١٣، فإن   "يديعوت  "لحساب صحيفة   " داحف"ووفقاً لالستطالع الذي أجراه معهد      
 فـي المئـة     ٢٠لرئاسة الحكومة حالياً، في مقابـل       " الشخصية األنسب "اإلسرائيليين يرون في اولمرت     

اليميني بنيـامين   " ليكود" في المئة رأوا في زعيم       ٣١ع ايهود باراك، و   وزير الدفا " العمل"اختاروا زعيم   
وتتغير هذه األرقام في حال حلت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني محـل            . نتانياهو األنسب للمنصب األرفع   

ورأى .  في المئة لبـاراك    ١٦ في المئة لنتانياهو، و    ٣٢ في المئة في مقابل      ٢٤أولمرت، إذ تحصل على     
 في  ٣٠ في المئة أكدوا فشله، و     ٥٩ئة فقط أن اولمرت نجح في أدائه كرئيس حكومة في مقابل             في الم  ١٠

  ".لم ينجح ولم يفشل"المئة يرون أنه 
  ٢٩/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  وزير إسرائيلي سابق يطالب باجتياح غزة وليفني تحذر من حالة فوضى .٢٠

المتطرف سـيلفان   " الليكود"ن حزب   دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق ع     :  عبدالقادر فارس  - غزة
فيما وصف عضو الكنيست    . شالوم جيش االحتالل الى اجتياح قطاع غزة في إطار عملية عسكرية شاملة           

" جاف"بأنه مجرد كالم     الحديث عن تفاوض الحكومة مع السلطة الفلسطينية      "شاس" نسيم زئيف من حركة     
تقديم مشروع قرار حول إحالة المسؤولية عـن الـضفة          مبيناً أن الحكومة لن تتمتع باألغلبية إذا أرادت         
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الغربية إلى السلطة الفلسطينية ولم ينف زئيف نبأ إجراء اتصاالت بين حزبي الليكود وشاس حول احتمال                
من جهتها حذرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من أن يأس الشعب اإلسـرائيلي             . تقديم موعد االنتخابات  

  .ي إلى حدوث فوضى وبلبلة وهو ما ال يمكن إلسرائيل التسليم بهمن السياسة من شأنه أن يؤد
  ٢٩/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "المجازر األرمنية"الكنيست يقرر مناقشة  .٢١

فـي  " المجازر األرمنية "الخميس على ادراج موضوع     " اإلسرائيلي"وافق الكنيست   : حسني محلي -أنقرة  
وجـاءت   ".مجـازر عرقيـة   " باعتبارها    على جدول أعماله بهدف مناقشة اتخاذ قرار       ١٩١٥تركيا عام   

الموافقة بناء على اقتراح حاييم أورون زعيم حزب ميريتز اليساري دون أي اعتراض من الحكومة التي                
ووصف سيمحون الموضوع بالمهم جداً بالنسبة للشعب        .مثلها في الجلسة وزير الزراعة شالوم سيمحون      

رفاً في هذه األزمة الـسياسية الحـساسة بـين تركيـا            ال تريد أن تكون ط    " إسرائيل"اليهودي، وقال إن    
  .وأرمينيا

  ٢٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  عربي أميناً عسكرياً لبيريزتعيين  .٢٢
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس إن الرئيس اإلسرائيلي شـمعون بيريـز ورئـيس األركـان        : يو بي أي  

ن، من مدينة دالية الكرمل، أمينـا عـسكريا         الجنرال غابي اشكنازي اتفقا على تعيين العقيد حسون حسو        
" األقليـات "وأوضحت اإلذاعة أن حسون هو أول ضابط من أبناء           . للرئيس خلفا للعميد شمعون حيفتس    

هذا المنصب مميز وخـاص، األمـر       "وقال  . لتعيينه" اعتزازه"وأعرب حسون عن    . يشغل هذا المنصب  
  ". جهزة األمنية، باإلضافة إلى جهات عامة أخرىالذي يلزمني بان اعمل على التنسيق بين جميع األ

  ٢٩/٣/٢٠٠٨السفير 
 
   تتهم سورية بمحاوالت إفشال التهدئة في غزة"إسرائيل" .٢٣

أمس عن مسؤولين في األجهزة األمنية والسياسية اإلسرائيلية،        " يديعوت  " نقلت صحيفة    - الغد -الناصرة
ة في مصر من أجل التوصل إلى تهدئـة فـي           مزاعمها بأن سورية تسعى إلى إفشال المفاوضات الجاري       

، تشير إلى ان سورية تفعل كل شيء من         "تقديرات األجهزة اإلسرائيلية  "وحسب ما جاء فإن      .قطاع غزة 
شأنه أن يبعد األنظار عن الحلبة اللبنانية، مع انعقاد القمة العربية في العاصمة دمشق، ولهذا فهي تسعى                 

الل محاوالت إفشال المفاوضات للتوصل إلى تهدئة أمنية بين الفصائل          إلى إثارة الساحة الفلسطينية من خ     
  .الفلسطينية وجيش االحتالل

  ٢٩/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   غزةاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطالب القمة العربية بكسر حصار .٢٤

المقرر عقـدها   طالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، القمة العربية           : ألفت حداد 
ودعـا خـالل     .غداً، باتخاذ قرارات جريئة لكسر الحصار عن قطاع غزة، وحماية الشعب الفلـسطيني            

قطاع واالطالع على الوضع المأساوي     المؤتمر صحفي، إلى تشكيل وفد رفيع المستوى من القمة لزيارة           
 مصرية خالصة، وإيجاد قوة     كما طالب بفتح معبر رفح بسيطرة فلسطينية       .فيها عقب انتهاء القمة مباشرة    
  .هعربية داعمة التخاذ قرار فتح

  ٢٨/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  جمعية واعد تدعو قمة دمشق للتحرك من أجل وقف سحب الهوية من النواب المقدسيين .٢٥
دعت جمعية واعد لألسرى والمحررين قمة دمشق إلى التحرك الجاد والفعال مـن أجـل تحريـر     : غزة

 بـسحب   "إسـرائيل " صابر أبو كرش قرار      هاووصف مدير  .ون اإلسرائيلية النواب الفلسطينيين في السج   
الجنسية من النواب المعتقلين بأنه قرار سياسي جائر بالدرجة األولى ويهدف إلى عـزل مدينـة القـدس             
المحتلة بشكل كامل عن باقي أرجاء الوطن الفلسطيني الواحد، كما يعد عملية تفريغ لمدينة القـدس مـن                  

وأكد على ضرورة تفعيل الجوانب الحقوقية والقانونية بشأن         . النواب المختطفين  يين تحديداً سكانها المقدس 
 القادة العرب الذين سيجتمعون في دمشق بالتحرك الفوري والعاجل للتـصدي            هذا القرار التعسفي داعياً   

   .لهذا القرار
  ٢٨/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
   عن غزةلفك الحصار يطالبون بدور عربي  في رفحطفال البرلمان الصغيرأ .٢٦

أطلق أطفال البرلمان الفلسطيني الصغير بمحافظة رفح، أمس، رسائل إلى القادة العرب المجتمعين             : رفح
في قمة دمشق، عبر بالونات تحمل أعالم الدول العربية، وذلك للمطالبة برفع الحـصار وإنقـاذ أطفـال                  

ف بربخ، مشرف عـام البرلمـان، أن        من جانبه أكد عبد الرؤو     و .فلسطين مما يتعرضون له من مجازر     
الفعالية ما هي إال رسالة تذكير للقادة العرب لمطالبتهم ببذل مزيد من الجهود مـن أجـل رفـع الظلـم                     

  .المجحف الواقع على الفلسطينيين
  ٢٩/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   في دمشق إلى القادة العرب الفلسطينيينحمام غزة يحمل رسائل األطفال .٢٧

طير عشرات األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة حماماً أبيض، حمل رسائلهم إلى            : ة شعبان  ميسر -غزة  
ول أ مـساء    هم تجمع خالل واوطالب. الزعماء العرب في دمشق، في محاولة جديدة إليقاظ الضمير العربي         

 مـن قاطنيـه خـالل    ٧مس على أنقاض وركام منزل آل عطا اهللا الذي سوي باألرض واستـشهد    أمن  
  .رقة اإلسرائيلية األخيرة، بحمايتهم من محارق االحتالل وإنقاذ الطفولة من الموتالمح

  ٢٩/٣/٢٠٠٨المستقبل 
  

  في يافااحتجاجية مسيرة  و يحيون ذكرى يوم األرض٤٨فلسطينيو الـ .٢٨
ـ يفلسطينيأن  : الناصرةمن   ٢٩/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت    أمس نـشاطات إحيـاء الـذكرى        وا بدأ ٤٨ ال

ـ  وشهدت يافا، مسيرة احتجاجية على مخطط إخالء من بقي من أهلها فـي              .م األرض  ليو ٣٢السنوية ال
حـذرت  هذه المدينة   كما أصدرت الجمعية العربية لحقوق اإلنسان تقريراً عن األوضاع في           . هذه المدينة 

ترانسفير الصامت الذي يتعرض له أهلها المتمثل أساساً في إصدار شركة إسرائيلية لإلسـكان              الفيه من   
طنها عائالت عربية في حي العجمي الـشهير، وهـي مـساكن صـادرتها              ق منزالً ت  ٤٩٧إخالء  بامر  أو

إسرائيل عند قيامها وسجلتها أمالك غائبين، ثم سمحت لعرب المدينة بالسكن فيها بإيجار شهري من دون                
 من اليهود   حي الذي بات منذ سنوات محط أنظار أغنياء       الوأكدت الجمعية أن     .أن يكون لهم حق بالملكية    

 .لقربه من البحر، وتحت غطاء تطوير يافا، يتعرض عملياً للتهويد من خالل حمل العرب على الرحيـل                
من جهتها، أكدت لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الداخل في بيان أصدرته فـي هـذه المناسـبة أن                   و

أن  مـضيفة    .ارهـا بعـد    في أوجها ولم تضع أوز     الوطنوجود في   الالذكرى هذا العام تحل فيما معارك       
اعتبـر  كمـا   . سياسة هدم البيوت العربية تتصاعد وتمتد أفقياً في جميع أماكن وجود العرب في الداخل             

ن ما يتعرض له فلسطينيو يافا وبدو النقب أقرب إلى التطهير العرقي، وما يرافق ذلك من تضييق                 أالبيان  
  . العربيةىقرالمدن والالحيز وإحكام الخناق على 
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وبموجب تقـدير    أنه   : من الناصرة   مراسلها زهير اندراوس  عن   ٢٩/٣/٢٠٠٨القدس العربي    فتوأضا
، ى بـدون مـأو    منفسهأ نسمة   ٣٠٠٠جد حوالي   يسفذا نفذت أوامر االخالء     إالسكان الفلسطينيين في يافا،     

  . نسمة١٦٣٠٠البالغ تعدادهم  من مجمل السكان الفلسطينيين القاطنين في المدينة ١٨%حوالي وهم 
ن الخطة المجنونة   أكد أ  جمال زحالقة     في الكنيست  النائبأن  : عمان من   ٢٩/٣/٢٠٠٨ الدستور   وذكرت

القضية ليست قضية ممتلكات    مضيفاً أن   زل في يافا لن تمر،      اللسلطة االسرائيلية والبلدية بهدم واخالء من     
  .بل هي قضية وجودية

 
  إسرائيل تسعى لترحيل جماعي للفلسطينيين: الصانعطلب  .٢٩

 يطرأ أي   دون أن  تأتي هذه السنة،      يوم األرض  ن ذكرى أفي الكنيست طلب الصانع،     النائب  قال   :رام اهللا 
. ٤٨تغيير جذري على الواقع المأساوي الذي تعيشه الجماهير الفلسطينية في األراضـي المحتلـة عـام               

 هناك  ، حيث أن  مغرافي عادت لتستهدف الوجود الفلسطيني فيما سمي الخطر الدي        "إسرائيل"مشيراً إلى أن    
 في هذا الـسياق عـدم     وأوضح  . أحزاب صهيونية حولت ذلك إلى برنامج سياسي يحظى بالتأيد الرسمي         

 إذا  ٤٨ على خطوة الترحيل الجماعي للفلسطينيين، من األراضي المحتلة عام           "إسرائيل" أن تقدم    هداستبعا
  .سنحت أي فرصة دولية لها بتنفيذ ذلك

 ٢٩/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  

   صحفيين في مسيرة بلعين االسبوعية ٧ مصاباً بينهم ١٧ .٣٠
مس مسيرة بلعـين    أهاجم العشرات من جنود االحتالل بعد صالة الجمعة         :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

 بالرصاص   مشاركاً ١٧االسبوعية التي أحيت الذكرى الثانية والثالثين ليوم األرض، ما أدى إلى إصابة             
اسـتخدم  ، بعـد أن      سبعة صحفيين، باإلضافة إلى إصابة العـشرات بحـاالت اختنـاق           المعدني، بينهم 

 وقد شارك في    .هاالمتظاهرون شناكل مربوطة بأحبال وقاموا بإلقائها على أسالك الجدار لتقطيعها وإزالت          
. يمجموعة من المتضامنين الدوليين، إضافة إلى عائلة المتضامنة االجنبية الراحلة راشيل كور           المسيرة  

رفع المتظاهرون اليافطات التي تعبر عن رفض األحتالل وأخرى تدعو إلى مقاطعة ليف ليفيـف               حيث  
من و .رجل األعمال اليهودي األميركي وصاحب أكبر محالت للمجوهرات الذي يدعم النشاط االستيطاني           

تـي يفرضـها     أن الظروف ال   دعا كريك كوري والد راشيل، إلى التضامن مع الفلسطينيين، مؤكداً         جهته  
هناك تضليل وخـداع    أن   "االحتالل تحول دون إقامة دولتهم بسبب الجدار واالستيطان والحواجز، مضيفاً         

  ".فهم يقولون ما ال يفعلون
  ٢٩/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
 مسيرتان ضد الجدار ومصادرة االرض في بلدة الخضر وقرية المعصرة .٣١

يرة مركزية نظمت لمناسبة يوم األرض في مس قوات االحتالل مسأ منعت : اسامة العيسة- بيت لحم
 على  في المسيرةكد المتحدثونقد أو .بلدة الخضر، من مواصلة سيرها إلى األراضي المهددة بالمصادرة

أهمية التصدي الجماهيري لمخططات االحتالل، التي لخصها خالد العزة الذي تحدث باسم اللجنة الشعبية 
 وحدة ٢٢٠٠ سيتم بناء حيث بين أنهضي في محافظة بيت لحم، لمجابهة االستيطان والدفاع عن األرا

 بناء إضافة إلى االف وحدة سكنية في قرية الولجة، ٧استيطانية في ضاحية بيت صفافا كما  سيتم بناء 
سيتم بناء ى، كما وحدة أخر ٣٠٧المصادقة على بناء و وحدة سكنية في مستوطنة جبل أبو غنيم ٣٦٥
ضافة الى  إخطار المواطنين في قريتي الجبعة ووادي إفرات االستيطانية أ  وحدة سكنية في مدينة٨٠

 ألف دونم من قرى الخضر وأم سلمونة ووادي ٢٢كثر من أومصادرة  . دونما٢٦٧ًفوكين، بمصادرة 
 ١١ منزال في الخضر، و١٤لى إخطار بهدم إضافة ، إرطاس لصالح بناء الجدارأالنيص والمعصرة و
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وبالتوازي مع مسيرة الخضر،  إلى ذلك . شتلة زيتون في خاليل اللوز١٥٠ا وقطع منزال في خربة زكري
نظمت مسيرة لمناسبة يوم األرض في قرية المعصرة، فرقتها قوات االحتالل بالقوة، واعتدى الجنود 

  .على المشاركين بالضرب
  ٢٩/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 بمناسبة يوم األرض قرب طولكرم ضد الجدار و مسيرة في بلدة دير الغصون .٣٢

مس، في مسيرة جماهيرية أ شارك عدد كبير من أهالي بلدة دير الغصون قرب طولكرم، :وفا - طولكرم
تصدى لهم جنود  وقد . يوم األرضىضد االستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري، ولمناسبة ذكر

 مما أدى إلى إصابة عدد من ،مطاطاالحتالل من خالل إطالق قنابل الغاز والعيارات المعدنية المغلفة بال
  .المواطنين بجراح طفيفة

  ٢٩/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
    

  الهشلموننورا   الفلسطينيةسيرةاالخطر الموت يهدد : محمد بركة .٣٣
ن خطر الموت بات يهدد حياة األسيرة المريـضة نـورا           أ في الكنيست محمد بركة،       النائب قال :رام اهللا 

بعث برسالة عاجلة إلى    وقد  . مفتوح عن الطعام بسبب تجديد اعتقالها اإلداري       نتيجة إضرابها ال   الهشلمون
 عن مصلحة السجون االسرائيلية، طالبه فيها       وزير األمن الداخلي االسرائيلي آفي ديختر، بصفته مسؤوالً       

 متساهحيث من الممكن أن     ،  تهاألسير في سجن هداريم بزيار    لشقيقها ا بالتدخل المباشر، من أجل السماح      
  . أيضاً أنه على استعداد إلقناعها بذلكمشيراً إلى في إقناعها بإنهاء اإلضراب، زيارته

 ٢٩/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  األسيرة المحررة جيهان دحادحة تتحّدث عن تجربة اعتقال قاسية  .٣٤

ية، التـي   وصفت األسيرة المحررة جيهان دحادحة من رام اهللا في الضفة الغرب           : أمين أبو وردة   -نابلس  
هناك أساليب مهينـة    وذكرت أن   .  شهراً خلف القضبان، تجربتها االعتقالية بالقاسية والمؤلمة       ١٦أمضت  

 بها قبيـل زيـارة بعـض        ونشعريمثل التفتيش العاري لألسيرات قبل أي زيارة، عدا عن اإلهانة التي            
تـأثيرات  ال ي هذا السياق إلـى    ولفتت ف . األسيرات اللواتي تكبلهن اإلدارة باألصفاد في األيدي واألرجل       

  .وجود أطفال مع أمهاتهم في السجن التي تنتج عن نفسيةالجتماعية والا
  ٢٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 األقصىالمسجد حفريات إسرائيلية واسعة أسفل الكشف عن  .٣٥

 واسعة  كشفت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية عن قيام المؤسسة اإلسرائيلية بحفريات:غزة
وتفريغ وإزالة أتربة بكميات كبيرة تصل إلى مئات األكواب يوميا، باإلضافة إلى تنفيذ إنشاءات بهدف 
بناء نفق أسفل المدرسة العمرية ضمن الفراغات البنائية األرضية الواقعة تحت الجدار الشمالي للمسجد 

ل حائط البراق وحتى شارع األقصى في المنطقة الواقعة أقصى مسار النفق الغربي الممتد من أسف
 جهات إسرائيلية تحاول أن تستولي على هناك أن موضحة .المجاهدين المحاذي للسور الشمالي للمسجد

  .بعض العقارات المقدسية في المنطقة ذاتها كمرحلة من مراحل تهويدها
  ٢٩/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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  يانات االلهية قاضي قضاة فلسطين يدعو الى قانون يجرم االساءة للد .٣٦
دعا قاضي قضاة فلسطين، تيسير التميمي، الى سن قانون دولي يجرم اإلساءة             : منتصر حمدان  -رام اهللا   

إلى جميع األديان اإللهية على السواء أو أي من رموزها المقدسة، ويالحق المتجرئين عليهـا، مطالبـاً                 
ناشـد القمـة     كمـا    .ات نصرة لدينه ولنبيه   العالم اإلسالمي بالتعبير عن رفضه وغضبه لمثل هذه اإلساء        

العربية اتخاذ موقف واضح تجاه حمالت اإلساءة إلى اإلسالم، ومواجهة المخططات اإلسرائيلية الراميـة              
  .إلى تهويد مدينة القدس وتدمير المسجد األقصى

 ٢٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ني داخل المخيات يدعو سوريا للمساهمة في معالجة السالح الفلسطيالسنيورة .٣٧

 رئيس الحكومة فؤاد دعا ،لى اللبنانيين والعرب والقمة العربية في دمشقإفي كلمة وجهها مساء امس 
إن : " قائالً سوريا الى المساهمة في معالجة السالح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها،السنيورة

السالح داخَل المخيمات الفلسطينية، اللبنانيين أجمعوا في مؤتمر الحوار الوطني على ضبِط األمن و
ولتحقيق ذلك، ونظراً لوجود فصائل . ئل الفلسطينية المسلَّحة خارجهاوإزالِة معسكرات ومراكز الفصا

مرتبطة بالسلطات السورية في تلك المعسكرات الحدودية وداخَل األراضي اللبنانية وفي بعض المخيمات 
الفلسطينية، فإن تجاوب السلطات السورية وتعاونَها إلزالة المعسكرات خارج المخيمات، وكذلك تعاونها 
في معالجة قضيِة السالِح وضبِطِه داخَل المخيمات الفلسطينية، هو أمر حيوي َألمن لبنان واستقراِرِه 

  . "وسالِمِه الداخلي
  ٢٩/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   وحزب اهللا" إسرائيل"تحذيرات من حرب جديدة بين .٣٨

ديدات بالرد والثأر لهجمات االخيرة والتهان أمس أنباء لأل) بأ(ذكرت وكالة :  )ترجمة (جوزيف حرب
 وحزب اهللا بالرغم من ان "سرائيل"قد وضعت الشرق االوسط على حافة احتمال نشوب حرب جديدة بين 
ان التكهنات بشأن ) أب( وقالت. مسؤولين في الجانبين ال يتوقعون حصول ذلك في المستقبل القريب

وقد ساهم انتشار . ملية القدسعكما ازدادت حدتها بعد ، الحرب قد انتعشت عقب اغتيال عماد مغنية
مدمرات حربية امريكية مؤخرا قبالة الشواطئ اللبنانية في ارتفاع حدة المخاوف من احتمال نشوب حرب 
جديدة بالرغم من ان واشنطن اعلنت انها ارسلت سفنها الحربية الى شرق المتوسط من اجل الحفاظ على 

 لم يكشفوا عن هوياتهم من ان حربا "سرائيليونا"وحذر مسؤولون دفاعيون . االستقرار في المنطقة
 . الغتيال مغنيةواسعة النطاق يمكن ان تنشب اذا حاول حزب اهللا االنتقام

  ٢٩/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  
  سياسيون عرب يطالبون بدعم المقاومة في لبنان وفلسطين: مؤتمر القاهرة الدولي .٣٩

،  لمواجهة الهيمنة الصهيونية األمريكية أمام مؤتمر القاهرة الدولي السادس: غريب الدماطي-القاهرة 
 األمريكية على ضرورة دعم -" اإلسرائيلية"شدد سياسيون مصريون وعرب معارضون للسياسات 

المقاومة في فلسطين والعراق وأفغانستان ولبنان والدول التي تقع أجزاء من أراضيها تحت االحتالل، 
 يهدف إلى السيطرة على منابع النفط في المنطقة  األمريكي الذي-" اإلسرائيلي"وانتقدوا المشروع 

وقال مهدي عاكف المرشد العام لجماعة اإلخوان  ،العربية وإخضاع شعوبها إلى سياسات التبعية
ستظل رافضة للسياسات العدوانية لإلدارة األمريكية، الفتا إلى أن ” الجماعة“المسلمين أمام المؤتمر إن 

  .العدوانية لشن المزيد من الحروب على حساب شعوب العالمأمريكا تسعى عبر تلك السياسات 
  ٢٩/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  منظمات مدنية تدعو القادة العرب الى وضع حد لحصار غزة .٤٠

إنهاء األزمات " منظمة مدنية عربية القادة المشاركين في قمة دمشق، الى العمل من أجل ٤٢دعا ممثلو 
وعن الوضع الفلسطيني، أفاد ". اصالح سياسي شامل"لشعوب العربية الى التي تعوق تطلعات ا" اإلنسانية

ونرى ان أولى خطوات حل هذه . تدهور تدهوراً غير مسبوق"البيان ان الموقف بعد مؤتمر انابوليس 
بصفتها الدولة القائمة باالحتالل، لوضع حد للحصار غير المشروع " إسرائيل"األزمة الضغط على 
ة الوطنية الفلسطينية كشرط أساسي لبلوغ حركة التحرير الفلسطينية هدفها في وكذلك تحقيق الوحد

  ".التحرر
  ٢٩/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
 علينا إقناع واشنطن بأهمية الحوار مع حماس: وزير خارجية اليمن .٤١

أكد وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي رغبة اليمن في تحويل مبادرتها :  سوسن ابوحسين- دمشق
االنقسام الفلسطيني الى مبادرة عربية، داعيا فتح وحماس للحوار باعتبار ذلك مصلحة فلسطينية لمعالجة 
 يرون بانه ال يمكن ان تستبعد حماس من اي ترتيبات الحالل ، مشيرا إلى أن األوروبينواسرائيلية

 بأهمية "اسرائيل"يركية ودورنا االن ان نقنع الواليات المتحدة االم" وتابع .السالم واقامة الدولة الفلسطينية
واكد ".  سالما حقيقيا"اسرائيل" ومصلحة السالم اذا ارادت "اسرائيل"الحوار مع حماس، وانه من مصلحة 

القربي على اهمية بذل جهد عربي مع اميركا والرباعية الدولية للتأكيد بان االنقسام الفلسطيني لن يحل 
  .قضية او يؤدي الى سالم

  ٢٩/٣/٢٠٠٨ الشرق األوسط 
  
   االتحاد االوروبي سيستمر في عدم الحوار مع حماس: سوالنا .٤٢

صرح الممثل االعلى لسياسة االتحاد االوروبي الخارجية خافيير سوالنا، الجمعـة،           :  وكاالت –سلوفينيا  
بان السياسة االوروبية المتمثلة في رفض اجراء اي اتصال مع حركة حماس، المدرجـة علـى قائمـة                  

وقال سوالنا، اثر نقاش حول الشرق االوسط مـع         . االرهابية، لم يطرا عليها اي تغيير     االتحاد للمنظمات   
ما نفعله هو التحـدث     . ليس لدينا اتصاالت مباشرة مع حماس     "وزراء خارجية دول االتحاد في سلوفينيا،       

". اسـرائيل "وخصوصا مع اصدقائنا المصريين الذين يقودون المفاوضات بين مختلف الحركـات ومـع         
  ".لم يطرا اي تغيير على موقف االتحاد االوروبي"اف سوالنا واض

  ٢٩/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   الفرنسية تؤيد المبادرات العربية للمصالحة بين حماس وفتحالخارجية .٤٣

ابدى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير تاييده للمبادرات التي اطلقتها بعض الدول العربية لتحقيـق               
 تسيطر على قطاع غزة وبين حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة              مصالحة بين حماس التي   

موقفي هو ان الفلسطينيين    . هناك مبادرة مصرية واخرى يمنية لنتركهما يتفاعالن      "وقال كوشنير   . الغربية
الحـوار  مؤكدا انه يدعم    " هم الذين يجب ان يقرروا اللحظة التي يتحدثون فيها فيما بينهم، سرا او عالنية             

هناك مفاوضات محتملة وربما بدات بالفعـل بـين         "واضاف كوشنير في مؤتمر صحافي      . بين الحركتين 
  ".اطراف النزاع انفسهم

  ٢٩/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
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   غدا باراك وفياض إلعطاء دفعة جديدة لتفاهمات أنابوليستجمعرايس  .٤٤
ان الزيارة الجديدة لوزيرة الخارجية     ، أمس،   "اسرائيل"أكدت مصادر سياسية في     :  نظير مجلي  -تل أبيب   

األميركية، كوندوليزا رايس، للمنطقة ستكون مختلفة عـن سـابقاتها وانهـا سـتتخذ طـابع التـوبيخ                  
وحسب المصادر ستعقد رايـس اجتماعـا       . والفلسطينيين بسبب عرقلة تفاهمات أنابوليس    " اسرائيليين"للـ

، ايهود باراك، من أجـل      "االسرائيلي"زير الدفاع   مشتركا بين رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض وو       
وقالت المصادر ان األجواء السائدة في واشنطن، تبدو ضبابية          .ترجمة تلك التفاهمات على أرض الواقع     

ويسود في البيت األبيض الشعور بـأن بـاراك شخـصيا           ". االسرائيلي"غاضبة، خصوصا على الطرف     
. از اتفاق مبادئ حول التسوية الدائمة قبيل نهاية الـسنة         يحاول اجهاض خطة الرئيس جورج بوش، الحر      

ويسعى لتأجيل الجهود من أجل االتفاق الشامل الى عهد الرئيس األميركي المقبل، وأنه أفصح عن خطته                
هذه خالل لقائه مع المرشح الجمهوري النتخابات الرئاسة جون ماكين، في القدس كرئيس قادم ورافقـه                

  . اسرائيل ليظهر له كم هي مشاكلها األمنية كبيرة وحساسةفي رحلة جوية فوق سماء
  ٢٩/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 "    إسرائيل" فرنسا بشأن إقالة حاكم إداري انتقد فيجدل  .٤٥

شجبت منظمات مدنية فرنسية قرار وزيرة الداخلية ميشيل إليو ماري إقالـة            :  عبد اهللا بن علي    -باريس  
فـي األراضـي    " إسـرائيل " سانت غرب فرنسا، بسبب انتقاده سياسة        برونو غيغ الحاكم اإلداري لبلدية    

إن األهم فـي هـذه القـضية لـيس مـصيري            "وفي لقاء مع الجزيرة نت قال غيغ        . الفلسطينية المحتلة 
الشخصي، وإنما مصير إحدى مرتكزات الجمهورية الفرنسية، أي حرية التعبير، هذا المبدأ األساسي في              

   ".علق األمر بنقد سياسة إسرائيلديمقراطيتنا يعطل كلما ت
  ٢٨/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  ما حدث بعد ذلك كان بتوجيه من دحالن وواشنطن حاولت اإلطاحة بحماس: سيجمان .٤٦

 Bernardحوار أجـراه معـه برنـارد غويرتزمـان     في " Henry Siegman" هنري سيجمان ىير
Gwertzman    السالم بين الجـانبين الفلـسطيني        أنه لن تنجح مفاوضات    ، من مجلس العالقات الخارجية 

ويضيف أن الفرضية األمريكية واإلسرائيلية     . واإلسرائيلي بدون إدماج حركة حماس في تلك المفاوضات       
بعزل حماس وعدم الحوار معها سيفضي إلى عملية سالم ناجحة بين الطرفين اإلسرائيلي والفلـسطيني،               

ه ال يمكن تحقيق أي تقدم في عملية الـسالم بـين            وأن هذا لن يتحقق ألن    . فرضية خيالية ليست صحيحة   
 وفيمـا يلـي نـص       ،الفلسطينيين واإلسرائيليين بدون حماس؛ باعتبارها فاعل له وزنه وتأثيره فلسطينياً         

  : المقابلة
مع استمرار القتال بين حماس وإسرائيل، ومع وفاة أكثر مـن مائـة مـن الفلـسطينيين والقليـل مـن                     

هل تعتقد أن الطرق الدبلوماسية من أجل الوصول إلى وقف إطالق           . يع الماضية اإلسرائيليين خالل األساب  
النار من الممكن أن تفضي إلى محادثات سالم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس                

  زعيم فتح؟
لدمج حماس  ال أعتقد أن المحادثات اإلسرائيلية الفلسطينية ممكن أن تفضي إلى شيء بدون إيجاد طريقة               

ـ التي تشكل حكومة تمثل نصف الشعب الفلسطيني ـ في تلك المحادثات، حيـث ال يمكـن أن تحقـق     
فالفرضـية األمريكيـة    . سالماً مع نصف الشعب وأن تكون في حالة قتال وصراع مع النصف األخـر             

سوف تفـضي   واإلسرائيلية بأن عزل حماس من أي محادثات سالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي             
والسؤال هو هـل يمكـن إقنـاع        . إلى سالم حقيقي فرضية خيالية، وال يمكن تطبيقها على أرض الواقع          
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هل ستـشارك    و الحكومتين اإلسرائيلية واألمريكية بالسماح لحركة حماس بالمشاركة في عملية السالم ؟          
  حماس إذا سمح لها؟

، بناءاً على اتفاق مكة     ٢٠٠٧طنية في مطلع عام     حسنا دعنا نرجع إلى الوراء قليالً، بعد تشكيل حكومة و         
برعاية السعودية، وحتى قبل ذلك، عندما كانت هناك محادثات بين حركتي فتح وحماس حـول إمكانيـة                 
تشكيل مثل تلك الحكومة، أوضحت حماس أنه على الرغم من أنها لن تشارك في مثل تلك الجلـسات إال                   

ن هذا القبيل، أو على عباس كـرئيس للـسلطة الفلـسطينية            أنها لم تكن تعترض على إجراء محادثات م       
لذا لم يكن هناك عائقاً لعملية السالم أن تمضي قدماً، وخـصوصاً            . وحركة فتح، وإجراء تلك المفاوضات    

منذ أن التزمت حماس بطرح أي اتفاق يحقق مع إسرائيل لالستفتاء العام، كما التزمت حماس بنتائج هذا                 
نه ال يمكن تحقيق تقدم في محادثات سالم طالما حماس في الحكومة فرضـية غيـر                ففرضية أ . االستفتاء
  .صحيحة

القائل أن الواليات المتحدة خططت ) Vanity Fair" (فانيتي فير"هل أنت مع التحليل الذي جاء في مجلة 
ـ  ىمع حركة فتح إلحداث انقالب في غزة، والتخلص من حماس، والذي أخفق مما أد               المواجهـات   ى إل

  ؟ )حماس وفتح(التصادم بين الحركتين و
وليس ". فانيتي فير "المرء ال يحتاج إلى مقاالت تحقيقيه للتوصل إلى تلك المقاربة التي خلصت إليها مجلة               
 العسكرية التابعة   ىسراً على اإلطالق أن الحكومة األمريكية أعلنت عن رغبتها منذ البداية في تدعيم القو             

مريكياً ليكون مسئوالً عن برنامج دعـم تلـك القـوي العـسكرية، وتـوفير               لعباس، فقد عينت جنراالً أ    
وقالت علناً أن الغرض من هذا البرنامج       . المخصصات المالية للتدريب والمعدات، وتسليح هؤالء األفراد      

تدعيم وتسليح تلك القوي لتكون أكثر قدرة على مواجهة حماس واإلطاحة بها من الحكومة وهذا لم يكـن                  
  .سراً
 أن الحكومة األمريكية قد أعلنت صراحة أنها تريد من حركة فتح إسقاط نظيرتها حماس مـن                 ىا لم أر  أن

   ؟الحكومة
مستـشار األمـن    " محمد دحـالن  "ما حدث بعد ذلك كان بتوجيه من        . نعم، إنهم أعلنوا عن ذلك صراحة     

حركة حمـاس، وخلـق     القومي للرئيس عباس حينذاك، فقد وجهت تعليمات لميليشيات فتح بالهجوم على            
حالة من الفوضى من شأنها السماح لقوات األمن التابعة لعباس من الدخول وإبداء الرغبة فـي الحفـاظ                  

  . على األمن بغزة، وتولي زمام الحكم
  متى اتخذ هذا القرار؟ 

انيتي وكما تقول مجلة ف. ٢٠٠٦القرار حسب المقالة ـ مقالة فانيتي فير ـ ُأخذ فوراً بعد انتخابات يناير   
. فير أعضاء من وزارة الخارجية األمريكية والبيت األبيض كانوا مصدومون من نتائج تلك االنتخابـات              

وفي هذا الوقت كانت حمـاس      . في حين خسرت فتح   ) انتخبت بأغلبية ساحقة  (فقد فازت حماس باألغلبية     
إن هذا  . ف ضد إسرائيل  فلم تطلق الصورايخ أو تدخل في عمليات العن       . تراقب إعالنها وقف إطالق النار    

ألن الكثير من الشعب الفلسطيني كان لدية انطباع أن تم اإلطاحة بحماس لشيء يتصل بمـنهج حمـاس                  
المتبني للعنف وهذا ليس صحيحاً، ففي هذا الوقت ُأتخذ القرار وكان هناك وقف إلطالق نار من جانـب                  

  .حركة حماس لمدة عام ونصف
ناف المحادثات بين عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمـرت،          بالنظر إلى الحالة الراهنة، واستئ    

  هل من شأنه هذا أن يفضي إلى شيء؟
أن المسئولين األمريكيين واإلسرائيليين ال يدركون ما يمكـن أن          : إنه لن يفضي إلى شيء لسببين، أولهما      

). ٢٠٠٠(ف االنتفاضة الثانية    إنهما يرونه على أنه قيادة معتدلة لمعارضته عن       . يوافق عليه محمود عباس   
. فهو دائما يقول إنها ليست الطريقة المثلي التي يستطيع من خاللها أن يحقق الفلسطينيون هدفهم القـومي                

ولكن هذا على وجه التحديد لمعارضته العنف، فهو ليس في وضع يسمح له ـ السيما وأنه على خـالف   
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فال توجد طريقة يحصل . يرة في الموقف الفلسطينيمع حركة حماس ـ تقديم أي نوع من التنازالت الكب 
وبـدون مـشاركة    . من خاللها اإلسرائيليون على موافقته على ما يرونه أنه أدني من الخطوط الحمراء            

حماس لن يستطيع عباس التوصل مع نظرائه اإلسرائيليين إلى اتفاق حول قـضية الالجئـين والقـدس،                 
، وتلك القضايا تشكل قضايا الحل الدائم والنهائي بـين الجـانبين            وبالتأكيد على تسوية المسائل الحدودية    

  . الفلسطيني واإلسرائيلي
فيتمثل كما رأينا خالل األسبوع أو األسبوعيين الماضيين أن الحركة تستطيع نسف أي             : أما السبب الثاني  

ف إلـى   وإذا رأت حماس أن هناك عملية جاريـة تهـد         . مفاوضات، بانخراطها في أي لحظة في العنف      
  .استبعادها وتهميشها وفي نهاية المطاف إسقاطها، فإنها لن تسمح بالمضي قدماً في مثل تلك العملية

والحكومة اإلسرائيلية ضعيفة إلى حد ما      . سوف تترك اإلدارة األمريكية البيت األبيض خالل عشرة أشهر        
. عامل والحوار مع حركة حماس    وكل من الواليات المتحدة وإسرائيل يرفض الت      . الئتالفها الحكومي الهش  

  كيف يتم التغلب على هذا؟ هل ننتظر حتى يأتي رئيس جديد؟ 
ليس هناك خيار، ولكن لننتظر رئيس جديد ألنه في الوقت الراهن بدون إيجاد حل للتعامل مـع حركـة                   

ا قيل  وعلى األقل هذا م   . لن يغير عقله أو منطلقاته    " جورج بوش "الرئيس  . حماس لن تنجح عملية السالم    
فهو على قناعة بأن حماس جزءاً من       . لي من المقربين إليه ومن يتصلون ويتحدثون معه في هذه المسألة          

وأن هؤالء ذو خلفية مماثلة لتلك التي يقوم عليها تنظيم القاعدة الـداعم والـداعي للجهـاد                 . محور الشر 
  . العالمي في كل أنحاء العالم، وتطبيق الخالف وما إلى ذلك

بشأن حركة حماس بعيدة عن الحقيقية، والحقيقة       " جورج بوش "األمر قناعات الرئيس األمريكي     في واقع   
. ، وهما على ذلـك منـذ نـشأتهما        )على طرفي نقيض  (أن حركة حماس وتنظيم القاعدة على خالف تام         

جـوع  تؤمن بالعودة والر  ) القاعدة(فهي  . القاعدة ال تؤمن بحركات التحرر الوطني ذات الطبيعة القومية        
فالقاعدة ترفض فكرة فلسطين القوميـة      . الديني إلى إقامة الخالفة اإلسالمية على كل األراضي اإلسالمية        

وحماس تبرأت ورفضت في أكثر من محفل خطابـات         . وما شابه ذلك، وأنها ليست متعاطفة مع حماس       
  . وتصريحات قادة التنظيم بخصوص الحركات الفلسطينية

هل تعتقد أن اإلسرائيليين يفضلون الحوار مع       . سرائيليون يعرفون حماس جيداً   ماذا عن اإلسرائيليين؟ اإل   
  حماس على الرغم من أنها ال تعترف بإسرائيل؟
العبرية أن نسبة كبيـرة مـن اإلسـرائيليين         ) Haaretz(حسناً يظهر استطالع للرأي بصحيفة هآرتس       

؛ ألنهم على قناعـة أنـه ال يمكـن          )سحما(يريدون حكوماتهم أن تتحاور مع حركة المقاومة اإلسالمية         
فقد أبلغني أشخاص على دراية ببواطن األمور بتل أبيـب أن رئـيس             . تحقيق سالم بدون حركة حماس    

وهـم  . الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت وعدد من أفراد حكوماته لديهم رغبة في التعامل مع الحركـة              
ل تلك الهدنة في إعادة تشكيل حكومـة وحـدة          يعدون للرد على مطالب حماس للدخول في هدنة واستغال        

وطنية تضم حركتي حماس وفتح، ولكن هناك رفض أمريكي صلب من الصعب التنازل عنه لشيء مـن                 
أي للحوار مع حركة حماس باعتبار أنها منظمـة إرهابيـة حـسب التـصنيف األمريكـي                 (هذا القبيل   
  ).والغربي

غيـر الـذي    ) توجه( هل أي من المرشحين يظهر سياسة        هل تتابع أي من الحمالت االنتخابية الحالية؟،      
  تتبعه اإلدارة الحالية؟ 

لم يقل أي من المرشحين شيء في هذا الصدد، إال بعض التـصريحات التـي ال تعبـر عـن مـوقفهم                      
وأنا ال أعرف ما هـو مـوقفهم        . المستقبلي، فهم يعبرون بكلمات عامة عن االلتزام الكامل بأمن إسرائيل         

  .ل وصولهم للبيت األبيض للتعامل مع تلك المشكلةالحقيقي حيا
بعض مستشاريهم ـ إذا ظل لهم تأثير بعد وصول المرشح إلى البيت األبيض ـ لديهم رؤى أقل تشدداً،   

والذي يعني تغيير الوضع كليـا فـي نهايـة          . وبالتأكيد مختلفة عن تلك التي يعتنقها بوش وأفراد إدارته        
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 القيادة اإلسرائيلية للدخول في محادثات مع حركة حماس، والتعامل مع           المطاف، ليس السماح بل تشجيع    
ولكن يجـب االنتظـار لحـين       . تصاعد العنف في غزة ليس بالقوة العسكرية ولكن بالطرق الدبلوماسية         

  .وصول قيادة جديدة إلى البيت األبيض
هم يتحاورون مع حماس    هل تعتقد أن المصريين قد ينجحوا في الوصول إلى هدنة في الوقت الراهن؟، ف             
  من أجل الوصول إلى تلك الهدنة، ويقومون بدور المفاوض البديل مع إسرائيل؟
ــ الـذي   " جلعاد شاليط"المصريون يلعبون دوراً ـ بدون نتائج مؤثرة ـ منذ أسر الجندي اإلسرائيلي   

ن الخيارات فهم يحاولون صياغة مجموعة م. أسرته جماعات مسلحة فلسطينية بغزة منذ عام ونصف ـ  
. وحتى اآلن لم تتوصل القاهرة إلى حل      . التي تمكن الفرقاء من الوصول إلى هدنة وإجراء تبادل األسري         

وأنه من الصعب القول أنهم قد يستطيعون الوصول إلى حل، والتقدم في المحادثات، السيما بعـد تعقـد                  
فاإلسرائيليون يريدون إغالقهـا    . األمور هناك بعد إضافة قضية الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة          

مرة ثانية كما كانت عليه من قبل، والذي يمثل صعوبة للحكومة المصرية؛ ألن الشعب المصري يري أن                 
وأنه من الـصعوبة    . حكومته متواطئة مع الحكومة اإلسرائيلية في تشديد الحصار على سكان قطاع غزة           

  .تُعرض بشكل كافيبمكان الوصول لحل فيما يتعلق بتلك القضية التي لم 
هل تعتقد  . يردد اإلسرائيليون حالياً أن حركة حماس تستخدم صورايخ مصنعة في إيران لضرب عسقالن            

  أن إيران متورطة حالياً في دعم الحركة؟ 
فحماس سنية على عكس حـزب اهللا الـشيعي الحليـف الطبيعـي             . إيران وحماس ليستا حلفاء طبيعيون    

لذا فإنها في مثل تلك الظروف تقبل الـدعم         . فح كما نري، من أجل بقائها     فحماس تحارب وتكا  . إليرانيين
وليس هناك دليل، على حد علمي، أنها قبلت هذا الدعم تحت مسمي تابع             . من أي قوي راغبة في تدعيمها     

فعندما رغبت طهران في تنظيم لقاء لمعارضة مؤتمر السالم بمنطقة الشرق األوسط في نوفمبر              . إليران
ـ مؤتمر أنابوليس ـ برعاية أمريكية رفضت حماس الحضور ممـا دفـع الجانـب     ) ٢٠٠٧(الماضي 

  .اإليراني إلى إلغاء خططه
  ٢٨/٣/٢٠٠٨ تقرير واشنطن

  
  الضربة وليس الصفقة.. "إسرائيل" وحماس .٤٧

  عدنان أبو عامر
فلـسطينية  الكثير من األحاديث والنقاشات تدور في هذه األيام بين األوسـاط الـسياسية واإلعالميـة، ال               

واإلسرائيلية، حول مستقبل العالقة بين قوى المقاومة الفلسطينية، ال سيما حركة حماس، والدولة العبرية              
وعلى رأسها الجيش اإلسرائيلي الذي يستعد في األسابيع القليلة القادمة إلجراء أكبر تدريبات ومنـاورات               

  . عاما٦٠عسكرية منذ 
ين ليس مرتبطا بهما وحدهما فقط، بل إن هناك ملفات شائكة ومعقدة            والحقيقة أن شكل العالقة بين الجانب     

-على األرجـح  -أقرب ما تكون لالنفجار في هذه المنطقة المشتعلة دائما، وبالتالي ستؤثر بالسلب حتما              
  .على طبيعة العالقة إياها وشكلها

  ضرورات الضربة
ما األمنية والعسكرية، يجمع على أنـه ال        الرأي السائد في إسرائيل اليوم، وعلى مختلف المستويات، السي        

مفر من توجيه ضربة عسكرية قاصمة لحركة حماس في قطاع غـزة، العتبـارات كثيـرة، سياسـية                  
  :وعسكرية وأمنية، وإن شئتم إستراتيجية، وهي على النحو التالي

ؤسـسة   صـباح مـساء للم     -كتائب القـسام  -في ظل التحدي الذي يعلنه الجناح العسكري للحركة         : أوال
العسكرية اإلسرائيلية، وما تتفتق عنه قرائح المقاومين من تصنيع وتطوير متسارعين لما بين أيديهم مـن   
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وسائل عسكرية وأدوات قتالية، وكان آخرها إجبار مروحية إسرائيلية على الهبوط االضـطراري فـي               
  .سماء غزة، هي وسائل بدائية نعم، لكنها ليست عبثية بحال من األحوال

 لم يكن غريبا أن تبدأ التحذيرات اإلسرائيلية، السيما تلك الصادرة عن األجهزة األمنية، جهـازي                ولذلك
ـ      - شئنا أم أبينا   –الشاباك وأمان تحديدا، بأن حركة حماس        ، أي أن   "الحزبلـة " في طريقها لما وصفه بـ

  .تكون نموذجا لحزب اهللا، تدريبا وتأهيال وتطويرا وإعدادا
رائيلي لضرب حماس يأتي من اعتبارات سياسية، فضال عن العامل العسكري الذي            اإلس" الحماس: "ثانيا

، وهذا بالمناسبة ليس قناعة منـي بـأن         "حماس السلطة "ذكر آنفا، ويتعلق بضرورة القضاء على نموذج        
  .في مستنقعها" تورطت"حماس في السلطة قد وصلت مبتغاها بقدر ما يكون قد 

 عاما أن يكون وكيال أمنيا لالحتالل،      ١٥ سياسي أريد من إنشائه قبل       ألن بقاء الحركة على رأس مشروع     
معناه أن الحركة استطاعت في قلب السحر على الساحر، وهو ما يعلنه قادتها بأنهم سيكونون إلى جانب                 

الميدانية التـي تجـدها األجنحـة       " األريحية"المقاومة، يحمونها، يساندونها، األمر الذي وجد ترجمته في         
  .رية في قطاع غزةالعسك

ويقارن اإلسرائيليون نموذج سلطة حماس في غزة بما هو عليه الحال في سلطة الضفة الغربيـة التـي                  
 لمنفـذي   -بـل ومحاكمـات   -تشهد مالحقات متواصلة لنشطاء المقاومة، وتجريدا ألسلحتها، واعتقـاال          

  !العمليات الفدائية فيها، ترى أي النموذجين المفضل إسرائيليا
 بات الحديث اإلسرائيلي مؤخرا، ولعل المتابع لما تصدره دوائر          -كما يقولون - وهنا مربط الفرس     :ثالثا

البحث والتخطيط، ومراكز االستشارات اإلستراتيجية في الدولة العبرية، يرى أن التقـدير اإلسـرائيلي              
  .لحركة حماس لم يعد محليا جغرافيا، أو آنيا زمنيا

وز الخطر المؤقت في بضعة صواريخ أو مجموعة من المقاتلين المدربين           بمعنى أن التحذيرات باتت تتجا    
التابعين لحماس، إسرائيل اليوم تتحدث عن حماس كونها خطرا إستراتيجيا على الدولة، أكثر مـن ذلـك                 

  .صدرت بعض التحذيرات التي ترى في الحركة خطرا وجوديا عليها
دول - باتجاهها اإلقليم العربـي المجـاور لحمـاس          وهنا الضرورة السياسية التي يفرضها ويدفع     : رابعا

 واألمر الذي لم يعد سرا أن الرغبة الجامحة المتصاعدة التي تحيط بزعماء وقادة              -الطوق هل تذكرون؟  
  !بعض هذا اإلقليم ربما تتجاوز الرغبة اإلسرائيلية بإزالة حكم حماس وإسقاطها، بل ومحوها عن الوجود

ت الذي يرقى في بعض مراحله لحد التواطؤ عن المحرقة التـي ضـربت              وإال ما الذي يفسر ذلك الصم     
غزة قبل أسابيع؟ ولماذا جاءت النخوة العربية متأخرة للحديث عن التهدئة حين ضربت المقاومـة فـي                 

  العمق اإلسرائيلي؟
ربما تبدو مفارقة تساوق بعض الرغبات العربية مع المطلب اإلسرائيلي في ضرورة توجيـه الـضربة                

ـ          الكب المدنيين آثار العـدوان،    " تجنيب"رى لحركة حماس، حتى لو كان ذلك ضمن مطالبة اإلسرائيليين ب
يعني لو أن الضربة اإلسرائيلية استهدفت القضاء على المقاومين، مقاوما تلو اآلخر، وهـدمت المنـازل                

  !على رؤوسهم، ودفنتهم أحياء، فال بأس
  معوقات الصفقة

ناع القرار في الدولة العبرية، ما الذي يجبرهم على خوض مواجهة قد            السؤال الذي يطرح نفسه على ص     
ال تبدو مضمونة أمام حماس في هذه المرحلة بالذات، ولماذا ال يستبدلون هذه المواجهة باتفاق مـا، أيـا                   

  كان شكله وطبيعته وبنوده، مباشرا كان أم غير مباشر؟
ذا الحد، ولكن باإلمكان تفكيكه والخروج منه بهـذه         ليس بسيطا إلى ه   " الملغوم"اإلجابة على هذا السؤال     

  :األسباب االفتراضية



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                   ١٠٣٣:         العدد                  ٢٩/٣/٢٠٠٨سبت ال: التاريخ

 تنظر دوائر صنع القرار في تل أبيب أن اإلقدام على التفاوض مع حماس على أي تهدئة أو هدنـة،                    -١
من شأنه أن يمنح الحركة فرصة اللتقاط األنفاس، وإعادة تنظيم الصفوف، ومراجعة الخطـط، والتهيـؤ                

  .ةلجوالت قادم
 سيعني ذلك عمليا ودون أدنى شك إدارة الظهر للشريك السياسي في رام اهللا الـذي فاجـأ إسـرائيل     -٢

كثيرا بمرونته وقدرته الغريبة على إطالق التهديد والتراجع عنه في آن واحد، وبالتـالي فـأي منطـق                  
  سيسمح باستبدال الذي هو أضعف من الذي هو أقوى؟

ائيل للحوار مع حماس، سيسجل نقاطا إضـافية لمـشروع المقاومـة             بمعنى أو بآخر فإن لجوء إسر      -٣
رغـم  -والممانعة، وسيصل المقاومون لقناعة مفادها أن إصرارهم على مبادئهم وعدم التراجـع عنهـا               

  . سيعود عليهم بنتائج كبيرة على المدى البعيد-األثمان الباهظة التي يدفعونها حاليا
ين مشروعي المقاومة والمساومة، وبماذا عاد كال المشروعين على         األمر ال يحتاج سوى مقارنة بسيطة ب      

وهذه الخالصة ستجد أصداءها في عواصم تئن حاليا تحت ضـربات االحـتالل فـي               ! أصحابهما بنتائج 
  !بيروت وبغداد وكابل

 الصادرة عن بعض النخب الـسياسية والحزبيـة فـي           -المنخفضة الخجولة -علما بأن الدعوات القليلة     
 المطالبة بإجراء حوار أو تفاوض مع حماس وإن كان عبر طرف ثالث، تنطلـق مـن بعـض                   إسرائيل

  :االعتبارات السياسية والعسكرية في آن واحد، من أهمها
 حماس حركة باتت عصية على االستئصال والقضاء عليها قضاء مبرما، بات أمرا أقرب ما يكـون                 -١

 بل ألن الحركة تجذرت في الواقع الفلسطيني ولـيس          من المستحيل، ليس العتبارات عسكرية قتالية فقط،      
  .عبر ضربة هنا أو اغتيال هناك، يتم إلغاء تاريخ كامل يمتد لعقود من السنين

 الدخول مع حماس في مواجهة عسكرية مفتوحة ال يضمن إلسرائيل النتائج النهائية لهذه المعركـة،                -٢
رون القاعدة العسكرية الشهيرة، قد تكـون صـاحب         والكثير من الجنراالت اإلسرائيليين المتقاعدين يذك     

ولذا تبرز بعض المحاذير مما بين      ! الطلقة األولى، لكن ليس بالضرورة أن تكون صاحب الطلقة األخيرة         
  !أيدي حماس من مفاجآت ليست سارة بالضرورة لجنراالت هيئة أركان الجيش الذي كان ال يقهر

غير مباشر، مع طرف قوي ذي قدرة ميدانية واسعة علـى            إجراء حوار أو تفاوض، مباشرا كان أم         -٣
إلزام بقية األطراف بالتفاهمات التي قد يصل إليها، وهو اآلن حركة حماس، قد يوفر إلسـرائيل شـريكا       
قويا، وهو ما شهدت به بعض فترات التهدئة التي خاضتها الحركة مع إسرائيل في سنوات سابقة، وأبدى                 

  .رأي القيادة السياسيةمقاتلوها التزاما حديديا ب
 الثمن الباهظ الذي سيدفعه الجيش اإلسرائيلي في المواجهة المرتقبة مع حمـاس، وحجـم الخـسائر                 -٤

البشرية والمادية التي ستضطر لدفعها المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، سديروت وعسقالن ونتيفـوت             
ا، فالمجتمع اإلسرائيلي يفتقـر إلرادة      تحديدا، ليس بالضرورة أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل أعبائه         

  !التحدي والصمود التي يتقنها الفلسطينيون بجدارة وامتياز
  إرباك المحتل

في ضوء تلك المقاربات السياسية والمحاذير األمنية والتهديدات اإلستراتيجية، أرى إسرائيل متجهة نحو             
اطر الكامنة، ورغم كلفـة أي ضـربة        حسم المواجهة مع حماس عسكريا، ميدانيا، قتاليا، رغم كل المخ         

  .عسكرية باتجاه حماس في قطاع غزة
وذلك بسبب قناعات عديدة توصل إليها اإلستراتيجيون اإلسرائيليون الذين واكبـوا التطـور التـاريخي               
للحركة الوطنية الفلسطينية، خالصتها أن األمل في ردع متبادل بين إسرائيل وحماس أو تهدئة متواصلة               

  م، ورغم أن ضرب حماس في غزة عسكريا ليس حال سحريا، سيسبب تأجيل ذلك االجتياح               هو مجرد وه
  !ازدياد الوضع خطرا على إسرائيل
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يشير هؤالء إلى أن سيطرة حماس على غزة، رغم بعض الفوائد السياسية إلسرائيل، فإنه علـى المـدى        
افية قد تطال الدولة العبرية كلهـا،       البعيد وفي النطاق العسكري البحت غدا تهديد حماس يأخذ أبعادا جغر          

  .السيما أن الحديث عن قصف سديروت بالصواريخ غدا حدثا من الماضي البعيد
اليوم هي الهدف المفضل، لكن من يضمن لنا أال تكون بحوزة حماس بعد سـنوات قليلـة                 " عسقالن"فـ

  ماذا سيكون آنذاك؟.. صواريخ تطال مدن أسدود، بئر السبع، وربما تل أبيب
لحقيبة الدفاع منح الجيش قدرة علـى       " إيهود باراك "مالحظة ينبغي أال تخفى عن الكثيرين وهي أن تولي          

تخطيط عمله وتنفيذه بشكل يندمج مع إستراتيجية واضحة لكبح التهديدات، القصيرة والبعيدة المدى، التي              
ون والمحللون العسكريون   تعرضت لها إسرائيل من قبل حماس وحزب اهللا، ولذلك ينظر المراقبون األمني           

إلى أن ما شهده القطاع في األسابيع الماضية السيما عملية الشتاء الساخن، أو المحرقة على حد وصـف                  
، ما هو إال المرحلة األولى من هذه اإلستراتيجية التي تنقسم إلى مراحل             "ماتان فلنائي "نائب وزير الحرب    

  .عديدة
ا ستشمل تغييرا إضافيا في طريقة عملها، بحيث لن يقتصر األمر           وتشير بوادر هذه اإلستراتيجية إلى أنه     

من اآلن فصاعدا على عمليات التوغل والكمائن الموضعية التي تنفذها قوات صغيرة من المشاة بغطـاء                
  .محدود من الدبابات، بل سيتم األمر من خالل الدمج بين هذا األسلوب وعمليات التوغل المدرعة

ليس ممكنا، ولـذلك    " ِعش ودعنا نعِيش  "ودة لواقع ميداني بال سفك دماء وفق قاعدة         إن الحلم بالع  .. أخيرا
الدعوة حثيثة وجادة لدى أوساط عسكرية إسرائيلية نافذة بضرورة توجيه ضربة عسكرية كبيرة لحركـة               

  .حماس، وال بأس إن أغمضنا عيوننا عن الخسائر البشرية التي ستلحق بالجيش اإلسرائيلي
حيث ستجري حماس في القطاع إعادة صـياغة        -كما يقولون -مر يرفع الثمن الذي سندفعه      ألن كل يوم ي   

لقواتها، ففي كل يوم يمر يتزود مقاتلوها بسالح أكثر نجاعة، وكل يوم يمر يطيل الوقت الذي سـنحتاج                  
  .إليه لتجفيف القطاع من مستودعات السالح والمواد المتفجرة التي تحشد فيه

، علـى حـد     "اإلسالم السياسي الجهادي  "إسرائيل اليوم في ضرب أول موطئ ألقدام        وبالتالي فإن أخفقت    
قولهم، فستضطر بعد ذلك، وقد يكون األمر متأخرا جدا، إلى محاربة المنظمات اإلسالمية التي تتزعمها               
حماس، وحينها ستستطيع هذه المنظمات محاربة إسرائيل مباشرة، ومن قواعد توجد على بعد كيلومترات              

  !دودة عن مراكز السكان في البالد، حينها، وحينها فقط، تصعب المبالغة في خطورة الوضعمع
ال يجب أن يفهم من كل ما تقدم أنها دعوة إلشعال الحروب وسفك الدماء واستمرار التوتر، فأمنياتنـا أن                   

لية طوال أكثر مـن  تصان الدماء وينعم الجميع بالهدوء، لكن الناظر لمسيرة المواجهة الفلسطينية اإلسرائي          
 عاما يعتقد بما ال يدع مجاال للشك أن خنادق المقاومين وليس فنادق المفاوضين هـي التـي تحـسم                    ٦٠

  .وليس باألمنيات وحدها تتحرر األوطان والشعوب.. الصراع
 ٢٧/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  !صناعة الحقائق فوق الخطوط الحمر: تهويد القدس .٤٨

  مأمون الحسيني
س التي أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت أنه متمسك باالسـتيطان فـي              تتعرض مدينة القد  

، وأيـد   "لن تتخلى عنها في إطار أي اتفاق مـع الفلـسطينيين          "قلب بلدتها القديمة ورحابها ألن حكومته       
 المرشح الجمهوري للرئاسة األميركية جون ماكين جعلها عاصمة للدولة العبرية، تتعرض، هذه األيـام،             

، ما يهدد بخروجها، واقعا وفعـال، مـن دائـرة           ١٩٦٧ألخطر وأشرس حملة تهويدية منذ احتاللها عام        
التداول السياسي الجدي، حتى وإن أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيـل أبـو ردينـة أن شـطرها                   

التحريـر  الشرقي خط أحمر أمام المفاوض الفلسطيني، وحتى لو اعتبـرت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                 
الفلسطينية أن تصريح أولمرت األخير يمثل تحوال خطيرا ونوعيا ال يمكن المرور عليه أو السكوت عنه،                
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ألنه يقضي كليا على ما تبقى من التزامات وتفاهمات مؤتمر أنابوليس، ويشكل إعالنا إسرائيليا صـريحا                
طق التي ستضمها بمـا فيهـا القـدس         بأن الدولة العبرية سوف تقرر بمفردها الحدود النهائية لها والمنا         

، والتي تمثل بالنسبة للفلسطينيين وللمجتمع الـدولي بأسـره          ٦٧الشرقية المحتلة على حساب حدود عام       
  .الحدود الوحيدة المعترف بها للحل القائم على أساس الدولتين

ها، بل في كافة    صحيح أن عمليات االستيطان لم تتوقف لحظة واحدة ليس فقط في المدينة المقدسة وجوار             
أرجاء الضفة الغربية المجزأة بشبكة من الطرق المنفصلة والحواجز واألسوار والجدران التـي تحـول               
المناطق الفلسطينية إلى سجون تذكَر بالبانتوستانات التي أراد البيض في جنوب إفريقيا حصر السود فيها               

ه العمليات التي ارتفعت في اآلونة األخيرة،       إلقناعهم بالتنازل عن مطلب المساواة معهم، إال أن وتيرة هذ         
عملية التهويد، وحاولت التواري خلـف      " شرعنة"وترافقت مع رزمة من اإلجراءات اإلدارية الهادفة إلى         

دخان المحرقة التي ارتكبت في قطاع غزة، والتلطي وراء استمرار المفاوضات العبثيـة بـين الـسلطة                 
 الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها ايهـود أولمـرت، حملـت هـذا            الفلسطينية ورئيسها محمود عباس وبين    

التسونامي االستيطاني إلى بؤرة الضوء، وال سيما في ظل الدعم الذي قدمه مرشح الرئاسـة األميركـي                 
الجمهوري جون ماكين لهذا التوجه، والذي زايد فيه على موقف إدارة بوش التي عبـر سـفيرها لـدى                   

ق بالده بشأن األماكن التي يصار فيها إلى بناء منازل جديدة في القـدس              قل"إسرائيل ريتشارد جونز عن     
، وكذلك التشجيع األلماني الذي عبر عن       "!!يدرك أن إسرائيل تفتقر إلى المنازل     "، مستدركا بأنه    "الشرقية

نفسه بصمت المسشارة أنجيال ميركل على تصريحات أولمرت ومبالغتها في االعتذار عن المحرقة التي              
كبت بحق اليهود خالل الحرب العالمية الثانية إلى الحد الذي خلَف اشمئزازا لدى مختلـف األطيـاف                 ارت

  .السياسية في ألمانيا، وأثار سجاال صاخبا حيال هذا الموقف
ما يستدعي دق األجراس والتوقف عن مسيرة التدمير الذاتي الفلسطيني في كل من رام اهللا وغزة، والتي                 

نائية الستكمال عميلة تهويد القدس والفتك بما تبقى من أراضي الضفة الغربية، هو تلك              تمهد التربة االستث  
البلطجة االستيطانية المتجددة التي عبرت عن نفسها، في اآلونة األخيرة، برزمة من اإلجـراءات كـان                

 وحـدة سـكنية جديـدة فـي         ٧٥٠موافقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت على بناء         : أبرزها
اليهودية الواقعة شمال غرب القدس المحتلة؛ الشروع في أعمال البنـاء فـي             " جيفعات زئيف "مستعمرة  

ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون وأريئيل، ألن اسـتمرار تعليقهـا،          ) جبل أبو غنيم  (مستوطنات هارحوما 
ـ     "وفق مزاعم الوزير بنيامين بن أليعيزر،        در بماليـين  قد يسبب خسائر مالية للمقـاولين والـشركات تق

عن مصادقة لجنة التنظيم والبناء في وزارة االستيطان على خطة لبناء           " هآرتس"؛ كشف صحيفة    "الشواقل
االستيطاني في القدس الشرقية، وذلك في إطـار خطـة          " جفعات همطوس " وحدة سكنية في حي      ٢٢٠٠

م استيطاني؛ كشف   أوسع تشمل بناء أربعة آالف وحدة سكنية وتستهدف تطويق ضاحية بيت صفافا بحزا            
مؤسسة األقصى لرعاية المقدسات اإلسالمية، بالصوت والصورة، عن حفريات كبيرة وواسعة النطـاق             
وشبكة أنفاق متشعبة ومتعددة وخطيرة أسفل ومحيط المسجد األقصى، ال تبعد في بعض األماكن عن قبة                

واجهـة  "يدي تحت مسمى    الصخرة بالمسجد األقصى سوى خمسين مترا؛ االنتهاء من أخطر مشروع تهو          
يستهدف المقدسات اإلسالمية والمسيحية، بحيث يتحول المسجد األقصى وكنيسة القيامة وغيرهما           " القدس

  .من المعالم الدينية، إلى أجزاء صغيرة في صورة يهودية كبيرة
سـلطات  حسن خاطر األمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات فإن          . ووفق د 

في القدس  " بالمربع األول واألهم  "االحتالل قطعت شوطا كبيرا في اإلعداد لمخطط تهويد ما يمكن تسميته            
  .المحتلة

وتحت غطاء تسجيل أمالك اليهود الواقعة داخل الحي اليهودي في القدس المحتلة في دائرة الطابو، وذلك                
يل عقارات وأمالك عربية فـي سـجالت        ، شرعت الحكومة اإلسرائيلية بتسج    ١٩٦٧ألول مرة منذ عام     

ويشير االئتالف  ". الحي اليهودي "األراضي في الطابو باسم يهود في حارة الشرف التي يطلق عليها اسم             
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الحـي  " مؤسسة مقدسية إلـى أن شـركة تطـوير           ١٨األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذي يضم        
يمة في سجالت أراضي الطابو، ويتضمن التسجيل        عقار في البلدة القد    ١٣٠٠تعمل على تسجيل    " اليهودي
 مؤسسة عامـة وهـي ملكيـة عربيـة بالوثـائق            ٦٠ محال تجاريا وأكثر من      ١٤٦ شقة سكنية و   ٥٨٥

  .والمستندات
وعلى اإليقاع ذاته، ترتفع وتيرة اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية المتصاعدة، والتي تهدف إلى وضع             

 نوعا مـن الـضريبة      ١٦ضريبي احتاللي يشتمل على إلزامهم بتسديد       المقدسيين الذين يخضعون لنظام     
إما الخنوع والقبول بهذا الوضـع أو الرحيـل عـن           : هدفها إفقارهم وإغالق األفق أمامهم، أمام خيارين      

  .المدينة
الذي يرصـد انتهاكـات سـلطات       " االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين     "وحسب تقرير أصدره    

، فـإن   "مركز أبحاث األراضي ومركز القدس للديموقراطية وحقوق اإلنسان       "لمدينة، وأعده   االحتالل في ا  
ثمة مسلسال من اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى خنق المدينة المقدسة بكاملها مـن خـالل فــرض                 

  . دونم١٥٠٠طـوق وجدار أسمنتي حولها، ومصادرة 
يجب إيجاد الحل القانوني الـذي      " المقدسيين الذين    وتترافق تلك السياسة المشحونة بحمالت تحريض ضد      

، وفق ما يطالب وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر، مع تـصعيد فـي               "يسمح بنقلهم إلى رام اهللا    
وقد شكلت عملية قتـل     . سياسة عمليات الهدم للمساكن، واالعتداء على المواطنين الفلسطينيين وأمالكهم        

 ٢٠٠دى المدارس الدينية اليهودية في القدس، مناسبة اسـتثنائية القتحـام نحـو              ثمانية إسرائيليين في إح   
متطرف يهودي، من أصل نحو ألف، بلدة جبل المكبر والقيام برشق الحجارة وتحطيم نوافـذ المنـازل                 

  .وزجاج السيارات دون عراقيل تذكر من قبل الشرطة اإلسرائيلية
غير أن  . ستيطان ال يشكل اختراقا نوعيا في عملية الصراع       قد يبدو للبعض أن هذه النمط المتجدد من اال        

عملية ربط عناصر الموقف اإلسرائيلي يستدعي التخلي عن أية أوهام متبقية حيال تحقيق اختـراق فـي                 
  .عمليات التفاوض، وااللتفات إلى إعادة بناء البيت الفلسطيني وتحصينه

  ٢٩/٣/٢٠٠٨الحياة 
 
  مة العربية منحازةالق...  الفلسطيني االنقسامفي  .٤٩

  نقوال ناصر
لم يسبق في أي وقت ان ساور الوهم أي عربي فلسطيني لكي يعقد أي امل على مؤتمرات القمة العربية،                   
فكيف اذا كانت قمة كهذه تنعقد واالنقسام يكاد يكون عنوانا لها ، ناهيك عن عقد أمل على قمة منقـسمة                    

ية ذاتها احد األسباب الرئيسية فيه، وال يبدو ان قمة دمـشق            لكي توحد انقساما فلسطينيا كانت القمم العرب      
ستشذ عن ذلك كما اتضح من تجديد التزامها بمبادرة السالم العربية التي يختلف الفلسطينيون حولها حـد                 

  .االنقسام 
واليأس الفلسطيني من قمم العرب ليس مقتصرا على عرب فلسطين، بل يشاركهم فيـه اشـقاؤهم مـن                  

لمنكوبة بقياداتها، وال يجد الرسميون العرب أي سبب لدحض هذه الحقيقة التـي يعرفهـا               شعوب األمة ا  
وربما كان احمد القطان، السفير الدائم للعربية السعودية لدى جامعة الـدول العربيـة              . القادة قبل شعوبهم  

بية الـسورية،   الذي سيمثل بالده في قمة دمشق، وهي القمة العربية األولى التي تستضيفها العاصمة العر             
ان : عندما قال، وهو يعلن التزام الرياض باي قرارات تـصدر عـن القمـة             " اليأس الرسمي "معبرا عن   

اراب نيوز  . (قرارات قمة دمشق والقمم السابقة سوف تظل حبرا على ورق في غياب الوحدة بين العرب              
الموقع االلكتروني  - العرب   عندما خاطب القادة  " اليأس الشعبي "، بينما عبر مواطن عن      )  الجاري ٢٥في  

  " !آمل في ان تحلوا ولو مشكلة عربية واحدة: " قائال-لفضائية العربية
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لكن بالرغم من هذا اليأس المطبق ما زال عرب فلسطين، شعبا وقادة ، ال يجدون أي خيار بـديل لهـم                     
في زمن لم تعـد     سوى ان يستمروا في األمل بخير يأتيهم من القمم العربية ، لعل وعسى تحدث معجزة                

غير الشعوب تصنع فيه معجزات، لذلك يحرصون على المشاركة المنتظمة وعلى المستوى األرفع، ولم              
تكن مشاركتهم في قمة دمشق استثناء، غير ان هذه المشاركة في هذه المرة ال تبعث امال بقدر ما تفـاقم                    

  .ة اليأس الوطني لألسباب التي حدت بالرئاسة الفلسطينية الى المشارك
والتصريحات الرسمية للرئيس محمود عباس وكبار مساعديه لم تخف انه يذهب الى دمشق مـن اجـل                 

للطريق المسدود الذي يواجه سياساته داخليا وخارجيا، ولألسف ان كل الـدالئل            " الشرعية العربية "تجديد  
العادية الجديدة ال تعد    تشير الى انه سوف يحصل على هذه الشرعية، وبالتالي فإن القمة العربية الدورية              

الشعب الفلسطيني بغير استمرار الوضع الراهن دون أي تغيير قد يمنحه ولو بصيص امـل فـي حـل                   
ألزمته الداخلية او انفراج في المفاوضات خارجيا، او في دعم لمقاومته الوطنية تعـزز صـموده علـى           

  .األرض 
بادرة السالم العربية، ومستجدات عملية     وتوجد على جدول اعمال القمة خمسة مواضيع فلسطينية، هي م         

السالم الفلسطينية، والمبادرة اليمنية، ودعم ميزانية حكومة سلطة الحكم الذاتي، ومصير اكثر من الفـي               
الجئ عالقين منذ عامين على الحدود السورية العراقية، وفي هذا الموضوع األخير ليس من المتوقـع ان           

لت في ايجاده منفردة وهي على األرجح ستدعم الجهود األممية إليجاد           ، فش "عربيا"تجد القمة مجتمعة حال     
تجمعهم غير  " تشتيت"مجتزأة لمشكلة الالجئين الفلسطينيين في العراق، مما يصب عمليا في           " دولية"حلول  

العقبـة  "تبحث عن تصفية لمشكلة الالجئين بعامـة، باعتبارهـا          " واقعية"االختياري في سياقات سياسية     
  .في طريق السالم األميركي اإلسرائيلي" ةالرئيسي

ومن المرجح كذلك ان تواصل القمة كسابقاتها التعهد بالدعم العربي لميزانية حكومة السلطة، وليس مـن                
المرجح ان تأخذ القمة في االعتبار ان هذا الدعم في هذه المرة سوف يستخدم لتعزيز احد طرفي االنقسام                  

ر، مما يعمق هذا االنقسام واقعيا على األرض، وبالتالي فـإن هـذا             الفلسطيني على حساب الطرف اآلخ    
الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، بل ان حصة كبيرة منه ستذهب الـى       " عموم"الدعم لن يجد طريقه الى      

دعم التنسيق األمني مع دولة االحتالل تنفيذا لخريطة الطريق التي فعلت طبقا لقرارات مؤتمر انـابوليس                
والمالحظة الطريفة هنا، ان ميزانية جامعة الدول العربيـة التـي           . نوفمبر الماضي   / ثاني  في تشرين ال  

مليون دوالر ) ٢٢(يطلب الفلسطيني دعما من قمتها، بحاجة هي نفسها الى دعم، اذ تعاني من عجز قدره                
مالية متـأخرة   مليونا، حيث تبلغ قيمة المساهمات ال     ) ٣٦(من موازنتها السنوية البالغة     %) ٦٠(او حوالي   

  .مليون دوالر ) ٨٨(الدفع 
وفي مستجدات عملية السالم الفلسطينية، فإن الطريق المسدود الذي وصلت اليه عملية انابوليس غنية عن               
البيان، لكن ما هو بحاجة الى كل البيان هو اصرار الرئاسة الفلسطينية على اقناع قمة دمشق بمواصـلة                  

مة، وهو التوجه العام لهذه القمة لدعمها، فالقمة التي شاركت بـضيوفها            دعمها لمواصلة هذه العملية العقي    
والمبادرة اليمنية همـا    " اعالن صنعاء "وربما يكون    .ومضيفيها في تلك القمة ال يسعها ولو ادبيا اال ذلك         

 الموضوعان اللذان قد تأتي رياح القمة بما ال تشتهيه سفن الرئاسة الفلسطينية، غير ان توقع ان تحـصل                 
الرئاسة الفلسطينية على مبتغاها في المواضيع األربعة األخرى سوف يعزز موقفها لتجاهل أي قرار غير               
ايجابي، من وجهة نظرها، قد يصدر عن قمة دمشق لصالح تعزيز الوحدة الوطنية الفلـسطينية القائمـة                 

تـسوغ الرئاسـة    هي الرصيد العربـي الـذي       " مبادرة السالم العربية  "لكن تظل    .على اساس الشراكة    
الفلسطينية مواصلة نهجها داخليا وخارجيا باالستناد اليه، وحرصت على تكرار حث القمة علـى عـدم                
سحبها او تعديلها وتستخدم االجماع العربي عليها اداة في صراعها مع الطرف اآلخـر فـي االنقـسام                  

هم من كل ذلك هو ان      الوطني باستخدام تحفظات حماس عليها لتحريض العرب على حماس، غير ان األ           
" مرجعيـة "الرئاسة الفلسطينية تستخدمها تكتيكيا كمسوغ لعملية انابوليس، دون ان تكون المبادرة العربية             
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معتمدة ال في انابوليس وال في المفاوضات الفلسطينية المنبثقة عنها، وقد اعلنت الرئاسة تكـرارا انهـا                 
  .ل ألنابوليس في حال فشل هذه األخيرة سوف تلجأ الى العرب استنادا اليها للبحث عن بدي

فقمة دمشق حتى قبل ان يلتئم شمل قادتها، جددت يوم الخميس الماضي بعد اجتمـاع وزراء خارجيتهـا                  
، التي يجمع عليها المعتدلون والممانعون على حد سواء والتي          "مبادرة السالم العربية  "التزامها بما يسمى    

األميركي بممارسة نفوذه لدى    " شريك السالم "، لكنهم فشلوا في اقناع      نجحوا في اقناع المجتمع الدولي بها     
دولة االحتالل االسرائيلي لكي تقبل بها دون شروطها إلجراء تعديالت عليها تفرغها من مضمونها، في               

  . الى طريق مسدود -على عالتها-تجاهل كامل للتحفظات الوطنية الفلسطينية عليها ولحقيقة وصولها 
السجال الدائر حول األزمة اللبنانية، ال يفـوت المراقـب الفلـسطيني مالحظـة مفـارقتين            وفي معمعة   

تاريخيتين في قمة دمشق، األولى ان المقاطعين لها او المخفضين لمستوى مشاركتهم فيها بـسبب ازمـة             
لبنان او نتيجة لمضاعفاتها العربية، بهدف حرمان أي قرارات تتخذها القمة حـول هـذه األزمـة مـن                   

لشرعية او في األقل من المصداقية كما يأملون ، بسبب غياب لبنان نفسه عنها ، انما تغيب عنهم حقيقة                   ا
 في غياب فعلي، وان لم يكن شكليا لفلسطين،         ٢٠٠٢قد تبنتها قمة بيروت عام      " مبادرة السالم العربية  "ان  

 وليس ممثـل سـلطة الحكـم    اذ كان الراحل ياسر عرفات ، ممثل الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة        
الذاتي وحكومتها فقط، محاصرا في رام اهللا، ولم يستطع ممثلو واحد وعشرين دولة عربية حتى تـأمين                 

أما المفارقـة التاريخيـة      !القاء خطابه لهم عن بعد، بحيث وزع نص خطابه عليهم في اليوم التالي فقط               
لألمة العربية التـي    " القضية المركزية "طينية باعتبارها   الثانية، فهي استبدال األزمة اللبنانية بالقضية الفلس      

تسوغ مقاطعة القمة حد التهديد بانقسام عربي طويل األمد، بينما لم نر أي دولة عربية تقـاطع أي قمـة                    
بسبب فلسطين بعامة او بسبب حرص على حل األزمة الداخلية الفلسطينية الراهنة، يعادل الحرص على               

وتكمن مفارقة ثالثة في تساؤل منطقي يفرض نفسه، اذ كيف يستطيع عرب             .خاصةحل األزمة اللبنانية ب   
منقسمون على انفسهم المساهمة بمصداقية في انهاء االنقسام الفلسطيني، خـصوصا اذا كـان مـوقفهم                

  االستراتيجي متطابقا مع موقف احد طرفي هذا االنقسام، ومتعارضا مع موقف الطرف االخر ؟
    ٢٩/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
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