
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   استعداده للحوار مع السلطةيبدي من اجتياح القطاع و"إسرائيل" مشعل يحذّر
   ال تنوي وقف هجومها على غزة"إسرائيل": ولمرتأ

  اف لعملياتها العسكرية المتواصلة على غزة أهدأربعة: أولمرتحكومة 
   تتخذ احتياطات أمنية مشددة وتظهر فجأة في أرض المعركة"حماس"قيادات 
 تمارس التطهير العرقي في قطاع غزة" إسرائيل: "المسؤولية" حماس"حّمل يالمالكي 

 شهيداً،٦٤:مغزة تغرق في الد
نصفهم من األطفال والمـدنيين     

   جريحا٢٢٠ًمن  وأكثر
  

 ٤ص ...  

 ٢/٣/٢٠٠٨١٠٠٦حد األ
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    :السلطة
 ٥  "أكثر من محرقة"ية في غزة بأنها سرائيلعباس يصف العمليات اإل .٢
 ٥  تمارس التطهير العرقي في قطاع غزة" إسرائيل: "المسؤولية" حماس"حّمل يالمالكي  .٣
 ٥   على قطاع غزةالحرب المجنونةوإنهاء  عبد ربه يدعو لوقف إطالق الصواريخ .٤
 ٦   يين بتجميد المفاوضاتسرائيلقريع يبلغ اإل .٥
 ٦  وعملية السالم دمرت..  المنازل في غزةأنقاضالمفاوضات دفنت تحت : عريقات .٦
 ٦  مجلس األمن إلى جلسة طارئة والجامعة العربيةعباس يدعو  .٧
 ٧  ال تحمل في جعبتها برنامجاً سياسياً يدفع نحو الوصول إلى تسوية سلمية" إسرائيل: "اآلغا .٨
 ٧  االحتالل يقصف مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في غزة .٩
 ٧  في غزة" المحرقة الصهيونية"لمجلس التشريعي يدعو للتدخل العاجل لوقف ا .١٠
    

    :المقاومة
 ٧    استعداده للحوار مع السلطةيبدي من اجتياح القطاع و"إسرائيل" مشعل يحذّر .١١
 ٨   الفلسطينية-الحدود المصرية ية الجتياح منطقة إسرائيلمحاولة : أسامة حمدان .١٢
 ٩   تتخذ احتياطات أمنية مشددة وتظهر فجأة في أرض المعركة"حماس"قيادات  .١٣
١٠  خوتمطر المستعمرات بالصواري" الحساب المفتوح" تطلق حملة "كتائب القسام" .١٤
١٠ إلنقاذ الجرحىتستنكران الصمت العربي وتطالبان بفتح معبر رفح " لجان المقاومة" و"ماسح" .١٥
١٠   ية في غزةسرائيلالقوى الفلسطينية تدين المجازر اإل .١٦
١١   يختطفوا جنوداًكادوا أن.. مقاتلون بارعون" القسام"مجاهدو :  الصهيونيإعالم العدو .١٧
١٢  ساهمت في هدم الجدار الوطني" إسرائيل"حالة االنقسام الفلسطيني التي تمنتها : أبو النجا .١٨
١٢   حياة عشرات األسرى مهددة ويجب إطالق المعتقلين السياسيين: أبو شمالة .١٩
١٢   وهم" يةإسرائيل"العودة على ظهر دبابة : لعباس" حماس" .٢٠
١٢  يسرائيلالهيئة النسائية لحماس تنظم اعتصاماً احتجاجيا على العدوان اإل: عين الحلوة .٢١
١٣  ل في قطاع غزةاعتصام ومسيرة جماهيرية في رام اهللا تنديداً بمجازر االحتال .٢٢
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٣   ال تنوي وقف هجومها على غزة"إسرائيل": ولمرتأ .٢٣
١٣   أهداف لعملياتها العسكرية المتواصلة على غزةأربعة: أولمرتحكومة  .٢٤
١٤  "حماس"فية قادة ية لتصإسرائيلدعوات  .٢٥
١٤   وليفني ال تكترث إذا أوقفت السلطة المفاوضات في غزةأولمرت ال يريد حرباً برية واسعة .٢٦
١٥  محو بلدة واحدة في غزةوعدم االكتفاء بالعمليات الحربية الحالية دعوات ل .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٥  ية المتواصلة في قطاع غزةسرائيل احتجاجا على المجزرة اإل٤٨ـالتظاهرات تَعم مناطق ال .٢٨
١٦  اعتصام ومسيرة جماهيرية في رام اهللا تنديداً بمجازر االحتالل في قطاع غزة .٢٩
   لفلسطينيين في دمشقمظاهرات عفوية بمخيمات ا .٣٠
١٦   فلسطينياً الشهر الماضي٩١قتلت " إسرائيل" .٣١
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١٦   تشن عدواناً شامالً ضد األسرى ومخاوف من سقوط ضحايا جدد"إسرائيل" .٣٢
١٧  األسير شاهيناألسرى يضربون عن الطعام احتجاجا على استشهاد  .٣٣
١٧  حرمان وخوف وأشالء متطايرة... أطفال غزَّة .٣٤
١٧  الحرب على المقاومة في غزة هي حرب على كافة أبناء الشعب الفلسطيني: بشارة .٣٥
١٧   تظاهرون استنكاراً لمجازر غزةالالجئون الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة ي .٣٦
   

   :اقتصاد
١٨ موازنة السلطة ستتلقى المزيد من المساعدات قريباً: وزير التخطيط .٣٧
   

   : األردن
١٨   العاهل األردني يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة ويحذّر من آثاره الكارثية .٣٨
١٨   مسيرتان للحركة اإلسالمية في الوحدات والبقعة للتضامن مع غزة .٣٩
١٩  تعد خطة للتخلص من بيوت الزينكو فـي المخيمات) الشؤون الفلسطينية: (األردن .٤٠
   

   :لبنان
١٩  ية في غزةسرائيل اإللبنان يدين المجازر .٤١
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  ما يجري في األراضي الفلسطينية معيبعلى  الصمت العربي :عمرو موسى .٤٢
٢٠  "العمليات في قطاع غزة غير مقبولة": مصر .٤٣
٢٠  لوقف المذبحةلى موقف عربي  إليبيا تدعو .٤٤
٢٠  يةسرائيلاالعتداءات اإل" وحشية"استنكار خليجي واسع لـ .٤٥
٢١  هولوكوست أخرىفي غزة ما يحدث : إيران .٤٦
٢١  "يإسرائيل"سوريا تنفي لقاء سفيرها في واشنطن مع دبلوماسي  .٤٧
٢١   في باريس" إسرائيلتكريم "مصر وإيران تقاطعان معرض  .٤٨
٢١  في القطاع" يةسرائيلاإل"أحزاب ومنظمات عربية تدين المجازر  .٤٩
٢٢  "إسرائيل"قبيلة الفور تتبرأ من فتح زعيم التمرد مكتباً في : السودان .٥٠
   

   :دولي
٢٢  ما يحدث في قطاع غزة ال يمكن السكوت عليه: األونروا تطالب بتدخل دولي عاجل .٥١
٢٢  "موجات العنف من أجل إعطاء السالم فرصة" تدعو لوقف روسيا .٥٢
٢٣  عويضات من السلطة الفلسطينيةوش يرفض التخلي عن طلب تب .٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  بالل الحسن... القتل الجماعي عمل إنساني.. الصواريخ جريمة: غزة .٥٤
٢٥  كلوفيس مقصود... إجراءات ال بّد منها فلسطينياً .٥٥
٢٦  نواف الزرو... "..!المحرقة"ـي يمهد لسرائيل اإلاإلعالم .٥٦
٢٨  عريب الرنتاوي... في لبنان" المدمرة كول"في غزة إلى " المحرقة"من  .٥٧
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٢٩  لياس حرفوشإ... غزة الضحية .٥٨
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
   جريحا٢٢٠ًمن   شهيداً، نصفهم من األطفال والمدنيين وأكثر٦٤:ي الدمغزة تغرق ف .١

ارتكبت قوات االحتالل    :خليل الشيخ ومحمد الجمل    عن مراسليها  ٢/٣/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    ذكرت
 وأكثر شهيداً   ٦٤ والليلة الماضية، راح ضحيتها نحو       أمسمجزرة دموية في محافظتي شمال غزة ورفح        

ية بشن عدة غارات جوية على سيارات مدنية في مخـيم      سرائيل، نتيجة قيام الطائرات اإل     جريحاً ٢٢٠من  
  .جباليا، ومدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس

وقالت مصادر محلية إن أكثر من نصف الشهداء من المدنيين واألطفال وذويهـم، واستـشهدوا نتيجـة                 
ية، خالل اجتياح استهدف المناطق الشرقية لبلـدة        يلسرائلغارات جوية وبرية شنتها الطائرات والمدافع اإل      
  .جباليا وقصف جوي على مدينتي رفح وخان يونس

 في مستشفيات العودة والـشفاء والـشهيد        ٢٣٠وقالت المصادر الطبية أن عدد المصابين ارتفع إلى نحو          
اطناً بحالـة  مو٢٠ طفالً وطفلة، وعشرة مصابين في حال الخطر، إصابة نحو ٥٢من بينهم    كمال عدوان 

وقالت مصادر طبية في مستشفيات الشفاء، الـشهيد كمـال عـدوان،             .بتر في األطراف العليا والسفلى    
والعودة، أن معظم الشهداء وصلوا أشالء مقطعة، فيما تعرض المصابون لشظايا صواريخ، مشيرة إلـى               

  .أن من بينهم مصابون وصفت حالتهم بأنها حرجة جداً وفي حال الخطر
ية توغلت في المناطق الشرقية لبلدة جباليا،       سرائيلود عيان إن عشرات من الدبابات واآلليات اإل       وقال شه 

ي جاء تحت غطاء كامل من الطائرات التي حلقت فـي سـماء المنطقـة،               سرائيلوأضافوا إن التوغل اإل   
  .وشنت غارات جوية استهدفت عدداً من المنازل، وأماكن تمركز المقاومين

وات االحتالل كانت تقصف المنازل، بالقذائف المدفعية، فتتبعها باستهداف بـاقي أفـراد             وأفاد شهود أن ق   
العائلة، فيسقطون بين شهيد وجريح، ولم تسلم طواقم المسعفين من إطالق النـار، وحـوادث القـصف،                 
فأكدت مصادر تعرضهم إلطالق نار من قبل الطائرات، ومنعهم من الوصول إلى الضحايا الذين كـانوا                

وأكد مواطنون من الشهود أن ما دار في المناطق الشرقية لبلـدة             . أمس الحاجة للنقل إلى المستشفيات     في
جباليا، هو حرب حقيقية استخدمت خاللها قوات االحتالل كافة أسلحتها الفتاكة، من الطائرات والمـدافع               

غلة بالقذائف الـصاروخية    والدبابات، فيما واصل المقاومون الفلسطينيون التصدي لقوات االحتالل المتو        
   .وقذائف الهاون والمضادات

وفي رفح، استشهد ستة عناصر من شرطة الحكومة المقالة وأصيب العشرات بيـنهم أطفـال ومـدنيون        
 استهدف مسجد بـدر المجـاور لمركـز شـرطة           يإسرائيل، إثر قصف جوي     أمسبجروح متفاوتة ليلة    

 الـشرطة،   أفراد نحو خمسة عناصر من      أن متعددة   وأكدت مصادر  الحكومة المقالة وسط محافظة رفح،    
  . المسجد المقصوفأنقاض يكونوا علقوا تحت أنفُقدوا بعد القصف، مرجحةً 

وثقـت عدسـات    : سمير حمتو ووكاالت األنبـاء     عن مراسلها    غزةمن   ٢/٣/٢٠٠٨ الدستور   وأضافت
أكوام الركام فـي المبـاني التـي        ية، فاألطفال أخذوا يقلبون في      سرائيلالتلفزة مشاهد مروعة للمحرقة اإل    

قصفتها الطائرات عن بقايا ألشالء ذويهم وأشقائهم فيما أمهات ينقبن عن جثث ألطفالهم التـي تفحمـت                 
  .وتحولت ألشالء
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  "أكثر من محرقة"ية في غزة بأنها سرائيلعباس يصف العمليات اإل .٢
 ما  ية، في غزة، واصفاً   سرائيلجرائم اإل  استنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال      : كفاح زبون  - رام اهللا 

ي على الـصواريخ التـي      سرائيل يكون رد الفعل اإل    أنانه ال يعقل    "، قائال   "أكثر من محرقة   "بأنهيجري،  
مام اجتماع للجنة التحـضيرية لعقـد جلـسة للمجلـس     أ عباسوقال  ".ندينها بهذا الحجم الثقيل والرهيب    

، ولألسف الـشديد، فـإن مـا        ٦٢ إلى) في غزة (دد الشهداء   وصل ع ) مسأ(اليوم  : "الوطني الفلسطيني 
.  كل المجتمع الدولي لكي يرى بعينه ما يحصل هناك     إلى من محرقة، ولذلك نحن نتوجه       أكثريجري، هو   

 مـازن اسـتخدام     أبووانتقد  ".  الدولي باإلرهابونقول للعالم انظروا واحكموا على ما يجري ومن يقوم          
 عامـا   ٦٠تستعمل كلمة منبوذة منذ أكثر من       " إسرائيل"مع األسف أن    "ائال  ق" محرقة"مصطلح  " إسرائيل"

  ". نطالب العالم أن يرد عليها. هذه األيام وهي كلمة المحرقة
  ٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  تمارس التطهير العرقي في قطاع غزة" إسرائيل: "المسؤولية" حماس"حّمل يالمالكي  .٣

انفرد وزير الخارجية في حكومـة تـسيير    :نابلسورام اهللا   ن  م ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتيـة    نشرت  
 . غـزة  المسؤولية عما يجري في قطاع    " حماس"رياض المالكي، بتصريحات حّمل فيها حركة       .األعمال د 

لكي تـشن عـدوانها كمـا       " إسرائيل"ـوفرت حماس وعبر صواريخها الحجة والمبرر ليس فقط ل        "وقال  
 الدولي لكي يغض النظر عما يجري في القطاع من جـرائم تحـت              تدعي األخيرة وإنما وفرت للمجتمع    

   ".تفسيرات الدفاع عن النفس
مـا  "تصريحات المالكي بأنها غير موفقة وقـال        " فتح"ـواعتبر جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري ل      

  من أي وقـت    أكثريجري في  قطاع غزة هو قتل لفكرة الدولة واالستقالل وان الشعب الفلسطيني أحوج               
داعيا إلى وقـف االتهامـات      " مضى لتوحيد خطابه وتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المواطنين        

هي من يتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري في غزة وان ما يقوم            " إسرائيل "أنوأكد  . اإلعالمية المتبادلة 
تعتبـر المـتهم األول وال      التي  " إسرائيل"به الشعب الفلسطيني من مقاومة هو واحد باأللف مما تقوم به            

  .تحتاج لمبررات وذرائع لتنفيذ هذه الجرائم
استنكر رياض   :الوكاالتعن   محمد هواش و   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢/٣/٢٠٠٨النهار  وأوردت  

ية فـي القطـاع، واسـتهداف المـواطنين     سرائيلالمالكي باسم الحكومة الفلسطينية العمليات العسكرية اإل 
 .عزل، معتبرا ذلك استهدافاً للوجود الفلسطيني وتطهيراً عرقياً وجرائم حرب ضـد اإلنـسانية             األبرياء ال 

تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين كونها القوة المسيطرة في القطـاع، وبعـدم            "بـ" حماس"وطالب حركة   
لذي يؤدي إلـى     نتيجة السماح للصواريخ البدائية باالنطالق من القطاع، األمر ا         سرائيلإعطاء الذرائع إل  

حماس وفرت عبر انقالبها على     "وقال إن    ".نتائج عكسية ويتسبب بمقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين       
  ".الشرعية الفلسطينية وعبر صواريخها العبثية للمجتمع الدولي صرف النظر عما يجري في قطاع غزة

ن في  إ" قال المالكي    : منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأضافت  
 عبـارات العنـصرية والكراهيـة       أقصى بالمحرقة   أوي لنا كفلسطينيين بالحرق     سرائيلتهديد الجانب اإل  

  ".والالسامية التي تكشف عن الوجه الحقيقي للفاشية العسكرية التي تقود تلك االعتداءات في غزة
  
   على قطاع غزةب المجنونةوإنهاء الحر عبد ربه يدعو لوقف إطالق الصواريخ .٤

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبـد           : والوكاالت" البيان "-رام اهللا، غزة    
ية وقف الذرائع   سرائيلربه إلى وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية البدائية الصنع على البلدات والمواقع اإل           

هـذه  " :وقال في اتصال مع إذاعة صوت فلـسطين        .الي قطاع غزة  ية بتصعيد عملياتها على أه    سرائيلاإل
مجزرة يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وال بد من الوقف التام لها وإنهاء هـذه الحـرب المجنونـة التـي                    
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هنـاك اتجـاه    "قال   ي،سرائيلوبشأن المفاوضات وأهميتها للجانب اإل     ".يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني    
ولهذا السبب فان هذا االتجـاه      .. بأن ال يتم النظر إلى المفاوضات باعتبارها أولوية       " إسرائيل"واضح في   

هو التضحية بالمفاوضـات    " إسرائيل"االتجاه الغالب في    " :وأضاف ".يوسع نطاق الحرب في قطاع غزة     
ي  تغـذ  أن تريـد    أنهـا ال يبدو ما هي نتيجتها السياسية سوى        " أهداف جنونية "والعملية السياسية لصالح    

  ".التطرف والعنف واستمرار دورة القتل التي تمارس يوميا
  ٢/٣/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 

  
  يين بتجميد المفاوضاتسرائيلقريع يبلغ اإل .٥

  وعن وكالـة    عبد الرؤوف أرناؤوط   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية   نشرت  
ـ       أعلن رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوض     .): أ.ب.د( " الـوطن "ات الوضع النهائي أحمد قريع في حديث ل

ي بعد المجـازر التـي      سرائيلوقف المفاوضات مع الجانب اإل    "أن القيادة الفلسطينية أيدت باإلجماع أمس       
ية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واسـتمرار النـشاطات االسـتيطانية             سرائيلترتكبها الحكومة اإل  

الذي يجري في قطاع غزة هو مجازر ال تميز بين المدنيين مـن             " لى أن وشدد ع  ".ية في القدس  سرائيلاإل
نساء وأطفال وكبار سن وهناك قتل بالجملة على شكل إبادة وهو أمر ال يحتمل وال يعطي مـصداقية ال                   

ي قبل أيام مـن وصـول وزيـرة         سرائيلوأشار إلى أن تزامن التصعيد اإل      ".لعملية سالم وال لمفاوضات   
على الواليات المتحـدة    "وقال  . ية رايس إلى المنطقة يثير العديد من عالمات االستفهام        الخارجية األمريك 

  ".لوقف جرائمها في غزة ووقف االستيطان" إسرائيل"أن تقوم بالضغط على 
ية أن أحمد قريع أبلغ وزيرة الخارجية إسرائيلذكرت مصادر : ١/٣/٢٠٠٨ ٤٨عربوجاء في موقع 

ية سرائيل، أن السلطة الفلسطينية قررت تجميد المفاوضات مع الحكومة اإلفياًية تسيبي ليفني هاتسرائيلاإل
  .على خلفية أحداث قطاع غزة

  
  وعملية السالم دمرت..  المنازل في غزةأنقاضالمفاوضات دفنت تحت : عريقات .٦

مـع   [المفاوضـات  "أن أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس         :.)ب.ف.ا( –رام اهللا   
 وركام الهدم في قطاع غزة، ودمـرت عمليـة الـسالم بواقـع              أنقاض دفنت تحت    ]يسرائيلجانب اإل ال

طالب المجتمع الدولي بوقف هذه االعتـداءات،       " الرئيس عباس    إنوقال  ". االعتداءات والجرائم المرتكبة  
سف كل هـذه    لألوروبي والعرب، لكن    ميركية واالتحاد األ  دارة األ  اتصاالته مع اإل    ونهاراً ويواصل ليالً 
نحن ندين بشدة هذا العدوان على غزة، ونحن شعب صغير تحـت            "ضاف  أو".  صماء آذاناًالمطالب تجد   

  ". ينطبق علينا ميثاق جنيف الرابع لحماية المدنيين تحت الحربأناالحتالل ويجب 
  ٢/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  مجلس األمن إلى جلسة طارئةالجامعة العربية وعباس يدعو  .٧

 أنصرح الناطق باسم الرئاسة الفلـسطينية نبيـل أبـو ردينـة              : من محمد هواش والوكاالت    -هللا  رام ا 
الرئيس عباس يجري سلسلة اتصاالت عاجلة مع العديد من قادة دول العالم من أجل وضع حد للتصعيد                 "
والتحرك ي المستمر على قطاع غزة، مطالباً الجميع وخصوصا اللجنة الرباعية بسرعة التدخل             سرائيلاإل

الرئيس يجري مشاورات   " أن   وأوضح". الفعال لوقف مسلسل المجازر اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني        
حثيثة بخصوص عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، وكذلك لعقد اجتماع آخر لمجلس األمن الدولي               

 األوضـاع فـي فلـسطين    لوضع حد لكل هذا التصعيد المدمر، والسيما تداعياته السلبية علـى مجمـل          
  ".ية ضد قطاع غزةسرائيلخطورة التصعيد واالستعدادات اإل"، محذراً مرة أخرى من "والمنطقة

  ٢/٣/٢٠٠٨النهار 
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  ال تحمل في جعبتها برنامجاً سياسياً يدفع نحو الوصول إلى تسوية سلمية" إسرائيل: "اآلغا .٨

نظمة التحرير، رئيس دائرة شـؤون الالجئـين،        زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لم     . قال د  : وفا –غزة  
ية ال تحمل في جعبتها برنامجاً سياسياً يدفع نحـو          سرائيل، في بيان صحفي له، على أن الحكومة اإل        أمس

، وأن تصعيد عدوانها    ٣٣ و ٢٤٢الوصول إلى تسوية سلمية تستند على تطبيق قرارات الشرعية الدولية           
فشال الجهود الدولية إلنجاح العملية التفاوضية والهـروب مـن          على األراضي الفلسطينية هو محاولة إل     

واستنكر الجرائم الدمويـة     .الضغوطات الدولية التي تطالبها بتنفيذ ما عليها من استحقاقات عملية السالم          
. البشعة التي تواصل قوات االحتالل ارتكابها بحق شعبنا واستهدافها لألحياء المكتظة بالسكان المـدنيين             

إلى االستجابة لكافة األصوات المنادية إلى إنهاء حالة االنقـسام وإعـادة اللحمـة              " حماس"ركة  ح تودع
  .لشطري الوطن عبر تراجعها عن انقالبها العسكري

  ٢/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  االحتالل يقصف مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في غزة .٩

، مقر مجلس الـوزراء الفلـسطيني       )٢/٣(د   قصفت طائرات االحتالل الصهيوني، فجر اليوم األح       :غزة
وقالت مـصادر أمنيـة      .الذي يرأسه إسماعيل هنية، غرب مدينة غزة دون اإلبالغ عن وقوع إصابات           

إن طائرات االحتالل قصفت بصاروخ واحد مقر مجلس الـوزراء،          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لمراسل  
  .ولكن الصاروخ لم ينفجر

ـ      وأكد طاهر النونو المتحدث    إننا علـى   ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  " باسم الحكومة في تصريح خاص ل
قناعة أن المستهدف من هذه الهجمة الشرسة هو الشعب الفلـسطيني، وبرنـامج الـصمود والمقاومـة،                 
فالصهاينة يريدون القضاء على المقاومة فكراً وممارسة، لذلك هم يريدون استبدال وإسقاط هذه الحكومة              

  ".ومة تكون تابعة وعميلة لهمليحضروا حك
  ٢/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  في غزة" المحرقة الصهيونية"المجلس التشريعي يدعو للتدخل العاجل لوقف  .١٠

توجه نداء عاجالً إلى الدول العربية "التشريعي الفلسطيني في بيان إنها   قالت رئاسة المجلس:غزة
رلمانات العربية واإلسالمية والبرلمانيين والشعوب للتحرك العاجل واإلسالمية كافة ممثلة برؤسائها والب

على المستويين الرسمي والشعبي لرفض هذا العدوان ووقف المحرقة التي بدأت قوات العدو الصهيوني 
نداء عاجالً إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون "ووجهت  ."في تنفيذها ضد سكان قطاع غزة

، محذرة "لوقف العدوان الصهيوني، وجرائم قتل األطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزةللتحرك العاجل 
كارثة إنسانية في قطاع غزة إذا استمر العدوان خالل الساعات المقبلة بسبب النقص الشديد في "من 

 وعدم األدوية ومواد الوقود األساسية، ما يؤدي إلى توقف سيارات اإلسعاف عن نقل الشهداء والجرحى،
سلطات العدو الصهيوني تتجه إلى "واعتبرت أن . "قدرة المستشفيات على تقديم العالج الالزم للجرحى

  ."المحرقة التي هدد بها قادة عصابة قتلة األطفال في الكيان الغاصب
  ٢/٣/٢٠٠٨ الحياة

  
   استعداده للحوار مع السلطة يبدي من اجتياح القطاع و"إسرائيل" مشعل يحذّر .١١

ي على غـزة هـو    سرائيلعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن العدوان اإل           ا :دمشق
يـوفر غطـاء لهـذا الهولوكوسـت        "جديد، متهماً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنـه         " هولوكوست"
 إسـرائيل "وأضاف أن   .  عاماً ٦٠حقيقياً منذ   " هولوكوست"تنفذ  " إسرائيل"وقال إن   ". ي في غزة  سرائيلاإل
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 الذي صنعته في لبنان والعراق عبر حروب شنتها هي أو عبر تحريض المحـافظين               تالهولوكوسوراء  
  ".الجدد على الحرب

إذا : "وقـال . من اجتياح غـزة   " إسرائيل"وحذر مشعل في مؤتمر عقده في مقر وزارة اإلعالم السورية           
ليـون فلـسطيني بـاإلرادة      قررتم اجتياح غزة، فسنحاربكم حرب األسود وسيواجهكم مليون ونصف الم         

حتى مـع الـشروط التـي       "للدخول في حوار مع السلطة الفلسطينية       " حماس"وأبدى استعداد   ". والعزيمة
إال بالـصمود والمقاومـة، وال      " إسرائيل"ال حل مع    "، مؤكدا أن    "يطرحها عباس، لوقف الدم الفلسطيني    

ميـزان  "بأنهـا   " إسرائيل" التي تطلق على     ، واصفا الصورايخ  "تسوية مع السلطة الفلسطينية إال بالحوار     
  ".مرعب، ونحن متمسكون بهذا الخيار

إذا لم توقفوا عدوانكم وتنسحبوا، فستالقون المصير الذي تعرفـون وسـنهزمكم فـي نهايـة                : "وأضاف
 اإلنـسانية مشكلة الصهيونية هي مـشكلة مـع        . الصراع فرض علينا ولسنا جبناء ولن ننهزم      . المطاف
 تريد الفلسطيني إما ميتاً أو مشرداً، ومن يبقى فال مانع من أن يعيش في               إسرائيل" إلى أن    ، مشيراً "الحرة

  ".إسرائيلتحت حكم ذاتي مهمته أن يحافظ على أمن .. أرض محصورة
الهولوكوست غطاء وحصانة لها لتفعل ما تشاء، وترتكب هولوكوست حقيقياً          "تستخدم  " إسرائيل"ورأى أن   

وتوجه إلى األوروبيـين،    ". الذي يسكت عن هذه الجريمة هو شريك فيها       "بر أن   واعت". بحق شعب أعزل  
عار عليكم وجريمة أن تحاولوا تبرئة ضميركم من الهولوكوست مـن خـالل الـسكوت علـى                 : "قائالً

  ".بحق الشعب الفلسطيني" إسرائيل"الهولوكوست الذي ترتكبه 
إذا نجحتم  : "في غزة، قائالً  " حماس"بإسقاط سلطة   يون  إسرائيلورد على التهديدات التي أطلقها مسؤولون       

أيها الصهاينة في إسقاط السلطة في غزة، فلن تنجحوا في إسقاط الشعب الفلسطيني ومقاومته وال كـسر                 
 هـي الدولـة المعتديـة والقاتلـة         إسرائيلمهما كذب العدو، فالشعب الفلسطيني هو الضحية و       ... إرادته

وتوجه إلى الدول واألنظمة العربيـة مؤكـداً أن         ". لقتال والمقاومة والدفاع  وليس أمامنا إال ا   . واإلرهابية
وأي . ، وليس من حماس   إسرائيلالخطر الحقيقي على األمن القومي العربي والمصري واألردني هو من           "

  ".والواليات المتحدة" إسرائيل"نظام خائف على نفسه من الخطر، فليبحث عن 
  ٢/٣/٢٠٠٨الحياة 

 
   الفلسطينية-ية الجتياح منطقة الحدود المصرية إسرائيلمحاولة  :أسامة حمدان .١٢

 . على رأس وفد النائبة بهيـة الحريـري  ، ممثل حماس في لبنان،حمدانأسامة زار  :جنوب لبنان / صيدا
واثر اللقـاء قـال     ،   المصرية –ية الجتياح منطقة الحدود الفلسطينية      إسرائيلمحاولة  "كشف حمدان عن    و

ي يستهدف المدنيين   إسرائيل تناول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان             اللقاء إن"حمدان  
، وعمليات القصف تستهدف المـدنيين      األطفال، فثلث الشهداء حتى اآلن في غزة هم من          األولىبالدرجة  

.  مجاهدون، وقد شرحنا الوضع في غزة بتفاصيله للسيدة الحريـري          أووال تستهدف مواقع فيها مقاتلون      
  . الوضع الفلسطيني العامإلىوجرى التطرق 

 إشـاعات  إنها: " مخيم عين الحلوة، قال  أحياءوردا على سؤال عن حقيقة ما يشاع عن تغيرات في بعض            
 ما مـر بـه فـي        إلىوليس هناك صدقية لما قيل، ومخيم عين الحلوة يعيش ظروفا مريحة اآلن بالنظر              

 طـرف   أي الفلسطيني الداخلي الذي ال يستثني       اإلطار: انأمر، والسر الحقيقي في هذا      األخيرةالسنوات  
فلسطيني ويشارك فيه الجميع في سياق لجنة المتابعة، بما يعطي فرصة لتداول وجهات النظر والحـوار                

  ". مشاكل، والمسألة الثانية هي العالقة والمتابعة بين صيدا ومخيم عين الحلوة في هذا الجانبأيلحل 
 إن" قبالة السواحل اللبنانية والسورية، قـال        إلى" كول"الواليات المتحدة المدمرة     إرسالوعن تعليقه على    

وهـل   ".... يدفع على مزيد من التوتر     األميركيالواقع في المنطقة ال ينقصه توتر، وان مثل هذا السلوك           
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ح منطقـة   ية الرتكاب مجزرة في غزة والجتيـا      إسرائيلهناك محاولة   : "يا لغزة قال  إسرائيليتوقع اجتياحا   
  ". الفلسطينية–الحدود المصرية 

  ٢/٣/٢٠٠٨النهار 
  
   تتخذ احتياطات أمنية مشددة وتظهر فجأة في أرض المعركة"حماس"قيادات  .١٣

، في احد مساجد    أمس من   أول هنية   إسماعيللم يكن ظهور رئيس الوزراء المقال       :  كفاح زبون  -رام اهللا   
 المسجد الذي ألقى فيه خطبـة       إلىصحافيين وصوله   مخيم الشاطئ، مجرد صدفة، فقد سبقت كاميرات ال       

  .حث فيها الفلسطينيين على الصبر والصمود، ودعا للمجاهدين بمزيد من الثبات، والنصر
نها ال تزال تقود هذه المواجهة الصعبة، وحسب ما قال احـد            إ،  أوالًيين،  سرائيلوأرادت حماس القول لإل   

ـ   الهجمـة  أهداف ذلك، هو احد   أنم تغادر مواقعها، وهي تدرك      ، فان الحركة ل   "األوسطالشرق  "قيادييها ل
 على ارض المعركة وبين الجماهير، وفي الحكومة، وفي         اآلنحماس موجودة   "وبحسبه فان   . يةسرائيلاإل

عدوانها وقالت انه سيستهدف قياديين     " إسرائيل" صعدت   أنومنذ  ". المجلس التشريعي، وهي تقود كل ذلك     
 مشددة لحماية قادتها، وليس سـهال       أمنية إجراءاتس، ومعها فصائل المقاومة،     في الحركة، اتخذت حما   

لكن الوصول كـذلك    .  هواتفهم النقالة  وأغلقوا األنظار بعض القيادات الذين اختفوا عن       إلى الوصول   اآلن
  .لكثير منهم ال يبدو صعبا

 جديدة، وال   أساليبتمد على   نع"وعند سؤال احد قادة المقاومة، عن استخدامه هاتفه الجوال، ضحك وقال            
حيانـا  أيضا و أ نغلق الجواالت ونتخلص من بطارياته       أن يجب   أحيانا"، وتابع   "يضا طبيعة المكان  أتنسى  

  ".يضا، في مواجهة العدوانأننا نشغل التقنيات إيمكننا الحديث طويال، 
ـ     المقاومـة الفلـسطينية،     دقة تتخذها    أكثر أمنية إجراءاتهناك  " األوسطالشرق  "وقال قياديون في غزة ل

 كثيـرة  أحياناوهم في الوقت الذي يقرون فيه بان هذه االحتياطات تشمل االختفاء           ".  وقادتها أبنائهالحماية  
 يفاجأ المقاتلون   أحياناالقيادات تظهر فجأة على ارض المعركة،       " قالوا   أنهم، إال   وأمنيينلقياديين سياسيين   

  ".ي المواجهةبقيادي كبير بينهم، لرفع معنوياتهم ف
 المقاومـة تعليمـات مـشددة    وأعطت. وحسب المصادر فان قيادات المقاومة جميعها في ارض المعركة   

 المفاجأة  أسلوبلقادتها وعناصرها، ومن بينها عدم استعمال الجوال، وعدم التحرك بالسيارات، واعتماد            
ـ       ". في التنقل  القيـادات موجـودة، والعـدو      " "طاألوسالشرق  "وقال احد قادة ألوية الناصر صالح الدين ل

ويقول احد   ".مرتبك، ال يجد قيادات ليضربها، هي لم تختف لكنها تأخذ حذرها لكي ال تكون صيدا سهال               
. الحامي هو رب العالمين، هناك حرب شاملة على الـشعب الفلـسطيني           " "األوسطالشرق  "المقاتلين لـ   

  ".ركة عقول كذلك معإنها، األمنيةويجب اخذ الحذر واالحتياطات 
، باحتـضان   أكثـر  تفخر   فإنهاوالى جانب الفخر الذي تبديه المقاومة في القدرة على الحفاظ على قادتها،             

 أيـن العدو ال يعرف مـن      " الصواريخ، وقال قياديون     إطالقالجماهير لها، وبقدرتها على االستمرار في       
ـ ". تأتي الصواريخ   المنطقة التي يجتاحها الجيش على       الصواريخ تنطلق من   أن" األوسطالشرق  "وكشفوا ل

 كيلومترات، ورغم انه يغطي سماءها بالطائرات الحربية وطائرات االستكشاف، فان الـصواريخ             ٣مدى  
 جديدة، في   إستراتيجية يستخدمون   فإنهموحسب المقاتلين    ".إصابات وتوقع   وأعمق مناطق ابعد    إلىتنطلق  
د نجحت المقاومة، وفي جعبتنا المزيد، والعـدو لـم          لق" تكتشف، ويقولون    أن الصواريخ من دون     إطالق

  ". غاص في وحل غزةأكثريعرف بعد طبيعة الرسائل المرسلة، وكلما توغل 
  ٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   وتمطر المستعمرات بالصواريخ" الحساب المفتوح" تطلق حملة "كتائب القسام" .١٤
ن الكتائب شرعت منذ األربعاء الماضي في أ ،"كتائب القسام"أعلن الناطق باسم :  فتحي صّباح-غزة 

 صاروخ على بلدات وأهداف ١٠٠أطلقت خاللها أكثر من " الحساب المفتوح"تنفيذ حملة أطلقت عليها 
وكفار عزة، وبئيري، ونتيف عسراه، ) شكلونأ(ية متاخمة للقطاع، بينها سديروت وعسقالن إسرائيل
في بلدة سيلفر الصغيرة التي تقع قرب مدينة أسدود وجاء الرد األقوى عندما سقط صاروخ . وسيلفر

 كيلومتراً من حاجز ايرز شمال قطاع غزة ويفصله عن أراضي الخط ٢٥الواقعة على بعد نحو 
على ما يعتقد، أكبر مدى " غراد"ويعتبر المدى الذي وصل إليه هذا الصاروخ، وهو من نوع  .األخضر

شرق " عزاتا"بعدما وصل صاروخ أول من أمس إلى بلدة وصلت إليه صواريخ المقاومة الفلسطينية، 
  . كيلومتراً من حدوده الشرقية٢٢القطاع على بعد 

  ٢/٣/٢٠٠٨ الحياة
  
  إلنقاذ الجرحىتستنكران الصمت العربي وتطالبان بفتح معبر رفح " لجان المقاومة" و"حماس" .١٥

انق المفروض علـى قطـاع      ، أن كسر الحصار الخ    "حماس"أكد سامي أبو زهري، المتحدث باسم       : غزة
بات ضرورة ملحة في ظل المحرقة وحرب اإلبادة التي يشنها االحتالل الصهيوني ضـد الـشعب                "غزة  

ـ       ".الفلسطيني في القطاع   على أن كـسر    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وشدد في تصريح خاص أدلى به ل
ن الجرحى هم في حالة الخطـر       بات مطلباً ملحاً خاصة أن هناك عدد كبير م        "الحصار وفتح معبر رفح     

الشديد وبعضهم يرتقي شهيداً في المستشفيات بسبب عدم توفر اإلمكانيات الالزمـة للعـالج أو الحاجـة     
صمت النظام الرسمي العربي على المحرقة وحـرب        "واستنكر استمرار    ".لعمليات كبرى خارج فلسطين   

  ."ني في قطاع غزةاإلبادة التي يشنها االحتالل الصهيوني ضد الشعب الفلسطي
، األمين العام للجان المقاومة الشعبية فـي فلـسطين، القيـادة            "أبو عوض "دعا الحاج كمال النيرب     كما  

المصرية وعلى رأسهم الرئيس مبارك إلى ضرورة فتح معبر رفح من أجل نقـل الجرحـى المـصابين             
نيرب في تصريح لـه، مـساء   وقال ال .بجراح خطيرة في المجزرة الصهيونية المتصاعدة للعالج العاجل  

المعركة البشعة وحرب اإلرهاب التي تمارسها قوات العدو في ظل الحصار الجـائر             "إن  ) ١/٣(السبت  
الذي منع وصول الدواء وخروج المصابين والمرضى للعالج في الخارج يتطلب وقفة جادة من األخـوة                

الـصمت العربـي المريـب      "أبو عوض   الحاج   واستنكر "....في القيادة المصرية بفتح معبر رفح البري      
  "....والتواطؤ الدولي إزاء هذه الجريمة

  ٢/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ية في غزة سرائيلالقوى الفلسطينية تدين المجازر اإل .١٦

أكد خالد البطش القيـادي     : تالوكاال من غزة ورام اهللا، ونقالً عن        ٢/٣/٢٠٠٧البيان اإلماراتية   ذكرت  
ي يهدف إلى تمرير خطة خريطة الطريق وفرض        سرائيل، أمس أن التصعيد اإل    اإلسالميهاد  الج في حركة 

ية تهـدف   سرائيلإن الغارات اإل  " وقال في اتصال مع إذاعة صوت القدس،      . يةإسرائيلتهدئة وفق شروط    
إلى إيصال اكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين واألطفال واألبرياء بغيـة دفـع الـشعب                  

: وأضاف". يةسرائيل تمرير خطة خريطة الطريق وفرض تهدئة بالشروط اإل        أوسطيني إلى االستسالم    الفل
  ".ما يحدث اآلن في شرق جباليا مذبحة حقيقية خلفت عشرات القتلى والجرحى"

 خالدة جـرار قـد طالبـت أمـس      النائب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينوكانت عضو المكتب السياسي 
  .ي على غزةسرائيلتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني جراء مواصلة التصعيد اإلالمجتمع الدولي ب
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على صعيد آخر استنكر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعـضو المكتـب                
بهـا  السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمس الصمت اإلقليمي والدولي عن المجازر التي ترتك            

  .ي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزةسرائيلقوات الجيش اإل
دعا ناطق باسم الجبهة الشعبية إلى الشروع       : نابلس و رام اهللا  من ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ونشرت  

الفوري في تجسيد الوحدة الميدانية لكتائب األقصى والقسام والسرايا وأبو علي مـصطفى وكـل األذرع                
  .  المقاومة في القطاعالعسكرية لفصائل

مـسؤولية اإلبـادة    " إسـرائيل "البشعة وحمل   " يةسرائيلاإل"ومن جانبه أدان النائب محمد دحالن المجازر        
 هذه المذابح تتم تحت سمع وبصر العالم ما يثبت مـن دون أدنـى شـك                 إن"وقال  . المتواصلة في غّزة  

حياء منهم، ويشكل الترجمة العملية لتهديدات      االستهداف السافر والمنظم للمدنيين بهدف قتلهم وترويع األ       
في آخر صيحات التطهير العرقي واإلبـادة الجماعيـة فـي           " محرقة"بارتكاب  " يينسرائيلاإل"المسؤولين  

  .العصر الحديث والتي يغض العالم المتحضر الطرف عنها
س المحتلة احتجاجـا    القادر إلى تنظيم إضراب شامل اليوم في القد        ودعا مستشار شؤون القدس حاتم عبد     

  . في غزة" إسرائيل"على المجازر والجرائم التي تنفذها 
وأكـد  . وأدان النائب األسير حامد البيتاوي الجرائم الصهيونية التي تتواصل على مرأى  العالم ومسمعه             

عبر رسالة خطية سربت من سجن مجدو على حق الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة الكريمـة، داعيـا                 
  .لنساء والشباب النازفة في غزةالعربية شعوبا وحكومات إلى االرتقاء إلى مستوى دماء األطفال واالدول 

وقال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب خالد منصور إن الرد الفلسطيني المطلـوب علـى الجـرائم                 
مواجهـة  ، يجب أن يكون بتصعيد المقاومة الشعبية في جميع الضفة، وفي كـل سـاحات ال               "يةسرائيلاإل"

  ؟المفتوحة مع االحتالل
  
  كادوا أن يختطفوا جنوداً.. مقاتلون بارعون" القسام"مجاهدو :  الصهيونيإعالم العدو .١٧

سمحت أجهزة الرقابة العسكرية التابعة لقوات العدو الصهيوني لوسائل اإلعالم العبريـة            : القدس المحتلة 
غزة، حيث نشرت أنباء متالحقة تفيد بأن قوات        األخبار المتعلقة بضراوة القتال شمال قطاع       " بعض"بنشر  

وأضافت  .الجيش الصهيوني تكبدت خسائر فادحة نتيجة هذا القتال غير المتوقع وغير المحسوب بالمطلق            
تلك الوسائل اإلعالمية وعلى صفحاتها أن الجيش خسر عدداً غير متوقع من جنوده في قطاع غزة قتلى،                 

جيش يكـاد   "، بأنه   "كتائب القسام "المواقع اإلخبارية منها، مجاهدي     وصفت الصحافة الصهيونية، ال سيما      
مقاتلي كتائب القسام هم عبارة عن مقاتلين بـارعين ويمتلكـون تكتيكـات             "، وقالت إن    "أن يكون منظماً  

مدروسة تمكنت من خالل ذلك إلى إرباك قواتنا المدربة التي كانت في أرض المعركة شمال غزة، وقـد                  
لقد أصيب جيشنا بالذهول والصدمة الرهيبـة       : "وبينت الصحافة قائلة  ".  أكثر من موقع   أربكت جيشنا في  

وغير المتوقعة، وذلك ناتج عن طبيعة شراسة القتال الذي يدور بين أروقة شوارع شمال قطـاع غـزة،                  
          ".              قبل حيث أبدى مقاتلو القسام البارعون صموداً منقطع النظير، لم نشهد له مثيل من

فيما عرضت الصفحات اإلخبارية الصهيونية في آخر خبر عاجل لها بأن الجيش الصهيوني خسر سـتة                
 إصـابة فـي     ٢٢جنود مدربين دفعة واحدة، بينما أشارت الوسائل اإلعالمية في الخبر ذاته إلى وقـوع               

 لكتائب القسام إلحدى    ضربتين متتاليتين، األولى في اشتباكات عنيفة شمال قطاع غزة، والثانية في قصف           
  .المغتصبات الصهيونية

من جهة أخرى؛ تناولت أجهزة التلفزة الصهيونية المعركة في جباليا بالشرح والتحليل، حتى بلـغ بهـا                 
 السبت/ المقام إلى االعتراف صراحة وعبر أجهزة التلفزة أن مقاتلي حماس كادوا الليلة الماضية الجمعة             

 لوال تدخل سالح الجو الصهيوني بكثافـة، حيـث شـرع بـإطالق              ، أن يخطفوا جنود   )١/٣ – ٢٩/٢(
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الصواريخ بشكل هستيري نحو المقاتلين دون أن يراعي منازل مواطنين شمال غزة، وهذا ما أدى إلـى                 
  ".سقوط عدد كبير من الشهداء في صفوف المدنين

  ٢/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ساهمت في هدم الجدار الوطني" إسرائيل"تي تمنتها حالة االنقسام الفلسطيني ال: أبو النجا .١٨

أعتبر إبراهيم أبو النجا عضو المجلس الثوري عضو اللجنة القيادية العليـا            :  عبد الهادي عوكل   -غزة    
ي المتواصل على قطاع غزة وارتكابه المجازر والمذابح ضد األبريـاء           سرائيللحركة فتح، أن العدوان اإل    

وفي سـياق    .مرحلة أولى إلعادة احتالل القطاع العصي على الهزيمة واالنكسار        واألطفال اآلمنين تأتي ك   
ساهمت في هدم الجـدار الـوطني،   " إسرائيل"آخر أكد أبو النجا، أن حالة االنقسام الفلسطيني التي تمنتها     

سفه وحزنـه   أالنجا، عن     أبو وأعربالذي يشكل سياجاً وطنياً وشكل حالة الصمود والتصدي التوحيدي،          
وهاهم اليوم يعيشون بكل الم ولكنهم يواجهـون        : "من أن سالح حركة فتح لم يبق في أيدي أبنائها، قائالً          

  ".االحتالل بإرادتهم وبدعم وتعبئة أبناء شعبهم، ومشاركتهم بكل ما يملكون
 ٢/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  حياة عشرات األسرى مهددة ويجب إطالق المعتقلين السياسيين : أبو شمالة .١٩

 حذر عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أمين سر جمعية األسـرى              : حسن دوحان  -غزة  
النائب ماجد أبو شمالة من الخطر الوشيك الـذي يهـدد حيـاة عـشرات األسـرى                 " حسام"والمحررين  

الحتالل والمعتقلين في سجون االحتالل نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه إدارة سجون ا             
اتجاه األسرى الفلسطينيين في مخالفة واضحة لالتفاقات الدولية ومنها اتفاقية جنيف التي تكفـل لألسـير                

  .حقوقا منها حق العالج وتوفير الطعام المناسب والملبس ومكان حجز تتوفر فيه شروط إنسانية
 ٢/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   وهم" يةإسرائيل"العودة على ظهر دبابة : لعباس" حماس" .٢٠

عودة عجلة التاريخ إلى الـوراء مـستحيلة، والعـودة للفـساد            "إن  :  في بيان  "حماس"حركة   قالت   :غزة
بعد كـسر إرادة    " يةإسرائيل"البعض يظن العودة على دبابة      "، مشددة على أنه إذا كان       "واالنفالت لن تكون  

ضد قطاع غـزة    " يسرائيلاإل"ن  تواصل العدوا "وأكدت أن    ".فهو واهم " حماس"الشعب ومقاومته وتصفية    
المقاومـة  "، مشيرةً في الوقـت ذاتـه إلـى أن           "لن يكسر صموده ويركعه حتى لو سقط منه ألف شهيد         

  ".ستواصل طريقها حتى تحرير األراضي من نير االحتالل
على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، تصريحات رياض المالكي حـول            " حماس"وصفت حركة   

تصريحات غبية تهدف إلى تبرئـة االحـتالل        "ة وتحميلها مسؤولية المحرقة في غزة، بأنها        إدانة المقاوم 
وتوفير الغطاء لالستمرار في هذه المحرقة، وتعكس حجم تواطؤ فريق رام اهللا وتعاونه مع االحتالل ضد                

 جنبـاً   تؤكد أن فريق رام اهللا متورط في مجزرة غزة        "وقال أبو زهري إن مثل هذه التصريحات        ". شعبنا
  ".إلى جنب مع االحتالل

  ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يسرائيلالهيئة النسائية لحماس تنظم اعتصاماً احتجاجيا على العدوان اإل: عين الحلوة .٢١

 مـسجد   أماماعتصاما  ] في صيدا [في مخيم عين الحلوة     " حماس" الهيئة النسائية في حركة      نظمت: صيدا
 التي تطالب   واألجنبيةي، رفعت الشعارات باللغتين العربية      سرائيل اإل ندواالعخالد بن الوليد احتجاجا على      
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 اإلنسانلوقف عدوانها ومجازرها واحترام حقوق      " إسرائيل" الضغط على    األمنالمجتمع الدولي ومجلس    
  . مقوماتأي نصرة الشعب المقاوم والصامد دون إلىوالدول العربية 

  ٢/٣/٢٠٠٨النهار 
  
  رية في رام اهللا تنديداً بمجازر االحتالل في قطاع غزةاعتصام ومسيرة جماهي .٢٢

نظمت القوى الوطنية بمحافظـة رام اهللا والبيـرة، أمـس، اعتـصاماً ومـسيرة               : كتب فادي العاروري  
 سـقوط   إلـى  أدىي وحشي   إسرائيل قطاع غزة، والذين يتعرضون لعدوان       أهاليجماهيرية، تضامنا مع    

وشارك في االعتصام والمسيرة عشرات      . جريح ١٠٠ من   وأكثر ،األطفالعشرات الشهداء غالبيتهم من     
 الفلسطينية ورايات عدد من الفصائل واألحزاب المشاركة، إلـى جانـب            األعالمالمواطنين، حيث رفعوا    

 تعزيز الوحدة ورص الصفوف، والتعـالي عـن         إلىية، وتدعو   سرائيلصور والفتات منددة بالمجازر اإل    
وألقى عدد من ممثلي القوى المشاركة كلمات أكدوا خاللهـا علـى             .العدوانالخالفات الداخلية لمواجهة    

  .ي وبطشه بأهل القطاع لليوم الرابع على التواليسرائيلضرورة وضع حد لالحتالل اإل
  ٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   ال تنوي وقف هجومها على غزة"إسرائيل": ولمرتأ .٢٣

صرح ايهود اولمرت في بداية االجتماع االسبوعي       : ا ف ب   - القدسمن   ٢/٣/٢٠٠٨ الدستور   ذكرت
 ليس لديها نية لوقف القتال ضد المنظمات االرهابيـة ولـو            إسرائيليجب ان يكون واضحا ان      "للحكومة  

اذا كان لدى اي شخص وهم بان توسيع نطاق اطالق الـصواريخ سيـضعف              "واضاف  ". للحظة واحدة 
 تـستخدم القـوة     إسـرائيل رفض اولمرت االنتقادات بـان      كما  ". ية، فانه مخطئ جدا   سرائيلالعمليات اإل 

 فلسطينيا مـن بيـنهم اطفـال        ٦٦المفرطة في هجومها على القطاع المكتظ بالسكان والذي اودى بحياة           
وان (...) سمعت خالل االيام الماضية الكثير من االنتقادات والشكاوى بشان اصابة مدنيين            "وقال  . ونساء
 تحمي مواطنيها في جنوب الـبالد       إسرائيليجب ان نذكر ان     "واضاف  ". رطة تستخدم القوة المف   إسرائيل

ال يملك احد   "وتابع  ". وانه مع كل االحترام فانه لن يمنعنا شيء من القيام بواجبنا في الدفاع عن مواطنينا              
  ". شيئا لمجرد ممارستها حقها في الدفاع عن النفسإسرائيلالحق االخالقي بان يملي على 

وزير الدفاع إيهود باراك توعد بتصعيد العمليات العسكرية ضـد          أن   ٢/٣/٢٠٠٨بي سي   بي   وأضافت
ية إن شن هجـوم     سرائيلوقال في تصريح لإلذاعة اإل    ،  ما وصفها بفرق إطالق الصواريخ في قطاع غزة       

" لسنا سعداء بذلك لكننا لن نخجل منـه         "وأضاف  ". أصبح أمرا حقيقيا وملموسا   "بري موسع على القطاع     
وحمل باراك حركة حماس مسؤولية الوضع      .  را إلى إن هناك مشاورات بشأن توقيت الهجوم البري        مشي

المتدهور في قطاع غزة وقال إنها ستدفع ثمن ذلك، وجدد اتهامه لناشطي حماس بإطالق الصواريخ على                
  . من مناطق سكنية في قطاع غزةإسرائيلجنوب 

  
  كرية المتواصلة على غزة أهداف لعملياتها العسأربعة: ولمرتأحكومة  .٢٤

ي الليلة قبل الماضية أن حكومة ايهود       سرائيلذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإل     :  صالح النعامي  - غزة
اولمرت وضعت اربعة أهداف لعملياتها العسكرية المتواصلة على غزة، وهي منع حماس من مواصـلة               

ليات تهريب الـسالح، واضـعاف حكومـة        اطالق الصواريخ، ومنع تعاظم قوتها العسكرية، ووقف عم       
واضافت القناة أنه   . حماس وصوالً الى اسقاطها، الى جانب استكمال اتمام فصل غزة عن الضفة الغربية            

  :من اجل تحقيق هذه األهداف، فإنه تم وضع خطة عسكرية تقوم على
ة الـى أن القيـادة       تكثيف عمليات التصفية التي تطال ناشطي الجناح العسكري وقيادته، مع اإلشـار            -١
ية على وشك اتخاذ قرار بتصفية القيادة السياسية للحركة، حيث تمت اإلشارة تحديداً الى إمكانية               سرائيلاإل
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واستدركت القناة التلفزيونيـة    . تصفية كل من الدكتور محمود الزهار والدكتور خليل الحية وسعيد صيام          
خذ بعد، حيث تخشى بعض المستويات السياسية أن تقـوم          قائلة إن قراراً نهائياً بتصفية قيادة حماس لم يت        

  .حماس بالمس بالجندي االسير جلعاد شليط كرد على أي مس بالقيادة السياسية
 تدمير المؤسسات المدنية واالمنية التابعة لحماس وحكومتها، من اجل منع الحكومة من تقديم خدمات               -٢

  .الناس عنهاللجمهور الفلسطيني األمر الذي يؤدي الى انفضاض 
 العودة الى انذار اسر المقاومين باخالء منازلها في غضون وقت قصير ومن ثم قصفها من اجل خلق                 -٣

  .حالة من الهلع
  ٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  "حماس"ية لتصفية قادة إسرائيلدعوات  .٢٥

إلـى  ي  سـرائيل إلذاعة الجـيش اإل   في تصريح   دعا الوزير ونائب رئيس الشاباك السابق جدعون عزرا         
وقال عـزرا إنـه     . تصفية قادة حركة حماس بمن فيهم رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية           

موقفي الشخصي هو أنـه يتوجـب       .. يتوجب ضرب مرسلي مطلقي صواريخ القسام ومرسلي مرسليهم       "
  .لوقودودعا أيضاً إلى تقليص إمداد قطاع غزة با". المس برئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية

ليس العملية  "ي أفيحاي أدرعي إن العملية العسكرية الحالية في القطاع          سرائيلوقال الناطق باسم الجيش اإل    
سنواصـل  "وأضاف أدرعـي    ". البرية الواسعة التي يتحدث عنها الجميع وال عالقة للعمليات الحالية بها          

. ، بحـسب تعبيـره    ".دون تردد تصفية نشطاء حماس وكل من يتعاون معهم سيصاب وهذه العمليات تتم            
ي وزع مناشير على سكان مناطق بيت الهيا وبيت حانون والعطـاطرة فـي              سرائيلوتابع أن الجيش اإل   

كل بيت يطلق المسلحون منه النار سيتم ضـربه  "وقال إن  .شمال القطاع وطالبهم باالبتعاد عن المسلحين   
ولذلك فإن حماس هي التي تتحمـل مـسؤولية      ألن المخربين يطلقون النار والصواريخ من داخل البيوت         

  ". سقوط قتلى من المدنيين
  ٢/٣/٢٠٠٨النهار 

  
   وليفني ال تكترث إذا أوقفت السلطة المفاوضات في غزةأولمرت ال يريد حرباً برية واسعة .٢٦

أعلنت مصادر من مكتـب رئـيس الحكومـة          :القدس المحتلة  من ٢/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    قالت
ووفق هذه المـصادر    ،  ان اولمرت ال ينوي المصادقة على تنفيذ حملة برية واسعة في غزة           " يةسرائيلاإل"

فإن الحكومة تنوي التركيز على سالح الجو ومواصلة العمليات التي بدأتها منذ االربعاء، بحيث تستهدف               
ات حتى الحوانيت والجمعيات التـي تقـدم الخـدم        " حماس"كل منشأة ومبنى وجمعية ومؤسسة تابعة ل        
  ".حماس"االنسانية، بادعاء انها تخدم اهدافاً سياسية ل 

وردت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني على االصوات المنادية بوقف مفاوضات التـسوية مـن الطـرف                
بمواصلة تنفيذ عملياتها، بالوتيرة التي تنفذ حالياً وإن        " إسرائيل"الفلسطيني بأن هذا الموقف لن يغير قرار        

 . حال تكثيف إطالق الصواريخ فسيتم تصعيدهااقتضت الحاجة في
صرح نائب وزيـر    : أحمد رمضان ووكاالت   عن مراسلها    رام اهللا  من   ٢/٣/٢٠٠٨ المستقبل   وجاء في 

اننـا  . انني اطلق على ذلك اسم عملية واسعة وليس عملية برية كبيرة "الدفاع ماتان فيلناي لالذاعة العامة      
، نافيا بذلك، ان تكون عملية التوغـل        "لجأ ايضا الى قوات برية    نتحرك خصوصا مع الطيران ولو اننا سن      

هذه تشكل شرارة عملية برية واسعة النطاق تقضي باعادة احتالل جزئي لقطاع غزة كان اشار اليها في                 
 انسحبت من قطاع غـزة فـي    إسرائيلوكانت  . يةسرائيلاالسابيع االخيرة المسؤولون ووسائل االعالم اإل     

اننا نتحرك في قطاع غزة بشكل دائم، وما نقوم به حاليا يندرج في اطـار               "ح فيلناي   واوض .٢٠٠٥العام  
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كلما ازداد  "، لكنه اشار الى انه      "ال شيء جديدا باستثناء التوتر الذي ساد في االيام االخيرة         . هذه النشاطات 
  ".التصعيد كانت هناك فرص للجوء الى قوات اكبر

  
  محو بلدة واحدة في غزةوربية الحالية عدم االكتفاء بالعمليات الحدعوات ل .٢٧

الحكومة لعدم االكتفـاء بالعمليـات الحربيـة        "  بيتنا إسرائيل"دعا رئيس حزب    :  نظير مجلي  -تل أبيب   
الحالية، كونها ال توقف الصواريخ، وطالبها، خالل زيارته لعسقالن وسديروت، بتدمير جميع البنايـات              

ية أو بنوك أو محال صرافة والقضاء على كـل مـصدر            التي تضم دوائر حكومية أو مؤسسات جماهير      
وهاجم الحكومة على استمرارها في التفاوض مع الرئيس الفلسطيني،         . لتمويل االرهاب، على حد تعبيره    

محمود عباس، قائال ان أبو مازن يمثل أمام العالم أنه رجل سالم لكنه في الواقع هو الذي جلب حمـاس                    
ا السلطة وهو الذي أتاح لها االستفراد بالحكم عندما سـحب قواتـه مـن               الى االنتخابات وهو الذي سلمه    

  .المقرات األمنية، وهو اليوم يدير معركة سياسية في العالم كله ضد عملياتنا في غزة
ية أمس، الى محو بلـدة  سرائيلودعا النائب السابق من حزب الليكود عوزي النداو، في حديث لالذاعة اإل        

. ي أن يعمـل سـرائيل الوجود حتى يدرك الفلسطينيون ماذا بمقدور الجـيش اإل واحدة في قطاع غزة عن    
واستغرب عضو الكنيست عن حزب االتحاد القومي بيني ألون، لماذا لم تأمر الحكومة الجيش باغتيـال                

ويطالب اليمين المتطرف الحكومة    . اسماعيل هنية وخالد مشعل ومحمود الزهار وغيرهم من قادة حماس         
ت االجتياح في غزة من دون مواجهات عسكرية، وذلك بواسطة دّك البنايـات المـشبوهة               بتوسيع عمليا 

  .بالقذائف المدافعية من بعيد وبالغارات الجوية
 ألـف   ١٩٠ال يمكن أن يعـيش      "وينجح اليمين في تجنيد سكان البلدات الجنوبية في معركته، بالقول انه            

اع، ايهود باراك، الـرد علـى اليمـين بالتـصعيد          ويحاول وزير الدف  ". مواطن في ظل تهديد الصواريخ    
وحمل باراك، أمس، أيـضا،     . الحربي على القطاع، طالبا عدم الضغط على الجيش وتركه يعمل بحرية          

  . قادة حماس مسؤولية التدهور األمني
 ٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  في قطاع غزةية المتواصلة سرائيل احتجاجا على المجزرة اإل٤٨ـالتظاهرات تَعم مناطق ال .٢٨

، احتجاجـا   ١٩٤٨عمت التظاهرات مدن وقرى االراضي المحتلة منذ العـام          :  حسن مواسي  -الناصرة  
وفي هذا السياق، نظم الحزب الـشيوعي والجبهـة          .ية المتواصلة في قطاع غزة    سرائيلعلى المجزرة اإل  

 فيهـا الـشعارات     الديموقراطية وطالب الجامعات تظاهرة حاشدة في ساحة العين في الناصرة، رفعـت           
كما شهدت مدينة حيفـا تظـاهرة        .المنددة بالمجزرة والدعوات إلى وقف قتل األطفال والمواطنين العزل        

وقام التجمع الوطني بتنظيم تظاهرات احتجاجية في منـاطق البطـوف         . شاركت فيها كل القوى السياسية    
 غوش، داخل االراضي المحتلة منـذ       والشاغور والجليل الغربي وأم الفحم والمثلث الجنوبي والنقب وأبو        

  .١٩٤٨العام 
لبحث "شوقي خطيب بعقد جلسة طارئة للجنة       " لجنة المتابعة العليا  "وقد طالب النائب احمد الطيبي، رئيس       

واعتبر السكرتير العام للحزب الشيوعي      ".الجريمة والمجزرة التي يتعرض لها قطاع غزة والقتل اليومي        
ما يقوم به جيش االحتالل هو حرب إبادة ضـد الـشعب            "ان  " المستقبل" ل الكاتب محمد نفاع في تصريح    

الفلسطيني، واالدعاء بأن هذا رد فعل على القصف المرفوض لسديروت وغيرها هـو دجـل وتزييـف                 
  ".للحقائق

 لوقـف مجازرهـا     إسرائيلممارسة الضغط على حكومة     "ودعا النائب محمد بركة، المجتمع الدولي الى        
  ".طاع غزةاإلرهابية في ق
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اإلعالن فورا عن وقف المفاوضـات      "وطالب النائب جمال زحالقة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ب        
  ".يسرائيلمع الجانب اإل

  ٢/٣/٢٠٠٨المستقبل 
  
  اعتصام ومسيرة جماهيرية في رام اهللا تنديداً بمجازر االحتالل في قطاع غزة .٢٩

اهللا والبيرة، أمس، اعتصاماً ومـسيرة جماهيريـة،        نظمت القوى الوطنية بمحافظة رام      : فادي العاروري 
وشارك في االعتصام والمسيرة عشرات المواطنين، حيث رفعوا االعـالم           تضامنا مع اهالي قطاع غزة،    

الفلسطينية ورايات عدد من الفصائل واألحزاب المشاركة، إلى جانب صور والفتات منـددة بالمجـازر               
 ورص الصفوف، والتعالي عـن الخالفـات الداخليـة لمواجهـة            ية، وتدعو الى تعزيز الوحدة    سرائيلاإل

  .العدوان
  ٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  مظاهرات عفوية بمخيمات الفلسطينيين في دمشق .٣٠

انطلقت في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا مظاهرات عفوية عارمة           : يوسف كركوتي  -دمشق  
، والـصمت   "يسـرائيل اإل"تظاهرون شعارات تدين العدوان     تضامناً مع إخوتهم في قطاع غزة، ورفع الم       

". يةسـرائيل اإل"الرسمي العربي على العدوان، وتطالب المسؤولين العرب بتحرك فوري لوقف المجزرة            
كما رفع المتظاهرون صور األطفال القتلى في غزة، وهتفوا مطالبين القيادات الفلسطينية بالوحدة وإنهاء              

  . وداسوها تحت أقدامهم" يةسرائيلاإل"وقام بعض المتظاهرين بإحراق األعالم األمريكية و. الخالفات
  ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  
  الماضي فلسطينياً الشهر ٩١قتلت " إسرائيل" .٣١

 ٩١قتلـت الـشهر الماضـي       " إسرائيل"أكد تقرير لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أن         : نابلس
وذكر التقرير أن القطاع كان له النصيب األكبـر  .  طفال في قطاع غزة والضفة الغربية     ١٤شخصا بينهم   

االحتالل في سياسة     شخصا، وعزا السبب إلى استمرار        ٨٣من الشهداء حيث استشهد فيه ما يزيد على         
  . فلسطينيا في القطاع وثالثة من أصل ثمانية بالضفة٧٣االغتياالت التي أدت إلى استشهاد 

  ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   تشن عدواناً شامالً ضد األسرى ومخاوف من سقوط ضحايا جددإسرائيل .٣٢

 مـن عـدوانها ضـد       إن قوات االحتالل وسعت مـؤخراً     : قال مدافعون عن حقوق األسرى     :حسن جبر 
 تشن عدواناً شامالً ضد األسرى، مستغلة االنقسام السياسي الذي          إسرائيلوأكدوا أن    .األسرى في سجونها  

وتوقعوا سقوط مزيد من الضحايا بين صفوف األسرى، مثلمـا حـدث مـع               .عكس نفسه داخل السجون   
 لـشهادات األسـرى، فـإن       ووفقاً .األسير فضل شاهين الذي أعلن عن وفاته قبل يومين في سجن ايشل           

 ألف أسير، مـوزعين داخـل       ١١انتهاكات جسيمة ترتكب بشكل يومي ضد األسرى الذين يفوق عددهم           
  .سجون تنعدم فيها شروط الحياة اإلنسانية

  ٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  األسرى يضربون عن الطعام احتجاجا على استشهاد األسير شاهين .٣٣
اضرابا " يةسرائيلاإل" نحو احد عشر ألف أسير في السجون ومراكز التوقيف           نفذ:  أمين أبو وردة   -نابلس  

عن الطعام أمس ليوم واحد احتجاجا على استشهاد األسير فضل شاهين من سكان حي الجالء بمدينة غزة                 
ووفقا لمصادر حقوقية فإن اإلضراب عم كل الـسجون والمعـتقالت            .فجر الجمعة نتيجة االهمال الطبي    

اعات الصباح الباكر فيما قال عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلـس التـشريعي ان                كافة منذ س  
   .ضدهم" يةسرائيلاإل"األسرى بصدد اتخاذ مزيد من االجراءات في مواجهة السياسة 

  ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حرمان وخوف وأشالء متطايرة... أطفال غزَّة .٣٤

لتلفزة بظاللها على نفسيات االطفال، بعد ان حّولـت اجـسادهم           ألقت الصور التي بثتها محطات ا     : غزة
ية باتت ال تفرق بـين اطفـال يلعبـون ومقـاتلين            سرائيلالغضة الى أشالء متفحمة، إذ إن الصواريخ اإل       

وحسب مصادر طبية فلسطينية، فقد سقط في المعركة الصاروخية الدائرة منـذ يـومين         .يحملون السالح 
رضيع، الى جانب االمهات والفتيـات اللـواتي سـقطن ضـحية الـصواريخ               طفال بينهم    ٢٠اكثر من   

  . يةسرائيلاإل
من المستهدفين هم   % ٧٠وأكد خالد راضي المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية المقالة، ان اكثر من             

يأتي في ظل الحصار الخانق على القطاع، وفي ظـل          " العدوان"من االطفال والنساء، مشيرا إلى أن هذا        
من سيارات االسعاف العاملة في قطـاع       % ٥٠منع دخول االدوية، ومنع دخول الوقود، وبالتالي توقف         

  .غزة
وقد باتت مدارس االطفال فارغة من طالبها، خشية تعرض مقاعد الدراسة لصواريخ الطائرات الحربية،              

  .ووقوع مجزرة
ل علينا مـن االمهـات واالبـاء        عشرات المكالمات الهاتفية تنها   "ناصر يوسف اخصائي اجتماعي يقول      

لالستفسار عن كيفية التعامل مع اطفالهم في ظل القصف الصاروخي المتواصل واصابة ابنائهم بالـذعر               
ان االطفال يعانون شدة الصدمة من جراء المشاهد المؤلمـة التـي            " الجريدة"وأضاف يوسف ل   ".والهلع

ركة، مهيباً باالمهات واالباء ان يبعدوا أطفـالهم        تتداولها وسائل االعالم الطفال استشهدوا في خضم المع       
عن تلك المشاهد، رغم اقراره بأنه من الصعب تطبيق ذلك، خصوصا أن الجميع يحاول معرفة ما يدور                 

  .حوله عبر محطات االخبار
  ٢/٣/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  الحرب على المقاومة في غزة هي حرب على كافة أبناء الشعب الفلسطيني: بشارة .٣٥

عزمي بشارة بإعالن حكومة وحدة وطنية .في حديثه مع قناة الجزيرة، ظهر اليوم، السبت، طالب د
فلسطينية ردا على مجازر االحتالل في قطاع غزة، كما طالب بإعادة الشتات الفلسطيني ليأخذ دوره في 

في قطاع غزة هي معركة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الحرب على المقاومة والمجتمع الفلسطيني 
  .حرب على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، والذي هو جزء ال يتجزأ منه

  ١/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  الالجئون الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة يتظاهرون استنكاراً لمجازر غزة  .٣٦

خرج الالجئون الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان في مسيرات احتجاج وإدانة : بيروت
ية التي ترتكب بحق أهالي قطاع غزة، ولبس األطفال في المخيم أكفاناً ملطخة بالدماء سرائيلمجازر اإللل

ودان  .ي واألميركيسرائيلوأحرق المتظاهرون العلمين اإل. ورفعوا الفتات تطالب بإنقاذ أطفال غزة
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ية التي ترتكب بحق الشعب سرائيلالجرائم اإل" الفلسطينية لدى لبنان عباس زكي الدبلوماسيةرئيس البعثة 
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم التي تجاوزت حدود "وطالب ". الفلسطيني في غزة

  ".الوصف
  ٢/٣/٢٠٠٨ الحياة

  
  موازنة السلطة ستتلقى المزيد من المساعدات قريباً: وزير التخطيط .٣٧

ترفد الدول والجهات المانحة موازنة السلطة      توقع الدكتور سمير عبد اهللا وزير التخطيط، أن          :حامد جاد 
بدعم مالي جديد خالل الفترة القريبة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ تلك الجهات اللتزاماتها وتعهداتها تجاه                

ولفت عبد اهللا إلى أنه من المتوقع أن تقـوم دولـة             ".٢٠١٠-٢٠٠٨"دعم خطة التنمية اإلصالح الثالثية      
وبّين أن السعودية سـتعمل   . مليون دوالر لموازنة السلطة خالل األيام القريبة      ٥٠اإلمارات بتحويل مبلغ    

أيضاً خالل الفترة القريبة المقبلة على تحويل جزء من التزاماتها الجديدة والقديمة، حيث كانـت تعهـدت      
ـ  ٢٠٠ مليون دوالر لدعم الخطة، وكانت قد التزمت قبل ذلك بتقديم            ٥٠٠بتقديم مساعدات بقيمة     ون  ملي

   . مليون دوالر٣٢دوالر كالتزامات سابقة، حيث عملت فعلياً منذ أكثر من شهر على تحويل مبلغ 
ونوه إلى أن إجمالي قيمة التمويل الذي حصلت عليه السلطة في إطار دعم الخطة بلغ حتى نهاية الـشهر              

 مليـون  ١٠٠و مليوناً خالل شهر كانون الثـاني الماضـي   ١٦٠ مليون دوالر، منها  ٢٦٠الماضي نحو   
 ٥٥٥وأشار إلى أن الواليات المتحدة األميركية تعهدت بتقديم دعـم قيمتـه              .خالل شهر شباط الماضي   

 مليوناً منهـا    ١٥٠ مليوناً ُأقر دفعها عبر الكونغرس األميركي، وُأقر تخصيص          ٢١٨مليون دوالر، منها    
  .لدعم موازنة السلطة

 ١٥٠" لتسريع إجراءات تحويل هـذه المـساعدة الماليـة           وأكد عبد اهللا أهمية ما توليه السلطة من جهود        
  .من أجل تمكين السلطة من تغطية التزاماتها تجاه أشكال مختلفة من اإلنفاق" مليون دوالر

  ٢/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة ويحذّر من آثاره الكارثية العاهل األردني .٣٨

" يسـرائيل اإل" للعـدوان    إدانتهاهللا الثاني أمس عن      أعرب ملك األردن عبد   : توالوكاال" الخليج "-عمان  
وقال العاهـل    .وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي      " آثاره الكارثية "على قطاع غزة محذراً من      

ستعمل بالتنسيق مع المجتمـع     "األردني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بالده            
سياسـة الحـصار    "، محذراً من أن     "ضد أبناء الشعب الفلسطيني   " يسرائيلاإل"ولي على وقف العدوان     الد

  ".وسيكون لها آثار كارثية على أمن واستقرار المنطقة" إسرائيل"ـوالعدوان لن تجلب األمن واالستقرار ل
) بترا(ألردنية الرسمية   ح لوكالة األنباء ا   يصر، في ت   وزير الخارجية األردني بالوكالة ناصر جودة      طالبو
الوقف الفوري لهذا العدوان، والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري الحـازم بالـضغط علـى              "ـب" إسرائيل"
تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين في القطاع وللحؤول دون تـدهور           "ـكذلك، طالب ب   .لوقفه" إسرائيل"

  ".يةسرائيلاإل"ل اإلجراءات الوضع اإلنساني والمعيشي المتردي أصالً لسكان القطاع بفع
  ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   في الوحدات والبقعة للتضامن مع غزة اإلسالميةمسيرتان للحركة  .٣٩

 مسيرات تضامنية في مخيمي الوحدات والبقعة للتنديد بالمجـازر          أمسانطلقت  :  فارس الحباشنة  -عمان  
 من أمـام مـدارس وكالـة        انطلقتدات التي    في قطاع غزة وشارك في مسيرة الوح       يةسرائيلاإلالدموية  

 عبـرت  يافطات ومئات من المواطنين الذين رددوا شعارات وحملوا اإلسالميةالغوث قيادات من الحركة    
 للتدخل لوقف شالل الدم     واإلنساني الدولي ودعوا المجتمع    يةسرائيلاإلعن رفضهم للممارسات العسكرية     
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 أن تلبـي علـى الفـور        واإلسالمية العربية   األمة أن على    وتحدث النائب حمزة منصور قائال     .في غزة 
 التخلص مـن    إلى المتكرر يهدف    يسرائيلاإل غزة، وتابع منصور أن العدوان       أبناءدعوات االستغاثة من    

 أبنـاء وطالب الحكومات العربية بالتدخل لكسر الحصار ووقف العدوان على           . هناك اإلسالميةالمقاومة  
 قطاع غزة وحركة حماس التي تحمل راية المقاومة على حد قولـه             أبناءر  وحيا منصو  .غزة المحاصرة 

  . الصهيوني- األمريكيفي مواجهة المشروع االستعماري 
 العسكرية الصهيونية   باآللةمحمد اليماني أن الدم الفلسطيني المراق       . د اإلسالميةوقال القيادي في الحركة     

 اإلسـالمية  الجهاد في الـديار      إعالن إلى في المسيرة    قاهألسيكلف اليهود غاليا، ودعا اليماني في خطاب        
   . المقدسة المحتلةاألراضي لتحرير إسرائيلضد 

   ٢/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  تعد خطة للتخلص من بيوت الزينكو فـي المخيمات) الشؤون الفلسطينية(: األردن .٤٠

ن الـدائرة تـسعى جاهـدة        أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة أ          :بترا-عمان
 إعدادها خطة يجري    إطارلتحسين الظروف المعيشية وتوفير سبل الحياة الكريمة لالجئين الفلسطينيين في           

 اجتماع أمسوبين خالل ترؤسه في الدائرة       .للتخلص من البيوت القديمة المبنية من الزينكو في المخيمات        
ر الفقيرة في المخيمات بحضور مدير برنامج تعزيـز         اللجنة التوجيهية لمشروع إعادة تأهيل مساكن األس      

اإلنتاجية في وزارة التخطيط المهندس عادل بصبوص ورؤساء لجان الخدمات في المخيمـات ان هـذه                
الخطة سيتم عرضها على مجلس الوزراء العتمادها ضمن برنامج زمني محدد لهذه الغاية يـتم تنفيـذه                 

 الدائرة باشرت بتنفيذ المرحلة الثالثة من المـشروع         أنلقاء  وقال المهندس عزايزة عقب ال     .على مراحل 
 .ديناربعد أن أقرها مجلس الوزراء بكلفة ثالثة ماليين 

  ٢/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  ية في غزةسرائيللبنان يدين المجازر اإل .٤١

المجازر مأساة غزة و"وأكد النائب محمد قباني أن . سجلت مواقف لبنانية تدين المجازر في غزة: بيروت
 اكبر من أي استنكار أو إدانة، إنها وصمة عار على جبين العالم إسرائيلالمتصاعدة التي ترتكبها 

المتحضر الذي ينتفض لجريمة قتل شخص واحد في أميركا أو أوروبا أو سواها، وال يتحرك لقتل 
  ".عشرات األبرياء في فلسطين أو أي أرض عربية أخرى

الفصائل الفلسطينية بنبذ كل أشكال الخالفات والتفرقة والتوحد خلف "ني وطالب الحزب الشيوعي اللبنا
األنظمة العربية إلى "ودعا ". منظمة التحرير الفلسطينية كأداة سياسية وشعبية الستعادة الموقف والقرار

ية التي سرائيل اإل-التنبه ولو لمرة واحدة لما يجري والوقوف بحزم ضد حرب الهولوكوست األميركية 
  ".ن توفر أحداً في حال التماهي معها أو السكوت عنهال

ي الهمجي والنازي على سرائيلالعدوان اإل"الشيخ نعيم قاسم " حزب اهللا"واعتبر نائب األمين العام لـ
أطفال غزة ونسائها وشيوخها وشبابها أكثر من محرقة، فهو جزء من التآمر الدولي الذي ترعاه أميركا 

أين األمم المتحدة ومجلس األمن واالتحاد األوروبي والرأي العام : "وتساءل. "على حقوق الفلسطينيين
، اما وهو إسرائيلالدولي؟ وهم الذين يستنكرون ويدينون ويهددون ألتفه األمور إذا كان األمر يتعلق ب

 ".مرتبط بالشعب الفلسطيني فال من يسمع وال من يجيب
  ٢/٣/٢٠٠٨ الحياة
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  ما يجري في األراضي الفلسطينية معيبعلى ي  الصمت العرب:عمرو موسى .٤٢
ية ضد الشعب سرائيلالمجازر اإل"شدة ب  عمرو موسى،دان األمين العام لجامعة الدول العربية: دمشق

 وقال في مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس مع وزير الخارجية السوري وليد ،"الفلسطيني في غزة
 يتعارض مع القانون الدولي واإلنساني ومع اتفاقات جنيف ما يجري في األراضي الفلسطينية"المعلم إن 

ووصف الصمت العربي بأنه ". وجميع األعراف الدولية والسكوت عنه يوازى هذه الجريمة في خطورتها
واستغرب عدم قيام مجلس األمن ". معيب، ألن هذا الصمت يترجم نفسه في شلل المؤسسات الدولية"

  .طير في غزةالدولي بالتعرض لهذا الوضع الخ
  ٢/٣/٢٠٠٨ الحياة

  
  "العمليات في قطاع غزة غير مقبولة": مصر .٤٣

، "في قطـاع غـزة    " يةسرائيلاإل"العمليات العسكرية   "دانت مصر استمرار     : والوكاالت -القاهرة، عمان   
تلك العمليات غير المقبولة تتسبب في رفـع        "وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ان         

من المؤسـف   "وأضاف ان    ".التوتر بما يهدد باتساع رقعة المواجهة وسقوط المزيد من الضحايا         مستوى  
في تلك العمليات دون اكتراث بعواقبها السيئة على الجهود المبذولة بهدف التهدئـة،             " إسرائيل"أن تستمر   

  ".ود فعل عكسيةمشيراً إلى أن أسلوب الحسم العسكري قد أثبت ليس فقط عدم جدواه وإنما تسببه في رد
  ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لى موقف عربي لوقف المذبحة إليبيا تدعو .٤٤

 التـي   يةسـرائيل اإل اتخاذ موقف عربي لوقف الحملة العسكرية        إلىدعت ليبيا أمس    :  رويترز -طرابلس  
 يونسـرائيل اإل ما يقوم به     أن"وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان       .  الشعب الفلسطيني  إبادة إلىتهدف  

 اإلبـادة  هو خداع متعمد لتغطية حملـة    إنما األوسطفي غزة يؤكد أن ما يسمى بعملية السالم في الشرق           
 لألنبـاء  البيان الذي نقلته وكالة الجماهيرية الليبية        وأضاف." الجماعية للشعب الفلسطيني التي ال تتوقف     

الصهيونية واستخفافهم بكل ما يسمى بمبادرات       األهداف حقيقة   يةسرائيلاإللقد كشفت هذه الحملة الدموية      "
  ." السالم

   ٢/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  يةسرائيلاالعتداءات اإل" وحشية"استنكار خليجي واسع لـ .٤٥

استعرض وزراء الخارجية الخليجيون في اجتماعهم باألمس، مجمل األوضاع         : تركي الصهيل : الرياض
 الشرق األوسط، إذ عبر المجلس الوزاري عـن أسـفه           اإلقليمية والدولية، وفي مقدمتها عملية السالم في      

 بما تعهدت به خالل مؤتمر أنابوليس، من دفع للمفاوضات مع السلطة، وإقامة الدولة              إسرائيللعدم التزام   
وأعربت الدول الخليجية عـن إدانتهـا واسـتنكارها، لالعتـداءات      .الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد   

ية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقيامها بعمليات قتـل األبريـاء،           سرائيلاإلالوحشية التي تمارسها القوات     
وطالب الوزراء الخليجيون، المجتمع الدولي، بتحمل مـسؤولياته،         .وترويع المدنيين من النساء واألطفال    

ي الكامـل مـن     سرائيلواتخاذ التدابير الالزمة لحماية الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة االنسحاب اإل         
  .راضي العربية المحتلةاأل

  ٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  هولوكوست أخرىفي غزة ما يحدث : إيران .٤٦
 تعمـل علـى     إسرائيل أن غالم حسين الهام     اإليرانيةقال المتحدث باسم الحكومة      : يو بي أي     -طهران  

الكيان "م أدان    الها إن) أرنا( الرسمية   اإليرانية األنباءوقالت وكالة   . أخرى" هولوكوست "إلىتحويل غزة   
وأدان الهام ما وصـفه  ،  في قطاع غزة وفلسطين المحتلةأوجدهاالصهيوني بسبب الظروف الصعبة التي  

معربا عن أمله بـان يتخـذ        ،"اإلرهابية وأعمالهم الدولي تجاه جرائم الصهاينة      األمنصمت مجلس   " بـ
  " .  بمسؤولياتةمناألخطوات لوقف الجرائم الصهيونية وان يقوم مجلس " المجتمع الدولي

  ٢/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  "يإسرائيل"سوريا تنفي لقاء سفيرها في واشنطن مع دبلوماسي  .٤٧

ما أوردته صحيفة   "عن مصدر إعالمي رسمي نفيه      ) سانا( نقلت وكالة األنباء السورية الرسمية       :ب.ف.ا
" يإسرائيل"حدة مع دبلوماسي    هآرتس وعدد من وسائل اإلعالم عن لقاء السفير السوري لدى الواليات المت           

  ".هذه األنباء عارية عن الصحة جملة وتفصيالً"سابق في واشنطن، وقال هذا المصدر ان 
  ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  في باريس" إسرائيلتكريم "مصر وإيران تقاطعان معرض  .٤٨

ا، وتورينـو   قررت وزارة الثقافة المصرية مقاطعـة معرضـي فرنـس          ":آي.بي.يو "،طهران –القاهرة  
واختيارها ضيف شرف، للمعرض األول المقـرر       " إسرائيل"اإليطالي للكتاب رسميا، بعد إعالنهما تكريم       

وقالت مصادر في الوزارة إن المقاطعة تأتي بعد إعالن         .  الشهر الحالي، والثاني الشهر المقبل     ١٤له يوم   
  . ضيف شرف" إسرائيل"المعرضين استضافة 

  ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  في القطاع" يةسرائيلاإل"أحزاب ومنظمات عربية تدين المجازر  .٤٩

 أثارت حرب االبادة الصهيونية في قطاع غزة، ردود فعـل واسـعة مـن جانـب األحـزاب                   :وكاالت
والمنظمات الوطنية العربية التي دعت إلى قطع العالقات مع الكيان الصهيوني، وأدانت الصمت الرسمي              

  .العربي والدولي
نشطاءها وممثلي القوى واألحزاب السياسية والنقابات المهنيـة المختلفـة          " كفاية"لقاهرة دعت حركة    في ا 

إلى التظاهر ظهر اليوم بمقر نقابة المحامين بوسط القاهرة احتجاجا على المجازر الصهيونية في غـزة،                
كي للسواحل اللبنانية،   وكذلك احتجاجا على التدخل األمريكي في الشؤون العربية وتهديد األسطول األمري          

كما دعت جماعة اإلخوان المسلمين بمصر المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى قيام ليلة االثنين وصـيام                 
، فيما نددت الكتلة البرلمانية بالمجازر الـصهيونية        "الدعاء على الظالمين والصهاينة المجرمين    "نهاره، و 

طالبت الكتلة مجلس الشعب المصري بعقـد اجتمـاع         المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، و       
طارئ لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني ووقف التجاوزات الصهيونية، ودعت الكتلة إلى موقف عربي              

  .وإسالمي جاد لوقف المذابح الصهيونية ومحاسبة مرتكبيها كونهم مجرمي حرب يجب مالحقتهم دوليا
بالتحقيق الفوري في حادثـة مـصرع طفلـة مـصرية           كذلك واصل نواب مصريون مطالبتهم للحكومة       

  .برصاص الجنود الصهاينة في المنطقة الحدودية مساء الخميس الماضي
الرئيس الموريتـاني باسـتخدام     " تواصل"وفي نواكشوط، طالب حزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية         

خطاب له أمام عدد من قـادة    وقال محمد جميل منصور في       .فورا" الكيان"صالحياته وقطع العالقات مع     
لم نعد قادرين على الصبر، لم نعد قادرين        "األحزاب الموريتانية وحشد جماهيري بمقر حزبه مساء أمس         

  ". على االنتظار، على الرئيس أن يستعمل صالحياته ويقطع هذه العالقات فورا وسيسجل له التاريخ ذلك
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سي المعارض أمس بشدة الصمت العربي الرسـمي        في تونس، استنكر الحزب الديمقراطي التقدمي التون      
واعتبر الحزب في    .المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة       " يةسرائيلاإل"ازاء االعتداءات   

بيان حمل توقيع أمينته العامة مية الجريبي هذا الصمت يشكل تشجيعاً ضمنياً للمعتدي على المضي فـي                 
  ".يني األعزلغاراته الجوية على الشعب الفلسط

  ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "إسرائيل"قبيلة الفور تتبرأ من فتح زعيم التمرد مكتباً في : السودان .٥٠

 المتمردة في دارفور عبد" حركة تحرير السودان"في وقت تمسك زعيم :  النور أحمد النور-الخرطوم 
حتى ال "ر التي ينتمي إليها الخطوة ، رفضت قبيلة الفوإسرائيلالواحد محمد نور بفتح مكتب لحركته في 
وبدا النازحون في المخيمات التي ينحدر معظمهم من القبيلة، ". تجرها إلى مواجهة مع العرب والمسلمين

، بحسب ما قال بعض "ألن ما واجهوه من انتهاكات أفظع مما يجري في غزة"غير مكترثين لموقف نور 
  .رموزهم

  ٢/٣/٢٠٠٨ الحياة
  
  ما يحدث في قطاع غزة ال يمكن السكوت عليه: بتدخل دولي عاجلاألونروا تطالب  .٥١

طالب جون جنج مدير عمليـات وكالـة         :)أ.ب.د (نقالً عن وكالة   ٢/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في القطاع       "ونروا في قطاع غزة أمس بتدخل دولي عاجل لوقف          األ

ما يحدث في قطاع غزة من عمليات قتـل         "ي مؤتمر صحافي في قطاع غزة إن        وقال ف  ."من قتل وتدمير  
ن إوأضاف   ."ال يمكن السكوت عليه وإن المدنيين هم من يدفعون الثمن الباهظ للنزاع الدموي في القطاع              

 "اإلسـرائيليين " الصواريخ وقتـل     إطالق أن كما   "إسرائيل"ـقتل المدنيين الفلسطينيين لن يجلب السالم ل      "
  . " يتوقف لما فيه مصلحة السالمأن يجب

كـارن  " األونرواطالبت مفوض عام    : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ١/٣/٢٠٠٨ ٤٨عربوأورد موقع   
ـ      " زيد أبو وقالت في   ."عمليات العنف الدموية التي يشهدها في قطاع غزة       " بتدخل دولي فاعل لوضع حد ل

 والتي تتصاعد فـي     األطفال المدنيين بما فيهم     األبرياء تشعر بذعر شديد جراء عمليات قتل        أنهابيان لها   
". اإلسـرائيليين  الصواريخ علـى المـدنيين       إطالق عمليات   أيضاكل ساعة في الوقت الذي تشجب فيه        

 لألمـم  العـام    األمين باالستجابة لدعوة    وإسرائيل الفلسطينية المحتلة    األراضي زيد القادة في     أبووطالبت  
  .ترام القانون الدولي وعدم تعريض المدنيين للخطرالمتحدة لضبط النفس واح

  
  "موجات العنف من أجل إعطاء السالم فرصة" تدعو لوقف روسيا .٥٢

ـ   إلنهاء والمناطق الفلسطينية    إسرائيلدعت روسيا   : وكاالتال موجات العنـف مـن أجـل       " ما وصفته ب
 إدانتهـا موسكو مـن جديـد      تبدي  "وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها         ". السالم فرصة  إعطاء

وأضافت موسكو أنهـا    ". القاطعة للهجمات الصاروخية على المناطق اإلسرائيلية، ويتعين أن تتوقف فورا         
 الفلـسطينيين المـسالمين تحـت       واألطفالتسقط القذائف والقنابل على رؤوس النساء       "لن تقبل أيضا بأن     

 وهو كارثـة    -لحصار الشديد على قطاع غزة      في ضوء ا  "وتابع البيان    ".اإلرهابذريعة محاربة أعمال    
 ذريعة لمن ال يرغبون     إعطاء إلى إال ال تؤدي    إسرائيل من جانب    اإلعمالن مثل هذه    إ ف - دائمة   إنسانية

  .في أن تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية في المستقبل في سالم
 ٢/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
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   الفلسطينيةوش يرفض التخلي عن طلب تعويضات من السلطةب .٥٣
جورج بوش طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس التدخل        األمريكي  رفضت إدارة الرئيس    .): ب.ف.أ(

لدى القضاء للتخلي عن التعويضات المالية التي يتوجب على السلطة الفلسطينية دفعها لضحايا أميركيين              
ألميركية هذا الرفض، وقـال     وأعلنت وزارة الخارجية ا    .سقطوا في هجمات نفذها فلسطينيون في السابق      

  . هذا الطلب"ننا نرفضإ": "فرانس برس"الناطق باسمها توم كايسي لوكالة 
  ٢/٣/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  القتل الجماعي عمل إنساني.. الصواريخ جريمة: غزة .٥٤

  بالل الحسن
. ضـيع  شخصا بيـنهم ر    ١٦ي بالطائرات، أدى إلى استشهاد      إسرائيلتتحدث آخر أخبار غزة عن قصف       

ورد الفلسطينيون على الغارات بإطالق صواريخ باتجاه مدينة سديروت، أسـفرت عـن قتـل مـواطن                 
  .ي وجرح آخرينإسرائيل

: ي، ومعه كثير من اإلعالم األميركي والغربي، يضع األمور دائما ضمن المعادلة التالية            سرائيلاإلعالم اإل 
ى أساس هذه المعادلة يتعـادل الفريقـان بتحمـل          وعل. يةإسرائيلصواريخ فلسطينية تقابلها دائما غارات      

يـوم الخمـيس    (ية األخيرة بالـذات     سرائيلفهذه الغارة اإل  . ولكن هذه المعادلة خادعة وكاذبة    . المسؤولية
ثم أن  . ، أنجزت ودمرت وقتلت، من دون أن تكون أية صواريخ فلسطينية قد أطلقت قبلها             )٢٨/٢/٢٠٠٨

، ومـع   إسـرائيل  ولكن الضفة الغربية ال تطلق صواريخ على         التركيز كله ينصب على صواريخ غزة،     
 هجمات منظمة على مخيم بالطة شـرق مدينـة نـابلس، وقتلـت              إسرائيلذلك، وفي اليوم نفسه، شنت      

فالمسألة إذا ليست مسألة صواريخ غزة، بل هي حملة شاملة منظمـة            . شخصين وأصابت آخرين بجراح   
 في الضفة الغربية، إنها حملـة هـدفها فـرض الهيمنـة             ضد حماس في غزة وضد السلطة الفلسطينية      

، لفـرض نتـائج محـددة فـي         ١٩٦٧والسيطرة العسكرية على األرض الفلسطينية المحتلة منذ العـام          
منهـا،  % ٥٠المفاوضات الجارية، أبرزها وأهمها اقتسام الضفة الغربية، والسيطرة على ما يقارب الـ             

  . ذلكودفع المفاوض الفلسطيني للموافقة على
ي واألميركي والغربي، يتناسى حين يبحث في هذه المـسألة، أنـه            سرائيليضاف إلى هذا، أن اإلعالم اإل     

 مسؤوليته، وهذا الـسبب الموضـوعي هـو         إسرائيلحتى إطالق الصواريخ له سبب موضوعي تتحمل        
ه وتناسيه، ليـتم    االحتالل الذي هو منبع الصراع والمواجهة، والذي يميل الكثيرون إلى تجاهل          . االحتالل

 بغارات، بينما الفعل ورد الفعل      إسرائيلتصوير األمر بعد ذلك كفعل ورد فعل، إطالق صواريخ ثم قيام            
  .يسرائيلي ومقاومة فلسطينية لهذا االحتالل اإلإسرائيلاحتالل : الحقيقيين هما

آخر، عامل يـزرع    ي إلى الحصار والتجويع، يدخل إلى الصورة عامل         سرائيلوحين يتطور االحتالل اإل   
األلم والجوع والمرض، عامل ينشر الظالم عند انقطاع الكهرباء، ويشل الحركة عند انقطـاع البنـزين،                

وإزاء آالم  . ويوقف تنفس المرضى حين تتعطل اآلالت الطبية التي تساعدهم على االستمرار في الحيـاة             
سواها، ويأتي اإلعالم ليتحـدث     من هذا النوع، يظهر الغضب إلى السطح، وينفجر على شكل صواريخ و           

  .عن الصواريخ، وينسى االحتالل، وينسى الحصار، وينسى التجويع
وحين يتدخل الوسطاء ويتحدثون عن التهدئة، يبرز موضوع المعابر المغلقة، والتي يشل إغالقها حيـاة               

منـه مـن    ويفرض موضوع فتح المعابر نفسه على جدول األعمال، وكشرط أولي ال بد             . الناس بالكامل 
وقف الصواريخ، ثم وقف الصواريخ،     ": فني" تتجاهل ذلك، وتصر على بحث       إسرائيلأجل التهدئة، ولكن    
  . مقابل ذلكإسرائيلوال شيء تعرضه 

إن هذه الصورة غير المنطقية، تتكرر أمام أنظارنا، وأمام أنظار العالم منذ أشهر، وشهدنا خـالل هـذه                  
من السودان ودارفور والصومال وأفغانستان وكينيا وميانمار، ولكننا        األشهر الطويلة حدثا عالميا متكررا      
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وحتى حين يكون هناك حديث عن غزة وحصارها، على مـستوى األمـم             . بالكاد شهدنا حديثا عن غزة    
تقـارير تعـد، وتقـارير    . المتحدة، وأمام أسماع الدول العظمى، فإن األمر كله يتحول إلى مجرد تقارير      

ذه التقارير في األرشيف، مع حديث عن حماس، أو عن الصواريخ التـي يجـب أن                تتلى، ثم يتم حفظ ه    
تتوقف، وكأن العالم كله يتحول إلى شريك في جريمة إنسانية كبرى، عنوانها حصار وتجويـع مليـون                 

  .ونصف مليون إنسان
راقـب  ولكن الضمير اإلنساني يثبت، رغم صمت الدول والقادة، أنه موجود، وأنه حي، وأنه يـشاهد وي               

وهكذا شهدنا في األسبوعين الماضيين مظاهرات في العديد من العواصـم األوروبيـة، مـن               . ويغضب
النرويج وأوكرانيا حتى باريس ولندن والمدن األميركية، تعلن غضبها على حـصار غـزة، وتطالـب                

قادتها ، اجتمع   إسرائيلوحين وصلت أصداء هذه الحملة إلى       .  برفع هذا الحصار عن سكان غزة      إسرائيل
تركز اهتمامهم فقط على أن التأييد األوروبي       . لم يكترثوا للجانب اإلنساني من المسألة     . وبحثوا في األمر  

  . قد بدأ يهتز، وعليهم أن يعالجوا هذا األمرسرائيلالتقليدي إل
في قلب هذه العملية الجماهيرية، تحرك أطفال غزة ونساؤها، وشكلوا سلسلة بـشرية باتجـاه الحـدود                 

يون أن ينـدفع سـيل جمـاهيري يختـرق حـدودهم            سرائيلغلقة، وباتجاه المعابر المغلقة، وخشي اإل     الم
لم يقولـوا إن    . لم يقترحوا فتح بعض المعابر    . فماذا كان رد فعلهم؟ لم يعرضوا تهدئة متبادلة       . ومعابرهم

تى المدافع، من   لم يفعلوا أي شيء من هذا، بل حشدوا الجنود، والقناصة، وح          . الحصار الغذائي سيتوقف  
، وعلى رأسهم الجنرال ايهود بارك، أنهم       إسرائيلأجل مواجهة السيل البشري المنتظر، وبرهن جنراالت        

. ليسوا جنراالت حقيقيين، وأنهم مستعدون حتى لقتل المدنيين بالجملة، من أجل تأكيد الحصار ومواصلته             
  .قي صواريخوال بأس من القول بعد ذلك إنهم قتلوا مسلحين وناشطين ومطل

في قلب هذه العملية الوحشية من جانب، واإلنسانية من جانب آخر، يقول مسؤولون فلسطينيون، إن وقف                
حـسنا أيهـا    .  من أجل الوصـول إلـى التهدئـة        إسرائيلهو المدخل إلزالة حجج     " العبثية"الصواريخ  

الـضفة الغربيـة، لمـاذا     في عقر داركم؟ لماذا تهاجمكم فـي      إسرائيلالمسؤولون، ولكن لماذا تهاجمكم     
تهاجمكم في رام اهللا ونابلس وجنين وطولكرم ومخيم بالطه، حيث ال وجود للـصواريخ العبثيـة كمـا                  
تقولون؟ أال يكفي هذا لتستنتجوا أن المسألة ليست في الصواريخ بل في سياسة أخرى مرسـومة، ولهـا                  

هي موجهة ضد حركة حماس     أهداف أصبحت واضحة، وهي موجهة ضدكم وضد الضفة الغربية، مثلما           
، إسـرائيل وقطاع غزة؟ ولماذا ترفعون صوت االحتجاج ضد الصواريخ وال ترفعونها ضـد هجمـات               

  وبعضها يتم على بعد أمتار من مكاتبكم؟
نقول هذا من شدة األلم، ونحن نتذكر، أن األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي أنـان، تجـرأ وقـال                    

ية، في الضفة الغربية وغزة، على االسـتخدام المفـرط، أو غيـر             سرائيل اإل تنطوي األنشطة العسكرية  "
المتناسب، للقوة، مما تسبب في وقوع إصابات فادحة في صفوف المدنيين، باإلضافة إلى إلحاق أضـرار                

  ".بالهياكل األساسية والمؤسسات الفلسطينية
إن فـشل   "لألمم المتحـدة كـوفي أنـان        نقول هذا من شدة األلم، ونحن نتذكر، قول األمين العام السابق            

ويمثل االستمرار فـي بنـاء، بـل وتوطيـد،          ......  يكمن في عدم إيقاف أنشطتها االستيطانية      إسرائيل
ية، على أرض محتلة، السبب الرئيسي وراء حالـة اإلحبـاط لـدى المـواطنين               سرائيلالمستوطنات اإل 

  ".ا من خالل شكل أو آخر من أشكال العنفالفلسطينيين العاديين، التي كثيرا ما يتم التعبير عنه
إن األمين العام السابق لألمم المتحدة، يذكرنا باألسباب العميقة إلطالق الـصواريخ، وهـو ال يـصفها                 

  .بالعبثية، بل يضعها في مسارها الصحيح
 على األقل،   لقد كان أنان ممثل الشرعية الدولية، وأنتم تتغنون كثيرا بالشرعية الدولية، فلماذا ال تكررون،             

  أقوالها؟
  ٢/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  إجراءات ال بّد منها فلسطينياً .٥٥

  كلوفيس مقصود
لقد افرج ماتان فيلنائي نائب وزيـر الـدفاع   . كلمة محصورة بجرائم النازية ضد اليهود " المحرقة"لم تعد   

لمانيـا النازيـة،    ي عن حق الصهاينة وحدهم في احتكار الهولوكوست توصيفاً لمأساة يهـود ا            سرائيلاإل
ية تهدد من خاللها مقاومة االحتالل في غزة ولكل من تسول لـه             إسرائيلوأصبحت ترادف ايضا سياسة     

  .نفسه مقاومة احتالل او ممارسات التمييز العنصري
سـحق  "ي هدد بأن تكون غارات المحارق بالتقسيط اكثر شمولية وتكامال في            سرائيلنائب وزير الدفاع اإل   

لتهديد لم يكتف أن يكون مجرد تهديد، بل في االيام االخيرة تضاعفت شراسته وبـاالمس               وهذا ا ". حماس
ناهيك بالجرحى ومنع   .  شهيداً ومعظمهم من المدنيين وتسعة من رجال المقاومة        ٣٢كانت حصيلة القتلى    

ـ                 ة اقتراب سيارات االسعاف اال ان انتهاك القانون الدولي، وخصوصا الخـرق الفـاقع للقـوانين الدولي
 الـشعب الفلـسطيني     إسرائيلالممارسات الالأخالقية والالانسانية التي تعامل بها       " ميزة"االنسانية اصبح   

  .وكل من يقاوم احتاللها، اكان في لبنان ام في فلسطين
ي يصف ما يجب على شعب غزة توقعه اذا بقيت          إسرائيلاآلن اصبحت كلمة محرقة تستعمل من مسؤول        

الرسالة التي يريد نائب وزير الـدفاع ايـصالها هـي ان            . مرت المقاومة فيها  في السلطة، واست  " حماس"
 لها الحق في استعمال االغتيال وسيلة لمتابعة جرائمها والغارات الجوية حق لبـسط سـيطرتها،                إسرائيل

وان اي اعتراض او معارضة لعشوائية الغارات واالغتياالت المتتابعة سوف يكون استحضاراً لمحـارق              
لكن هـذا التهديـد االكثـر وضـوحاً         . ى  شعب فلسطين، وفي المرحلة الراهنة على اهالي غزة         آتية عل 

 يجب ان تبقى بمنأى عن اي       إسرائيلوشمولية يدل على استرخاص قيمة االنسان العربي ويشير الى ان           
اي حـدود لهـذا     "ألن حقها في الوجود فوق كل االعتبـارات، وان اي سـؤال عـن               . انتقاد او مساءلة  

 او الحدود التي ضمت اليه، يعتبر فـي غيـر محلـه             ١٩٤٧التقسيم عام   . هل هو حدود ما أقّره    "وجودال
  .وعنوانا لمعاداة السامية

واي كلفة للمحتل جريمة، واي تجذّر في االرض لشعب فلسطين          " ارهابا"من هذا المنطلق تصبح المقاومة      
ود داخل الوطن الفلسطيني حتـى علـى   وان مجرد االصرار على الصم" إلرهاب آت "هو بمثابة تخطيط    

  . في المئة منه هو مجرد تعطيل للمشروع الصهيوني٢٢
•••  

  .ال بد من تسجيل ترحيبنا بتنديد الرئيس محمود عباس بما هو حاصل في غزة
عليهـا الكـفّ عـن    " حماس"ولكن مع هذا الترحيب، استغربنا جداً تصريحاته في القاهرة عندما قال ان            

 في عدوانها علـى     إسرائيل على سديروت وعسقالن، ألن هذا يعطي ذرائع الستمرار          اطالق الصواريخ 
على حق، لكنه ليس على حق فـي  " ابو مازن"فقد يكون االخ العزيز . غّزة، مما يؤول الى مقتل المدنيين  

ية ئيلإسـرا ان يقول مثل هذا الكالم امام وسائل االعالم العالمية، لكونها تعطي تبريراً مـسبقاً لعمليـات                 
الحقة، اي ان النقد بين فصائل المقاومة او القوى السياسية يجب ان يهدف الى تصحيح المسار وتوضيح                 

  .الرؤى
يجب رأبه، والمطلـوب اجـراءات فوريـة السـتقامة        " فتح"و" حماس"من هنا يتضح لنا ان العطب بين        

س محمود عباس قبل ايـام  ولعل تصريحات الرئي  . المعادلة، حتى ال تستمر هذه الخصومة وتصبح عداوة       
ـ    هي بمثابة تحريض واستدعاء للمجتمـع      " حماس"في غزة بتسهيالت من     " القاعدة"عن وجود عناصر ل

  .الدولي
واذا كان هذا االدعاء فيه شيء من الصحة فكان يجب ان يكون هذا الواقـع مـدخالً لتـدخل الرئاسـة                     

واسترجاع بناء الثقـة المفقـودة بفعـل        الفلسطينية ومعالجة هذا الموضوع الخطير عبر تحقيق مشترك         



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                   ١٠٠٦:         العدد                  ٢/٣/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

 او باالحرى المحادثات بدون مقاومة يحّول المفاوضين        –وان التفاوض   . االنشطار في الساحة الفلسطينية   
كما ان المقاومة بـدون افـق سياسـي وبعـد           ". الواقعية المزورة "و" مسيرات السالم "رهائن داخل اطر    

من هنـا   . العجز من مواجهة فقدان التوازن بينها وبين المحتل       تفاوضي، تميل الى االنتقام، وبالتالي الى       
مطالبتـان بتـوفير عوامـل      " الديموقراطية"و" الشعبية"تصبح اعادة التنسيق اولوية، وأعتقد ان الجبهتين        

  .اللحمة في هذا الصدد
ية بإزاء هذه االخطار، يجب اخراج القضية الفلسطينية من مآسيها ومن النزف في دماء الـشعب وصـدق              

  :السلطة، والمطلوب اتخاذ االجراءات اآلتية
 تعليق فوري للمفاوضات اذا لم تقل حكومة اولمرت ماتان فيلناي، نائب وزير الدفاع فورا، تزامناً                -اوال

  .مع وقف العمليات االجرامية التي يقوم بها جيش االحتالل في غزة وفي الضفة الغربية ايضاً
اسية والتجارية وغيرها بين الدول العربية المطبعة او الساعية للتطبيع، ألن            تعليق العالقات الديبلوم   -ثانياً

  .بضرورة االنضباط بما تمليه الوحدة الوطنية" فتح"و" حماس"، ويقنع سرائيلهذا يكون مكلفاً إل
ار التي بدورها تميل الى االستئث    " الرئاسة" ان يطالب العرب بخروج االمين العام لالمم المتحدة من           -ثالثا

  .االميركي
، خصوصاً في   إسرائيل تنظيم حمالت توعية عالمية وعربية لحقوق الشعب الفلسطيني والنتهاكات           -رابعا

  .الواليات المتحدة
  .هذا قليل من االجراءات البديهية التي على القمة اتخاذها، واال تكون عرضة للتهميش

•••  
سائدة ال تجرؤ على الخروج من قوقعتها، وال        " ةواقعي"أنا أعلم أن ما اقترحناه من اجراءات سوف تصّده          

قدرة لها على االختراق، ولكن حان الوقت العادة فتح ملف القضية الفلسطينية حتى تعود قضية عادلـة                 
من أجل هذا ال بد من عودة االقتناع بسالمة اهدافها ونبل نـضاالتها وقـدرتها علـى                 . للضمير العالمي 

وما عدا ذلك استقالة مـن صـناعة المـستقبل العربـي            . يد صفاءها مواصلة دورها التنويري وان تستع    
  .ومستقبل كل العرب

صحيح ان الواقعة المزورة هي مثل الحائط العنصري الفاصل، لكن التعصب المشروع الذي يسّمرنا أمام               
ـ                 ة االحباط والتبعية والتشرذم كما المآسي في فلسطين والعراق ولبنان، ترفعنا كلها نحـو اسـتعادة حيوي

كامنة، ألن االجيال العربية تستحق منا أال نستسلم، واال يدفعنا غضبنا الى االستقالة، بل الى استـشراف                 
 بغداد جاهزاً للمساهمة في انجاز الوعـد        - القدس   -عناصر مستقبل يكون معه المثلث المأزوم بيروت        

  .الذي لطالما اطلقناه
  ٢/٣/٢٠٠٨النهار 

  
  "..!محرقةال"ـي يمهد لسرائيلعالم اإلاإل .٥٦

  نواف الزرو
ي المعروف قد صرح في بداية انتفاضة االقصى لصحيفة معـاريف           سرائيلكان نحمان شاي اإلعالمي اإل    

 تـدير أمورهـا     إسرائيلأن اإلعالم ذاته هو ساحة الحرب، وهو وسيلة غير عادية، و          : "٢٠/١٠/٢٠٠٠
التي " سرائيل"في هذه االيام اخذت     ، و .."الجهد العسكري، والسياسي، واإلعالمي   : اليوم عبر ثالث وسائل   

 تستحضر هذه المقولة في تصعيدها االبادي المخطط ضـد          ٢٠٠٦/هزمت اعالميا ايضا في حرب صيف     
ية وغيرهـا لتهيئـة االجـواء       سـرائيل الفلسطينيين، فاطلقت العنان العالمها ومتحدثيها في الخارجية اإل       

التي تبيتها لغزة كما    "المحرقة الجماعية   "ية والدولية ل  ية والعرب سرائيلالنفسية اإل /والمناخات السيكولوجية   
  .صرح بها نائب وزير حربهم الجنرال فيلنأي

  ،" ضد غزةإسرائيلإحترام أي عملية تشنها "فهاهي تسيفي ليفني وزيرة الخارجية تدعو األسرة الدولية ل 
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ال نقبل بالحجج التي     "٢٩/٠٢/٢٠٠٨ي صباح   سرائيلمضيفة في تصريحاٍت نقلتها عنها إذاعة الجيش اإل       
" اإلرهـاب  "- ما أسـمته   -تقول أن هناك ضحايا في الجانبين، ألنه ال يمكننا أن نضع على قدم المساواة             

، حتى وإن قتل مدنيون     "اإلرهاب"الفلسطيني الذي يستهدف مدنيين أبرياء واألشخاص الذين يحاربون هذا          
  ".في هذه العمليات

أن وزارة الحـرب    "ي  سرائيل العسكري للقناة الثانية في التلفزيون اإل      الى ذلك ذكر رونى دانييل المراسل     
ية أعدت خطة من أربعة بنود تتضمن العمل على وقف إطالق الصواريخ مـن غـزة باتجـاه                  سرائيلاإل
وعسقالن والنقب الغربي وتقليص تهريب السالح إلى غزة وإضعاف سلطة حماس والقـضاء             " سديروت"

أن الدولة العبرية تريد من نشر تلك       " ، وفسر الخبراء    "ط بشكل نهائي عن القطاع    عليها وأخيراً فك االرتبا   
المخططات والقرارات خوض حرب نفسية مع الفلسطينيين من جانب و تجّهيز الجبهـة الداخليـة فـي                 

  ".  وتهيئها ألي خطوة مقبلة قد تقدم عليهاإسرائيل
سكرية فكان روني بن يشاي المحلل العـسكري فـي        ية المبيتة وراء الحملة الع    سرائيلاما عن االهداف اإل   

ان المستوى السياسي قرر بشكل نهائي تنفيذ عملية برية واسعة     "ية كشف النقاب عن     سرائيلالقناة الثانية اإل  
ان المجموعة المقلصة من الوزراء ورجال الجيش والـشاباك الـذين           "، وأضاف   "النطاق ضد قطاع غزة   

ينتظرون فقط استكمال التحضيرات وتهيئة األجواء التي تكفل نجاح العملية          قرروا تنفيذ العملية العسكرية     
  ".٢٠٠٨/٢/١٢-يديعوت/في تحقيق أهدافها خالل فترة زمنية معقولة

ان اهم شيء في العملية العسكرية هو التحديد الدقيق والمدروس الهدافها وجزء كبيـر              : "وقال بن يشاي  
ن غياب التحديد الدقيق لالهداف او تحديد فاشل لهـا وعـدم            من فشل الحرب االخيرة على لبنان تأتى م       

من باب االستفادة من الخطأ جرى تحديد       :"، و اضاف  "واقعية االهداف التي جرى اعالنها ولكن هذه المرة       
  :االهداف بشكل واضح ودقيق بعضها تكتيكي وبعضها استراتيجي مثل

ستخبارية، وتقليص حاد وسـريع العـداد        اإل ايجاد مساحة من حرية العمل التنفيذي وجمع المعلومات       "-
الصواريخ وقذائف الهاون التي يطلقها الفلسطينيون، وتدمير البنية التحتية العسكرية ومخـازن الـسالح              
ومصانع انتاجه التابع لحماس وكافة الفصائل، واغالق محور فيالدلفي بشكل يقلص عمليات التهريب من              

 حماس عن السلطة واقامة حكم فلـسطيني مـستقر بمراقبـة            بعادوإ،  %٦٠القطاع واليه بما ال يقل عن       
ية فعالة على معابر قطـاع غـزة تـستمر          إسرائيلومساعده دولية، وتجريد القطاع من السالح، ومراقبة        

  ".لسنوات عديدة
حتى يتم تحقيق قائمة االهداف الطموحة او جزء منها على االقـل يجـب علـى                : "يضيف يشاي -ولكن

واء العملية اي ايجاد تفهم دولي مسبق لمعركة غزة وضمان اسـتعداد حلـف شـمال                 تهيئة اج  إسرائيل
ي مـن  سـرائيل االطلسي او دول اخرى للمشاركة في اي ترتيبات تلي المعركة بهدف تمكين الجـيش اإل              

االنسحاب من القطاع، وهذا االمر يعتبر عامال اساسيا بالتحضيرات الجارية الى جانـب ضـمان عـدم                 
ني على جبهات اخرى خالل انشغال الجيش بحسم معركة غزة كمـا سـماها المحلـل                حدوث تدهور ام  

العسكري خاصة، وان حزب اهللا قد يحاول فتح جبهة ثانية في الشمال للتخفيف عن حماس وكذلك سوريا                 
  ".يجب ان تفهم مسبقا وبشكل ال يقبل التأويل بان اي تدخل من جانبها وباي شكل سيكلفهم ثمنا باهظا

الطلقة االولى عبـر    " إسرائيل" ايجاد مثل ذلك التفهم الدولي الذي يشير اليه بن يشاي فقد اطلقت            ومن اجل 
ية بـدات   سـرائيل تحركات سياسية وديبلوماسية واعالمية في اآلونة االخيرة يستشف منها ان الحكومة اإل           

يـة والدوليـة  للحـرب       ية واالقليم سرائيلعمليا في حملة اعالمية  تمهيدية تهدف الى تهيئة المناخات اإل          
  .القادمة القريبة ضد غزة او على الجبهة الشمالية

ية  ان هذه الحملة االعالمية انما هي الطلقة االولـى للحـرب             سرائيلوقد اعتبرت المصادر االعالمية اإل    
  القريبة،
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 شرعت  في حملة اعالميـة       إسرائيلان   "٢٠٠٨/٢/١٣/وفي هذا الصدد قالت صحيفة معاريف العبرية        
لية، في اطارها سيتلقى دبلوماسيون أجانب، سفراء ورواد في الرأي العام الدولي استعراضات شـاملة               دو

بالنسبة لما يجري في بلدات غالف غزة، في محاولة للشرح للعالم الوضـع علـى االرض وحقيقـة ان                   
  ". من شأنها أن تشن عملية عسكرية كبيرة في غزة النعدام البديلإسرائيل

 سفيرا أجنبيا زيارة لحدودها مـع قطـاع         ٧٠نظمت لنحو   "الى الميدان، اذ    " إسرائيل"لت  وسرعان ما انتق  
/ غزة، في إطار حملة لحشد التأييد الدولي لقيامها بتحرك صارم ضد حماس التي تسيطر علـى القطـاع                 

تفقد السفراء األجانب معبر ايريز حيث التقوا مـع وزيـرة الخارجيـة             "، وقد   "١٤/٠٢/٢٠٠٨-معاريف
، وقال اري ميكيل المتحـدث باسـم        "ية تسيبي ليفني والقادة العسكريين الطالعهم على الموقف       رائيلساإل

من المهم ان يعرف المجتمع الدولي ما نواجهه والمخـاطر التـي            : "ية عن هذا اللقاء     سرائيلالخارجية اإل 
  ".تخلقها المقاومة

 في العالم انطلقوا    إسرائيلة وسفراء   ان وزارة الخارجي  " وعلى نحو متكامل ذكرت صحيفة معاريف ايضا      
ي عملية برية كبيرة في     سرائيلواسعة النطاق إلقناع دول العالم بعدالة شن الجيش اإل        " حملة دبلوماسية "في  

 جـراء   إسـرائيل سكان جنوب   " معاناة"ان الحملة تشمل عرض نماذج من       "، وقالت الصحيفة    "قطاع غزة 
الواقع التسليحي واالمني للمنظمات الفلسطينية في القطاع       "رح  اطالق الصواريخ الفلسطينية اضافة الى ش     

تخوفا من ان يقوم حـزب اهللا       "ية ابدت   إسرائيل، غير  ان مصادر عسكرية       "إسرائيلومدى تهديدها المن    
، مـشيرة الـى ان      " على مهاجمـة غـزة     إسرائيل في حال اقدمت     إسرائيلبفتح جبهة حرب جديدة مع      

  ". رها الحزب شمال نهر الليطاني تستطيع ضرب منطقة تل ابيب وضواحيهاالصواريخ الجديدة التي نش"
  ".اخذ اإلعالم العبري يستعين بخبراء نفسيين للتأثير على الرأي العام الفلسطيني"وفلسطينيا 

ية  ذات طابع    إسرائيلاذن نحن في الخالصة المكثفة المفيدة هنا امام حقيقة كبيرة،  وامام حمالت اعالمية               
ية قادمة وقريبة في غزة ولبنان ربما قبل ايار القادم، فهذه هي            إسرائيل" محارق"عدادي  لحروب و   حربي ا 

  ...!ية على حقيقتهاسرائيلالطبيعة العدوانية اإل
 !؟...فهل تصل الرسالة الصحاب القرار والشان في هذا الصدد

٢/٣/٢٠٠٨  
  
  في لبنان" المدمرة كول"في غزة إلى " المحرقة"من  .٥٧

  تاويعريب الرن
سياسـة األرض   "و" المحرقة"على السواحل السورية واللبنانية، إلى      " دبلوماسية البوارج والمدمرات  "من  

ينتظر أن تتغير   " الفوضى الخالّقة "في قطاع غزة، تبدو المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من           " المحروقة
  .ة، وأن يترتب عليها انبثاق محاور واصطفافات جديد"قواعد اللعبة"معها 

على العواصم واألطراف ذات الصلة، أبلغهم فيهـا        " رقاع الدعوة "إيهود باراك انتهى باألمس من توزيع       
باالستعداد لمشاهدة أحدث فصول الحرب البرية والجوية على قطاع غزة، في مناخات أشـعلها ميتـان                

ة وصـيفها، سـيكونان     ، واألرجح أن ربيع غز    "المحرقة النازية الجديدة  "فيلنائي بتصريحاته النارية عن     
ية سـرائيل بقوة الدبابة والطائرة اإل   " تغيير قواعد اللعبة الفلسطينية   "حارين جدا، حيث تنعقد الرهانات على       

إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه عشية الرابع عشر من حزيران ـ  "و" انقالب حماس"المناط بهما إنهاء 
  ".٢٠٠٨يونيو 

لتي سيأسف كثيرون بعد اليوم لنجاتها مـن هجـوم القاعـدة علـى     المدمرة األمريكية يو إس إس كول ا      
شواطئ اليمن، تأتي إلى المنطقة في رسالة واضحة لسوريا وحلفائها في لبنان، ومـن ورائهـم جميعـا                  

، مفادها أن الواليات المتحـدة ماضـية فـي حروبهـا الوقائيـة              "محور الشر وقيادته  "إيران، عاصمة   
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الحرب " ال منطق "واستمرارا لمنطق أو باألحرى     " مبدأ بوش "إنفاذا لـ   " يتهاأحاد"واالستباقية، ماضية في    
  .على العراق، وبالرغم من مصاعبها

القمة العربية  : في مناخات العسكرة والتصعيد وحشد الجيوش وقرع طبول الحرب، تبدو مسائل من نوع            
رة في مشهد إقليمي ـ دولي  المقبلة في دمشق، أو االستحقاق الرئاسي المؤجل في بيروت، تفاصيل صغي

بشر أو أنذر بهـا     "أشد سخونة وتعقيدا، حيث بات من الواضح تماما، أن الحرب اإلقليمية المنتظرة التي              
ية المجنونة على أطفال غزة،     سرائيلقد بدأت تقترب، وأخذت تطل برأسها البشع في الغارات اإل         " كثيرون

ومما ال شك فيه أن الحرب المقبلـة إن انـدلعت،           . ولومن فوهات المدافع المذخّرة على متن المدمرة ك       
، فهذه المرة لن يكون مسموحا للسيد حسن نصر ٢٠٠٦ستكون أشد ضراوة من حرب تموز ـ آب العام  

 مدعومة من الواليات المتحدة، وربما باشـتراكها        إسرائيل، هذه المرة ستصر     "نصرا إلهيا "اهللا أن يدعي    
يعيد االعتبار لصورتها الردعية، مثلما سيصر المعسكر اآلخر        " لتبسغير م "المباشر، على انتزاع نصر     

  .على منعها من تحقيق هذا األمر، ألن نتيجة الحرب بالنسبة إليه ستكون وجودية وحاسمة
وأن تتخطـى لغـة     " الخطوط الحمـراء  "في المقابل، فإن من المنتظر أن تجتاز بعض األطراف العربية           

االعتـدال  "ي استخدمتها في الحرب األخيرة، هذه المرة بعـض عواصـم            الت" المغامرة غير المحسوبة  "
، "تدويل األزمة اللبنانية  "الكبرى تجوب األرض طوال وعرضا للتحريض على سوريا، وتسويق          " العربي

وبعض حلفاء هذه العواصم من اللبنانيين ينتظرون بفـارغ الـصبر مقـدم المـدمرة األمريكيـة، بـل                   
 العنصرية المجنونة على غزة، ال تكلف الكثير من القيادات الفلسطينية أكثـر             ويستعجلونها، فيما الحرب  

عودة األمور إلى ما كانت عليـه قبـل         "التي تخفي وراءها رغبة جارفة في       " رفع العتب "من تصريحات   
الكبرى للهرب من   " االعتدال العربي "؟، المنطقة مقبلة على تصعيد خطير، يدفع عواصم         " انقالب حماس 

المبـادرة  "أو  " عمليـة أنـابوليس   "تحت شتى الذرائع والحجج، فال أحد يتحدث اليوم عـن           " مشققمة د "
، الحديث يدور حول ساحات المواجهة القادمة وحدودها وكلفتها ونتائجها المتوقعـة، ويبـدو أن               "العربية

المفصل على مقـاس كتـاب      " الحل السياسي " لم تكن كافية إلنضاج شروط تمرير        ٢٠٠٦حرب صيف   
، فبات يتوجب خوض حرب أخرى يكون لها مفعـول حـرب االجتيـاح              سرائيللضمانات األمريكية إل  ا

التـي أقـرت    " مبادرة األمير فهد  "، والتي من دونها ما كان ممكنا تمرير         ١٩٨٢والحصار صيف العام    
ـ   " الفاسـين "بإجماع عربي في قمة فاس الثانية، بعد أن سقطت في فاس األولى، وبين               ة، األولـى والثاني

وقعت الحرب وأخرج المقاتلون الفلسطينيون من لبنان، واحتلت ثاني عاصمة عربية واقترفت واحدة من              
صـديق  " سمير جعجع "أبشع الجرائم التي يندى لها جبين اإلنسانية في صبرا وشاتيال، وبإسهام نشط من              

هما إلى حيز التنفيـذ     ، لن يجدا طرق   "رؤيا بوش وكتاب ضمانته   "المعتدلين العرب وحليفهم، واألرجح أن      
  .هذه المرة كذلك، إال على صرير جنازير الدبابات ودوي الطائرات والصواريخ

   ٢/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  غزة الضحية .٥٨

  لياس حرفوشإ
ي االعمى الذي ال يميز الطفل من المقاتل، وبين سرائيليسقط أبناء غزة اليوم ضحايا بين العدوان اإل

 إسرائيلمن خالل القذائف التي تستدرج عدوان " حماس"ات حركة السلوك االنتحاري الذي يطبع تصرف
  .مدى وحشيتها وقدرتها على قتل المدنيين" تمتحن"و 

ي في رده الشرس على قذائف سرائيللنتأكد من أن السلوك اإل" االمتحان"وكأننا ما زلنا في حاجة الى هذا 
وما زلنا في . وقتل االطفال تحت انقاضهالن يقف عند حد، بما في ذلك استهداف بيوت المدنيين " حماس"

ي، وسيجد االعذار له سرائيللنتأكد ان العالم سيقف صامتاً امام هذا العدوان اإل" االمتحان"حاجة الى هذا 
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دائماً، وهي اعذار بات بعضنا ايضاً مستعداً لتوفيرها، سواء من خالل الخطب المجانية او بفتح الجبهات 
  .اً وال سياسياًغير المتكافئة، ال عسكري

، الذي لن يحصل في أي إسرائيلوحتى لو سلمنا بأن المقاومة ال تستطيع الرهان على تكافؤ القوة مع 
يوم، طالما استمر الدعم االميركي المطلق لها، فإن تراجع الدعم السياسي في هذه المعركة هو الذي ال 

االنشقاق الحاصل في الجسم الفلسطيني والذي ف.  وال للواليات المتحدةسرائيليمكن تحميل مسؤوليته ال إل
 والفلسطينيين، الى مواجهة إسرائيلادى، على عكس ما حصل في االنتفاضات والمواجهات السابقة بين 

قطاع غزة وحيداً لهذا العدوان، هذا االنشقاق يتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الوضع ويجعل استفراد 
  . بأبناء غزة اكثر مأسويةإسرائيل

ا نشهد مرة جديدة الى اين يمكن أن يدفع التطرف من الجانبين وكيف يدفع المدنيون ثمن االهداف انن
ي يبدو الرد العنيف وغير سرائيلفي الجانب اإل. والمصالح السياسية، من غير ان تكون لهم يد فيها

سيين وقادة اول تجاوب على االرض مع الدعوات الداخلية من قبل السيا" حماس"المتكافئ على قذائف 
 على لبنان، ولتوجيه رسالة ٢٠٠٦ في حرب تموز إسرائيلالجيش الستعادة قدرة الردع التي خسرتها 

، انه في ظل ادارة ايهود باراك للعملية العسكرية، "حزب اهللا"دموية الى االطراف االخرى، بما فيها 
عد االستثمار االعالمي الواسع من وهكذا فب. رداً موجعاً ال حدود له" الحرب المفتوحة"سيكون الرد على 

في حرب لبنان، يبدو أن " يةسرائيلالهزيمة اإل"وحلفائها في المنطقة في ما بات يطلق عليه " حماس"قبل 
 العسكري واستعدادها إسرائيلالهدف االساسي من الضربات االخيرة على قطاع غزة هو تأكيد تفوق 

، على ما ذكر نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي، "حرقةم"للجوء الى كل الوسائل، بما في ذلك ارتكاب 
  .لتحقيق ذلك

ي بالغ الفائدة في اطار حملتها السياسية سرائيلفيبدو وضعها كضحية للعدوان اإل" حماس"اما في جانب 
فمن السهل في هذه الحال أن . واالعالمية المستمرة على الرئيس محمود عباس وحكومة سالم فياض

يطرة على غزة انها هي التي ترفع رايات المقاومة المسلحة ويسقط شهداؤها ضحايا تؤكد الحركة المس
منذ البداية " حماس"ية، فيما عباس وحكومته يمارسان سياسة التفاوض التي رفضتها سرائيلالمدافع اإل
 هو دفع ،"جيداً"في هذه الناحية تكون القذائف على سيديروت قد حققت هدفاً ". سياسة انهزامية"باعتبارها 

في " حماس"ابو مازن الى وقف هذه المفاوضات واحراجه حيال اي انتقاد يمكن ان يوجهه الى سلوك 
  .هذه الظروف

كما لم تكن بالغة . واالطراف التي تدعمها موافقة في االساس على هذه المفاوضات" حماس"لم تكن 
.  الوصول اليها بنهاية هذه السنةالحماس لفكرة الدولة الفلسطينية التي وعد الرئيس بوش بالعمل على

في المنطقة الذي ال بد من مواجهته " المشروع االميركي"فهي تنظر الى هذا الوعد باعتباره جزءاً من 
وفي المقال الذي نشره احمد يوسف، مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة . وإلحاق الهزيمة به

ينتقد المفاوضات ويهاجم ابو مازن ) ١٢/٢/٢٠٠٨(ة يسرائيلاإل" هآرتس"اسماعيل هنية، في صحيفة 
لكنه اآلن خسر هذا "كانت تعترف سابقاً بحقه في التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، " حماس"ويقول ان 

ويدعو يوسف، بدالً من التفاوض على قضايا ". الحق، ألنه لم يعد يتمتع باالحترام من جانب اكثرية شعبنا
  ".بفرصة مواجهة الخالفات في جو طبيعي وهادئ"طويلة، تسمح للجانبين الحل النهائي، الى هدنة 

قبل اية " حماس" هو القضاء على إسرائيللكن هذه الهدنة تتحول الى مجرد وهم عندما يكون رهان 
انه وضع ال يسمح .  مهما كانت االكالفإسرائيلتسوية، ورهان الحركة على المواجهة المفتوحة مع 

  .من التصعيد والتطرفسوى بتوقع المزيد 
  ٢/٣/٢٠٠٨ الحياة
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