
  
  
  
 
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تدعو عمرو موسى إلى كسر الحصار وزيارة قطاع غزةالمقالةالحكومة 
  مشعل يستغل عذابات الغزاويين والمبادرة اليمنية فضحت حماس: عبد ربه
   بشأن حماس تفتح الباب إلقالتهالمالكيت تصريحا

  بينهم مرافق الزهار" الكتائب"وشهداء جدد لـ... شرق جبالياتروي تفاصيل كمين " القسام"
   ويعطي الضوء األخضر الستهداف قادة حماسأولمرت ال يعبأ بوقف المفاوضات

   فلسطينيا في اليوم السادس لمحرقة غزة١٤استشهاد 
   إلطالق الحوار مع عباسموسى يطلب من قيادة حماس تقديم المزيد من التنازالت

.. ضوء تواصل العـدوانىعل
قرر تعليق المفاوضات   عباس ي 

  "إسرائيل"مع 
  

 ٤ص ... 

 ٣/٣/٢٠٠٨١٠٠٧ثنيناإل



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٠٧:         العدد                  ٣/٣/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

    :السلطة
 ٥  دوليةتطالب بحماية و  تدعو عباس إلى وقف المفاوضاتتنفيذية المنظمة .٢
 ٥  حوار وطني وتشكيل حكومة وحدة وتجدد استعدادها لتهدئة متزامنةى لإحكومة هنية تدعو  .٣
 ٥   تدعو عمرو موسى إلى كسر الحصار وزيارة قطاع غزةالمقالةالحكومة  .٤
 ٦   طالب بمراجعة شاملة وليس وقفاً تكتيكياً للمفاوضات البرغوثي يمصطفى .٥
 ٦   على نفقه السلطة على غزة يأمر بعالج جرحى العدوانعباس .٦
 ٦  تطالب بقوات دولية لحماية الفلسطينيينحكومة فياض  .٧
 ٦  "األهداف الحقيقية لقيادة حماسالتي كشفت  "أسف لتصريحات مشعلت "نظمةلماتنفيذية " .٨
 ٧  مشعل يستغل عذابات الغزاويين والمبادرة اليمنية فضحت حماس: عبد ربه .٩
 ٧  بشأن حماس تفتح الباب إلقالتهالمالكيتصريحات  .١٠
    

    :المقاومة
 ٧  بينهم مرافق الزهار" الكتائب"وشهداء جدد لـ... شرق جبالياتروي تفاصيل كمين " القسام" .١١
 ٨  أميركية وألفان من عناصره شاركوا في المعارك أسلحةستخدم ي القسام: الجيروزاليم بوست .١٢
 ٩  االنتصار الذي حققته المقاومة أثبت أنها الخيار االستراتيجي السترداد الحقوق :برهوم .١٣
 ٩   وإجبارها على التوقيع على التهدئة"إسرائيل" تسعى إلى استنزاف "حماس"": هآرتس" .١٤
 ٩   ألف دوالر تكلفة إسقاط صاروخ قسام واحد١٠٠ .١٥
 ٩  وحدة الدم والمصير والهدف تقتضي من أبناء شعبنا التوحد: "فتح"مركزية  .١٦
١٠  ذهول ورعب في الكيان الصهيوني الستخدام المقاومة صاروخاً مدمراً جديداً ألول مرة .١٧
١٠   شالء لجنود االحتاللنمتلك أ": سرايا القدس" .١٨
١٠   األسير مروان البرغوثي يدعو إلنهاء االنقسام والعودة للحوار .١٩
١٠   يطالب بنظام تعددي لحل التناقضات الداخلية" الديمقراطية"قيادي في  .٢٠
١٠  "إسرائيل"لـتوفر الغطاء أمريكا ": الشعبية" .٢١
١١    قرب نهاريا"يإسرائيل"أحرار الجليل، مجموعة مغنية تتبنى قتل  كتائب .٢٢
١١  الفصائل الفلسطينية في لبنان تتضامن مع غزة .٢٣
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١٢   ويعطي الضوء األخضر الستهداف قادة حماسال يعبأ بوقف المفاوضاتأولمرت  .٢٤
١٢  كاملةإعطاء الجيش األمر باستخدام قوته ال: باراك .٢٥
١٢   الصواريخ منهاانطالقبزعم  إطالق النار على مناطق مأهولة" قانونية"باراك يطلب فحص  .٢٦
١٣   جيش االحتالل لم يتمكن من تحقيق غايته المتمثلة في وقف إطالق الصواريخ:ديختر .٢٧
١٣  إسرائيل النار الخميس الماضي رفضته إلطالقحماس عرضت وقفا :  جيش االحتاللإذاعة .٢٨
١٣   صواريخال أمام تصمد أنية جديدة يفترض إسرائيلمدرعة جيش االحتالل يعرض  .٢٩
١٣  إسرائيل باألذى وتلحق إجراميةالحرب : بيلين .٣٠
١٣  شعرنا باالشمئزاز من المالكي الذي برر جرائم االحتالل: بركة .٣١
١٤   كل صوت يتهم حركة حماسبإخراس زحالقة يطالب .٣٢
١٤    صواريخ القسامبإيقاف أطفالكمدافعوا عن : بيريز للفلسطينيين .٣٣
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١٤   يين في الخارج يتطوعون في وحدات قتالية في الجيشسرائيلمن أبناء اإل% ٩٠: هآرتس .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٤   فلسطينيا في اليوم السادس لمحرقة غزة١٤استشهاد  .٣٥
١٥  ما يحدث في غزة مجازر رهيبة وانتهاك خطير للقيم األخالقية واإلنسانية: عطا اهللا حنا .٣٦
١٥  حتجاجات ضد العدوان لتصعيد اال٤٨لجنة المتابعة العليا تدعو فلسطينيي  .٣٧
١٦  الضفة الغربية تتظاهر رفضا للعدوان على غزة .٣٨
١٦  فلسطينيو المخيمات في لبنان يخرجون في تظاهرات تنديدا بمجازر االحتالل في غزة .٣٩
١٦   مع جيش االحتالل بقتل الفلسطينييناألدواربادل دارة مصلحة السجون تتإ: شواهنة .٤٠
١٧   الشهيد فضل شاهيناألسير تسلم اليوم جثمان "إسرائيل" .٤١
١٧   خالل الشهر الماضيفلسطينيا ٧٠٠أكثر من  االحتالل يعتقل :تقرير حقوقي .٤٢
١٧   مواطناً من الخليل الشهر الماضي١٢٧ اعتقال  يؤكدنادي األسيررير لتق .٤٣
   

   :اقتصاد
١٧ مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدرس مقاضاة البنك الدولي .٤٤
   

   :صحة
 ١٨  دواننتيجة تصاعد العغزة في كارثة صحية وإنسانية تحذير من حصول  .٤٥
   

   : األردن
١٨   مجلس النواب األردني يستنكر الجرائم اإلسرائيلية في غزة ويدين الصمت الدولي .٤٦
١٨  االستنكارات تتواصل إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة: األردن .٤٧
١٩  ات ومسيرات تندد بالمجازر اإلسرائيلية في غزةاحتجاج: األردن .٤٨
١٩  يعتصمون دعما ألهل غزة" الحسين"و" األردنية"طلبة في  .٤٩
١٩  جرحى غزيون يصلون للعالج فـي األردن اليوم .٥٠
٢٠  ى غزةقافلة مساعدات إنسانية جديدة إل .٥١
   

   :لبنان
٢٠   ية ضد غزةسرائيلمواقف رسمية وسياسية وشعبية تندد بالمجازر اإل .٥٢
٢٠   في غزة" يةسرائيلاإل"لحود يدين المجازر  .٥٣
٢٠ ية في قطاع غزةائيلسرتنديدا بالمجازر اإل" حزب اهللا"مسيرة لـ: لبنان .٥٤
٢١ "إسرائيل"بان كي مون قلق من تهديدات حزب اهللا بشن حرب مفتوحة ضد  .٥٥
   

   :عربي، إسالمي
٢١   إلطالق الحوار مع عباس موسى يطلب من قيادة حماس تقديم المزيد من التنازالت .٥٦
٢١ موسى يتهم مجلس األمن بالتقاعس ويصف الخالف الفلسطيني بالجرثومة .٥٧
٢١  عملية السالم في حرج شديد: أبو الغيط .٥٨
٢٢  سليمان يطلب من رايس التوقف في القاهرة لبحث التصعيد في غزة .٥٩
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٢٢  ر تسمح بدخول عدد من جرحى غزةمص .٦٠
٢٢  ةالسعودية تتعهد ببناء المنازل الفلسطينية المدمرو" إسرائيل"لى اعتداءات ععربي استنكار  .٦١
٢٣  إلغاء كامب ديفيدمظاهرات احتجاجاً على المحرقة ومطالبة ب :صرم .٦٢
٢٤   سيتم اقتالعها" إسرائيل: "نجاد .٦٣
٢٤   تدرب وتسلح متمردين من دارفورإسرائيل: وزير سوداني .٦٤
٢٤  القوات العراقية تعتقل ضابطا فلسطينيا .٦٥
٢٤   "إسرائيل"نور ال يمانع في زيارة  .٦٦
   

   :دولي
٢٥   واشنطن تمنع مجلس األمن من تبني مشروع قرار يدين عدوان االحتالل على غزة .٦٧
٢٥  ية في غزة مفرطةسرائيلالقوة اإل: بان كي مون .٦٨
٢٥  واشنطن تدعو إلى وقف العنف ومعاودة المحادثات .٦٩
٢٦  رئاسة االتحاد األوروبي تدين الهجمات على غزة .٧٠
٢٦   والفلسطينية لوقف العنف المتصاعد " يةسرائيلاإل"أجدد دعوتي للسلطات : بابا الفاتيكان .٧١

   
    :حوارات ومقاالت

٢٦  منير شفيق... لماذا؟.. رة اليمنيةموافقة عباس على المباد .٧٢
٢٩  ياسر الزعاترة... شروط الرئيس الفلسطيني واتهاماته .٧٣
٣١  ناحوم برنياع ... بين الطاعون والكوليرا .٧٤
٣٢  تيزهير قصيبا... آذار الفلسطيني... تموز اللبناني .٧٥
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  "إسرائيل"قرر تعليق المفاوضات مع عباس ي..  ضوء تواصل العدوانىعل .١

محمود الفلسطيني  صدر الرئيس   أ : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ته للوفد المفاوض بوقف جميع اللقاءات واالتـصاالت         تعليما أعطىعلن فيه انه    أ  رسمياً  بياناً أمسعباس  

وكان مسؤول كبير في المفاوضات قـال        . على قطاع غزة    يتوقف العدوان  أن إلىي  سرائيلمع الجانب اإل  
 أن إلىي وقف جميع اللقاءات واالتصاالت      سرائيلن عباس ابلغ الجانب اإل    أحد   األ -ليل السبت   " الحياة"لـ

خـالل   رايـس    األميركيـة وزيرة الخارجية    ون من الرئيس عباس انه سيبلغ     وقال مقرب  .يتوقف العدوان 
ي على غزة يهدد ليس فقط بوقف المفاوضـات         سرائيل استمرار العدوان اإل   زيارتها المقررة لرام اهللا، أن    

وقال احـد المقـربين مـن       .  المواجهات إلى واالقتصادية لحكومته، والعودة     األمنية بانهيار الخطط    وإنما
ـ   الضفة رداً   إلى الرئيس سيحذر رايس من عودة االنتفاضة والعمليات المسلحة مجددا           إن" الحياة"عباس ل

  . في الضفةإسرائيلعلى المجازر اليومية التي ترتكبها 
ففـي رام اهللا، تبـرع      .. في غضون ذلك، أعلنت السلطة فتح باب التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية           

وقال عباس للصحافيين عقـب تبرعـه       . رئاسة، تبعه عدد من المسؤولين    الرئيس عباس بالدم في مقر ال     
  ". االتصاالت مع زعماء العالم من اجل وقف العدوان على غزة الذي يستهدف المدنيينأتابع: "بالدم
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قرر الرئيس عبـاس   : وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ٣/٣/٢٠٠٨القدس العربـي    وأضافت  
  .األسبوع هذا أولمرتي سرائيل رئيس الوزراء اإل لقاءه المقرر معإلغاء

قـال النـاطق باسـم الرئاسـة         :وكاالتونقالً عن ال  نابلس  من   ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأوردت  
ألنها أصبحت في ضوء العـدوان      " اتخذ    تعليق المفاوضات   قرار أن ردينة في بيان     أبوالفلسطينية نبيل     

ية وحـدها مـسؤولية     سرائيلالحكومة اإل " ردينة   أبووحمل  ".  معنى يأالمتواصل خاوية من    " يسرائيلاإل"
ولمرت أ ردينة موقف    أبوكما دان   ". تعطيل عملية السالم والتأثيرات والتداعيات الناجمة عن قرارها هذا        

  ".إجراميةحربا  "أنهاكد استمرار العملية اإلجرامية في قطاع غزة، معتبرا أالذي 
  صائب عريقات   إلى أن   كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  

يين سيستمر لحين وقف العدوان علـى قطـاع         سرائيل قرار السلطة تعليق كافة االتصاالت مع اإل       أن أكد
ـ  . غزة  تحـت ركـام     إسـرائيل ال توجد مفاوضات أصال، لقد دفنتها       ": "األوسطالشرق  "وقال عريقات ل

  ".الدمار في غزة
  
  تطالب بحماية دوليةو  تدعو عباس إلى وقف المفاوضات المنظمةفيذيةتن .٢

علنت اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة       أ :وكاالتونقالً عن ال   ،نابلسمن   ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
 وجميـع   األمـن ودعت مجلـس    " إسرائيل"عباس تعليق االتصاالت مع     الرئيس  التحرير مساندتها لقرار    

 الوطن بما في ذلك الـضفة       أرجاء توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في سائر         إلىالهيئات الدولية   
 المحتلة ووضع نهاية لمعانـاة      األراضي االحتالل عن جميع     إلنهاءالغربية وقطاع غزة والقدس كخطوة      

  .الشعب الفلسطيني
ة لمنظمة التحرير الرئيس    دعت اللجنة التنفيذي  : وفانقالً عن وكالة     ٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأضافت  

ي حتى يتوقف العـدوان اإلجرامـي بـشكل         سرائيلعباس لتعليق المفاوضات واالتصاالت مع الجانب اإل      
 أن هذا الظرف يتطلب أقصى درجات الوحدة والتالحم         ،مسأوأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان لها        .فوري

  .ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
  
  حوار وطني وتشكيل حكومة وحدة وتجدد استعدادها لتهدئة متزامنةى لإ هنية تدعو حكومة .٣

الشروع في   "إلى دعت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة هنية         :غزة من   ٣/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ت وجـدد ". حوار وطني جاد من دون شروط يتضمن بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية في شكل عاجل              

 استعداد الحكومة    أمس، النونو خالل مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة       هر  على لسان الناطق باسمها طا    
الكـرة اآلن فـي      "أنالمقالة وحركة حماس للقبول بتهدئة متزامنة ومتبادلة مع الدولة العبرية، معتبـراً             

  ".يسرائيلالملعب اإل
شروع فـي حـوار      طاهر النونو إلى ال    ادع: وكاالتنقالً عن ال   ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  

وطني غير مشروط يتضمن بحث نقاط االختالف كافة لوضع حلول نهائية لها وإنهائها مـن جـذورها                 
وتشكيل حكومة وحدة وعقد جلسة طارئة موحدة للمجلس التشريعي وإطالق سراح المعتقلين فـورا فـي                

 سـالح المقاومـة     كما دعا إلى إعـادة    . الضفة الغربية والسماح بخروج المسيرات الداعمة لقطاع غزة       
ليعود للوطن وحدته وللقضية رونقها وللجسد      "وتوقف عملية فصل الموظفين على خلفية االنتماء السياسي         

  ".الفلسطيني لحمته
  
   تدعو عمرو موسى إلى كسر الحصار وزيارة قطاع غزةالمقالة الحكومة .٤

 إلـى معة العربية عمرو موسى      دعت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة هنية األمين العام للجا          :غزة
زيارة غزة ليكون أول من يكسر الحصار ويطلع على حجم الجريمة واإلبادة التي يتعرض لها الـشعب                 
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عقـد جلـسة طارئـة لمجلـس         "إلىودعا الناطق باسم الحكومة طاهر النونو الدول العربية          .الفلسطيني
على التوالي في إطار ما وصفه نائب وزير        المتواصل على القطاع لليوم الخامس      " الجامعة لبحث العدوان  

وندد النونو بتصريحات األمين العام لألمم المتحدة بان كـي          . في القطاع " محرقة"ي بأنه   سرائيلالدفاع اإل 
". يساوي بين الضحية والجـالد    " بان   إن، وقال   "إرهاب"مون التي وصف فيها المقاومة الفلسطينية بأنها        

  ".لوقف جرائمها في غزة" على الدولة العبرية  الضغطإلىودعا األمم المتحدة 
وممارسة اإلبادة الجماعية في حـق      ) محرقة(ي بارتكاب هولوكوست    سرائيلالتهديد اإل  "أنواعتبر النونو   

الشعب الفلسطيني وقصف المساجد والمنازل وقتل األبرياء، دليل على عجز اآللة العسكرية عـن كـسر                
   ". التدميرية لالحتاللإرادة المقاومة ودليل على العقلية

  ٣/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   البرغوثي يطالب بمراجعة شاملة وليس وقفاً تكتيكياً للمفاوضات مصطفى .٥

مـصطفى البرغـوثي،    . العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب د      األميندعا   : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 إجـراء  أنسطيني القائم، مشددا على      مراجعة سياسية للوضع الفل    إجراء إلى ،خالل مؤتمر صحافي أمس   

" إسرائيل"ولدت ميتة وان    " سأنابولي" عملية   أن يدرك الجميع    أن أهمية إلى يستند   أنهذه المراجعة يجب    
وأكد البرغوثي على وجوب     . وان المطلوب ليس فقط قرارا تكتيكيا بتعليق المفاوضات        أمسقامت بدفنها   

 . المتبادلة بين فتح وحماساإلعالميةدة الوطنية ووقف الحمالت  ترتكز الجهود اآلن على استعادة الوحأن
  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   على نفقه السلطة على غزة يأمر بعالج جرحى العدوانعباس .٦

ي سـرائيل مس، بعالج جميع جرحى العـدوان اإل      أ محمود عباس،     الفلسطيني  أمر الرئيس  : وفا –رام اهللا   
  .إلى مصر على نفقة السلطة الفلسطينيةعلى قطاع غزة، والذين وصلوا 

 ٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  تطالب بقوات دولية لحماية الفلسطينيينحكومة فياض  .٧

 أمـس  الفلـسطينية  األعمـال علي الخشان وزير العدل في حكومة تسيير .طالب د : وليد عوض ،رام اهللا 
ودعا في بيان صـحافي      .ة الغربية بضرورة توفير قوات دولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة والضف         

واعتبر ما   . هناك األهالي إلى الالزمة والمساعدات    األدوية إدخال فتح المعابر لقطاع غزة لتسهيل       إلىله  
 . الجماعيةاإلبادة ومن جرائم اإلنسانية جريمة ضد إسرائيلتقوم به 

  ٣/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "األهداف الحقيقية لقيادة حماسكشفت التي  "أسف لتصريحات مشعلت "لمنظمةاتنفيذية " .٨

 عن أسفها لتصريحات صدرت     ،مسأ عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان لها          : وفا –رام اهللا   
، ومحاولته في هذه الظروف     ]عباس[ مشعل ضد الرئيس   تتخرصان  إوقالت  . عن خالد مشعل في دمشق    

يواصل الحملة اإلعالميـة المـسمومة ضـد الـسلطة     التي ندعو فيها إلى التسامي عن كل الخالفات أن      
 يكشفان األهداف الحقيقية لقيادة حمـاس فـي محاولـة           إنماورئيسها ومؤسساتها وضد منظمة التحرير،      

 من أجل اإلفراج عـن      إسرائيلركوب موجة المقاومة، وسلب أدوار القوى الوطنية، والتحضير لمساومة          
جع مشعل عن قبوله بالمبادرة اليمنية، بعد أن أعلن الرئيس          وأشارت إلى أن ترا    .حماس وليس عن شعبنا   

الموافقة غير المشروطة عليها لبدء الحوار الوطني، يكشف أن دعوات مشعل السابقة والحاليـة للحـوار                
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هي لمجرد ذر الرماد، وإخفاء النوايا الحقيقية لحركة حماس في فصل قطاع غـزة عـن بقيـة الجـسم                    
  .ظام خاصين بها في قطاعنا الباسلالفلسطيني، وإقامة كيان ون

  ٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مشعل يستغل عذابات الغزاويين والمبادرة اليمنية فضحت حماس: عبد ربه .٩

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبـد ربـه             : عبد القادر فارس   -غزة  
ية  وقال فـي     سرائيلية الشعب الفلسطيني من المحرقة اإل      قوات دولية لحما   إرسالالمجتمع الدولي بسرعة    

واتهـم رئـيس    .  المبادرة اليمنية كشفت زيف دعاوى حماس للحوار الوطني        أن معه عكاظ    أجرتهحوار  
  .المكتب السياسي للحركة خالد مشعل باستغالل عذابات الشعب الفلسطيني في غزة

  ٣/٣/٢٠٠٨عكاظ 
  
  لباب إلقالته بشأن حماس تفتح االمالكي تصريحات .١٠

 الفلـسطيني   اإلعالمطلقها وزير   أبدى قياديون في حركة فتح، استياءهم الشديد من تصريحات          أ: رام اهللا 
 إسرائيل بإعطائها، وحمل فيها مسؤولية ما يحدث في غزة لحركة حماس،           أمس من   أولرياض المالكي   

وقف فتح الداعي إلقالته من      تصريحات المالكي عززت من م     أنوعلم  . الذرائع لشن الحرب على القطاع    
ـ    . الحكومة الفلسطينية  ي أ،  أوالً المالكي تحدث باسم السلطة      إن،  "األوسطالشرق  "وقالت مصادر في فتح ل

قالتـه  إلـى   إن الـدعوة    أكدت المصادر   أباسم فتح، وهذا يسيء للمقاومة كلها وللدم النازف في غزة، و          
  .كثر قدرةأمستمرة، بحيث يجب استبداله بمهنيين 

ـ           إن ": األوسـط الـشرق   "ودان محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لفتح تصريحات المالكي، وقال ل
كثر من مرة يلقي التصريحات بال حساب وال يأخذ بعين االعتبار حساسيات اللحظة التـي               أالمالكي في   "

سؤولية، وعلـى   كان يجب تحميل االحتالل أوال الم     "وتابع  ". نعيشها، وتفتقد تصريحاته للتوازن المطلوب    
  ". ن يفكر بما يقولأالمالكي 

  ". كفتحاوي أدين ما قاله المالكيأنا: "ما جبريل الرجوب مستشار األمن القومي السابق فقالأ
إن  "،أما حماس فوصفت تصريحات المالكي بالغبية، وقال سامي أبو زهري، المتحـدث باسـم الحركـة         

مقاومة وتحميلها مسؤولية المجزرة والمحرقة التي تجري       التصريحات التي أدلى بها المالكي حول إدانة ال       
في غزة اآلن؛ هي تصريحات غبية تهدف إلى تبرئة االحتالل وتوفير الغطـاء لالسـتمرار فـي هـذه                   

  ".المحرقة، وتعكس حجم تواطؤ فريق رام اهللا وتعاونه مع االحتالل ضد شعبنا
ـ       وقال حاتم عبد القادر، القيادي في فتح مستشار رئيس ال          الـشرق  "وزراء الفلسطيني سـالم فيـاض لـ

أنا ال اتفق مـع     "ضاف  أو". و الشعب الفلسطيني  أ المالكي ال يعبر عن وجهة نظر الحكومة         إن": "األوسط
  ".ي، والجريمة التي ترتكب في غزة، فقط ال غيرسرائيلالمالكي، يجب الحديث عن العدوان اإل

ال احد يوافق على تـصريحات      ": "األوسطالشرق  "لـ السابق، فقال    اإلعالمما مصطفى البرغوثي وزير     أ
)". التـصريح (ية، ويجب االنتباه لـه      سرائيلالمالكي غير الموفقة، وهي تعكس وقوعا في فخ الرواية اإل         

  ". يسرائيلفلماذا يستمر القتل اإل.. في الضفة ال توجد صواريخ لحماس"وتابع 
  ٣/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  بينهم مرافق الزهار" الكتائب"وشهداء جدد لـ...  شرق جباليا تفاصيل كمينتروي" القسام" .١١

 فلسطينيين، بينهم المقـاوم فـي       ٨استشهد   :غزةمن   ٣/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية     في رائد الفي  نشر
خالد منذر ريان، وهو نجل شقيق القيادي فـي         " حماس"كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة        

يلتحق بشقيقيه محمود وأحمد اللذين استشهدا خالل تصديهما لقوات االحـتالل فـي             الحركة نزار ريان، ل   
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وهـو المرافـق    )  عامـاً  ٢٥(واستشهد الناشط في كتائب القسام بالل الجمال         .مخيم جباليا شمال القطاع   
كما . محمود الزهار، خالل تصديه لقوات االحتالل في مخيم جباليا        " حماس"الشخصي للقيادي في حركة     

استهدفت تجمعاً  " يةإسرائيل"شهد الناشط في كتائب القسام سائد دبور وأصيب آخرون، في غارة جوية             است
  .للمقاومين شرق مخيم جباليا

في منطقة جبل الكاشـف فـي       " يينسرائيلاإل"إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قتل الجنديين          
  .شفة عن تفاصيل الكمين الذي قتل فيه الجنديانمخيم جباليا في بداية عملية التوغل فجر السبت، كا

مقاتلي الكتائب كانوا علـى وشـك       "إن  : وفي تفاصيل الكمين، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة         
، غير أن كثافة النيران وتـدخل       "خالل عمليتهم النوعية لصد تقدم القوات الخاصة      " يينإسرائيل"أسر جنود   

كشفت توغل قوات   " وحدة الرصد القسامية  "وقال في مؤتمر صحافي إن      . لكالطيران الحربي حال دون ذ    
خاصة تحت جنح الظالم في منطقة جبل الكاشف، بعد نجاح المقاومين سابقاً في زرع عبـوات ناسـفة،                  

المجاهدين نصبوا كميناً ثالثياً محكماً، وتخفى ثالثة مجاهدين في األرض، وعندما اقتربـت             "الفتاً إلى أن    
 رصاصات في   ٢١٠رأس الكمين، فجر أحد المجاهدين عبوة ناسفة، وخرج من مكمنه، وفرغ نحو             القوة ل 
  ". متراً فقط حيث تعالى صراخ الجنود٢٠ جنديا بشكل مباشر عن بعد ١٥

لفريقين بفعل نيران المقاومة، وعندما أصبح أحد الجنود        " يةسرائيلاإل"ووفقاً ألبي عبيدة فقد انقسمت القوة       
 رصاصات في صدر أحد الجنود، ونجح برفقة بـاقي          ١٠ واحد من مقاوم آخر أفرغ نحو        على بعد متر  

  .المقاومين من االنسحاب بسالم
وحدة اإلسناد شاركت في تلك العملية حيث أطلقت ثالث قذائف أر بي جـي، فيمـا                "إن  : وقال أبو عبيدة  

، مشيراً إلى أن المفاجأة     "العدو قذيفة هاون خلف خطوط      ٢٠٠قامت  وحدة المدفعية بامطار المنطقة بنحو        
عندما قامت وحدة الدفاع الجوي في كتائب القسام وبسالحها المحدود من إطالق مكثـف للنيـران                "كانت  

تجاه طائرات االحتالل التي وصلت بعد نصف ساعة، حيث تراجعت تلك الطائرات عدة مـرات، ولـم                 
 ". ساعات٣تتمكن من نقل القتلى والجرحى إال بعد 

استشهد أربعة مقاومين فلسطينيين وأصـيب      : غزةمن   ٢/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف
خمسة آخرون بجروح مختلفة، في سلسلة غارات جوية صهيونية، زادت عن عشر غارات، اسـتهدفت               
مقاومين في غزة وشمال القطاع، ومكتباً للمجلس التشريعي في خان يونس وورشة في رفح فجر اليـوم                 

  ".كتائب القسام"وكان فجر اليوم استشهد مجاهدان في  ).٣/٣(االثنين 
  
  أميركية وألفان من عناصره شاركوا في المعارك أسلحةستخدم ي القسام:  بوستالجيروزاليم .١٢

ضـد  " حمـاس "اليوم ان معظم االسلحة التي تستخدمها       " الجيروزاليم بوست   " نشرت صحيفة    -" سبالق"
وذلك نقال عن مـصادر     ) يونيو(في حزيران   " فتح"ادرتها من حركة    يين هي اميركية الصنع ص    سرائيلاإل

ي هم من كتائـب     سرائيلوقالت هذه المصادر ان أغلبية المقاتلين الذين يشتبكون مع الجيش اإل          . فلسطينية
في االشتباكات  " حماس" من عناصر    ٢٠٠٠شارك على االقل حوالي     : "واضافت المصادر نفسها  . القسام

واشارت الى ان عدد مقاتلي كتائب القـسام يقـدر بحـوالي            ". ي شمال قطاع غزة   لسرائيضد الجيش اإل  
من جهة ثانيـة، أفـاد مـسؤول رفيـع           . الف مسلح موزعين على اربعة الوية في قطاع غزة         ١٥٠٠٠

 والكالشـينكوف التـي     ١٦ -ان الحركة تستحوذ على االف قطع االسلحة مـن ام         " حماس"المستوى من   
  .هربت عبر المعابر

 ٣/٣/٢٠٠٨س الفلسطينية القد
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  االنتصار الذي حققته المقاومة أثبت أنها الخيار االستراتيجي السترداد الحقوق :برهوم .١٣
المركـز  "وقال برهوم، في بيان صحفي، تلقـى        " حماس" فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة       قال: غزة

 الذي حققته المقاومة الفلسطينية     أن االنتصار العظيم  " حماس"تؤكد حركة   : "نسخة منه " الفلسطيني لإلعالم 
وعلى رأسها كتائب القسام في صد العدوان الهمجي اإلجرامي على قطاع غزة أثبت بالفعل أن المقاومـة                 
هي الخيار اإلستراتيجي لحماية الشعب الفلسطيني ومصالحه واسترداد حقوقه بعـد فـشل كـل أشـكال                 

ه الحقوق أو توفير أدنى حماية ألبنـاء شـعبنا          التفاوض مع العدو الصهيوني في استرداد أي حق من هذ         
إن اندحار العدو الصهيوني اليوم من غزة تحت ضربات المقاومـة           : "وختم تصريحه بالقول   ".الفلسطيني

يثبت هشاشة وانكسار جيش االحتالل الذي أخافوا به الدول العربية واإلسالمية ووقفوا عـاجزين عـن                 
  ".لعدوانحماية شعبنا وتركوه وحده يقارع هذا ا

  ٣/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   وإجبارها على التوقيع على التهدئة"إسرائيل" تسعى إلى استنزاف "حماس"": هآرتس" .١٤

في مقال نشره في صحيفة     ) امان(قال المحلل عاموس هارئيل المقرب من شعبة االستخبارات العسكرية          
يد بينها وبين االحتالل، إذ أنها خالفا للماضي        أن حركة حماس تحاول أن توجد ميزان رعب جد        " هآرتس"

تقوم بالرد على عمليات االحتالل في القطاع بقصف صاروخي مكثف لمدة ثالثة أو أربعة أيـام، وبعـد                  
ذلك تعود للمحافظة على الهدوء حتى الجولة القادمة، وزعم أنه وراء تغيير اسـتراتيجية حمـاس تقـف              

وشدد علـى   . أوا على القيام باجتياح القطاع بسبب إخفاقهم في لبنان         لن يتجر  إسرائيلالنظرية بأن زعماء    
 .وإجبارها على التوقيع على التهدئة" إسرائيل"أن هدف حماس هو استنزاف 

  ٢/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   ألف دوالر تكلفة إسقاط صاروخ قسام واحد١٠٠ .١٥

ائر المشرفة على الصناعات العسكرية الصهيونية      تشير التقارير الواردة من االرض المحتلة إلى أن الدو        
تبذل جهوداً مكثفة وتسرع من وتيرة أبحاثها وتجاربها البتكار مضاد قادر على التعامل مـع صـواريخ                 

وبحسب بعض التقارير فـإن تطـوير       . القسام محلية الصنع التي يطلقها النشطاء الفلسطينيون من القطاع        
 مليون دوالر، وأيـضا     ٢٥٠م مكلفة للغاية وقد تصل تكلفتها إلى        منظومة خاصة مضادة لصواريخ القسا    

 . ألف دوالر١٠٠تكلفة إسقاط صاروخ قسام واحد قد تصل إلى 
  ٢/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وحدة الدم والمصير والهدف تقتضي من أبناء شعبنا التوحد: "فتح" مركزية .١٦

ية تشن حرب ابادة على     سرائيل فتح ان المؤسسة العسكرية اإل      قالت اللجنة المركزية لحركة    : وفا –رام اهللا   
ان اللجنة تدين هذه المحرقة وتعتبرها جريمة ضد االنسانية، ومخالفة صـريحة التفاقيـة              : غزة، وتابعت 

جنيف الرابعة، وهي بهذه الجريمة تدمر الجهود الدولية الرامية الى استئناف عملية السالم، وتلغي كـل                
اللجنة الرباعية، وخارطة الطريق، ومؤتمر انابوليس، وتفـرغ عمليـة الـسالم مـن              اجراء انبثق عن    

مضمونها، وتصعب على السلطة الوطنية االستمرار في التفاوض في ظل جرائم االسـتيطان وجـرائم               
وأكدت اللجنة المركزية، دعمها قرار الرئيس عباس بتعليق المفاوضات ووقف االتصاالت مـع              .االبادة

   . جريمتهاإسرائيلي الى أن توقف رائيلسالجانب اإل
ان اللجنة المركزية لحركة فتح ترى أن المبادرة اليمنية هي مبـادرة صـالحة، ومقبولـة،                : وقال البيان 

  . ومتوازنة، وتطالب حماس باالستجابة لهذه المبادرة لفتح الباب أمام تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
 ٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                   ١٠٠٧:         العدد                  ٣/٣/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

  
  ورعب في الكيان الصهيوني الستخدام المقاومة صاروخاً مدمراً جديداً ألول مرة ذهول .١٧

، بـأن فـصائل المقاومـة الفلـسطينية         )٢/٣(أفاد إذاعة الجيش الصهيوني، ليل األحد       : القدس المحتلة 
استخدموا، وبحسب خبراء عسكريين، صاروخاً مدمراً من نوع جديد يستخدم ألول مرة، قوته التدميريـة            

وبحسب اإلذاعة؛ فـإن الخبـراء الـصهاينة         .رة جداً وتختلف عن باقي الصواريخ التي أطلقت سابقاً        كبي
جنوب (يتفحصون الصاروخ الجديد الذي سقط في إحدى المغتصبات الصهيونية في منطقة النقب الغربي              

 .ع غـزة  ، دون أن تُعلن عن مكان سقوطه بالتحديد، والذي ُأطلق من قطـا            )١٩٤٨فلسطين المحتلة سنة    
ويشير المراسل العسكري لإلذاعة إلى أن الصاروخ أحدث قوة انفجار عنيفة جداً، عالوة عـن إلحـاق                 

  .أضرار جسيمة في المنطقة التي سقط فيها
  ٣/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  نمتلك أشالء لجنود االحتالل ":  القدسسرايا" .١٨

ـ "سرايا القدس "أكدت مصادر مسؤولة في     : غزة عن امتالك عناصرها أشالء ألكثر من جثـة        " لبيانا"، ل
جنود لالحتالل تمت السيطرة عليها خالل عملية توغل واشتباكات مع القوات الخاصة لالحتالل شـمال               

 .شرق رفح
 ٣/٣/٢٠٠٨البيان 

  
  مروان البرغوثي يدعو إلنهاء االنقسام والعودة للحوار  األسير .١٩

يأتي من خالل وحدة الـصف      " يسرائيلاإل"ن الرد على العدوان     إ"قال االسير مروان البرغوثي     : رام اهللا 
وإعادة الوحدة الوطنية والتمسك بوثيقة الوفاق الوطني وااللتزام بها وتنفيذها من قبل الجميع، وان الوفاء               

، داعياً في رسالة بعثها مـن زنزانتـه   "لفلسطين وللشهداء هو التمسك بالوحدة الوطنية وبالثوابت الوطنية  
 الفلسطيني الى الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان، معرباً عن استنكاره للمجزرة الرهيبة التي نفذتها              الشعب

  .قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يطالب بنظام تعددي لحل التناقضات الداخلية " الديمقراطية" في قيادي .٢٠

 اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوش في ورقة عمل قدمها إلـى              أكد عضو  :غزة، رام اهللا  
مؤتمر جمعية اساتذة الجامعات في فلسطين حول آثار الحصار واالحتالل علـى العالقـات الفلـسطينية                
الداخلية، ضرورة بناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي تعددي كإطار لحل التباينات والخالفات الداخلية             

وأوضح ان العمل وفق قانون حركـات التحـرر ال           .ظل الصراع الرئيسي مع االحتالل الصهيوني     في  
يمكن أن يتأتى من خالل المناشدة العاطفية والوعظ األخالقي، بل من خالل بناء نظام سياسي ديمقراطي                

عيـة  تعددي، وعملية اصالح شاملة لمؤسسات منظمة التحرير يتيح للشعب وقـواه الـسياسية واالجتما             
المختلفة تطوير طريقة للحياة ينشد فيها الجميع لألهداف الكبرى في الخالص من االحتالل ونيل الحريـة                

  .واالستقالل
  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"لـأمريكا توفر الغطاء ": الشعبية" .٢١

" يسـرائيل العـدوان اإل   "ـاتهمت الجبهة الشعبية الواليات المتحدة بتوفير الغطاء السياسي ل        : )يو بي اي  (
وقالت الجبهة فـي     .على قطاع غزة من خالل تعطيلها صدور بيان عن مجلس األمن الدولي بهذا الشأن             
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تعمل علـى تهريـب دولـة       "بيان لها أمس، إن هذا الموقف األمريكي الجديد يؤكد أن اإلدارة األمريكية             
  ". جة جرائمها المخالفة لهاالحتالل من أي مسائلة أو محاسبة يفرضها القانون الدولي نتي

  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   قرب نهاريا"يإسرائيل"تتبنى قتل " أحرار الجليل، مجموعة مغنية" كتائب .٢٢

ية عثرت على جثة    سرائيلي، أن الشرطة اإل   سرائيلفي التلفزيون اإل  " القناة العاشرة "ذكرت  : القدس المحتلة 
وأشارت القنـاة إلـى أن القتيـل هـو فيكتـور            .  مدينة حيفا  ي مقتول قبالة شواطئ نهاريا شمال     إسرائيل

كغنربيتش من سكان نهاريا وفي تطور الفت لالنتباه في القضية، أعلنت مجموعة تسمي نفـسها كتائـب                 
 إسـرائيلي   ، تبنيها لعملية قتل مستوطن    "أحرار الجليل، مجموعة الشهيد عماد مغنية داخل الخط األخضر        "

ي بحق المدنيين في    سرائيلذلك كرد فعل على الجرائم التي يرتكبها الجيش اإل        ، و بالقرب من شاطئ نهاريا   
  .غزة

   ٣/٣/٢٠٠٨الدستور 
 
  الفصائل الفلسطينية في لبنان تتضامن مع غزة .٢٣

نفذت القوى  : نيبال الحايك، نزيه الصديق، بهية العينين، عساف أبو رحال، خالد الغربي، أسامة القادري            
وطالـب  . ية في غزة  سرائيل مدينة شتورة، اعتصاماً رمزياً استنكاراً للمجازر اإل       في،  الفلسطينية واللبنانية 

عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين عبد اهللا كامل المجتمع الدولي بالتـدخل               
  .ية ضد الشعب الفلسطينيسرائيلووقف المحرقة اإل

. ت في لبنان، تحركات شعبية تضامناً مع أبناء القطـاع         كما نظّمت القوى الفلسطينية في مختلف المخيما      
ففي مخيم البداوي جابت مسيرة شعبية شوارع المخيم، وطالب أبو فراس عيسى باسم فصائل المقاومـة                
الرئيس محمود عباس بوقف المفاوضات مع قادة العدو، وشدد على ضرورة البدء بحوار وطني شـامل                

 الفلسطينية في إطار منظّمة التحرير الفلسطينية، بعد إصالحها علـى           وصوالً إلى تحقيق الوحدة الوطنية    
  .أسس ديموقراطية وبرنامج الحفاظ على الحقوق الوطنية وعلى خيار المقاومة

وانتقـد مـسؤول    . من جهتها، نظّمت حركة حماس مهرجاناً سياسياً في مخيم البرج الشمالي في صـور             
ف السلطة الفلـسطينية مـن إطـالق الـصواريخ علـى            العالقات الخارجية في حماس علي بركة موق      

ية، وطالب عباس بعدم لقاء وزيرة الخاجية األميركية كوندوليزا رايس في زيارتها            سرائيلالمستوطنات اإل 
  .المقبلة إلى المنطقة

وفي سياق متصل، نظمت لجنة المتابعة الفلسطينية التي تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقـوى               
الفلسطيني والقوى اإلسالمية والكفاح المسلح الفلسطيني، مسيرات شعبية في مخيم عين الحلـوة،             التحالف  

وتجمعوا رافعـين   . ية في غزة  سرائيلشارك فيها اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني، تنديداً بالمجازر اإل         
ولف عدد مـن  ". ممن أطفال مخيمات الشتات إلى أطفال غزة، اصبروا إن النصر قاد"الفتات كتب عليها  

ي، وبينهم عدد كبير    سرائيلاألطفال أنفسهم بأكفان بيضاء ملطخة بالدماء، في إشارة إلى ضحايا الهجوم اإل           
  .من األطفال

كذلك تظاهر سكان مخيم البداوي بدعوة من حركتي فتح وحماس رافعين رايات سوداء والفتـات منهـا                 
وشـهد  . عبارات نابية بحق عدد من القادة العرب      وأطلق بعضهم   ". سلحونا سلحونا وعلى غزة أرسلونا    "

  .مخيم برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين في بيروت تحركاً مماثالً
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وفي مخيم شاتيال، دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تحرك شعبي، وحمل أربعة أطفال لعبة في عربة                
، ورفعت األعالم   إسرائيلذين تقتلهم   هي عبارة عن طفل رضيع ملطخ بالدماء، ويرمز لألطفال الرضع ال          

  .الفلسطينية
  ٣/٣/٢٠٠٨األخبار 

  
   ويعطي الضوء األخضر الستهداف قادة حماسأولمرت ال يعبأ بوقف المفاوضات .٢٤

أفادت أوساط صحافية أن اولمرت أعطى الضوء األخضر للجيش السـتهداف           : أسعد تلحمي    -الناصرة  
 سـرائيل ورفض اولمـرت االنتقـادات الدوليـة إل        .م هنية ، وفي مقدمه  "حماس"القادة السياسيين لحركة    

سمعت خالل األيـام الماضـية الكثيـر مـن          : "باستخدام القوة المفرطة في هجومها على القطاع، وقال       
ال اذكـر   .  تستخدم القوة المفرطة   إسرائيلوأن  ) فلسطينيين(االنتقادات والشكاوى في شأن إصابة مدنيين       

ال احد يملـك الحـق      : "وأضاف". إسرائيل" معاناة ال تحتمل لسكان جنوب       أنني سمعت أقواالً مماثلة عن    
درساً في األخالق على القيام بواجبها فـي الـدفاع عـن مواطنينـا              " إسرائيل"األخالقي بأن يملي على     

وعن قرار السلطة الفلـسطينية وقـف المفاوضـات، قـال إن             ".وممارستها حقها في الدفاع عن النفس     
لكننا أوضحنا في الماضي أن المفاوضات لن تكون على حـساب           "مواصلة المفاوضات   معنية ب " إسرائيل"

الجميع في العالم يـدرك أن ضـرب حركـة     "واضاف أن   ". الدفاع عن مواطنينا والحرب على اإلرهاب     
حماس يشجع على مواصلة العملية السلمية مع الجهات المعتدلة التي نجري مفاوضات معها، وواضح لنا               

كلما ضربنا حماس أكثـر، تتعـزز       : "وزاد". الفلسطينية التي نريد التحاور معها تفهم ذلك جيداً       أن القيادة   
  ".فرصة السالم

  ٣/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   كاملةال إعطاء الجيش األمر باستخدام قوته: باراك .٢٥

ية سـرائيل ي ايهود بـاراك لالذاعـة اإل      سرائيلصرح وزير الدفاع اإل   : ماريوس شاتنر  ،ا ف ب   -القدس  
امة االحد عند اعطاء الجيش االمر باستخدام قوته كاملة، سيكون الهدف الحد من اطالق الـصواريخ،                الع

وقال بـاراك    .سقاطهاوتهريب السالح من مصر واضعاف نظام حماس واذا توافرت الظروف المالئمة،            
 التي اودت    ان العملية  إلىان حماس تتحمل مسؤولية تدهور الوضع وستدفع ثمنه وتتحمل عواقبه، مشيرا            

  . فلسطينيا بينهم نساء واطفال، متواصلة٧٠منذ السبت بحياة 
  ٣/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   الصواريخ منهاانطالقبزعم  إطالق النار على مناطق مأهولة" قانونية"باراك يطلب فحص  .٢٦

مأهولة فـي   ي إلى فحص إمكانية القيام بإطالق النيران الكثيفة باتجاه مناطق           سرائيليسعى وزير األمن اإل   
وقد طلب باراك، األحد، خالل جلسة الحكومة، من وزير القضاء           .القطاع بذريعة إنطالق الصواريخ منها    

دانييل فريدمان فحص مدى قانونية إمكانية إطالق النار باتجاه مناطق فـي قطـاع غـزة يـتم إطـالق                    
ة ومباشرة، حتـى لـو كـان        الصواريخ منها باتجاه النقب الغربي، واإلشارة هنا إلى إطالق نيران مكثف          

وخالل الجلسة، كان قد أبدى القائم بأعمال رئيس الحكومة، حـاييم            .الحديث عن مناطق مأهولة بالسكان    
 ".ي بإطالق النار باتجاه مواقع إطالق الصواريخ؟      سرائيللماذا ال يقوم الجيش اإل    "رامون، دهشته، وتساءل    

 . وليوأضاف أنه يسمح بالقيام بذلك بموجب القانون الد
  ٢/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   جيش االحتالل لم يتمكن من تحقيق غايته المتمثلة في وقف إطالق الصواريخ:ديختر .٢٧
عن ديختر قوله خالل اجتماع الحكومة أمس إن جـيش          " يةإسرائيل"نقلت مصادر    - القدس المحتلة ،  غزة

ه المتمثلة في وقف إطالق     االحتالل وبعد خمسة أيام من المعارك في قطاع غزة لم يتمكن من تحقيق غايت             
لم يتوقف إطالق الـصواريخ ولـم       "وتسرب على لسان ديختر قوله بغضب       ". إسرائيل"الصواريخ باتجاه   

وأضاف أن مـدى     ".تتوقف النيران ضدنا ولم نحقق الردع المطلوب فما الذي تغير علينا في قطاع غزة             
" يإسرائيل" ألف ٢٥٠وأصبح اآلن " تنتيفو"الصواريخ أصبح أبعد من ذي قبل ووصل إلى عسقالن والى       

أين كنتم جمـيعكم    "ورد أولمرت على ديختر بقوله      .  ألفا ١٢٥تحت مدى الصواريخ الفلسطينية بدالً من       
  ".طوال سبع سنوات حين كانت الصواريخ تطلق على سديروت

  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  إسرائيلس الماضي رفضته  النار الخميإلطالقحماس عرضت وقفا :  جيش االحتاللإذاعة .٢٨

 الخميس الماضي   إسرائيلي ان حركة حماس عرضت على       سرائيلذكرت اذاعة الجيش اإل   : القدس المحتلة 
وقالت االذاعة ان يوفال ديسكين رئيس الشاباك ابلغ         . بصورة مباشرة  إسرائيلوقفا الطالق النار رفضته     

يعارضه ديسكين بـشدة علـى اعتبـار ان    ي بالعرض الذي قدمته حماس والذي      سرائيلرئس الوزراء اإل  
وقالت االذاعة ان الوزير عامي ايلون والوزيرة         .حماس ترغب في اعادة ترتيب اوراقها في قطاع غزة        

  .يولي تامير اعربا عن تاييدهما عن اجراء محاثات مع حركة حماس 
  ٣/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  صواريخال أمامد  تصمأنية جديدة يفترض إسرائيل االحتالل يعرض مدرعة جيش .٢٩

، والتي تم تطويرهـا فـي       "نمير"عرض الجيش للمرة األولى مدرعة جديدة تحمل اسم          -القدس المحتلة   
مركفـاه  "وجاء أن المدرعة الجديدة مركبة على هيكل الدبابة من نوع            .أعقاب الحرب الثانية على لبنان    

بر من بين المدرعات المتطورة فـي       وبحسب مصادر في األجهزة األمنية فإن المدرعة المذكورة تعت        ". ٤
ي، آفي مزراحي، إن المدرعـة الجديـدة بإمكانهـا          سرائيلوقال قائد القوات البرية في الجيش اإل       .العالم

   ".ماتيس"و" كورنيت"مواجهة صواريخ 
وبحسب مزراحي فإنه بالرغم من التدريع الجيد للمدرعة المذكورة، فإن هذا األمر ال يمنحهـا الحمايـة                 

وقد تم عرض وحدتين     .ة، وستكون هناك ضرورة لتركيب منظومات دفاعية أخرى عليها مستقبال         المطلق
  ". تل هشومير"من المدرعة اليوم، األحد، للمرة األولى في قاعدة شعبة التكنولوجيا واللوجستيكا في 

  ٣/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
    

  إسرائيل باألذى وتلحق إجراميةالحرب : بيلين .٣٠
ان هذه الحـرب غبيـة واجراميـة تلحـق          , يوسي بيلين , قال رئيس ميرتس  : بيدات ابتهاج ز  - الناصرة

" حمـاس "وذكر ان الحكمة تتطلـب التفـاوض مـع           . وبمستقبل عملية السالم     إسرائيلأضرارا فادحة ب  
 شهدت معظـم المـدن       كما . بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وليس بشن حرب كهذه غير متكافئة عليها          

  .مظاهرات احتجاج على جرائم الحرب , من أعالي الجليل وحتى النقبوالقرى العربية 
  ٣/٣/٢٠٠٨العرب اليوم

  
  شعرنا باالشمئزاز من المالكي الذي برر جرائم االحتالل: بركة .٣١

 ان يتـصرف كـرئيس للـشعب        ىمحمود عباس ال   زحالقة،. النائب د  دعا : زهير اندراوس  -الناصرة  
واضاف هناك مؤامرة    .علي غزة عدوانا علي الشعب الفلسطيني برمته      الفلسطيني كلّه وان يعتبر العدوان      
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فرصة للقيام بعدوانها االجرامي علي قطـاع       " إسرائيل"ية تمنح   إسرائيلصمت دولية وعربية وفلسطينية و    
هي التي تـرفض  " إسرائيل"غزة، والكل يعرف ان حركة حماس مستعدة العالن وقف اطالق النار بينما           

ية وعدم ايجاد سرائيلن الصوت الفلسطيني موحدا وعاليا للتصدي للعدوان والجرائم اإل       ذلك، ويجب ان يكو   
اي تبرير لها بأي شكل من االشكال، ويجب ادانة اي تصريح فلسطيني او عربي يحمل حركة حماس ما                  

التي ترفض التهدئة ووقف اطــالق النـار  " إسرائيل"يجري في قطاع غزة، فالمسؤولية كاملة تقع علي    
تضع المنطقة علي شفا الهاوية بتخطيط مقصود وهي تشن عدوانها االخير ليس من اجل القسام وانمـا                 و

  .لمنع التوصل لوقف اطالق النار
  ٣/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   كل صوت يتهم حركة حماسبإخراس يطالب زحالقة .٣٢

 هذه المرحلـة،    قال النائب محمد بركة، ان الصوت الذي يجب سماعه في          : زهير اندراوس  -الناصرة  
هو صوت الوحدة والنضال والتصدي للحرب االجرامية الدائرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطـاع غـزة،                

واضاف ان ما يجري في الساحة الفلسطينية مقلق، ومطلب الـساعة           , ومن لديه غير هذا الكالم فليخرس     
صري، وانا اعلم ان هناك توافقا      هو اوسع وحدة فلسطينية، هناك المبادرة اليمنية، ومبادرة االخ منيب الم          

وتابع بركة قـائال،     علي غالبية النقاط في هاتين المبادرتين، وباالمكان الدفع نحو الحوار واعادة الوحدة،           
في االمس شعرنا بقشعريرة واشمئزاز من بيان وزير االعالم الفلسطيني رياض المالكي الذي سعي الـي       

 ال يمكن القبول باالتهامات التي وجهها خالد مشعل، عباس بأنه           تبرير جرائم االحتالل، ولكن في المقابل     
 .يسرائيليعطي غطاء للعدوان اإل

  ٣/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   صواريخ القسامبإيقاف أطفالكمدافعوا عن :  للفلسطينيينبيريز .٣٣

الن لن تسمح بفتح جبهة تكون فيها مـدينتا عـسق         " إسرائيل"أكد بيريز امس على أن      :  د ب ا   -تل أبيب   
وسديروت على خط المواجهة وان غزة لن تستطيع ان تكون في مأمن طالما استمرت عمليات اطـالق                 

ية سـرائيل وقال بيريز في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإل       . يةسرائيلالقذائف الصاروخية على األراضي اإل    
  ". قذائف القسامإن الفلسطينيين في القطاع يستطيعون ان يدافعوا عن أطفالهم عندما يوقفون اطالق"

   ٣/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  يين في الخارج يتطوعون في وحدات قتالية في الجيشسرائيلمن أبناء اإل% ٩٠: هآرتس .٣٤

يين سـرائيل  أشارت صحيفة هآرتس األحد إلى ارتفاع مستمر في عدد المتطوعين من ابناء اإل             - بيت لحم 
حيفة أن بيانات الجيش تشير إلـى أن        وذكرت الص  .يسرائيلالمقيمين في الخارج، في صفوف الجيش اإل      

ي، تطوعوا للخدمة في وحدات قتاليـة       سرائيل بالمئة من أبناء المغتربين الذين يخدمون في الجيش اإل         ٩٠
  في الجيش

  ٢/٣/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  

   فلسطينيا في اليوم السادس لمحرقة غزة١٤استشهاد  .٣٥
مس فـي   أ وا فلسطينيا استشهد  ١٤أن  : غزةمن   مراسلها    سمير حمتو  عن ٣/٣/٢٠٠٨ الدستور   نشرت

اليوم السادس لمحرقة غزة حيث واصلت قوات االحتالل غاراتها الوحشية وقصفها لمنـازل المـواطنين               
لجأ الغزيون لتشييع جثامين الشهداء بشكل عاجل نظراً لتواصـل          إلى ذلك   . وتجمعاتهم شمال قطاع غزة   

افي بين لحظة وأخرى، فيما يفتقر قطاع غزة إلـى االسـمنت            ية وامتالء ثالجات المش   سرائيلالمجزرة اإل 
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 ناشدت وزارة الصحة المقالة امس الجانب المصري الـسماح بإدخـال االسـمنت              في حين . لبناء القبور 
  .واألكفان للشهداء

أن :  وفـا  مراسلها من غزة ونقـال عـن      عبد الهادي عوكل    عن   ٣/٣/٢٠٠٨ الحياة الجديدة    وأضافت
  شهيدا جديداً في مناطق متفرقة مـن قطـاع         ٣٩ط  ووثق سق أعلن أنه   لحقوق اإلنسان   المركز الفلسطيني   

حدهم  أ أطفال،٩ منهم من المدنيين العزل، من بينهم        ٢٢  خالل الساعات األربع والعشرين الماضية،     غزة
معاوية حسنين مـدير    ومن جهة أخرى أكد     .  ستة من أفراد عائلة واحدة     شهداءمن بين ال   كما أن    .رضيع
 شهداء وأكثر مـن     ١١٠ اإلسعاف والطوارئ أن عدد الشهداء وصل منذ يوم األربعاء الماضي إلى             عام

ن أ ،قالت وزارة الصحة المقالة في بيان لهـا ظهـر أمـس            فيما   .مائتي جريح، بينهم حاالت حرجة جداً     
 طفـالً   ٨٩ مواطناً من بيـنهم      ٣١٥ نساء، فيما أصيب     ٧ طفالً و  ٣٩ي تسبب باستشهاد    سرائيلالعدوان اإل 

  . من النساء٤٢و
مصادر طبية أن :  مراسلها من غزة صالح النعامي نقال عن٣/٣/٢٠٠٨ الشرق األوسط وأوردت

، معظمهم في منطقة شمال فلسطينيا ٧٠مس االحد جرح أ أنه خالل الليلة قبل الماضية و،فلسطينية ذكرت
لعملية تميز بقيام جيش االحتالل ذكرت مصادر امنية فلسطينية أن اليوم الرابع من افيما .  غزةقطاع

توغلت قوات الجيش ومن جهة أخرى . بقصف منازل الفلسطينيين بشكل مباشر، وقنصهم داخلها
 بعمليات تمشيط واسعة النطاق في المناطق الزراعية التي تتاخم وقامتي في شمال قطاع غزة سرائيلاإل

 العشرات من المواطنين الفلسطينيين الذين أن ضافت المصادركما أ. إسرائيلالخط الفاصل بين القطاع و
 .، حيث تم نقلهم الى معسكر اعتقال تابع لجهاز الشاباك، الذي يقوم بالتحقيق معهم اعتقلوايقطنون المنطقة

  
  ما يحدث في غزة مجازر رهيبة وانتهاك خطير للقيم األخالقية واإلنسانية: عطا اهللا حنا .٣٦

 حنا، بشدة بالمجازر التي ترتكبها قوات االحتالل ضد المـواطنين           ندد المطران عطا اهللا   : القدس المحتلة 
الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها خالل األيام الخمسة الماضية ما يزيد عن مائة وعشرين                

قطـاع  الن ما يحدث فـي       وأعتبر أ  . جريحاً، غالبيتهم من األطفال والنساء     ٣٢٠شهيداً وجرح أكثر من     
المطلوب هو تحـرك    وشدد على أن    .  في وضح النهار على مرأى ومسمع العالم بأسره        جريمة نكراء تتم  

 ما تقوم به سلطات االحتالل بأنه انتهاك خطير لكافة القـيم            اصفاو .عربي جاد لوقف هذا العدوان الغاشم     
  .األخالقية واإلنسانية

  ٣/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   لتصعيد االحتجاجات ضد العدوان ٤٨يي لجنة المتابعة العليا تدعو فلسطين .٣٧
 إلـى تنظـيم وتـصعيد       ٤٨دعت لجنة المتابعة العليا في فلسطين المحتلة عام          : أمين أبو وردة   -نابلس  

ي، في األيام األخيرة، ضد الفلـسطينيين فـي         سرائيلاإلجراءات االحتجاجية ردا على تصعيد العدوان اإل      
اسية بالتحرك الفاعل والمنظَّم والوحدوي حيثما أمكن ذلك،        وطالبت األحزاب والحركات السي   . قطاع غزة 

عبر تنظيم سلسلة مظاهرات احتجاجية في المدن والقرى العربية، داعيـة الجمـاهير العربيـة للتعبيـر                 
الشرعي والطبيعي عن الصرخة الجماعية ضد هذه المجازر، وضد السياسات والغايات التي تقـف مـن              

والحقوق الوطنية الفلسطينية، وتستهدف كفاح ونضال الشعب الفلـسطيني         خلفها، والتي تستهدف الوجود     
  .ضد االحتالل ونحو انتزاع الحرية واالستقالل

  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   الغربية تتظاهر رفضا للعدوان على غزةالضفة .٣٨
 مدن وقـرى    تظاهر آالف الفلسطينيين األحد في    :  ا ف ب   -برهوم جرايسي  -  الناصرة – القدس المحتلة 

ي المستمر على قطـاع     سرائيلالضفة الغربية وداخل ما يسمى بالخط االخضر رفضا لعدوان االحتالل اإل          
 تطالـب   في معظم التظـاهرات ات شعارتطلقأ فيما ،ساد الحداد مدينة القدس الشرقية المحتلة      كما   .غزة

يين فـي   إسـرائيل نيين وجنود   ووقعت مواجهات بالحجارة بين شبان فلسطي      .األطراف الفلسطينية بالوحدة  
صابة نحـو   إالخليل و في  سفرت عن استشهاد فتى من بلدة بيت عوا         أمناطق مختلفة من الضفة الغربية،      

حاول عدد من التالميذ التظاهر في شارع صـالح         ،  وفي القدس الشرقية المحتلة    .ثمانين فلسطينيا آخرين  
   . بتفريقهم واعتقلت عددا منهمية قامتسرائيل لكن قوات خاصة تابعة للشرطة اإل،الدين

ية وقعت في مخيم شـعفاط      سرائيلن مواجهات بالحجارة بين شبان فلسطينيين والشرطة اإل       أ إلى ذلك ذكر  
جابـت  فقـد   مدينة بيـت لحـم       أما في    .بالقدس، سمع خاللها اطالق النار من دون االفادة عن اصابات         

 المهد بعد قداس االحد شارك فيها نحو ألـف          تظاهرات طالبية عدة، وانطلقت تظاهرة مركزية من ساحة       
صابة ثالثة فلسطينيين في بلدة التقوع برصـاص الجنـود          إ المدينةأعلنت مصادر طبية في     قد  و .شخص

وفي رام اهللا، شارك أكثر من ثالثة آالف فلسطيني في تظـاهرة             .يين خالل مواجهات بالحجارة   سرائيلاإل
  .فتحو حماس  كال منفي وسط المدينة رفعت فيها رايات

  ٣/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

   المخيمات في لبنان يخرجون في تظاهرات تنديدا بمجازر االحتالل في غزةفلسطينيو .٣٩
، مسيرات حاشدة، وانطلـق اآلالف فـي         جنوبي لبنان   في مخيمات منطقة صور     فلسطينية نظمت فصائل 

 كمـا . بها االحتالل في قطاع غـزة      التي يرتك  مخيمات الرشيدية، برج الشمالي والبص، تنديدا بالمجازر      
 تنديدا بالعدوان وشجبا للصمت العربي،       شمالي لبنان  تظاهر المئات من أبناء مخيمي البداوي ونهر البارد       

بمشاركة فصائل منظمة التحرير، وقـوى      وبدعوة من قيادة فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية،         
و منطقة البقاع االوسط اعتصاما في ساحة شتورا، بدعوة         يفلسطينكما نفذ   . التحالف الفلسطيني في الشمال   

المخيم بدعوة من لجنة المتابعة الفلـسطينية       أبناء  عين الحلوة خرج    مخيم  وفي  . من الجبهة الديموقراطية  
العليا في المخيم وبمشاركة كل األطر التنظيمية الفلسطينية، حيث شاركت فتح الى جانب حماس والجهاد               

  . تنديدا بما يحدث في غزةعصبة األنصار في المسيرة الحاشدةاإلسالمي و
  ٣/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   مع جيش االحتالل بقتل الفلسطينييناألدواردارة مصلحة السجون تتبادل إ: شواهنة .٤٠

قال المحامي أحمد شواهنة المستشار القانوني لمركز األسرى للدراسات واألبحاث،          :  مهند جدوع  -جنين  
ية تتبادل األدوار مع سلطات جيش االحـتالل فيمـا يتعلـق بقتـل              سرائيللسجون اإل ن إدارة مصلحة ا   إ

 المهمة التي   ،الفلسطينيين العزل، حيث تؤدي سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق األسرى داخل السجون           
دعا شـواهنة    وفي هذا السياق،     .عجز عن تحقيقها الصاروخ من خالل قتل وتصفية األسرى الفلسطينيين         

ضرورة بدء حملة شعبية واسعة لمساندة األسرى والتنديد بهذه االنتهاكات الخطيـرة والممارسـات              الى  
 الوحشية واألفعال غير األخالقية التي قامت وتقوم بها سلطات االحتالل ومصلحة الـسجون االحتالليـة،           

 من أجل   مطالبا بضرورة تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب، والضغط على حكومة االحتالل           
  .إطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين

 ٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   الشهيد فضل شاهيناألسير تسلم اليوم جثمان "إسرائيل" .٤١
مـس، أن   أ،  "حـسام " أكد موفق حميد مدير العالقات العامة في جمعية األسرى والمحررين            : وفا -غزة  

 شمال قطاع غزة جثمان الشهيد األسـير فـضل          ي سيسلم اليوم، عبر معبر بيت حانون      سرائيلالجانب اإل 
  .شاهين، الذي استشهد في سجن بئر السبع قبل أيام

  ٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   خالل الشهر الماضيفلسطينيا ٧٠٠أكثر من  االحتالل يعتقل :تقرير حقوقي .٤٢
ي، سرائيل اإلأن قوات االحتالل مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أكد تقرير أصدرته: رام اهللا

 بينهم ما يزيد   مواطن،٧٠٠صعدت هجمتها االعتقالية خالل شهر شباط الماضي، حيث اعتقل أكثر من 
  .نساء ٤ طفالً دون سن الثامنة عشرة من العمر و ٤٦عن 

  ٢/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  

   مواطناً من الخليل الشهر الماضي١٢٧ اعتقال  يؤكدنادي األسير لتقرير .٤٣
 ١٢٧مس، اعتقال أكثر من     أادر عن نادي األسير بالخليل جنوب الضفة الغربية،          تقرير ص  رصد: الخليل

أعلى نسبة معتقلين تسجل على مستوى      ، مما يشكل    أبناء المحافظة خالل شهر شباط الماضي     من  مواطناً  
تقرير، عمليات سرقة ونهب ألجهزة هواتف خلوية وأجهزة كمبيوتر تحـت حجـج             الرصد   كما   .الوطن

نادي، أن محافظة الخليل هـي      الاعتبر امجد النجار مدير      إلى ذلك    .خالل حمالت المداهمة   أمنية واهية، 
 في سجون االحتالل،     من المحافظة  كثر من تسع عشرة أسيرة    أ مشيرا إلى وجود  محافظة منكوبة اعتقاليا،    

 فيما. ة لفترات متفاوت  خليلكثر من خمس وخمسين أسيرة من ال      أعلما أن انتفاضة األقصى شهدت اعتقال       
  .كثر من ثمانية وعشرين طالباأية خالل الشهر الماضي، سرائيلطالت حملة االعتقال اإل

  ٣/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 

   االتصاالت الفلسطينية تدرس مقاضاة البنك الدوليمجموعة .٤٤
في خطوة غير مسبوقة، تدرس مجموعة االتصاالت الفلسطينية مقاضـاة البنـك             :عبد الرؤوف أرناؤوط  

ن قالت إنه استهدفها، بشكل خاص، ببث معلومات مغلوطة في تقرير نشره مـؤخراً حـول                أدولي بعد   ال
 عبـد المالـك      وقـال  .قطاع االتصاالت في االراضي الفلسطينية، مطالبة البنك بتصحيح هذه المغالطات         

طينية هـي   مجموعة االتصاالت الفلـس   أشار إلى أن    البنك  أن تقرير   مجموعة  لالجابر، الرئيس التنفيذي ل   
عبارة عن شبكة متكاملة تتجلى هيمنتها في امتالكها لحصة كبيرة في كافة قطاعات السوق ذات العالقة،                
حيث تتم السيطرة على معظمها على شكل احتكار، وكونها الشركة الوحيدة القادرة على العمـل ضـمن                 

غطاء لعمل الشركات الخليويـة     توفير ال يحاول  البنك الدولي    الفتاً إلى أن     .مجموعة واسعة من القطاعات   
ومن جهـة أخـرى أشـار       . ية في السوق الفلسطينية، ويبحث عن مبررات لعمل هذه الشركات         سرائيلاإل

من الناتج القومي االجمالي،    % ١٢ن مساهمة مجموعة االتصاالت الفلسطينية وحدها تتجاوز        ألى  إ الجابر
 آالف موظـف فـي هـذا    ١٠ ما يزيد على أن هناك  في حين    ،%١٥ن القطاع ككل يتجاوز     إوبالتالي، ف 

العائد الذي يذهب الى السلطة الفلسطينية سنوياً       في حين بين أن      . آالف بشكل مباشر   ٤القطاع، من بينهم    
  . مليون شيكل من عوائد قطاع االتصاالت وحده٢٥٠يتجاوز 

  ٣/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  ة تصاعد العدواننتيجغزة في كارثة صحية وإنسانية  من حصول تحذير .٤٥
أطلق وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة باسم نعيم تحذيرات، ربما تكون األخيـرة قبـل            : غزة

وقوع الكارثة الصحية في قطاع غزة، في ظل نقص الوقود والمستلزمات الطبية والكوادر البشرية مـن                
اول من امس، من ازدياد أعداد       في مؤتمر صحافي عقده في غزة مساء         قد حذر و. األطباء المتخصصين 

الشهداء نتيجة لعدم وجود أسرة فارغة من أسرة العناية المركزة في جميع مستشفيات القطاع، محمالً كل                
المؤسسات الدولية مسؤولية اي كارثة، والفتاً إلى ان الوزارة باتت ال تمتلك أكفانـا للـشهداء، كمـا ان                   

  .الثالجات ال تتسع للشهداء
  ٣/٣/٢٠٠٨المستقبل 

  
  ية في غزة ويدين الصمت الدوليسرائيلمجلس النواب األردني يستنكر الجرائم اإل .٤٦

ي سرائيلاستنكر مجلس النواب المجازر التي ترتكبها سلطات االحتالل اإل:  مصطفى الرياالت-عمان 
 بحق الشعب العربي األعزل في فلسطين معبرا عن رفضه القاطع لهذه المجازر واستغرابه واستهجانه

ودان المجلس، في الجلسة التي عقدها أمس، المجزرة . من الصمت الدولي إزاء هذا العدوان الصارخ
  .ي في غزةسرائيلالتي ارتكبتها سلطات االحتالل اإل

   ٣/٣/٢٠٠٨الدستور 
 
  ي على غزةسرائيلاالستنكارات تتواصل إزاء العدوان اإل: األردن .٤٧

قالت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، في بيان لها، :  خلف الطاهات وبترا-عمان
ية الشرسة والمجازر الدموية واإلبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني اآلن سرائيلإن الهجمة اإل

الدم الفلسطيني بحجة وقف إطالق على أهلنا في قطاع غزة ال يعطيها الشرعية وال الحق في استباحة 
 .الصواريخ من أراضي غزة على المستوطنات الصهيونية المجاورة او غيرها من الذرائع الواهية

كما استنكر النائب األول المين عام حزب جبهة العمل االسالمي رحيل غرايبة المجزرة الرهيبة في 
 .قطاع غزة في ظل الحصار الالانساني على االهل في غزة

وادان . ية على قطاع غزةسرائيلفي ذات السياق، استنكر التيار الوطني الديمقراطي االعتداءات اإلو
ي على غزة وطالب الحكومات العربية بالتحرك السريع على سرائيلاالتحاد البرلماني العربي العدوان اإل
ات والبرلمانيين في العالم ودعا االتحاد، في بيان له، جميع البرلمان. جميع المستويات لوقف هذه المحرقة

الى الضغط على حكوماتهم لالسهام في وقف المجزرة وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ودعم 
 .نضاله المشروع في سبيل العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على ترابه الوطني

لجديد العربي األردني العدوان كما دان المهندس محمد درويش الشهوان األمين العام لحزب الفجر ا
ال بد من وقف العدوان فورا واتاحة الفرصة لبدء حوار "ي على قطاع غزة وقال، في بيان له، سرائيلاإل

 ".جاد من أجل السالم واقامة الدوله الفلسطينية المستقلة
ن بالتعاون مع فود واختتمت، اول من امس، فعاليات اللجنة الوطنية التي شكلتها نقابة المهندسين الزراعيي

ستي مول لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة والتي شارك بها اكثر من 
وقال رئيس اللجنة نهاد يوسف عضو مجلس النقابة ان ريع الفعاليات . الفي شخص غالبيتهم من االطفال

غزة لن "لنقابة بجمعها في اطار حملتها  الف دينار سيتم اضافتها للتبرعات التي قامت ا١٣بلغ قرابة الـ 
التي اطلقتها النقابة لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة والتي وصل اجمالي ما " تجوع ابدا

كما دانت لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية االعتداءات .  الف دينار٢١جمعته من تبرعات قرابة 
وطالبت اللجنة في . ي ضد الشعب الفلسطيني االعزلسرائيلحتالل اإلاالجرامية التي تقوم بها قوات اال
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ية واتخاذ موقف عربي موحد سرائيلبيانها الجامعة العربية بعقد اجتماع طارىء لبحث هذه االعتداءات اإل
 .حيالها

  ٣/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  ية في غزةسرائيلاحتجاجات ومسيرات تندد بالمجازر اإل: األردن .٤٨

شارك آالف المواطنين، أمس، في مسيرة شعبية حاشدة للتنديد بالمجازر : مد سويدان مح-عمان 
. ية التي ترتكب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلدانة ما أسموه بالصمت العربي واإلسالميسرائيلاإل

هنية ورفض نحو أكثر من ستة آالف شخص شاركوا في المسيرة تلبية لدعوة الملتقى الوطني للنقابات الم
ورفع المشاركون في . ي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزةسرائيلوأحزاب المعارضة، العدوان اإل

ية التي تقترفها قوات االحتالل ضد المدنيين سرائيلالمسيرة، شعارات عديدة دانوا فيها الجرائم اإل
حيث ألقى المراقب العام وفي ختام المسيرة، تجمع المشاركون امام مجلس االمة . الفلسطينيين في غزة

على المجازر " الصمت العربي"لالخوان المسلمين سالم الفالحات كلمة بالمشاركين دان فيها ما اسماه 
وانتقد الفالحات االنظمة العربية، معتبرا . ية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في األراضي المحتلةسرائيلاإل

 على ارتكاب المجازر واستمرار حصارها سرائيلإيعتبر جريمة حيث أدى الى تشجيع " صمتها"ان 
  .ودعا الحكومات العربية الى اتخاذ موقف داعم للمقاومة في فلسطين. لقطاع غزة

ية بعمان لمدة ربع ساعة قبل ان سرائيل طالبا جامعيا أمام السفارة اإل٤٠ في سياق متصل تظاهر نحو 
  .تقوم األجهزة األمنية بفض تلك التظاهرة

صدرت نقابة الصحفيين وأحزاب ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني وسياسيون ومثقفون الى ذلك، أ
  .بيانات سياسية دانت فيها المجزرة التي ارتكبتها وترتكبها قوات االحتالل في غزة

  ٣/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  يعتصمون دعما ألهل غزة" الحسين"و" األردنية"طلبة في  .٤٩

 طالب في الجامعة األردنية، أمس، ٧٠٠اعتصم نحو : ريشان نادين النمري، حسين ك-عمان، معان 
الى ذلك، شارك . ية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزةسرائيلاحتجاجا على العدوان والمجازر اإل

المئات من طلبة جامعة الحسين بن طالل في مسيرة تضامنية مع االهل في غزة، ودان المشاركون في 
رائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية بحق الشعب االعزل في غزة المسيرة الصمت العربي على الج

مطالبين بموقف عربي رسمي وشعبي موحد وقوي ضد االعمال االجرامية التي ترتكبها الة الحرب 
  .ية ضد النساء واالطفال والشيوخسرائيلاإل

  ٣/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  جرحى غزيون يصلون للعالج فـي األردن اليوم .٥٠

المدنيين من قطاع ) األطفال والنساء(تستقبل المستشفيات الخاصة، اليوم، جرحى :  أحمد النسور-عمان 
وكشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري . غزة لتلقي العالج في األردن

وبين ..  مستشفى خاصا حتى اآلن استقبال جرحى مدنيين وعالجهم بالمجان١٥استعداد أكثر من 
موري أن استقبال الجرحى سوف يتم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر واتحاد األطباء الح

وقال أبلغتنا السلطات المصرية موافقتها . العرب ومقره بالقاهرة لنقلهم إلى عمان عن طريق العريش
 .على فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة الستقبال الجرحى اعتبارا من اليوم

  ٣/٣/٢٠٠٨ردنية الرأي األ
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  قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة .٥١
سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، مساء أمس، القافلة األولى من :  حسن الحسيني- بترا -عمان 

المساعدات اإلنسانية المقدمة من منظمة المؤتمر اإلسالمي وهيئات اإلغاثة التابعة لها، إلى أبناء الشعب 
 . غزةالفلسطيني في

  ٣/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  ية ضد غزة سرائيلمواقف رسمية وسياسية وشعبية تندد بالمجازر اإل .٥٢

أن الموقف العربي الرسمي يوحي باستقالة ال مـن القـضية           "أكد المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا،        
ولعلّه لم  . ها الفلسطينيون الفلسطينية فحسب، بل من الضمير اإلنساني أمام اإلبادة الجماعية التي يتعرض ل           

يعد من المفيد التعويل على األنظمة العربية، ال في حركتها المنفردة وال من خالل القمم العربية التي لـم                   
ي، ومن ورائه الدعم األميركي، وعـدم       سرائيلتجر إال تنازالت تلو التنازالت في مقابل تصلّب العدو اإل         

لقتل للفلسطينيين واإلذالل لكّل العرب الذين يلهثـون وراء الـسالم           تقديمه أي شيء حقيقي سوى حقيقة ا      
  ". كمن يتحرك نحو السراب طلباً للماء

االخوة العرب والمجتمع الدولي، الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والتضامن          " "تيار المستقبل "وناشد  
االستقرار واالمن في المنطقة    معه في محنته، واتخاذ موقف صريح وواضح من هذه المجازر التي تهدد             

على اهمية اعادة اللحمة الى الصف الفلسطيني في أسرع ما يمكـن وتحقيـق المـصالحة                "وشدد  ". كلها
ي سرائيلالشاملة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس لالنطالق معا يدا بيد لمواجهة العدوان اإل             

  .المتواصل على الشعب الفلسطيني
الشيخ فيصل مولوي، الـرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس           " للجماعة اإلسالمية "لعام  وطالب األمين ا  

إيقاف المفاوضات العبثية مع الصهاينة، وفتح الحوار مع حركة حماس، وفق مبادرة الرئيس اليمنـي               "بـ
الدول العربية واإلسالمية المطبعة مع الكيـان الـصهيوني، بـإغالق           "كما طالب   ". على عبد اهللا صالح   

  ". ثات الصهيونيةالبع
  ٣/٣/٢٠٠٨السفير 

  
  في غزة " يةسرائيلاإل"لحود يدين المجازر  .٥٣

" إسـرائيل "المجازر التي ترتكبها    "دان الرئيس اللبناني السابق إميل لحود، في تصريح له أمس،           : ا.ب.د
 الهـادف " يسرائيلاإل"فصل جديد من فصول المخطط      "، واصفا ما يجري بأنه      "بحق الفلسطينيين في غزة   

عـدم  "وناشد لحود قادة الدول العربية      ". إلى منع قيام الدولة الفلسطينية الموحدة أرضا وشعبا ومؤسسات        
االنتظار حتى موعد التئام قمتهم الدورية في نهاية الشهر الجاري في دمشق، والتحرك بسرعة لوقف هذه                

   ".ه القاتلوتلجم جنوح" يسرائيلاإل"المجازر وذلك من خالل خطوات عملية تردع العدو 
  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 ية في قطاع غزةسرائيلتنديدا بالمجازر اإل" حزب اهللا"مسيرة لـ: لبنان .٥٤

، ظهر أمس، مسيرة حاشدة عند بوابـة فاطمـة الحدوديـة تنديـدا بالمجـازر                "حزب اهللا "نظم  : بيروت
فيما والقى عضو   ". ب الفلسطيني نصرة لشركاء الدم والشهادة من الشع     "ية التي ترتكب في غزة و     سرائيلاإل

ان :"وقـال ". شعب غزة الباسـل   "الشيخ خضر نور الدين كلمة حيا فيها        " حزب اهللا "المجلس السياسي في    
مـن  " إسـرائيل "شعب فلسطين شعب يدرك ان الحق معه وان النصر سيكون الى جانبه مهما ارتكبـت                

 . مجازر
  ٣/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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 "إسرائيل"ات حزب اهللا بشن حرب مفتوحة ضد بان كي مون قلق من تهديد .٥٥

إني قلق بشأن التهديدات التي اطلقها السيد حـسن         "قال امين العام األمم المتحدة بان كي مون،         : نيويورك
هذا الخطاب يتناقض مع روح ونوايا القرار       "وأوضح بان كي مون أن      ". نصر اهللا األمين العام لحزب اهللا     

ادعو كافـة االطـراف الـى       "واضاف  ".  الى وقف دائم الطالق النار     ، الذي يهدف الى الوصول    ١٧٠١
 ."١٧٠١ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، ومواصلة الوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في القرار             

وأشار بان كي مون في تقريره الذي سينشر هذا االسبوع، الى أن قوة األمم المتحدة في جنـوب لبنـان                    
يعيـد بنـاء وجـوده وقدراتـه        "ية بأن حزب اهللا     سرائيل أي دليل يدعم المزاعم اإل     لم تعثر على  " يونيفيل"

  ."العسكرية بشكل كبير في منطقة عمليات اليونيفيل
 ٣/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  موسى يطلب من قيادة حماس تقديم المزيد من التنازالت إلطالق الحوار مع عباس  .٥٦

لجامعة العربية عمرو موسى الى االتصال برئيس المكتب بادر األمين العام ل:  ابراهيم حميدي-دمشق 
في " عاصفاً"وعلم ان اللقاء بين موسى ومشعل كان . خالد مشعل لترتيب لقاء معه" حماس"السياسي لـ 

إلطالق حوار مع الرئيس عباس تتعلق " تنازالت"تقديم " حماس"بدايته وان األول طلب من قيادة 
في شأن اتفاق المعابر في قطاع " حماس"بقة ومرونة في شروط بضرورة التفاوض من دون شروط مس

الطرف الثاني هو الذي يفرض "وأشارت المصادر الى ان مشعل كرر مواقف الحركة من ان . غزة
  ".شروطاً مسبقة

  ٣/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
 موسى يتهم مجلس األمن بالتقاعس ويصف الخالف الفلسطيني بالجرثومة .٥٧

ية ضد سرائيلمين العام للجامعة العربية عمرو موسى المذابح اإلوصف األ:  علي حسن-القاهرة 
الفلسطينيين في غزة بأنها تطور غاية في الخطورة خاصة في ضوء التصريحات التي تتحدث عن 

وقال موسى، بعد لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس، ان هذه مسألة غير مقبولة وال . محرقة
بندا رئيسيا أمام وزراء الخارجية العرب بعد غد األربعاء الى جانب انه يمكن السكوت عليها وستكون 

سيكون مطروحا على القمة العربية، وأوضح موسى ان تراجع مجلس األمن من قبل عن التحرك بشكل 
 في تصرفاتها الخرقاء والعداونية والتي ال يمكن قبولها واتهم مجلس إسرائيلمناسب أدى الى إمعان 

قاعس في هذا الشأن والبد من إصدار قرار في هذا الخصوص ووصف الخالفات في األمن بأنه مت
الجانب الفلسطيني بأنها جرثومة خطيرة أسهمت في المشاكل الحالية مشددا في ان الحل يتمثل في 
المصالحة بدون شروط مشيرا الى أن الجو العام على الساحة العربية يتسم بالتوتر ألن األعصاب 

 .قات العربية ليست على أحسن مايكونمشدودة والعال
  ٣/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  عملية السالم في حرج شديد: أبو الغيط .٥٨

أنه يضع "ي على غزة سرائيل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من العدوان اإلرأى :وكاالت
 " الحاليةالمشكلة"، فـ"كافة األطراف إلى التفاوض في ما بينها"، داعياً "عملية السالم في حرج شديد

، إسرائيلالتوصل إلى وقف النار المتبادل مع "، داعياً إلى "وجود انقسام فلسطيني فلسطيني"برأيه، هي 
 إسرائيل، ودعا "بما يفتح الطريق للمفاوضات، التي قد تقود إلى تخليص األرض الفلسطينية من االحتالل

عتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية وا. "وقف عملياتها العسكرية البشعة التي طالت المدنيين"إلى 



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                   ١٠٠٧:         العدد                  ٣/٣/٢٠٠٨ اإلثنين :التاريخ

المصرية حسام زكي أن قرار بالده فتح معبر رفح للسماح بدخول الجرحى الفلسطينيين، يأتي في إطار 
  . اضطالع مصر بمسؤوليتها اإلنسانية إزاء الفلسطينيين

  ٣/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  سليمان يطلب من رايس التوقف في القاهرة لبحث التصعيد في غزة .٥٩

أن رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان اتصل هاتفيا " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني- القاهرة
ي في قطاع غزة وحضها على ضرورة سرائيلبوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس فور بدء التصعيد اإل

 في  من اجل بحث التصعيد والموقف المتأزم حالياسرائيلالتوقف في القاهرة بعد زيارتها المقررة إل
 ألي وساطات لكي تعدل عن إسرائيلإلى ذلك، استبعد مصدر مصري موثوق به ان تستجيب . غزة

ارتكبت غلطة كبيرة " الجهاد اإلسالمي"ان حركة " الحياة"القيام بعملية عسكرية كبيرة في غزة، وقال لـ 
لى التي يحدث فيها ، موضحاً ان هذه المرة االو)أشكلون(بإطالقها صواريخ كاتيوشا على مدينة عسقالن 

 هي عبارة عن إسرائيلعلى جنوب " حماس"التي تطلقها حركة " القسام"ولفت إلى أن صواريخ . ذلك
 إسرائيلواضاف إن . مواسير ومفعولها محدود، لكن صواريخ الكاتيوشا تسبب دمارا وخرابا واسعين

 كأنها تدافع عن نفسها، لذلك لن تتصرف أمام العالم كأنها تقوم برد فعل على إطالق هذه الصواريخ فتبدو
وكشف أن الرئيس المصري منذ أول من . تسمح بأي ضغوط، إن وجدت، لتثنيها عما قررت القيام به

أمس على اتصال مستمر مع كل من سليمان ووزير الدفاع مشير طنطاوي للبحث عن كيفية التحرك في 
" حماس" محمد بسيوني إسرائيلبق في من جانبه، حمل السفير المصري السا. ظل هذا الموقف المعقد

مسؤولية االحداث الراهنة في غزة، متهما إياها بأنها تعمل وفقاً ألجندات خاصة، وبأنها بإطالقها 
يين لسحق الفلسطينيين من دون االلتفات سرائيل تعطي المبررات لإلإسرائيلالصواريخ على جنوب 

   .لمصالح الشعب ألن الحركة تتلقى امواال من إيران
  ٣/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  مصر تسمح بدخول عدد من جرحى غزة .٦٠

سمحت السلطات المصرية، ظهر أمس، بدخول عدد من الجرحى الذين أصيبوا :  نادر القصير-رفح 
ي المتواصل على قطاع غزة من الذين وصفت حاالتهم بالخطيرة وتحتاج للعالج سرائيلجراء العدوان اإل

وأكدت مصادر محلية وطبية، أمس، أن قوات األمن المصري . بالخارج عبر معبر رفح دون مرافقين
المتواجدة على المعبر سمحت بدخول عدد من سيارات اإلسعاف التي تقل مصابين إلى أراضيها لتلقي 

وأكدت مصادر مطلعة أن الجانب المصري سمح بدخول الجرحى دون مرافقين . العالج في مستشفياتها
واإلسراع في نقلهم للمستشفيات المصرية لتلقى العالج بدل إهدار معلال ذلك بتسهيل مرور الجرحى 

  .الوقت في اإلجراءات الرسمية الالزم اتباعها في المعبر إلدخال المرافقين
  ٣/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   والسعودية تتعهد ببناء المنازل الفلسطينية المدمرةلى اعتداءات إسرائيل عربي عاستنكار .٦١

وصفت :  وكاالت– عواصم -هالة الخياط، حجي جابر : ٣/٣/٢٠٠٨لقطرية العرب اذكرت صحيفة 
" تحاكي جرائم الحرب النازية"ية على غزة بأنها سرائيلالمملكة العربية السعودية، أمس، االعتداءات اإل

  . إسرائيلفي " النازية الجديدة"مؤكدة أنها ستساهم في بناء كل منزل فلسطيني تدمره 
ألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي، أمس، مجددا وفي سياق متصل دان ا
  ". جريمة حرب بشعة"ية في قطاع غزة واصفا إياها بـ سرائيلالعمليات العسكرية اإل
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من جهته، وجه المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان معن بشور وأمين عام حزب 
القوى الشعبية الحية في "ن، الذي كان في زيارة للبنان، نداء مشتركا لكل العمل في مصر مجدي حسي

األمة للتحرك العاجل للتضامن مع شعب غزة وللضغط على النظام الرسمي العربي لتحمل مسؤوليته 
   ".تجاه وقف العدوان الصهيوني وقطع كل العالقات القائمة حالياً بين دول عربية والكيان الصهيوني

ية التي تقوم بها سرائيلبلبنان عن إدانتها الشديدة للجرائم اإل" لجنة دعم المقاومة في فلسطين "كما أعلنت
 شخص، ١٥٠٠وفي الرباط تظاهر حوالي . قوات االحتالل وسط صمت عربي وإسالمي ودولي مطبق

  .يةسرائيلغالبيتهم من اإلسالميين، أمس، استنكارا للعمليات العسكرية اإل
األعمال الفظيعة "دان المغرب بقوة :  الوكاالت- عواصم :٣/٣/٢٠٠٨يج اإلماراتية الخل وقالت صحيفة

، فيما ندد حزبان تونسيان معارضان "في قطاع غزة في حق المدنيين" يةسرائيلاإل"التي ترتكبها القوات 
ا أفادت ، وبالصمت العربي الرسمي تجاهه، وطالبا بتحرك عاجل لوقفه، بينم"يسرائيلالعدوان اإل"بشدة بـ

كما . بأن ليبيا طلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس األمن لمناقشة األوضاع في القطاع" الجزيرة"قناة 
" يسرائيلاإل"طالبت دولة اإلمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي بإتخاذ اجراءات حاسمة لوقف العدوان

  .  المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق االنسان :  معتوق الشريف-جدة : ٣/٣/٢٠٠٨عكاظ كما ذكرت 
 .ي البربري المتواصل على قطاع غزةسرائيلالعدوان اإل

استنكر نائب رئيس مجلس األمة في : غانم السليماني: ٣/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية وأضافت صحيفة 
 على أرض فلسطين إسرائيللتي تقوم بها الكويت الدكتور محمد البصيري المجزرة واالبادة الجماعية ا

كما استنكر النائب عدنان عبدالصمد الصمت العربي ازاء المذابح التي تقوم بها اآللة . في قطاع غزة
 ية في غزة متسائال اين االمة العربية واالسالمية من تلك االحداث؟ سرائيلالعسكرية اإل

 صالح عواد لندن، عبده -اض، القاهرة نيويورك، الري: ٣/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط وفي صحيفة 
وصف المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين بمصر محمد مهدي عاكف صمت : زينة، محمد مصطفى

 ". صمت القبور"ية على غزة بـسرائيلالحكومات العربية تجاه االعتداءات اإل
زر سلطات االحتالل طغت مجا:  نادية سعد الدين-عمان : ٣/٣/٢٠٠٨الغد األردنية أما في صحيفة 

) األونروا(ي في قطاع غزة على اجتماع لجنة متابعة قضايا العاملين في وكالة الغوث الدولية سرائيلاإل
  . التي أعلنت، أمس، توقف موظفيها عن العمل غدا لمدة نصف ساعة تنديداً بالعدوان

القيادات "المعلم، دعا وزير الخارجية السوري وليد : وكاالت :٣/٣/٢٠٠٨ السفير وذكرت صحيفة
 في ظل الصمت الدولي إسرائيلالعربية التخاذ موقف واضح لمساعدة الفلسطينيين، وحيال ما تقوم به 

اما في . "ية الوحشيةسرائيلالممارسات اإل"وفي البحرين، أدان مجلس الوزراء . "والدعم األميركي لها
الوقوف صفاً واحداً في "لسطينيين إلى قطر، فقد دعا رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي الف

  . "وجه المحرقة
  
  مظاهرات احتجاجاً على المحرقة ومطالبة بإلغاء كامب ديفيد: مصر .٦٢

شهدت الجامعات المصرية مظاهرات حاشدة، أمس، للتنديد بالمجازر الصهيونية ضد أبناء : القاهرة
طالبين القاهرة باتخاذ موقف قوي الشعب الفلسطيني في غزة شارك فيها آالف الطالب والطالبات، م

لوقف هذه المجازر، وطرد السفير الصهيوني بالقاهرة، وإسقاط معاهدة كامب ديفيد، وسحب السفير 
المصري من تل أبيب، وإحياء المقاطعة الواسعة للكيان الصهيوني والدول المناصرة له، فيما تواصلت 

إزاء مقتل طفلة برصاص قوات الكيان الصهيوني في ردود الفعل البرلمانية والنقابية الغاضبة في مصر 
المنطقة الحدودية بين مصر واألراضي المحتلة، وطالب النائب عن جماعة اإلخوان المسلمين سعد 
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الحسيني في بيان عاجل تقدم به لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر بإلغاء معاهدة كامب ديفيد 
  . حدود وقتله األطفال المصريينالموقعة مع الكيان ردا على تهديده ال

من جانبه دان مجلس الشورى المصري واتحاد الصحافيين العرب االعتداءات الصهيونية الغاشمة على 
قطاع غزة، وتساءل النائب سعد الحسيني عن مصير تصريحات سابقة لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط 

الحسيني الحكومة المصرية إلى وقف تصدير هدد فيها بكسر أقدام من يهددون الحدود المصرية ودعا 
الغاز إلى الكيان فوًرا، وقطع العالقات معه، وطرد سفيره، والتوقف عن استقبال قادته، وفتح المعبر، 
والسماح بدخول األدوية واألغذية والمساعدات اإلنسانية العاجلة، وإمداد المقاومين بالسالح للدفاع عن 

  .أرضهم وأرواحهم
  ٣/٣/٢٠٠٨راتية الخليج اإلما

  
  سيتم اقتالعها " إسرائيل: "نجاد .٦٣

، "سيتم اقتالعها وقادتها سيحاكمون" إسرائيل""أعلن الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد ان : ب.ف.ا
وقال الرئيس االيراني لتلفزيون الدولة . المستمر في قطاع غزة" يسرائيلاإل"وذلك تعليقا على العدوان 

عن كل طفل يقتل في "واضاف ". ئت ان المحرقة الفعلية تحصل في فلسطينسبق ان قلت العام الفا"
عليهم ان يعلموا انهم . االراضي الفلسطينية، سيتم القيام بتحرك قضائي لكشف المسؤولين عن هذا االمر

تواجه الهزيمة " "إسرائيل"، مؤكدا ان "سوى بداية"واكد نجاد ان غزة ليست ". سيالحقون واحدا تلو اآلخر
  ".يتم اقتالعهاوس

  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   تدرب وتسلح متمردين من دارفورإسرائيل: وزير سوداني .٦٤

 بتدريب وتسليح متمردين إسرائيلاتهم مسؤول حكومي سوداني بارز :  عبدالنبي شاهين-الرياض 
عبر الحدود سودانيين من إقليم دارفور، بعدما تسربوا خالل األشهر القليلة الماضية إلى أراضيها 

أمين حسن عمر في تصريحات خاصة . وندد وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة د. المصرية
، بإعالن حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور المتمردة في دارفور افتتاح مكتب "البيان"لـ 

 صدق تأكيدات الحكومة ، معتبرا أن ذلك يكشف للقادة العرب وللشعوب العربيةإسرائيلللحركة في 
  .ي في األزمة التي يشهدها إقليم دارفور منذ أربع سنواتإسرائيلالسودانية من وجود تأمر دولي وتورط 

  ٣/٣/٢٠٠٨البيان 
  
   القوات العراقية تعتقل ضابطا فلسطينيا  .٦٥

مت ليلة ذكر مصدر في وزارة الداخلية العراقية، امس، أن القوات العراقية داه:   د ب أ، إفي-بغداد 
وأشار . السبت أحد الدور في منطقة االسكندرية جنوب العاصمة بغداد واعتقلت رجال فلسطيني الجنسية

العملية تمت بناء على معلومات استخبارية وان هذا الشخص يحمل هوية تفيد بانه "المصدر إلى أن 
  .لمصدر تفاصيل أخرىولم يذكر ا". ضابط في منظمة التحرير الفلسطينية ويدعى صالح موسى ابو راس

   ٣/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  " إسرائيل"نور ال يمانع في زيارة  .٦٦

دافع رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في إقليم دارفور عبد الواحد محمد نور عن فتح : الخرطوم
ل ، بزعم أن فيها عدداً غير قليل من أبناء دارفور الذين فروا من القتا"إسرائيل"الحركة مكتباً لها في 

الدائر في اإلقليم بين القوات الحكومية بمساعدة ميليشيات الجنجويد من جهة وحركات دارفور المسلحة 
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حتى اللحظة " إسرائيل"وأوضح أنه لن يتراجع عن  افتتاح المكتب، غير أنه لم يزر . من جهة أخرى
لم يتلق أي دعم بأي شكل ، و"يينإسرائيل"، ولم يلتق بأي مسؤولين "يينسرائيلاإل"وليس لديه اتصاالت مع 

، بيد أنه قال إنه ليس هناك ما يمنع قيامه بزيارة إلى هناك تحت أي ظرف وفقا للمصالح "إسرائيل"من 
على قطاع غزة " يسرائيلاإل"وحول توقيت فتح المكتب مع الهجمات التي يشنها الجيش . المشتركة

التوقيت أو غير التوقيت حول فتح وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، قال نور إنه بغض النظر عن 
والفلسطينيين الذي يتوج بقتل " يينسرائيلاإل"المكتب فإن الحركة ضد التصعيد الذي يحدث اآلن بين 

  . المدنيين، كما إنها ضد نشر الكراهية بين الناس
  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ل على غزة واشنطن تمنع مجلس األمن من تبني مشروع قرار يدين عدوان اإلحتال .٦٧

منعت الواليات المتحدة مجلس األمن الليلة قبل الماضية من تبني مشروع قرار            :  محمد سعيد  -واشنطن  
ي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويدعو في الوقت         سرائيليدين المجازر التي ترتكبها قوات االحتالل اإل      

فـتح  "علـى   " إسرائيل"ويحث  " ريةوقف فوري لكل اعمال العنف بما في ذلك الهجمات العسك         "نفسه إلى   
قوة االحتالل الى التقيد كليا بالتزامها      "باعتبارها  " إسرائيل"كما يدعو   ". المعابر الحدودية لقطاع غزة فورا    

بموجب القانون الدولي بما في ذلك قواعد القانون االنساني وحقوق االنسان حيال الشعب الفلسطيني فـي                
كتفى مجلس األمن في أعقاب جلسة طارئة استغرقت خمـس سـاعات            وا". االراضي الفلسطينية المحتلة  

األمريكي بأن يقوم   " الفيتو"بشأن األوضاع في غزة، لم يتمكن خاللها من التوصل لموقف مشترك بسبب             
مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي شوركين الذي يرأس المجلس للشهر الحالي بقراءة ملخص               

  . اوالتشفهي لما جرى من مد
   ٣/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  ية في غزة مفرطةسرائيلالقوة اإل: بان كي مون .٦٨

المفرط وغيـر   " إسرائيل"ادان بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، يوم السبت، ما وصفه باستخدام              
وادان ايضا بان، خالل جلسة طارئة لمجلس األمن بشأن تصاعد العنـف            . المتكافئ للقوة في قطاع غزة    

  ". إسرائيل"غزة، الهجمات الصاروخية الفلسطينية ضد جنوب في 
  ٢/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  واشنطن تدعو إلى وقف العنف ومعاودة المحادثات .٦٩

ينبغي وقف  "صرح الناطق باسم البيت االبيض غوردون جوندرو بأنه         : محمد هواش، و ص ف، رويترز     
 الناطق باسم وزارة الخارجية االميركيـة       وقال". إسرائيل"بين الفلسطينيين و  " العنف ومعاودة المفاوضات  

: واضـاف . روب مكينتورف ان رايس لن تلغي اجتماعاتها المقررة هذا االسبوع مع عباس واولمـرت             
واثيرت القضية ايـضاً فـي      ". على التزام الحذر تفادياً لسقوط ابرياء     " إسرائيل"نشجع  . خططها هي هي  "

ـ       الحمالت االنتخابية للمرشحين للرئاسة االمير     الحق في  " إسرائيل"كية، فقال السناتور باراك اوباما  ان ل
العنف في غـزة    "واعتبر ان   . الدفاع عن نفسها، ولكن عليها ان تحاول تقليل حجم الخسائر بين المدنيين           

  "...".يينإسرائيل"نتيجة لقرار حماس شن هجمات صاروخية على مدنيين 
  ٣/٣/٢٠٠٨النهار 
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  ين الهجمات على غزةرئاسة االتحاد األوروبي تد .٧٠
" إسـرائيل "ادانت سلوفينيا الرئيس الحالي لالتحاد االوروبي، يوم االحد، هجمـات           :  رويترز –بروكسل  

. على الفلسطينيين في قطاع غزة وقالت إنها تمثل افراطا في استخدام القوة وانتهاكـا للقـانون الـدولي                 
بعد " إسرائيل"طينيين للصواريخ من غزة على      وصدر البيان الشديد اللهجة والذي ادان ايضا اطالق الفلس        

  .يةسرائيل شخصا في غزة على ايدي القوات اإل٦١يوم من مقتل 
  ٢/٣/٢٠٠٨رويترز 

  
  والفلسطينية لوقف العنف المتصاعد" يةسرائيلاإل"أجدد دعوتي للسلطات : بابا الفاتيكان .٧١

تال في الشرق األوسـط وحـث       جدد البابا بنديكتوس السادس عشر، أمس، دعوته إلى وقف الق         : ب.ف.أ
اجـدد دعـوتي الملحـة للـسلطات        : "وقال البابا . طرفي النزاع على االعالن عن هدنة غير مشروطة       

  ". والفلسطينية بوقف هذا العنف المتصاعد، من طرف واحد ومن دون اية شروط" يةسرائيلاإل"
  ٣/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  اذا؟لم.. موافقة عباس على المبادرة اليمنية .٧٢

  منير شفيق
قبل الرئيس الفلسطيني بالحوار وفقا لمبادرة الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح التـي تـضمنت إعـادة                  

، وكان هـذا أول     ٢٠٠٧حزيران  /الوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل األحداث في أواسط يونيو            
  .اره متضمنا في المبادرة اليمنيةشرط له طالب بتطبيقه قبل إجراء أية مفاوضات، وهو اآلن يقبله باعتب

محمود عباس وممثلوه الذين ناقشوا كل المبادرات التي طالبت بالحوار وضعوا مجموعة من الـشروط               "
  "المسبقة التي تشبه شروط قائد عسكري على عدوه الذي هزم في الميدان، وجاء ليوقع وثيقة االستسالم

ادرة ألنها أرادت أن تعرف ما المقصود بعودة الوضع         وهذا ما جعل حماس تتحفظ قبل الموافقة على المب        
هل األمر يقتصر على إعادة المقرات األمنيـة أم         : إلى ما كان عليه قبل األحداث المذكورة، وذلك بمعنى        
  يشمل العودة إلى الوضع كما كان في القطاع والضفة؟

ة برئاسة إسماعيل هنية، وحـل      فالتعبير فعال إذا أخذ بحرفيته يجب أن يشمل عودة حكومة الوحدة الوطني           
حكومة سالم فياض، وعودة االعتراف بالمجلس التشريعي والرجوع إليه، كما يقتضي النظـام الـداخلي               

  ).بمثابة الدستور(المعدل 
ولكن كان محمود عباس وممثلوه الذين ناقشوا كل المبادرات التي طالبت بالحوار، قد وضعوا مجموعـة                

ه شروط قائد عسكري على عدوه الذي هزم في الميدان، وجاء ليوقع وثيقة             من الشروط المسبقة التي تشب    
االستسالم، كما فعل الجنرال أيزنهاور حين رفض أن يقرأ الجنرال األلماني وثيقة االستسالم قبل أن يوقع                

  .عليها، قائال له عليك أن توقع، وال يحق لك أن تقرأ ما ستوقع عليه فأنت مهزوم
ي وضعت من قبل الرئيس محمود عباس أوضحت ما المقصود بعبارة عودة الوضع             فالشروط المسبقة الت  

في القطاع إلى ما كان عليه قبل انقالب حماس على حد تعبيره، وذلك بحصرها في الجانب األمني بمـا                   
يشمل حل القوة التنفيذية التي كانت موجودة قبل األحداث، والموافقة على حل حكومة إسـماعيل هنيـة،                 

كومة سالم فياض، وااللتزام بكل ما التزمت به منظمة التحرير من قرارات دوليـة واتفاقـات             وتشكيل ح 
وتعهدات بما في ذلك اتفاق أوسلو، وخريطة الطريق، واالعتراف بالكيان الصهيوني، وبعد ذلك يـصار               

ن حمـاس   ومن هنا يبدأ الحوار، ولكن ليس بـي       . إلى الذهاب فور ا إلى االنتخابات الرئاسية والتشريعية       
وفتح، وإنما في ما بين كل الفصائل الفلسطينية، أي رفض الحوار مع حماس وفتح مباشرة أو بدرجة من                  

  .الخصوصية باعتبارها صاحبة األغلبية في المجلس التشريعي
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إنه التوقيع على االستسالم الذي ال يقبل به حتى مهزوم في ميدان المعركة، وقد ألقـى سـالحه علـى                    
  .األرض
 من قبل الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس         ٢٠٠٧حزيران  /ياسة التي اتبعت منذ أحداث يونيو     فهذه الس 

كانت رافضة للحوار حتى من حيث المبدأ، وقد تحدت الرغبة المصرية والسعودية ومختلف األطـراف               
ـ           ا التي طرحت مبادرات للحوار بما فيها مبادرة سابقة للرئيس اليمني نفسه، وأخرى في الشهر الفائت دع

  .إليها الرئيس المصري حسني مبارك علنا
أما من يتابع السياسات والممارسات التي أخذ بها الرئيس الفلسطيني وحكومته منذ تلك األحـداث حتـى                 
اليوم فيلحظ أن عباس شق طريقا جديدا لم يعهد أن سلك مثلها هو نفسه عندما أجرى مفاوضات أوسـلو                   

  .السرية التي انتهت باالتفاق المشهور
لكن حتى هذه كانت سرية ولم تأخذ طابع التحدي ألحد، فمنذ توليه الرئاسة أبقي سياسته ضمن التفـاهم                  و

مع مصر ووضعها بالصورة قبل كل خطوة وبعدها، وكان ملتزما بالعمل ضمن المعادلة الفلسطينية حتى               
  .بعد أن فازت حماس باألغلبية في المجلس التشريعي

ن الضفة والقطاع، فقد شكل حكومة سالم فياض بعيدا عن فتح ومـن دون              ذلك كله تغير بعد االنقسام بي     
الرجوع إلى النظام الداخلي الذي كان ملتزما به إلى حد ترك الفرصة لحماس لتفوز باالنتخابات، وأطلق                
يد حكومة سالم فياض لتطارد سالح المقاومة وتعتقل المئات واآلالف، وهو ما لم يفعله من قبل قـط ال                   

  . توليه رئاسة الحكومة وال رئاسة السلطة ومنظمة التحريرفي أثناء
عباس أدار ظهره لمصر والسعودية وتركهما للضغوط األميركية البتالع ما يفعل، وعبـر عـن ذلـك                 "

بمضيه في مشروع أنابوليس والمفاوضات الثنائية المباشرة حتى مع استمرار التوسـع فـي االسـتيطان        
  "القطاع واستمرار االعتقاالت ويهودية الدولةوالحفريات وبناء الجدار وحصار 

وعبر عن  . وواضح أيضا أنه أدار ظهره لمصر والسعودية وتركهما للضغوط األميركية البتالع ما يفعل            
ذلك من خالل رفضه مطالبتهما له بالحوار ثم مضيه في مشروع أنابوليس والمفاوضات الثنائية المباشرة               

يطان والحفريات تحت المسجد األقصى وبنـاء الجـدار ومحاصـرة           حتى مع استمرار التوسع في االست     
  .القطاع واستمرار االعتقاالت واالغتياالت في الضفة الغربية واإلعالن عن يهودية الدولة

واتضح أكثر بعد أن فسر الرئيس جورج دبليو بوش، في زيارته األخيرة وعلى سمع من عباس مباشرة،                 
المستوطنات، وتهويـد   (عتراف بما قام من وقائع جديدة على األرض         رؤيته لحل الدولتين، وذلك عبر اال     

  ).القدس الكبرى، ويهودية الدولة، وتشكيل آلية دولية للتعويض على الالجئين
وهذا كله يهبط درجات حتى عن السقف العربي والفلسطيني الهابط أصال، مما يؤكـد أن الرجـل شـق                   

آلخرين إال أن يؤيدوه، عن رضا أو غيـر رضـا، أو أن             طريقا بالتفاهم مع بوش وأولمرت، وما على ا       
 نتيجة المفاوضات السرية التي تفرعت عنها لجان سرية تبحث فـي            ٢٠٠٨يسكتوا وينتظروا طوال عام     

  .التفاصيل
فهذه السياسة والممارسة تفسر الشروط المسبقة التي راح يضعها محمود عباس للحوار وذلك للمضي في               

  .ين نتيجة المفاوضاتالوضع الراهن إلى أن تب
وهنا يجب علينا أن نتذكر أن حقيقة الموقف ال تقرأ من خالل ما يعلن بقدر ما يجب أن تقرأ من خالل ما                     
يمارس، فالممارسة التي طبقها هو وحكومته حيال حماس والمجلس التـشريعي، واختراعـه المجلـس               

قاومة في الضفة الغربية، وفي استمرار      المركزي المسيطر عليه من قبله بديال، وممارسته إزاء سالح الم         
المفاوضات رغم كل ما يفترض من وقفها، وإزاء التعامل مع مصر والسعودية، تدل علـى أن الـرئيس                  
محمود عباس مرتاح تماما لبقاء حماس بعيدة في قطاع غزة المحاصر، وتحت الضربات األمنيـة فـي                 

  . مورس من سياسات وإجراءات على األرضالضفة الغربية، وهذا ما ال يحتاج إلى دليل أكثر مما
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وفي الحقيقة لم يكن لينغص عليه غير عالقته الفاترة وأحيانا المتوترة مع كل مـن مـصر والـسعودية                   
وضغطهما ليدخل حوارا غير مشروط، وربما خشيتهما مما يجري في المفاوضات وقد أخـذت طابعـا                

اره في ما يتعلق بالتسوية ومصير فلسطين، ألن ذلك         الرئيس الفلسطيني بقر  " يستقل"جديا، واألهم مبدأ أن     
  .في النهاية سيلقى في وجه الفلسطينيين والعرب ليقبلوا به راضين أو كارهين

ولكن ما الذي حدث حتى يوافق محمود عباس على المبادرة اليمنية للحوار ويعلن ذلك من القاهرة فـور                  
  ك؟خروجه من اجتماع مغلق مع الرئيس المصري حسني مبار

يمكن االستنتاج أن تقاربا حصل بين مبارك وعباس من دون أن يغير عباس موقفه في مـا يتعلـق أوال                    
بالمفاوضات واستمرارها تحت كل الظروف، وثانيا من سالح المقاومة، وثالثا من تـصعيد االتهامـات               

  .العدائية لحماس
كثر، ألن السعي للخالص مـن      قبول حماس بالمبادرة ضرورة حتى لو كان الطرف اآلخر يناور ليس أ           "

االنقسام الفلسطيني قضية ملحة، وألن إلزام عباس بالدخول في الحوار مع كل الفصائل ضرورة لوقـف                
  "مطاردة المقاومة من قبل حكومة سالم فياض ولوقف المفاوضات السرية

ال يعني أكثر مـن     وإذا صح هذا االستنتاج يكون الموقف من المبادرة اليمنية قد اتفق عليه بينهما، وهو               
موقف شكلي إزاء الحوار، فبدال من رفضه ما لم ترضخ حماس لشروط االستسالم، قبل به مـا دام قـد                    
تضمن بندا يتعلق بإعادة الوضع في القطاع إلى ما كان عليه، وذلك كما يبدو تلبية لحاجة مصر من أجل                   

  .حل مشكلة معبر رفح
يخشى إذا لم تحل أن يتكرر ما حـدث فـي الـشهر             وهذه القضية ضاغطة اآلن على مصر والقطاع، و       

ولكن ال يمكن أن يفهم من هذا التراجع الشكلي لعباس أي تغيير في موقفـه               , الماضي من انفجار للوضع   
السابق من الحوار، فمن يريد حوارا ال يصرح ضد محاوره بما صرح به لصحيفة الحياة، وحتـى فـي                   

  .المؤتمر الصحفي الذي وافق فيه على الحوار
ولكن الموافقة يجب أن تقرأ باعتبارها محاوله لتبرئة الذمة من رفض الحوار وإلقاء الكرة فـي ملعـب                  

  .حماس، فضال عن حاجة مصر إلى حل مشكلة معبر رفح
 ثـم   ٢٠٠٧حزيران  / يونيو ١٣ويبدو أن وضع بند عودة األوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل               

حماس طرفا، هو ما يفسر رد فعلها األولي على المبادرة كما يفـسر             من خالل تشاور مسبق لم تكن فيه        
  .موافقة عباس عليها فورا وبال شروط

حزيـران  / يونيو ١٣ردة فعل حماس في السؤال عن المقصود من عودة األوضاع في القطاع إلى ما قبل                
علقـين أن   ، هو مشروع من جهة، وال يعني من جهة أخرى رفضها للمبادرة كما حاول بعض الم               ٢٠٠٧

  .يروجوا الموضوع
حماس هي التي طالبت بالحوار بال شروط، بل قبلت أن يضع الطرفان شروطهما على طاولة الحـوار،                 
ألن العودة باألوضاع إلى سابق عهدها ال يستقيم إذا اقتصر على جانب واحد فقط، ألن المطلـوب مـن                   

لتسجيل النقاط على اآلخـر، علمـا أن        الحوار الوصول إلى وفاق فلسطيني ووحدة وطنية، وليس مناكفة          
  .تسجيل النقاط جزء من إدارة الصراع كما حصل حتى اآلن

قبول حماس بالمبادرة ضرورة من أوجه كثيرة حتى لو كان الطرف اآلخر يناور ليس أكثر، ألن الحوار                 
ن إلزام  مطلب فلسطيني وعربي وإسالمي، وألن السعي للخالص من االنقسام الفلسطيني قضية ملحة، وأل            

 ضرورة لوقـف    - ليس مع حماس فقط وإنما الحقا مع كل الفصائل         -محمود عباس بالدخول في الحوار    
مطاردة المقاومة من قبل حكومة سالم فياض ولوقف المفاوضات السرية، وهذان مرفوضان من محمود              

  .عباس حتى اآلن
  ٢/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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  شروط الرئيس الفلسطيني واتهاماته .٧٣
  ترةياسر الزعا

 كرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس      ٢٧/٢/٢٠٠٨في حوار له مع صحيفة الحياة اللندنية نشر بتاريخ          
، وهـي العـودة عـن       )لعلها األربعة في واقع الحال    (شروطه الثالثة المعروفة للحوار مع حركة حماس        

عتـراف بمنظمـة    االنقالب في قطاع غزة، االعتراف بالمعاهدات واالتفاقات والشرعيات الدوليـة، اال          
، )٢٠٠٥قبل إعادة تشكيلها كما نص اتفـاق القـاهرة          (التحرير ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني       

  .وأخيراً الموافقة على الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
ثم وجه لحركة حماس تهمة إيواء القاعدة في قطاع غزة، في ذات الوقت الذي سخر فيـه مـن سـالح                     

  .مقاومة في الضفة الغربيةال
  الشروط التعجيزية للحوار وأهدافها

شروط عباس التعجيزية للحوار هي عقاب لحركة حماس من جهة، وجر لها إلى مربع سياسـي يـشوه                  "
صورتها وموقفها في أذهان الجماهير، بل يعيدها إلى وضع أسوأ بكثير من الـذي كانـت عليـه قبـل                    

  "٢٠٠٦االنتخابات التشريعية مطلع 
من الواضح أننا إزاء شروط تعجيزية هدفها الرئيس هو رفض الحوار، وأقله تأجيله إلى وقت يمكن بعده                 
تخفيفها مع اإلبقاء على شرط العودة عن االنقالب وقبول االنتخابات المبكرة، وربمـا االنتخابـات فـي                 

  .ضاتقد اقترب بحسب تطور المفاو) ٢٠١٠مطلع (موعدها، إذا كان الموعد الطبيعي 
نقول ذلك ألن الشروط المذكورة هي عقاب لحركة حماس من جهة، وجر لها إلى مربع سياسـي يـشوه                   
صورتها وموقفها في أذهان الجماهير، بل يعيدها إلى وضع أسوأ بكثير من الـذي كانـت عليـه قبـل                    

  .٢٠٠٦االنتخابات التشريعية مطلع العام 
تي يطرحها الرئيس رغم ما تعانيه فـي قطـاع غـزة،    األكيد أن حماس لن توافق على شروط الحوار ال   

ورغم الحملة الشرسة عليها في الضفة الغربية، تلك التي تجاوزت كل الحدود باستهدافها لكل مـا يمـت                  
  .إلى الحركة بصلة من بشر ومؤسسات

ـ                ده هذا الموقف الرافض للحوار بالشروط المذكورة، وأقله المعطل لوصوله إلى نتيجة عملية، هو ما يري
الرئيس الفلسطيني على ما يبدو في هذه المرحلة التي يردد فيها في مجالسه الخاصة مقولة إن التحـاور                  

يعني وقف المفاوضات ومعها المعونات الدولية التي تقـررت         " حضن الشرعية "مع حماس وإعادتها إلى     
  .أموال الجماركيون مثل سرائيلفي مؤتمر باريس، بل وحتى العائدات األخرى التي يتحكم بها اإل

أما إعالنه قبول المبادرة اليمنية فيبدو في نظر البعض مناورة للخروج مـن مـأزق الظهـور بمظهـر                   
الرافض الدائم للحوار، مع العلم أن نص المبادرة على االنتخابات المبكرة لن يكون مقبوالً مـن حركـة                  

ض األوساط ال تستبعد أن يكون      حماس بعد ما جرى، معطوفاً على شرط العودة عن االنقالب، مع أن بع            
ياً قد توفر للشروع في شكل من أشكال الحوار لكسب الوقت، السيما إذا كـان ثمـة                 إسرائيلإذناً أميركياً   

  .ي باجتياح قطاع غزةإسرائيلتوجه 
ليس ذلك فقط هو ما يدفع الرئيس الفلسطيني إلى وضع الشروط التعجيزية الهادفة إلى عدم العودة إلـى                  

التـي  ) العلنيـة (شراكة مع حركة حماس، إذ هناك ما هو أهم منه ممثالً في المفاوضات السرية        معادلة ال 
تجري بينه وبين رئيس الوزراء إيهود أولمرت من جهة، وبين أحمد قريع ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني            

كانت قيوداً  من جهة أخرى، إذ يرفض الرجل أية قيود عربية أو محلية على حركته السياسية، فكيف إذا                 
  !يفرضها شريك يختلف معه في برنامج الكفاح وبرنامج التسوية في آن؟

 حـول المفاوضـات     ١٩/٢نشير هنا إلى تقرير مهم نشرته وكالة معاً اإلخباريـة الفلـسطينية بتـاريخ               
  .يينإسرائيلي استطلع آراء محللين سرائيلية استندت فيه إلى تقرير للتلفزيون اإلسرائيلالفلسطينية اإل
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عدد اللقاءات التفاوضية التي جمعت رئيس وفد التفاوض الفلسطيني أحمد قريـع مـع              "يقول التقرير إن    
 لقاء منذ مؤتمر أنابوليس، كما التقى رئيس السلطة أبو          ٢٠ي تسيبي ليفني قد وصل      سرائيلرئيسة الوفد اإل  

مجمـوع سـاعات    إيهود أولمرت خمس مرات علنية مـا يعنـي أن           " إسرائيل"مازن مع رئيس وزراء     
أن أولمـرت وأبـو مـازن       "يين  إسرائيلونسب التقرير إلى محللين     ".  ساعة معتمدة  ٥٠التفاوض وصلت   

  ".يطبخان الدجاجة ويخبئانها في الثالجة ألن المائدة غير جاهزة بعد للوليمة
ين ال يعقـل أن الوفـد     "ي عن المحلل السياسي أمنـون أبرامـوفيتش قولـه           سرائيلكما نقل التلفزيون اإل   

 سـاعة معتمـدة مـن المفاوضـات         ٥٠ي كانا يشربان القهوة أو يثرثران طـوال         سرائيلالفلسطيني واإل 
نتائج المفاوضات يجري إخفاؤها عن الجمهور مثلما       "، مرجحاً أن    "والتحضيرات الكبيرة التي رافقت ذلك    

  ".ياً إلعالن النجاحائيلإسرعن القادة اآلخرين حتى ال تفسد اإلنجازات، ألن الوضع غير مالئم فلسطينياً و
في ظل ما يحدث على الساحة الفلسطينية من العبث أن يواصل البعض فتح ملف الحوار بـين حمـاس                   "

وفتح في مثل هذه األجواء، وانتظار ما سيفضي عنه مسار المفاوضات الجارية، سواء أكان اتفاقاً شامالً                
  " الطريقأم إعالن مبادئ، أم حتى تأكيداً للمضي في برنامج خريطة

والسبب، بحسب ذات الرؤية، يتمثل في عجز السلطة الفلسطينية عن تنفيذ أي اتفاق، إلى جانب إمكانيـة                 
ية بعد انسحاب شاس على خلفية بحث ملف مدينة القدس الشرقية، فضالً            سرائيلانهيار ائتالف الحكومة اإل   
  .عن توقيع اتفاق بشأنها

أيار المقبل هي دليل آخر على صحة هذا التحليـل،          /ي مايو وال  شك في أن زيارة جورج بوش القادمة ف         
  .إذ هل يعقل أن يأتي الرجل من دون أن يكون هناك ما سيفعله أو يعلنه

ثم إن سقف المطالب التي يطرحها عباس وأولمرت والتناقض الكبير بينهما يفترض وقف المفاوضـات                
  .وليس استمرارها على هذا النحو الذي نتابعه

يتعلق بحاجتهما إلى السرية، كل بحسب ظروفه الخاصـة، فـضالً عـن قناعـة الـرئيس                 لكن الموقف   
الفلسطيني بأفضلية المفاوضات السرية على العلنية، مع العلم بأن صائب عريقات قد اعتـرف مـؤخراً                
أيضاً بوجود مفاوضات سرية بعيداً عن وسائل اإلعالم، في حين استقال عضو لجنة المفاوضات قـدورة                

  .تجاجاً على تغييبه عنهافارس اح
ال يعني ذلك أن كل شيء قد غدا جاهزاً بالضرورة، فقد علمتنا التجربة الفلسطينية أن أيـة مفاوضـات                   
يمكن أن تنفجر في أية لحظة لهذا السبب أو ذاك، لكننا نشير إلى ذلك كي نقول إن من العبث أن يواصل                     

جواء، وانتظار مـا سيفـضي عنـه مـسار          البعض فتح ملف الحوار بين حماس وفتح في مثل هذه األ          
المفاوضات الجارية، سواء أكان اتفاقاً شامالً أم إعالن مبادئ، أم حتى تأكيداً للمضي في برنامج خريطة                

  .الطريق، وتبعاً لذلك الكيفية التي ستتوافق عليها األطراف المعنية لحل معضلة حماس في غزة
ية بإعادة احـتالل    سرائيلدنى مشكلة في أن تقوم القوات اإل      مع العلم بأن بعض دوائر حركة فتح ال تجد أ         

القطاع وتسليمه للسلطة، فيما يروج بعضها أن االجتياح قادم بعد وقت لن يطول، ربما بعد انتهاء فـصل                  
  .يةسرائيلالشتاء الذي يشوش عمل القوة الجوية اإل

محه هو اآلخر، حيـث يـسعى       في هذه األثناء سيكون ملف منظمة التحرير وحركة فتح قد اتضحت مال           
الرئيس إلى إضافة سبعة أعضاء بدل الموتى إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يقال إن سالم فيـاض                 
سيكون من بينهم، وبالطبع كي تكون جاهزة لتمرير االتفاق الموعود، ربما إلى جانـب تغييـر اللجنـة                  

  .المركزية للحركة على نحو يجعلها أكثر طواعية أيضاً
  تحالف حماس والقاعدة في القطاع

الجانب الثاني الالفت في حديث الرئيس الفلسطيني هو المتعلق بوجود القاعدة في قطاع غزة، حيث يتهم                
حركة حماس بمساعدتها ودعمها وإدخالها إلى القطاع، بل حتى التحالف معها، األمر الذي يثير الكثيـر                

  .والثاني إزاء أهدافهمن التساؤالت، أوالً إزاء مصداقية االتهام 
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يعلم الجميع أن خطاب القاعدة خالل العامين الماضيين كان مناهضاً لحماس، بما في ذلك خطاب أسـامة                 
الحركة قـد باعـت   "بن الدن الذي كان يتجنب انتقاد الحركات اإلسالمية، والذي لم يتورع عن القول إن      

  ".دينها ولم تسلم لها دنياها
يين على اجتياح القطاع من     سرائيلجود القاعدة في غزة سوى تحريض اإل      ال هدف لتصريحات عباس بو    "

جهة إلى جانب تحذير الدولة المصرية من مغبة التسامح مع خروج الناس ودخولهم منها وإليها، وفي كال                 
  "الحالين ثمة تحريض على تعميق معاناة الناس

حسوبة على القاعدة في القطـاع،      األمر الذي ينطبق على أيمن الظواهري، وعلى بعض المجموعات الم         
كما هو حال جيش اإلسالم وسواه من المجموعات الصغيرة المشابهة في ساحة تعج بالسالح والمسلحين               

األخير والبيان المنسوب إلى جـيش      " أبو عمر البغدادي  "الراغبين في العمل في أي اتجاه كان، وخطاب         
  .اء على الجمعية المسيحية في غزة يؤكدان ذلكاإلسالم على خلفية توقيف بعض أعضائه بتهمة االعتد

والحال أن وجود القاعدة في قطاع غزة على وجه التحديد يشكل معضلة لحماس أكثر منهـا ألي أحـد                   
ية القريبة في ظل السياج المحيط بالقطاع يحول جهد أعـضائها إلـى             سرائيلآخر، ألن غياب األهداف اإل    

خالفاً ألي نشاط مقاوم فـي      . ر األمني التي تحرص عليها حماس     عبث داخلي يضر كثيراً بحالة االستقرا     
  .٤٨الضفة الغربية أو األراضي المحتلة عام 

يين على اجتياح القطاع من جهة،      سرائيلال هدف لمثل هذه التصريحات في واقع الحال سوى تحريض اإل          
ها وإليها، وفـي كـال      إلى جانب تحذير الدولة المصرية من مغبة التسامح مع خروج الناس ودخولهم من            

  .الحالين ثمة تحريض على تعميق معاناة الناس
  السخرية من سالح المقاومة

تبقى النقطة الثالثة في الحوار الذي نحن بصدده، وهي تلك المتعلقة بالسالح في الضفة الغربية، إذ ذهب                 
، وبالطبع فـي    "لى أحد السالح للمقاومة أكذوبة كبيرة ال تنطلي ع      "الرئيس الفلسطيني إلى القول إن قصة       

سياق الحديث عن عدم إمكانية تكرار حماس لتجربة الحسم العسكري في القطاع بسبب التشدد في مالحقة                
  .السالح والمسلحين

وهو كالم يؤكد المضي من دون هوادة في تطبيق المرحلة األولى من خريطة الطريق بـصرف النظـر                  
ما يؤكد رؤية عباس القائمة على نبذ المقاومة المـسلحة          عن الثمن المدفوع في سياق المالحقة والقمع، ك       

  .كخيار للفلسطينيين) العسكرة(
يدافع عن الفلسطينيين لمرر الناس بشكل من األشكال هـذه الـسخرية مـن              " السالح الشرعي "ولو كان   

ربيـة  المقاومة، لكن السالح المذكور ال ينبس ببنت شفة في مواجهة االجتياحات اليومية لمدن الضفة الغ              
  .بينما يتفنن في مالحقة المجاهدين وتفكيك خالياهم ومصادرة أسلحتهم

نحن إذن إزاء خيارات سياسية داخلية وخارجية ال تعبر بحال عن الضمير الجمعي للفلسطينيين، وال بـد                 
أن يكون لحركة فتح موقفها الواضح منها، مع العلم أن فرضها على الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة لن                 

  .كون سهالً بحال من األحوالي
 ٢/٣/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  بين الطاعون والكوليرا .٧٤

  ناحوم برنياع
مثل حزب اهللا في اليوم الرابع من الحرب في الشمال، فان حماس تطلب االن، بـالتلميح إن لـم يكـن                     

لـى  اثبتت قـدرة ع   : من زاوية نظرها، حماس استنفدت كل ما يمكنها أن تحققه         . بالتصريح، وقف النار  
حان الوقت العادة البناء والتزود بالسالح مـن        . الصمود، قدرة على اطالق الصواريخ وقدرة على القتال       

  . جديد
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وكان هـذا   .  على تجاهل طلبات وقف النار ومواصلة القتال       إسرائيل أصرت حكومة    ٢٠٠٦في حزيران   
تلف جوهريـا عـن      حيال حماس تخ   إسرائيلمعضلة  . ولكن لبنان شيء وغزة شيء آخر     . خطأ مأساويا 

 في قرارها كيفية التصرف     إسرائيلثمانية اشهر نصف مضرجة بالدماء تماطل       . معضلتها هي حزب اهللا   
  . حان الوقت للقرار. تجاه حكم حماس في غزة

ي يوقف  سرائيلما تقترحه حماس عمليا هو فهم في اطاره يتوقفوا هم عن اطالق الصواريخ، والجيش اإل              
والذخيرة ستواصله المنظمة الى أن تحشد ما يكفي من القوة لتهاجم من جديد،             تهريب السالح   . التصفيات

ية أن إسـرائيل هذا اقتراح ال يمكنه لحكومـة  . هذه المرة الى مدى ابعد فأبعد، حتى اسدود، حتى تل أبيب       
  . تقبله

ي الجنـوب    ال يمكنها أن تسلم ايضا بالواقع القائم، الذي يتعرض فيه سكان كثيرون متزايدون ف              إسرائيل
يين ان يـستوعبوا  سـرائيل يمكن التوقع مـن المـواطنين اإل      . فهذا ليس اخالقيا وليس منطقيا    . لنار يومية 

مستوى معين من الخطر، ولكن من غير المنطقي ان نتوقع منهم ان يخاطروا على مدى الزمن دون أن                  
  . يروا نورا في نهاية النفق

ي من جديد على قطـاع      سرائيلإما ان يسيطر الجيش اإل    : ينفي نهاية المطاف، النقاش يتقلص الى امكانيت      
.  في مفاوضات علنية، مباشرة وجدية مع حمـاس        إسرائيلغزة أو على اجزاء واسعة منه، او أن تدخل          

الطريق الثالث، التصفية وامتصاص الضربات، امتصاص الضربات والتصفية، ال تجلب لشدة االسـف،             
  . صواريخ وال توقف تهريب السالحال توقف اطالق ال: النتائج المرجوة

ي كانوا يرغبون في أن ينـسخوا نجـاح حملـة           سرائيلفي الجيش اإل  . كل خيار ينطوي على اثمان عالية     
ي على الضفة الغربيـة دون أن       سرائيلفي حملة السور الواقي سيطر الجيش اإل      . السور الواقي في الضفة   

  . يتحمل مسؤولية عن الحياة اليومية للسكان
والمصالح للسلطة الفلسطينية ولرؤساء المدن كانت تكفي الن تلبي االحتياجات الفوريـة والـسماح              القوة  

  .يسرائيلباستمرار الحياة في ظل اعقاب الجيش اإل
. احتالل القطاع من شأنه أن يكلف ثمنا غير بسيط من االصابات في الجـانبين             . الوضع في غزة مختلف   

التعـايش  . كلة السيطرة في المنطقة في اليوم التالي لالحـتالل         هو مش  إسرائيلاالصعب منه، من ناحية     
  .  وبين السلطة في الضفة غير قابل للنسخ، كما هو، في غزةإسرائيلالعسير بين 

الخيار الثاني، التسليم بحكم حماس في غزة والتفاوض معها على وقف نار على مدى بعيد، ينطوي على                 
 إسـرائيل  فانه يقضي بالموت على حكم ابو مازن، الذي أملت           ضمن امور اخرى،  . أثمان ال تقل ارتفاعا   

في التوصل معه الى اتفاق؛ وهو يوقف المقاطعة الدولية على حماس، ويشكل تسليما بوجود قاعدة ايرانية                
  . إسرائيلقريبة من قلب 

  .مفر منهوعلى الرغم من ذلك فيبدو ان ال . االختيار بين الخيارين هو اختيار بين الطاعون والكوليرا
ية غير شعبية، هزيلة الثقة العامة، بان تصل مرتين الى حـسمين عـسكريين              إسرائيللقد قيض لحكومة    
  .وال يزال يكمن لها حسم ثالث، حيال ايران. مرة حيال حزب اهللا واالن حيال حماس. محملين بالمصائر

  يديعوت
  ٣/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  آذار الفلسطيني... تموز اللبناني .٧٥

  باتيزهير قصي
لن يخجل أولمرت وال باراك بإحراج الوزيرة كوندوليزا رايس، إذا امتنعت عن تأجيل جولتهـا الـشرق                 
أوسطية، عبر إعطائهما الضوء األسود لبدء اجتياح لقطاع غزة، قد يتزامن مع وجودهـا فـي القـدس                  

 الوزيرة أيضاً لـن     هما ال يريان مبرراً ألي خجل، رغم مجزرة السبت األسود في جباليا، ولعل            . المحتلة
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 –تشعر بإحراج خصوصاً إذا صدقت توقعات من يميلون الى نظرية المـؤامرة، والتواطـؤ األميركـي                 
" حماس" حيث قبضة    –ي مجدداً في حرب على غزة يراد لها ان تغير الواقع على أرض القطاع               سرائيلاإل

 وفلسطينية وغربية، لن تنقذ مدنيين      وحيث اإلدانات مهما تراكمت، عربية    "... كتائب القسام "ومسلحيها و   
  .يسرائيلابرياء، ال حول لهم وال قوة بين عبث صواريخ التحدي، وجنون الحقد اإل

لم يترك أولمرت وباراك أي مجال للشك بأن امام فلسطينيي غزة مهمة إعداد عشرات النعوش، مـا دام                  
  ".دفع الثمن الباهظ"وسلطتها على " حماس"الهدف إرغام 

ية أجساد أطفالهم، تتـضاعف مآسـي       سرائيلب النساء وصراخ اآلباء الذين مزقت القذائف اإل       ووسط نحي 
الفجيعة إذ ما زال بين العرب من يسأل عن اصوات التنديد واإلدانة كأنها ستقصف رعباً علـى الجـيش            

  .اللبناني) يوليو(ي، أو تطأطئ رأس أولمرت الذي ما زال رهينة هاجس الثأر لتموز سرائيلاإل
وبعيداً من سريالية عبث المتكئين على سياسة الصراخ في المنطقة، وهي لم تُِخفْ يوماً عدواً، بل تبقـى                  

بعيداً من العبـث العربـي،      ... باتهامات التآمر " وطنيته"بامتياز الوجه اآلخر لنهج طعن الشقيق وشطب        
انها تعلمت ايضاً من ِعبر تموز      تعتبر  " كتائب القسام "والفلسطيني فرع منه، يجدر التساؤل عما اذا كانت         

ي، كما توحي وقائع الـسبت األسـود فـي          سرائيل فزادت مدى صواريخها، لتصبح اشد إيالماً لإل       ٢٠٠٦
  .جباليا قبل يومين

األكيد، إذ يدعي أولمرت انه تعلّم من تموز، ولن يكرر سقطاته التي أوقعت أكثر من ألف شهيد لبنـاني،                   
ي باتوا مستعدين لعـشرات     سرائيل وفيالقه وألويته وحاخامات الجيش اإل     ولم يجِن هو أي نصر، أن باراك      

ببساطة، القرار هو إنهـاء     . المجازر يومياً في قطاع غزة، من اجل منع إذالل الدولة العبرية بتموز ثان            
خطر الحرب الصاروخية التي قلبت موازين القوى في المنطقة لمصلحة فصائل فلسطينية باتت تتحـدى               

  .٢٠٠٦عام " حزب اهللا"ي، كما فعلت صواريخ سرائيلفوق العسكري اإلالت" هيبة"
وألن تموز انتهى بقرار دولي، أبرز مفاعيله إبعاد الحزب وترسانته الصاروخية الى شمال نهر الليطاني،               

" حمـاس "كسر قبـضة    :  في قطاع غزة خيارين    إسرائيلوإنشاء منطقة عازلة بنشر قوات دولية، تواجه        
الفة معها، وهو خيار باهظ الثمن بالكلفة البشرية، يضاعفها أي اجتياح شامل، أو إنهـاك               والفصائل المتح 

على البحث عـن مخـرج      " حماس"قدرة الحركة على الرد بغارات جوية مكثفة واجتياح محدود، إلرغام           
  .تحت كنف السلطة الفلسطينية

صوات في الحركة برفض عـودة      بين مفردات هذا المخرج، ايجاد واقع مغاير في غزة، استبقه بعض األ           
وإذا كان صحيحاً ان خالد مشعل اتهم عبـاس         ". يةإسرائيلعلى ظهر دبابة    "سلطة الرئيس محمود عباس     

 من دمشق هدنة    إسرائيلبتقديم الغطاء للضربات الجوية الوحشية، فالصحيح ايضاً ان مشعل عرض على            
. ورقة حوار بال شروط مع الرئيس الفلسطيني      متبادلة أي مشروطة بوقف خطط باراك، وقدم باليد الثانية          

والسؤال ما اذا كان العرض المزدوج متأخراً جداً، مع باراك الذي يتحدى الجميع بأن يجربوه ولن يثـق                  
ومع عباس الـذي لـم      ... إسرائيلالمتهمة باستقدام ايران وصواريخها الى تخوم       " حماس"بأي هدنة مع    

في غزة، أي الرضوخ لشراكة مع      " االنقالب"لسلطة على قاعدة إنهاء     يسمع بعد بقبول الحركة حواراً مع ا      
  .عباس بشروط شرعيته

ي في استكمال المحارق في غزة، فلعله يشبه تـوهم قـدرة القنابـل              إسرائيل" حرج"أما الرهان على أي     
بي ليفنـي   وأما نجم الوزيرة تسي   . على التمييز بين مسلحي غزة ومدنييها     " الذكية"ية  سرائيلوالصواريخ اإل 

الذي يأبى التراجع الى المراتب المتأخرة في المراحل المصيرية، كما أظهرت في حرب تموز، فيـدفعها                
، لذلك ال يحرجها وقف الـسلطة المفاوضـات، بعـد سـبت             "حماس"الى دق اسفين آخر بين عباس و        

اسـاً للحـوار مـع       عن مواطنيها كان شرطاً اس     إسرائيلدفاع  "المجازر، وتذكير الرئيس الفلسطيني بأن      
  .بين الفلسطينيين" الجهات البراغماتية
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لعل آذار غزة نسخة منقحة عن تمـوز لبنـان، والفـارق كمـا يـدعي      ... أي حرج ولو جاءت رايس؟  
حاضرة شرق المتوسط لردع من يفكر فـي        " كول"، وأن المدمرة األميركية     "تعلّم الدرس "ي أنه   سرائيلاإل

صواريخ ... ولكن، من ينقذ أهل غزة من العبث، وجنون الحقد؟        . ة، وتوسيع أرض المعرك   "حماس"إنقاذ  
  العبث وغارات الحقد؟

  ٣/٣/٢٠٠٨الحياة 
 

  :كاريكاتير .٧٦
  

  
  ٣/٣/٢٠٠٨ة سعودي الالوطن


