
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  أبو مازن مستعد للعمل من أجل تهدئة متبادلة
  "حكومة حماس"تهب إلعادة إعمار غزة لكن من دون تنسيق مع " حكومة رام اهللا"

  يكرس سياسة اإلنفصال عن الضفةقطاع على الالعدوان : فياض يطالب بقوات دولية
  يؤكد فشل االحتالل في تحقيق أهداف عدوانه على غزة" أبو مرزوق"

  الهدف زعزعة حماسأن  ويؤكد أولمرت يتوّعد بتكرار العدوان
 لص من حماسبوش صادق على خطة للتخ

المقاومة انتصرت وال: الزهار
   تهدئة مجانية مع االحتالل
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    :السلطة
 ٥  أبو مازن مستعد للعمل من أجل تهدئة متبادلة .٢
 ٥  حكومة هنية تقرر صرف مساعدات عاجلة للجرحى والمدّمرة بيوتهم جراء العدوان .٣
 ٦  "حكومة حماس"ة لكن من دون تنسيق مع تهب إلعادة إعمار غز" حكومة رام اهللا" .٤
 ٦  يكرس سياسة اإلنفصال عن الضفةقطاع العدوان على ال: فياض يطالب بقوات دولية .٥
 ٧  يدين استهداف مقر نواب حماس في خان يونس" التشريعي" .٦
 ٧  "بسبب ضغوطات مورست عليه" مخابرات نابلس استقالة مدير .٧
 ٨  خريشة يرجح االعالن قريبا عن نتائج التحقيق بشأن وفاة مجد البرغوثي .٨
 ٨  محافظ جنين يطالب بتدخل دولي للجم إسرائيل ومنعها من االستمرار في عدوانها .٩
 ٨  اسرائيل تستهدف اضعاف اجهزة الشرطة الشاعة الفوضى وخرق القانون: العميد الضميري.١٠

    
    :المقاومة

 ٨   يؤكد فشل االحتالل في تحقيق أهداف عدوانه على غزة" أبو مرزوق" .١١
 ٩ وبالنسبة لوقف النار الكرة في ملعب اولمرت" ائيلسرإ"لـعباس وفياض مالئمان جدا : نزال .١٢
 ٩  مسألة الحوار الوطني الفلسطيني أصبح قرارها أمريكيا": حماس"قيادي من  .١٣
١٠  مصادقة أولمرت على حملة تصفيات واغتياالت لقيادات الحركة ال تخيفنا: "حماس" .١٤
١٠   في نابلس " حماس "ـالسلطة تفّرق مسيرة ل .١٥
١٠  يساوي بين الضحية والجالد واقتراحه ال يحمل أي قيمة:  ترّد على عباس"حماس" .١٦
١٠  تنشط الستئناف الحوار الداخلي وتكريس الوحدة" الجهاد" .١٧
١١  مع غزة في بيروت ي تضامن تؤكدان استعدادهما للحوار خالل لقاء"فتح" و"حماس" .١٨
١١    يستغربان الصمت في خضم المجازر خالل تظاهرة في بيروت"حماس" و"الجهاد" .١٩
١١  هالمالكي ال يمثل إال نفس: ريحاته في ردها على تص"شهداء األقصى" .٢٠
١٢  العدوان على جباليا مرحلة أولى لحملة شاملة إلعادة احتالل القطاع: أبو النجا .٢١
١٢   "الشتاء الساخن" بعد عملية والمقاومة" حماس"ازدياد نفوذ : صحيفة هآرتس .٢٢
١٢   عين الحلوة مخيم في " القاعدة"أبو العينين ينفي وجود  .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  الهدف زعزعة حماسأن  ويؤكد أولمرت يتوّعد بتكرار العدوان .٢٤
١٣  تفاجأنا بقدرات مقاتلي حماس: االحتالل االسرائيلي .٢٥
١٣   تستعد لموجة عمليات أخرى على قطاع غزة"إسرائيل" .٢٦
١٤  تدير معركة استراتيجية واسعة" حماس": عاموس يدلين .٢٧
١٤   إيالون يدعو الى حوار مع حماس وسط مخاوف من تعزز مكانتها .٢٨
١٤    ابلغ سوالنا ان حماس تلقت ضربة قاسية خالل العملية االخيرةباراك .٢٩
١٤  القذائف التي تطلق من غزة إيرانية: جيش االحتالل .٣٠
١٤  يشرح لباراك ان عملياته خرق للقانون الدولي" عدالة"مركز  .٣١
١٥ طري على مستوطن قتل فلسطينياًالشرطة االسرائيلية تُ .٣٢
١٥  ساووا المباني باألرض وليهرب سكان غزة إلى سيناء: نائب ليكودي .٣٣
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    :األرض، الشعب

١٥  ي لفلسطينفضيحة اختالس تهّز فريق العمل األميركأنباء عن  .٣٤
١٥   شهيداً رغم االنسحاب االسرائيلي من غزة١١ .٣٥
١٦  بتسيليم تؤكد أن غالبية ضحايا االحتالل في غزة من المدنيين واألطفال .٣٦
١٦  كمتهمعداد قائمة مجرمي حرب اسرائيليين لمحابدء التحرك إل .٣٧
١٦   الوطنيةالدماء التي سقطت في شمال قطاع غزة هي أقوى دافع لعودة الوحدة: الخضري .٣٨
١٧  الستخدام سيارات اإلسعاف فقط تخصص مخزونها من البنزين  غزةمحطات .٣٩
١٧   بسلب أموالهم ومجوهراتهم االحتاللقيام جنوديؤكدون شمال غزة  المنطقة المنكوبة أهالي .٤٠
١٧  جرحى عدوان غزة من الفلسطينيين سعداء بالتصدي لالحتالل: تحقيق .٤١
١٧  غزة ألهالي رابطة الشباب المقدسيين تنظم حملة للتبرع بالدم .٤٢
١٨  استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام اهللا .٤٣
١٨  غزةعدوان الخليل بعد تجدد المواجهات االحتجاجية ضد في  مواطناً ٢٠ إصابة .٤٤
١٨  ر غزةبيت لحم في مواجهات مع قوات االحتالل احتجاجاً على مجازفي  شبان ٩إصابة  .٤٥
١٨  من مواطني غزة يعانون من نقص الغذاء% ٧٢: استطالع .٤٦
١٩   االسرائيليانتهاكات صارخة ترتكب فى حق المعتقلين فى معتقل حوارة .٤٧
١٩   الفلسطينيين لالجئيناألونروا تفتح أول مدرسة في مخيم نهرالبارد .٤٨
   

   : األردن
١٩   االخفاق في عملية السالم سيهـدد أمن واستـقرار المنطقـة: العاهل األردني .٤٩
١٩   المستشفيات الخاصة تدعو الصليب األحمر لتسهيل أحضار جرحى غزة: األردن .٥٠
١٩  الجبهة األردنية الموحدة تدين االعتداءات على غزةحزب  .٥١
٢٠  مسيرة تضامنية مع أهالي غزة في الكرك .٥٢
   

   :لبنان
٢٠   أطفال حزب اهللا والمخيمات يتضامنون مع أترابهم  .٥٣
٢٠ اللبنانية تضامنا مع ضحايا العدوان اإلسرائيلي في قطاع غزةتظاهرات في المناطق  .٥٤
٢١   أولمرت لن يحصد سوى الخيبة: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة .٥٥
٢١    يستنكر مجازر غزةالبطريرك الماروني .٥٦
   

   :عربي، إسالمي
٢١  الجامعة العربية تدين مجازر إسرائيل في غزة .٥٧
٢١  "الصواريخ"و" القوة المفرطة"وحماس لوقف " إسرائيل"اتصاالت مع : أبو الغيط .٥٨
٢٢  قمة دمشق ستكون قمة فلسطين بامتياز: سوريا .٥٩
٢٢  تبلغ مصر تجميد عملية غزة اال اذا تجدد اطالق الصواريخ" رائيلإس: "مصدر مصري .٦٠
٢٢  االحتالل اإلسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا في غزة: اتحاد األطباء العرب .٦١
٢٢   هشام يوسف ينتقد بيان مجلس األمن بشأن غزة .٦٢
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٢٢ بسبب أحداث غزة" إسرائيل"إلغاء زيارة سليمان لـ .٦٣
٢٣ عشرات الجرحى من ضحايا العدوان يتدفقون على مصر .٦٤
٢٣ طائرة مصرية تدخل أجواء جنوب قطاع غزة .٦٥
٢٣  ي يستنكر العدوان اآلثم على شعبنا الفلسطيني األعزل في غزةالبرلمان العرب: جاسم الصقر .٦٦
٢٣  ما يحدث في غزة يمس باألمن القومي: القاهرة .٦٧
٢٤ المعارضة المصرية تتقدم بمذكرة للمطالبة بفتح معبر رفح .٦٨
٢٤  لعمال العرب يدين مجازر االحتالل في غزةاتحاد نقابات ا .٦٩
٢٤   الحكومة الكويتية تطالب بوقف االعتداءات اإلسرائيلية .٧٠
٢٤   القوى السياسية الكويتية تدعو إلى وقف المذابح اإلسرائيلية في غزة .٧١
٢٤  ف يحتجون في دمشق على الهجوم االسرائيليعشرات اآلال .٧٢
٢٥  "اسرائيل"دول ومسؤولون عرب يدينون جرائم  .٧٣
٢٥  احتجاجات عربية استنكاراً لمحرقة غزة .٧٤
٢٦ ات وزير خارجية السلطة شخصية عربية تدين العدوان على غزة وتستنكر تصريح١٥٠ .٧٥
٢٦  االتحاد والهيئات الطالبية في الكويت دانوا مجزرة غزة .٧٦
٢٦  ال قواعد إسرائيلية في أريتريا: سفير أريتريا في القاهرة .٧٧
٢٦   الدولي عن جرائم االحتالل في غزة اإلسالمي يدين الصمت–المؤتمر القومي  .٧٨
   

   :دولي
٢٧  بوش صادق على خطة للتخلص من حماس .٧٩
٢٧   على األمم المتحدة التحدث مباشرة مع حماس : خبير أممي .٨٠
٢٨  عن ثقتها بنجاح عملية انابوليسرايس تحمل حماس مسؤولية التصعيد وتعبر  .٨١
٢٨   السالم ممكن قبل نهاية العام : سوالنا .٨٢
٢٨  على الفلسطينيين أن يختاروا بين اإلرهاب و المفاوضات: البيت األبيض .٨٣
٢٨  قف العنف في غزةالتفاوض هو أفضل السبل لو: إيطاليا .٨٤
٢٩  ما يجري في غزة نوع من اإلرهاب للشعب وحرب نفسية: مسؤولة هولندية .٨٥
٢٩   االسرائيلي لن يأتي بنتيجة" االستفراس: "الخارجية الفرنسية .٨٦
٢٩  "محرقة غزة"ق مستقل في مفوضة حقوق االنسان تدعو لتحقي .٨٧

   
    :مختارات

٢٩   تبين تزايد حصتهن من المناصب السياسية٢٠٠٨خريطة العالم للنساء في السياسة  .٨٨
    

    :حوارات ومقاالت
٣٠  ماجد عزام... معضلة متجددة.. إسرائيل وسؤال غزة .٨٩
٣٢  فهمي هويدي... اعتذار إلى الشعب الفلسطيني .٩٠
٣٥  عبد الباري عطوان... الضرر العربي اكبر في غزة .٩١
٣٧  هيلين كوبر... مزالق في كل طريق··· غزة  .٩٢
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 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
   المقاومة انتصرت وال تهدئة مجانية مع االحتالل  :الزهار .١

محمـود  . د" حمـاس "وصف القيادي البارز في حركة       :غزة من   ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
فوز عظيم للمقاومة في معركـة      "الزهار، انسحاب جيش االحتالل من مخيم جباليا شمال قطاع غزة بأنه            

ء االحتالل أيهود اولمرت ووزير الحرب أيهود باراك وعمالئهما         األيام الخمسة السوداء على رئيس وزرا     
من أن سـاحة    " إسرائيل"نحذر  "وقال الزهار، في أول ظهور علني له منذ العدوان األخير،           ". في المنطقة 

  ".المواجهة ستستمر باألضعاف في حال كرروا اجتياحهم لغزة حيث ستكون الهزيمة نصيبهم
في مدينة غزة لالحتفال بدحر جيش االحـتالل، علـى أن           " حماس"إليها  وشدد خالل مسيرة حاشدة دعت      

لكـل  " إسـرائيل "األسير في القطاع جلعاد شاليت لن يطلق سراحه إال إذا استجابت            " اإلسرائيلي"الجندي  "
حماس ال تفرق   "، مؤكداً أن    "شروط الفصائل اآلسرة من دون انتقاص بإطالق سراح األسرى من سجونها          

سرى بين فصيل وآخر وأن كل أبناء شعبها في هذه القضية سواسية، وأنها لن تترك أبناء                في موضوع األ  
التهدئة ال تعطى بال ثمن، والـثمن       "وعن التهدئة قال الزهار      ".شعبها يعيشون لألبد في سجون االحتالل     

ـ    ٤٨وخارجها وفي أراضي عام     " اإلسرائيلية"هو األرض والحقوق، واإلنسان داخل السجون        ل  وفـي ك
  ".مواقع الشتات الفلسطيني

الوجهة المقبلة "، وقال إن    "ستبادر إلى إعادة بناء كل منزل هدمه جيش االحتالل        " حماس"وأعلن أن حركة    
ونفى الزهار مصادرة سالح حركة    ". فلسطينياً هي القدس وتحرير كل أرض فلسطين من البحر إلى النهر          

 هو سالح األمن الوقائي، وسالح األجهـزة األمنيـة،          المقاوم في غزة، وقال إن ما تمت مصادرته       " فتح"
  ".اإلسرائيلي"سالح الفصائل باٍق طالما ظل مشرعاً في وجه االحتالل "مضيفاً أن 
وجه الزهار حديثه للجنود االسرائيليين الذين شاركوا في : غزة ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط وأضافت 

شاهدتم في غزة، قولوا لهم ما هي نوعية أبناء القسام الذين قولوا إلى اإلعالم وللناس ماذا "االجتياح قائالً 
غزة ستستعصي على االجتياح الكبير، كما ستستعصي "وشدد ابرز قادة حماس على أن ". واجهتموهم

 ". سماؤها على الطائرات االميركية
  
  أبو مازن مستعد للعمل من أجل تهدئة متبادلة .٢

، امس، استعداده للعمـل مـرة       )أبو مازن (يني محمود عباس    جدد الرئيس الفلسط  :  كفاح زبون  -رام اهللا   
يريـد  "أخرى من أجل التوصل إلى تهدئة شاملة ومتبادلة مع الجانب اإلسرائيلي، وقال أبو مـازن انـه                  

تجنيب الفلسطينيين مزيدا من الضحايا والمعاناة، بما في ذلك العمل على إعادة فـتح المعـابر لتـسهيل                  
فلسطيني في الضفة والقطاع مذابح أخرى وللحفـاظ علـى أمـن واسـتقرار              حياتهم، وتجنيب الشعب ال   

داعيا الحكومة اإلسرائيلية للتجاوب مع هـذه       ". المنطقة، وبذل الجهود لفك الحصار عن القطاع المنكوب       
  .المبادرة

  ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

  ن مساعدات عاجلة للجرحى والمدّمرة بيوتهم جراء العدواصرفحكومة هنية تقرر  .٣
قال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، عقب اجتمـاع طـارئ               : غزة

إنه تم تكليف وزارة األشغال بحصر األضرار الناتجة عن العـدوان الـصهيوني فـي               ): "٣/٣(االثنين  
مر بقيمة  ، مؤكداً على أن الحكومة قررت صرف مساعدة عاجلة لكل بيت مد           "مختلف مناطق قطاع غزة   

وأضاف النونو، في بيان صحفي تاله، وتلقـى        .  دوالر إلى حين استكمال بيانات وزارة األشغال       ١٠٠٠
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نسخة منه، أن الحكومة قررت صرف مائة دوالر بشكل عاجل لكل جـريح             " المركز الفلسطيني لإلعالم  "
مميز فـي إنقـاذ حيـاة       أصيب في العدوان الصهيوني، مثمناً دور الطواقم الطبية المختلفة في جهدها ال           

  . المصابين جراء االعتداءات الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني
وأكدت الحكومة، على استمرار العملية التعليمية تحت أي ظرف، مشددة على التـزام المـوظفين فـي                 

وثمنت دور مصر فـي فـتح       . الوزارات والمؤسسات الحكومية بأعمالهم خدمة ألبناء الشعب الفلسطيني       
معـززاً  "لمعبر أمام المصابين، مؤكدة على ضرورة أن يبقى هذا المعبر مفتوحاً أمام الشعب الفلسطيني               ا

وذكر النونو أن الحكومة قررت كذلك صرف طرود غذائية لكل العائالت المتضررة             ". وداعماً لصموده 
لفلسطيني، داعياً إلـى    ، مثمناً دور وسائل اإلعالم في تغطية المجازر البشعة التي ارتكبت بحق الشعب ا             

وأكدت الحكومة علـى دعمهـا لـصمود المقاومـة          . المزيد من التركيز على نتائج العدوان الصهيوني      
  . الفلسطينية واالستبسال الكبير الذي سجلته في مواجهة قوات االحتالل

  ٣/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  "حكومة حماس"تنسيق مع تهب إلعادة إعمار غزة لكن من دون " حكومة رام اهللا" .٤

القت السلطة الفلسطينية ثقلها إلغاثة اهالي قطاع       : محمد يونس  عن   رام اهللا  من   ٤/٣/٢٠٠٨ الحياة   قالت
غزة وإعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية، وأعلن الرئيس محمود عباس تخصيص مبلغ خمسة               

المرافق التي دمرها القصف االسرائيلي، وايـواء       ماليين دوالر العادة بناء البيوت والمباني والمنشآت و       
من فقدوا بيوتهم، وتوفير دعم لذوي الضحايا من شهداء وجرحى، وتمويل عالج الجرحى فـي الـداخل                 

  .والخارج
واعلن سالم فياض عقب االجتماع االسبوعي لحكومته ان الحكومة قررت اعادة بناء ما دمرته اسـرائيل                

لكن الناطق باسم الحكومـة قـال لــ         . منشآت ومساجد وكهربا ومياه   في قطاع غزة من بيوت ومبان و      
حكومة "ان اعادة اعمار القطاع ستتم بالتنسيق مع سلطة الكهرباء والمياه ومن دون اي تنسيق مع                " الحياة"

  .في غزة" االمر الواقع
العادة اعمار  وطالب فياض المجتمع الدولي بتوجيه ضغط على اسرائيل للسماح بادخال المعدات الالزمة             

واشار الى ان الحكومة قررت توجيه مبلغ مالي عاجل بقيمـة           . البنى التحتية المدمرة، خصوصا الكهرباء    
  .مليون دوالر الى لجنة العمل الوطني في غزة الغاثة المتضررين من العدوان االسرائيلي

المواد الغذائيـة الـى      شاحنة محملة ب   ٤٦وقال وزير االعالم رياض المالكي ان اسرائيل سمحت بادخال          
  .قطاع غزة، مضيفا ان وزارة الصحة بدأت بارسال شحنات من المواد الطبية الى القطاع

كما طلب عباس من مجلس الوزراء       : منتصر حمدان  -رام اهللا    ٤/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت
  .دفع رواتب موظفي غزة فوراً

  
  يكرس سياسة اإلنفصال عن الضفةقطاع العدوان على ال: فياض يطالب بقوات دولية .٥

  فيـاض  اعلن رئيس الوزراء سالم   : حسام عز الدين   عن مراسلها     ٤/٣/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    ذكرت
عن ابقاء مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة احتياجات المواطنين في قطاع غزة، مجـددا فـي                  

دولية للشعب الفلسطيني المقيم في غزة، وكذلك فـي         الوقت ذات مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية ال       
آن االوان للمجتمع الدولي بان يضع توفير الحمايـة الدوليـة للـشعب             "واضاف فياض    .الضفة الغربية 

حجم العملية العسكرية   "وقال   ".الفلسطيني موضع التنفيذ خاصة في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية          
 مسبوق، ونحن بحاجة الى جعل توفير الحماية الدولية موضع تفكيـر            االسرائيلية على غزة عدوان غير    

آن االوان أن يقف العالم امـام مـسؤولياته، هنـاك نـصوص             "واضاف   ".حثيث من قبل االسرة الدولية    
واشار فياض الى انه كلف وزير العـدل         ".واضحة في القانون الدولي لحماية المدنيين وال بد من تفعيلها         
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 العدل العرب من اجل بحث الوضعية القانونية لما جرى في غزة، في اطـار لجنـة                 االتصال مع وزراء  
   .حقوق االنسان التابعة لجامعة الدول العربية

ريـاض  الـوزير   اوضح  ،  وفي اطار مواصلة الجهود المبذولة لوقف امكانية تجديد التصعيد االسرائيلي         
انا باسم السلطة الفلسطينية من اجل اقـراره فـي   المالكي بان المندوب الفلسطيني في االمم المتحدة قدم بي 

. مجلس االمن، رغم علم السلطة المسبق بان هذا البيان سيتم احباطه بالفيتو االميركي، حـسب المـالكي                
لن نترك موضوع االمم المتحدة، وقدمنا من خالل المجموعة العربية التي تترأسها ليبيا مـشروع               "وقال  

  ".من، مع علمنا ان هذا البيان سيتم تعطيله من قبل الفيتو االميركيبيان سيتم مناقشته في مجلس اال
أكد فياض أن مـا خلفـه       :  عبد الرؤوف أرناؤوط    عن رام اهللا من   ٤/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية    ونقلت

، مشددا على أن األهـداف      ١٩٦٧العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة غير مسبوق، ويفوق احتالل عام           
إنها تستهدف محاوالت تكريس    "وقال  . ان العسكري اإلسرائيلي لم تعد خافية على أحد       السياسية لهذا العدو  

فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية؛ والتي تتعرض كذلك لعدوان متواصل مـن خـالل االجتياحـات                 
المتكررة واستمرار االستيطان والحصار والحواجز، إضافةً لعمليات قتل المدنيين وذلـك فـي محاولـة               

وشدد على أن ما قامت به الحكومة اإلسرائيلية هو         ". د السلطة الوطنية وإضعاف مصداقيتها    لتقويض جهو 
  ".كارثة إنسانية وجريمة حرب

  
  يدين استهداف مقر نواب حماس في خان يونس" التشريعي" .٦

نواب كتلـة   "نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بقصف طائرات إسرائيلية مكتب          :  د ب أ   -غزة  
وقال أحمـد بحـر رئـيس        .التابعة لحركة حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة        " واإلصالحالتغيير  

إن رئاسة التشريعي تدين الهجوم االسرائيلى الجديد الـذي يـستهدف           "المجلس باإلنابة في بيان صحفي      
ـ  ".ممثلي الشعب الفلسطيني الشرعيين، وتعتبره امتدادا للجرائم االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني           دد وش

بحر على أن النواب سيواصلون تقديم خدماتهم ألبناء شعبهم بكافة الـسبل والطـرق والوصـول إلـى                  
الجمهور الفلسطيني على الرغم من المحاوالت االسرائيلية لشل عملها من خالل القتل واإلرهاب وتدمير              

اومـة الفلـسطينية    النصر الذي حققته المق   "ووصف االنسحاب اإلسرائيلي من شمال القطاع بأنه       .المكاتب
  ".على االحتالل اإلسرائيلي 

   ٤/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  "بسبب ضغوطات مورست عليه"استقالة مدير مخابرات نابلس  .٧

أعلن العقيد عبد اهللا كميل، مدير جهاز المخابرات العامـة فـي مدينـة نـابلس                :  بشار دراغمة  -نابلس  
فيمـا اعـرب    .  أعاق تنفيذه لمهام عمله   استقالته من منصبه بسب ضغوطات تمت ممارستها عليه، مما          

ـ   .محافظ نابلس جمال محيسن عن اسفه لالستقالة دون ان يذكر اسبابها           " الحياة الجديـدة  "وأوضح كميل ل
انه أحب ان يكمل مسيرته في خدمة أبناء شعبه ووطنه لكن الضغوطات الهائلة التي تمت ممارستها عليه                 

وشدد كميل على انه عمل مع بقية قـادة          .اضطره لتقديم استقالته  وقفت عائقا أمام تحقيق ذلك االمر الذي        
  .األجهزة األمنية بشكل حثيث من أجل إعادة األمن والنظام لمدينة نابلس

  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  خريشة يرجح االعالن قريبا عن نتائج التحقيق بشأن وفاة مجد البرغوثي .٨

حسن خريـشة امـس ان      . س التشريعي المستقيل النائب د     رجح نائب رئيس المجل    : لمى قنديل  -رام اهللا   
تعلن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية نتائج عملها حول وفاة مجد البرغوثي اثنـاء توقيفـه لـدى جهـاز                   

وقال خريشة ان اللجنة انجزت جزءاً كبيـراً مـن المهمـة             .المخابرات العامة خالل األيام القليلة المقبلة     
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وقدر خريشة   .ن الوفاة ولقاء النائب العام رافضاً الحديث اآلن عن استخالصات         وبقيت امامها معاينة مكا   
 مشككاً في   ،ان البرغوثي تعرض لدى اعتقاله الى تعذيب لكنه قال انه من المبكر القطع بشأن سبب الوفاة               

مقولة ان الصور بشأن تعذيب محتمل بدت آثاره على جسد المرحوم مفبركة وقال في مـؤتمر صـحفي                  
وبصفته طبيباً يستطيع التمييز بين الكدمات الطبيعية مـن         ) خريشة(مس في احد فنادق رام اهللا انه        عقد ا 
  .نتيجة لالنقسام الداخلي" غائبة ومغيبة"واعتبر المجلس التشريعي المعطل مؤسسة  .غيرها

  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ر في عدوانهامحافظ جنين يطالب بتدخل دولي للجم إسرائيل ومنعها من االستمرا .٩

قال محافظ جنين قدورة موسى انه شعر باأللم والسخط الكبيرين وهو يشاهد األطفال والنساء والرجـال                
العزل يقتلون في منازلهم التي دمرت فوق رؤوسهم ، وطالب بتدخل دولي سريع للجم إسرائيل ومنعهـا                 

جاء ذلـك خـالل برقيـات        .ة  من االستمرار في عدوانها الذي سمته هي بنفسها بالهلكوست أو المحرق          
  .تعازي أرسلها موسى إلى محافظي محافظات قطاع غزة

  ٣/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  اسرائيل تستهدف اضعاف اجهزة الشرطة الشاعة الفوضى وخرق القانون: العميد الضميري .١٠

في سياق مؤتمر صحفي في احد فنادق البيرة امس لالفصاح عن تقريـر بـشأن                 : لمى قنديل  -رام اهللا   
 المنصرم، واعلن فيه بناء على معطيـات        ٢٠٠٧زات وعمل الشرطة خالل النصف الثاني من عام         انجا

اتهم الناطق الرسمي باسم الشرطة     ،  رقمية عن انخفاض ملموس في معدالت الجريمة في المجتمع المحلي         
العميد عدنان الضميري مجددا امس اسرائيل بالمسؤولية عن اشاعة الفوضى واعمـال خـرق القـانون                

وقـال ان االجتياحـات االحتالليـة        .والنظام في االراضي الفلسطينية باستهداف اجهزة الشرطة وعملها       
والتعرض لمراكز الشرطة تسعى الى تقويض جهود الرئيس محمود عباس وخطـط الحكومـة النهـاء                

ئاسة في اشارة الى ما يحدث في مدينة نابلس التي شرعت الحكومة بر           . مظاهر الفوضى والفلتان االمني   
  .سالم فياض في تنفيذ خطة فيها العادة األمن. د

وتوقف امام عرقلة عمل الشرطة في محافظة القدس التي تسعى لمعالجة مظـاهر الفوضـى والفلتـان                 
 ١٦٠والجريمة وقال ان سلطات االحتالل دأبت على مالحقة رجال الشرطة وعملهم واعتقلت اكثر مـن                

  . مطاردة تجار المخدرات العتقالهممنهم خالل قيامهم بواجباتهم وخاصة في
  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  يؤكد فشل االحتالل في تحقيق أهداف عدوانه على غزة " أبو مرزوق" .١١

 موسى أبو مرزوق، أمس، فـشل االحـتالل         .دأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس         :دمشق
ال خيار أمام حماس وأمام     "مشدداً على أنه    اإلسرائيلي في تحقيق أهداف عدوانه األخير على قطاع غزة،          

أبو . وقال د  ".أبناء شعبنا الفلسطيني سوى الصمود والمقاومة حتى يندحر وينجلي هذا المحتل عن أرضنا            
إن العدوان الدموي الكبير الذي شنته قـوات االحـتالل          ": فلسطين"مرزوق في تصريح خاص لصحيفة      

دافه، والتي كان منها وقف إطـالق صـواريخ المقاومـة           الصهيوني على قطاع غزة فشل في تحقيق أه       
كما كان أحد أهداف هذه العملية الحربية إسـقاط حكـم           : ، وتابع "الفلسطينية تجاه المغتصبات الصهيونية     

إن معركة جباليا البرية دليل آخر      : وأضاف. حماس في غزة، وهو ما أقر  به وزير الحرب أيهود باراك           
نية في كسر إرادة المقاومة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد، حينما انقلبت            على فشل آلة القتل الصهيو    

، إلى نار وحمم حرقت جنودهم وقادتهم العسكريين، وانقلب هـذا           "الشتاء الساخن "سخونة حملتهم المسماة    
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لـذين   الشتاء الساخن على رأس الكيان الصهيوني هزيمة ودماراً أمام بسالة المقاومة وبسالة مجاهـدينا ا              
  ".قلبوا حسابات قادة هذه الحملة المجنونة

إن العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة والقطاع لم يتوقف للحظـة، والمجـزرة              : قال أبو مرزوق  و
لم تتورع عن استخدام أشد األسلحة فتكـاً        ) إسرائيل(مستمرة، وفي كل وقت هناك غارات جوية، كما أن          

د أبناء شعبنا العزل لثنيهم عن دعم برنامج المقاومة، إال أنها فـشلت             في ترسانتها العسكرية والحربية ض    
  ".وستفشل في كل مرة

إن هـذا   : وقـال  . بالموقف العربي والدولي الصامت تجاه ما يحدث في قطاع غـزة           وندد أبو مرزوقت  
الصمت مديح لقوات االحتالل، وحينما يكون هناك مديح يكون هناك تواطؤ ومشاركة فعليـة فـي هـذا                  

، مشيراً إلى استمرار االتصاالت السياسية مـع األطـراف          "لعدوان المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني     ا
االتصاالت مستمرة مع أكثر من طرف عربي ودولـي         : المختلفة لوقف آلة القتل اإلسرائيلية، وتابع قائالً      

  ".لوقف هذه المجزرة المفتوحة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني
  ٤/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  وبالنسبة لوقف النار الكرة في ملعب اولمرت" سرائيلإ"لـعباس وفياض مالئمان جدا : نزال .١٢

قال القيادي في حماس محمد نزال من دمشق في حديث لـ القدس العربـي              : زهير اندراوس  -الناصرة  
يوني، فأنا  أمس االثنين، بالنسبة لوصف اولمرت لسالم فياض ومحمود عباس بأنهما مالئمان للكيان الصه            

أقول ان الوصف كان دقيقا جدا، ألنهما أكثر شخصيتين فلسطينيتين سياسيتين مـرتبطتين مـع الكيـان                 
الصهيوني، وال أظن ان يجد الكيان الصهيوني شخصية تصف العمليات االستـشهادية بأنهـا حقيـرة،                

كيان أن يجد شخصا مثل     وصواريخ المقاومة بأنها عبثية وكرتونية مثلما يصفها عباس، وال يمكن لهذا ال           
فياض يعلن الحرب علي المقاومة ويعتقل المناضلين والمجاهدين ويقتلهم تحت التعذيب، وبالتـالي فـان               

يجب أن يكون واضـحا     : أما فيما يتعلق بدعوة عباس لوقف اطالق النار فقال نزال         . اولمرت لم يظلمهما  
ضع دفاع عن النفس لصد الهجوم، والذي       أن من يطلق النار هم االسرائيليون وليس حماس، حماس في و          

حماس أبدت استعدادها لوقف اطالق الصواريخ، اذا أوقـف         . يقتل األطفال والنساء والشيوخ هو اولمرت     
االسرائيليون عدوانهم علي الشعب الفلسطيني، واآلن الكرة في ملعب اولمرت وباراك، عليهما أن يوقفـا               

 .واريخهمعدوانهما، حتي يوقف الفلسطينيون اطالق ص
  ٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مسألة الحوار الوطني الفلسطيني أصبح قرارها أمريكيا": حماس" من قيادي .١٣

ـ     " حماس" عضو المكتب السياسي لحركة      قال: دمشق ": قدس بـرس  "محمد نصر في تصريحات خاصة ل
فيا، ذلـك أن    قرار الرئيس عباس تعليق المفاوضات مع إسرائيل جاء في سياق رفع العتب وهو ليس كا              "

المطلوب من الرئيس محمود عباس ليس تعليق المفاوضات وإنما وقف مـسيرة المفاوضـات بالكامـل                
، كما  "والعودة إلى الشعب الفلسطيني إلعادة بناء برنامج وطني يستجيب لتطلعات الشعب ومطلب التحرير            

ابة لـإلرادة   هـي اسـتج   " حماس"قصة رفض الرئيس محمود عباس للحوار مع حركة         : "وأضاف .قال
األمريكية واإلسرائيلية وهي رغبة بتعطيل الحياة السياسية الفلسطينية لتمرير حلول ال يقبل بها الـشعب               

  ".الفلسطيني، فمسألة الحوار الوطني أصبح قرارها أمريكي بالدرجة األولى
  ٣/٣/٢٠٠٨قدس برس
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  ة ال تخيفنامصادقة أولمرت على حملة تصفيات واغتياالت لقيادات الحرك: "حماس" .١٤
 سامي أبو زهري في مؤتمر صحفي أن حماس حركة حماسوقال المتحدث باسم :  وائل بنات- غزة

تعتبر االنسحاب اإلسرائيلي من مناطق التوغل شرق جباليا هو إعالن بداية فشل الحرب البرية "
تكاب غارات تشير الحركة إلى أن االحتالل يحاول تعويض الفشل من خالل ار"وأضاف ". اإلسرائيلية

مصادقة رئيس الوزراء "وتابع إن إعالن مصادر إسرائيلية عن ". جوية ضد المدنيين من النساء واألطفال
إيهود أولمرت على حملة تصفيات واغتياالت في صفوف قيادة حركة حماس أمر ال يخيفنا بل يزيدنا 

ة من هذا النوع وعلى االحتالل إصرارا على التحدي والمواجهة ونحذر االحتالل من اإلقدام عن أية حماق
أولمرت التقاط الدرس جيدا من هزيمة جنوده أمام كتائب القسام "وأضاف على ". أن يتوقع حجم الردود

 ."ونود التأكيد أن هذه الحرب ستفشل في تحقيق أهدافها ولن تفلح بكسر إرادة شعبنا
 ٤/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  بلس  في نا" حماس "ـ تفّرق مسيرة لالسلطة .١٥

في مدينـة نـابلس مـن       " حماس"منعت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية انصار حركة         : نابلس
في قطاع غرة وذلك في تجمع دعت اليه الحركة مـن           " اإلسرائيلية"الخروج في مسيرة للتنديد بالمحرقة      

وقـال   .ة بتفريق المـشاركين   امام مسجد النصر في البلدة القديمة في المدينة، حيث قام افراد من األجهز            
شهود عيان ان العشرات من انصار الحركة اطلقوا هتافات داخل المسجد منـددة ومـستنكرة المجـازر                 

ومطالبين القادة السياسيين بالوحدة الوطنية ومطالبين العالم بالعمل علـى إنهـاء الحـصار              " اإلسرائيلية"
  .الجائر على أهالي القطاع

  ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 يساوي بين الضحية والجالد واقتراحه ال يحمل أي قيمة :  ترّد على عباس"حماس" .١٦

 الذي اقترح رد سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حماس، على أبو مازن:  كفاح زبون- رام اهللا
ه يساوي بين الضحية والجالد، وعلي"انه " الشرق االوسط"، قائال لـبالعمل على تهدئة شاملة ومتواصلة

وحسب أبو زهري فان أبو ". ان يقول لنا اوال ما اذا كان االسرائيليون، جاهزون لوقف هذا العدوان
يحاول ان يصلح الخطأ التاريخي الذي ارتكبه مع فريق رام اهللا، باعطاء االحتالل غطاء كامال "مازن 

ان اقتراح " وسطالشرق اال"وقالت مصادر في حماس لـ ."عبر تصريحاتهم لشن هذا العدوان على غزة
ماذا لو "الرئيس الفلسطيني ال يحمل اي قيمة، اذ ان اسرائيل لن توقف عدوانها، وتساءلت المصادر 

 ". اوقفت حماس الصواريخ، هل ستوقف اسرائيل العدوان
 ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  تنشط الستئناف الحوار الداخلي وتكريس الوحدة" الجهاد" .١٧

واعتبـر   .امس الى استثمار الوحدة الميدانية بين فصائل المقاومـة        " ميالجهاد االسال "سعت حركة   : غزة
وقال ". الفرصة مناسبة لطي صفحة الخالف وفتح صفحة جديدة       "القيادي في الحركة الشيخ نافذ عزام ان        

يجـب ان   : "في مؤتمر صحافي في غزة بمشاركة القياديين في الحركة خالد البطش وابـراهيم النجـار              
، فـي   "متعقل وناضج كي نصل الى تصورات حتمية تمكننا من التصدي للخطر المقبل           نتحدث في شكل    

الجهود مستمرة ايماناً منـا     "وكشف ان   . اشارة الى احتمال شن اسرائيل عملية واسعة النطاق في القطاع         
  ".بأننا قادرون على التصدي لهذه الهجمة الشرسة

  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة 
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 مع غزة في بيروت ي تضامنا للحوار خالل لقاء تؤكدان استعدادهم"فتح" و"حماس" .١٨
 -نظمت أمس االحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية لقـاء وطنيـا مـشتركا لبنانيـا                : بيروت

للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في غزة وادانة للعدوان االسـرائيلي الهمجـي              "فلسطينيا  
هذا العـدوان  "ممثل حركة حماس، علي بركة، كلمة اعتبر فيها أن       وألقى  . في مركز توفيق طبارة    "عليها

 صهيوني لضرب   -على قطاع غزة ليس معزوال عما يجري في المنطقة، فهو حلقة من مخطط اميركي               
جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، مـستعدة للجلـوس الـى            "وأكد أن   . مواقع الصمود في االمة   

  ". بية او غير عربية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطينيطاولة الحوار تحت رعاية عر
اللقاء هو للتـضامن مـع اهلنـا فـي          "من جهته، قال ممثل حركة فتح في لبنان، فتحي أبو عردات، إن             

". فلسطين وضد تحركات العربدة االميركية على شواطئنا التي تريد من خاللها تمريـر رسـائل عـدة                
وجود وفد للذهاب الـى  "، مؤكدا "حركة حماس والذهاب الى الحوارحركة فتح مستعدة للقاء   "وأضاف أن   

  ."اليمن للبدء بالحوار الننا نريد ان نتمكن من مواجهة الزلزال الخطير القادم على منطقتنا
  ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   يستغربان الصمت في خضم المجازر خالل تظاهرة في بيروت "حماس" و"الجهاد" .١٩

، خالل مسيرة تضامنية مع غزة في      أبو عماد الرفاعي   في لبنان  حركة الجهاد    مثل  تساءل م : راجانا حمية 
عن سر   "ضاحية بيروت الجنوبية دعى إليها حزب اهللا وشارك فيه ممثل حماس في لبنان أسامية حمدان،              

بمثابة إعطاء الضوء األخـضر للـصهاينة السـتكمال         "كذلك أكّد أنّه    ". هذا الصمت في خضم المجازر    
وأطلق الرفاعي أيضاً ثالث    ". تهم، وضرب قوى الممانعة وعلى رأسها المقاومة في فلسطين ولبنان         محرق

رسائل، األولى إلى فريق السلطة، دعاهم فيها إلى وقف التمزيق في الضفّة وإيقـاف المفاوضـات مـع                  
ية، والثالثة إلـى    الصهاينة، والثانية إعادة فتح قنوات االتّصال مع حركة حماس الستعادة الوحدة الفلسطين           

  .المقاومة لالستمرار في المقاومة والجهاد حتّى التحرير الكامل لفلسطين
بدوره، وجه ممثّل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان خمس رسائل، لم تختلف كثيـراً عـن رسـائل                   

لالنضمام "ة  ، يدعوهم فيها باسم غز    "الصامتين والمتخاذلين "الرفاعي، وإن كان قد أضاف إليها رسالة إلى         
إلى المقاومة، فها هي فلسطين اليوم تفتح لكم الباب للعودة إلى أمتنا، فال تعولوا على أميركا ومـشروع                  

إلـى أن  "، ورسالة أخرى إلى مجلس األمن واألمم المتّحدة، الفتاً فيهـا   "التسوية، فهي ال ترغبكم أصدقاء    
النـصر الحقيقـي هـو فـي ضـمان المقاومـة             "، ومشدداً على أن   "العبث والغبن هو في اللجوء إليكم     

 ".واستمرارها
  ٤/٣/٢٠٠٨األخبار 

  
  هالمالكي ال يمثل إال نفس:  في ردها على تصريحاته" األقصىشهداء" .٢٠

انتقدت كتائب شهداء األقصى التصريحات التي أدلى بها وزير اإلعالم في حكومة : وائل بنات - غزة
المحرقة "يها المقاومة الفلسطينية وحركة حماس المسؤولية عن تسيير األعمال رياض المالكي التي حمل ف

المالكي ال يمثل إال نفسه، وال يمت "وقالت الكتائب في بيان إن ". التي ارتكبتها قوات االحتالل في غزة
 . ، مطالبة الرئيس محمود عباس بإقالته"بصلة لحركة فتح من قريب أو بعيد

  ٤/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  العدوان على جباليا مرحلة أولى لحملة شاملة إلعادة احتالل القطاع: النجاأبو  .٢١

 أكد إبراهيم أبو النجا، عضو اللجنة القيادية لحركة فتح المحافظات الجنوبية،            : وفا –  نفوذ البكري  -غزة  
ان دولة االحتالل ارتكبت مجزرة دموية بحق أبناء شعبنا في محافظات قطاع غزة ومحافظة الشمال على                
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واعتبر العدوان اإلسرائيلي علـى قطـاع        .ه الخصوص، راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى       وج
ووجه أبو النجـا     .غزة، مرحلة أولى لحملة شاملة إلعادة احتالل القطاع العصي على الهزيمة واالنكسار           

لمحرقـة الحقيقيـة، وان     نداء لالتحاد األوروبي ليقف معرياً ومندداً ومانعاً وموقفاً هذه الحملة القاتلـة وا            
يرتفع صوت األمة العربية واإلسالمية وان تطالب بكل قوة وتستخدم ما لديها من أوراق لترفع عن شعبنا                 

  .هذا العدوان والحصار
  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   "الشتاء الساخن" بعد عملية والمقاومة" حماس"ازدياد نفوذ :  هآرتسصحيفة .٢٢

" جفعـاتي "ميداني الذي أشرف على قوات لـواء درع         ال ، القائد إيالم ملكا الضابط الصهيوني   قال  :  غزة
شمال القطاع على مدار ثالثة أيام من العدوان، إن جيشه وألول مرة يواجه جيشاً حقيقيـاً بكـل معنـي                    

لقد قاتلوا بشراسة وبـشكٍل مـنظم، فعناصـر         : "وذكر ملكا في حديث إلذاعة الجيش الصهيوني      . الكلمة
  ".لسطينية هم جنود حقيقيون في ساحة القتالالمقاومة الف

عن مسؤول عسكري صهيوني قولـه إن القـوات         " يديعوت أحرونوت "وفي االتجاه نفسه؛ نقلت صحيفة      
معقـد  "بأنه  ) ١/٣(، ووصف القتال في القطاع منذ فجر السبت         "تواجه منظمة عسكرية ال منظمة أنصار     "

اومين واحتكاك كبير داخل أحيـاء ومـن الـصعب          وصعب في منطقة مكتظة وهناك عدد كبير من المق        
  ".التعرف على مصادر النيران

وكشفت صحيفة هآرتس بأن العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة لن تجعل الفلسطينيين يتخلـون               
، ونقلت عن مواطنين فلسطينيين من غزة تحدثت إليهم، قولهم بأن هذه العملية ستجعل              "حماس"عن حركة   
وقال شـخص   .، حتى من غير أعضاء هذه الحركة أو المتعاطفين معها       "حماس"عمون حكومة   الغزيين يد 

كـل غـزة    "في قوات األمن الفلسطينية بان      " فتح"وعرفته بأنه ضابط سابق من      ) منير(رمزت إليه باسم    
أصبحت حماس، وسيتعين علينا جميعاً محاربة إسرائيل، وإذا قرر الجيش الصهيوني دخـول القطـاع،               

 ".ه أن يتوقع الرماية من كل بيتفعلي
  ٣/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  عين الحلوة  مخيم في " القاعدة" ينفي وجود العينينأبو  .٢٣

في لبنان سلطان ابو العينين، ما ورد في بعض التقارير االعالمية في لبنـان              " فتح"نفى امين سر حركة     
ان المعلومات التي تناقلتهـا بعـض       "وقال  . رب صيدا في مخيم عين الحلوة ق    " القاعدة"عن وجود تنظيم    

ال خطر على االطالق فـي  : "مضيفا". التقارير مبالغ فيها وهي عبارة عن تهويل وال طعم لها وال رائحة         
  ". المخيم وانني اطمئن االهالي والمنطقة

  ٤/٣/٢٠٠٨السفير     
  
  الهدف زعزعة حماسأن  ويؤكد أولمرت يتوّعد بتكرار العدوان .٢٤

ايهود اولمرت ان عدوان كيانـه علـى        " اإلسرائيلية"أعلن رئيس الحكومة     : آمال شحادة  -قدس المحتلة   ال
لن يكون االخير، واعترف بأن الهدف األساسي منـه كـان زعزعـة حركـة               " شتاء ساخن "قطاع غزة   

ميـد  ، ملوحاً بتحويل الضفة الغربية إلى قطاع غزة ثانياً في حـال تج            )ليس وقف الصواريخ  (و" حماس"
وهدد في جلسة لجنة الخارجية والحرب في الكنيست بمواصلة العمليات الجويـة والبريـة               .المفاوضات

وفي حين اعتبر أن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ضرورة ملحة وبأن تجميدها سـيؤدي    ". الخاصة"و
الحكومي ايلـي   في االئتالف   " شاس"إلى تدهور األوضاع في الضفة لتصبح غزة ثانية، دعا زعيم حزب            

على وقف صواريخ غراد والقسام على عسقالن       " إسرائيل"يشاي، إلى تشكيل حكومة طوارئ، لعدم قدرة        
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ودعا مسؤولون كبار في جيش االحتالل إلى االنسحاب وإنهـاء العمليـة بـاإلعالن أنهـا                ". سديروت"و
كانت مطلوبة بغـض    ) المحرقة (وافتتح اولمرت كلمته في االجتماع بالتأكيد ان العملية        .استنفدت أهدافها 

إن العملية حققت هدفها المركزي في تقليص إطالق        "النظر عن الصواريخ التي أطلقها الفلسطينيون وقال        
الصواريخ وزعزعة سلطة حماس في قطاع غزة بشكل يمس في قدرتها على إدارة األمور الحياتية فـي                 

طينية، قال اولمرت إنه لوال هذه المفاوضـات        وفي تطرقه إلى المفاوضات مع السلطة الفلس      ". قطاع غزة 
من المفاوضات كغطـاء قـال إن       " إسرائيل"منبوذة في العالم وفي تلميح إلى ما تستفيده         " إسرائيل"لكانت  

يجـب أن   " إسـرائيل "ويرى أولمرت أن    . حقها في الدفاع عن نفسها    " إسرائيل"وجود أفق سياسي يعطي     
   ".إسرائيل" مع تريد التوصل إلى اتفاق"تفاوض قيادة 

  ٤/٣/٢٠٠الخليج اإلماراتية 
  
  تفاجأنا بقدرات مقاتلي حماس: االحتالل االسرائيلي .٢٥

استعرضت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أمس انطباعـات جنـود االحـتالل           :  برهوم جرايسي  -الناصرة
يلية أن  اإلسرائيلي، مع خروجهم من قطاع غزة، عما واجهوه خالل العدوان، وأبرزت الصحف اإلسـرائ             

، على لسان أحد    " معاريف"وجاء في تقرير صحيفة      .جنود االحتالل تفاجأوا بقدرات مقاتلي حركة حماس      
كان الحماسيون يقاتلون كمقاتلين بكل ما في الكلمة من معنى، لقد رأينا تصرفاتهم في الميـدان،                "الجنود،  

تصرفون بذكاء وبات مـن الـصعب       ذات مرة كانوا يركضون نحونا ويفجرون أنفسهم، أما اليوم فإنهم ي          
  ".العثور عليهم، إنها حرب حقيقية

لديهم كم هائل من الذخيرة، إنهم يحسنون أداءهم، ولكننا نبقـى أقـوى مـنهم،           "وتابع الجندي ذاته قائال،     
  ". مقاتال منذ بدء الحملة١٧ونحن مهنيون أكثر منهم، لقد قتلنا 

على قناعـة بأنـه     ) اإلسرائيليين( التقرير، إن الجنود     ويقول المحلل العسكري عمير ربابورت الذي أعد      
رغم القتال العنيد من عناصر حماس، إال أن الجيش اإلسرائيلي يستطيع تحقيق إنجازات لو منحوه فرصة                

وجـاء فـي     ".إننا بجاهزية عالية لمقاتلتهم، ومهمتنا واضحة بالنسبة لنا       "زمنية أكبر، وقال أحد الجنود،      
إنه ليس قطاع غزة الذي تركناه قبل ثمانية اشهر، لقد          "وأيضا على لسان جنود،     " ت  يديعو"تقرير صحيفة   

  ".كان واضحا لنا جميعا أنه في الداخل تدور حرب مختلفة كليا عن ذي قبل
، أليكس فيشمان، انطباعات قيادة جـيش       " يديعوت"من جهة أخرى فقد نقل المحلل العسكري في صحيفة          

سيكون باإلمكان الحديث عن خفض كميـة صـواريخ         "تبناها، وجاء فيها، إنه     االحتالل اإلسرائيلي التي    
القسام فقط بعد تنفيذ سلسلة عمليات من هذا النوع، ولذلك فإنه عندما تتوفر معلومات اسـتخبارية حـول                  

  .مواقع إطالق صواريخ وأهداف محددة باإلمكان الوصول إليها من خالل عمليات برية
 ٤/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   تستعد لموجة عمليات أخرى على قطاع غزة"إسرائيل" .٢٦

أكدت القيادتان السياسية والعسكرية االسرائيلية ان انسحاب قواتها من شمال قطاع  نظير مجلي: تل أبيب
وان موجة جديدة ستطلق في القطاع قريبا . غزة، الليلة قبل الماضية، ال يعني انتهاء العمليات الحربية

وقالت مصادر اسرائيلية مطلعة ان حشودا عسكرية اسرائيلية تحيط بقطاع غزة  .اتجدا، ربما خالل ساع
 . من جميع الجهات، بما في ذلك من البحر، وانها ستختار الوقت والمكان المناسبين لها لتوجيه ضربتها

  ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  تدير معركة استراتيجية واسعة" حماس":عاموس يدلين  .٢٧
تدير معركة استراتيجية واسـعة، ويجـب       " حماس"ارات العسكرية، عاموس يدلين إن      قال رئيس االستخب  

فـي  " حماس"ولخص نشاط   . رؤية كافة مركباتها، من أجل إدارة األمور بطريقة صحيحة، على حد قوله           
وبتقدير . واضح أن السيادة في غزة هي لحماس، وهي التي تفعل كافة العمليات العسكرية            "الحملة بالقول   

ن فإن عدم إطالق النار من قبل إيران وسورية ولبنان ال يعني أنها خرجت مـن المعركـة، وانمـا                    يدلي
ان الجهات الثالث تراقب كيف ستنتهي المواجهات الحالية في غزة، والتي سـتكون ذات              "ويقول  . العكس

  ".أهمية بالنسبة لطريقة عملهم
  ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  حماس وسط مخاوف من تعزز مكانتهاإيالون يدعو الى حوار مع  .٢٨

لوقـف  " حمـاس "دعا الوزير عامي أيالون الحكومة إلى إجراء مفاوضات مع          :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
النار في مقابل مواصلة إسرائيل المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، على أن تكون مفاوضـات               

وأضاف أن العملية العـسكرية وحـدها       . اء الضفة حقيقية تُزال خاللها مئات الحواجز العسكرية في أنح       
ما مـن شـأنه     "وتظهرها على أنها الوحيدة القادرة على مواجهة إسرائيل عسكرياً،          " حماس"تعزز مكانة   

  ".إضعاف رئيس السلطة وتعريض سلطته إلى السقوط، فضالً عن أنها تضعف محور الدول المعتدلة
  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  ماس تلقت ضربة قاسية خالل العملية االخيرة ابلغ سوالنا ان حباراك .٢٩

 أبلغ وزير الدفاع ايهود باراك سوالنا خالل لقائهما في تـل أبيـب أمـس ان                 : أسعد تلحمي  –الناصرة  
، وأن عمليات الجيش اإلسرائيلي ستتواصل، مـضيفا        "ضربة قاسية جداً  "تلقت في األيام األخيرة     " حماس"

  ".معزولة إنما عمليات متواصلةعملية خاطفة "أن إسرائيل ليست بصدد 
  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة 

 
  القذائف التي تطلق من غزة إيرانية: جيش االحتالل .٣٠

امس ان القذائف البعيدة المدى التي اطلقت في األيام األخيـرة مـن             " اإلسرائيلي"زعم الجيش   : ب.ف.ا
امـام لجنـة    " يةاإلسـرائيل "وأوضح ضابط رفيع المستوى في االستخبارات        .قطاع غزة من صنع إيران    

 قذيفة من نوع غـراد اطلقـت فـي األيـام            ٢٠اكثر من   "أن  " الكنيست"الشؤون الخارجية والحرب في     
كبيـر  " اسـرائيلى "ونقل هذه التصريحات مسؤول      ".ونحن نتحدث عن قذائف من صنع إيران      . األخيرة

وصاً على مدينـة  وأضاف الجيش ان هذه القذائف اطلقت خص     . تحدث للصحافيين طالباً عدم كشف هويته     
  .     عسقالن على ساحل المتوسط التي تبعد عشرة كيلومترات عن قطاع غزة

  ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يشرح لباراك ان عملياته خرق للقانون الدولي" عدالة"مركز  .٣١

فاع للدفاع القانوني عن األقلية العربية في اسرائيل، بمذكرة لوزيري الد" عدالة" توجه مركز :تل أبيب
االسرائيلي، ايهود باراك، والقضاء، دانئيل فريدمان، يحذرهما من أن العدوان على قطاع غزة ينطوي 

، ان الجيش يستخدم أسلحة "عدالة"وكتبت المحامية فاطمة حجو، باسم . على خرق واضح للقانون الدولي
ومن يستخدم مثل هذه . عمياء وغير دقيقة، مثل القصف المدفعي، المحتم أن يوقع ضحايا بين المدنيين

  " الشرق األوسط"وعلمت . وال يستطيع النكران. األسلحة ينبغي ان يكون ملما وعارفا بوجود هذا الخطر
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 .ان الغرض األساسي من هذه المذكرة هو التمهيد لمحاكمة باراك وفريدمان وآخرين أمام المحكمة الدولية
 ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ي على مستوطن قتل فلسطينياطرالشرطة االسرائيلية تُ .٣٢

أعلنت الشرطة االسرائيلية انه يتضح من التحقيقات األولية أن المستوطن الذي قتل الشاب : رام اهللا
. الفلسطيني، محمد شربتح، من قرية المزرعة القبلية في الضفة الغربية، أمس، تصرف دفاعا عن نفسه

طلمون قرب رام اهللا، متوجها للمدرسة الدينية، وكان المستوطن قد ادعى بأنه غادر بيته في مستعمرة 
فاعترضه فتى فلسطيني، فنهره وتابع طريقه، وإذا بمجموعة من الفلسطينيين يطاردونه بالحجارة، . مشيا

 .فأطلق رصاصة في الهواء، ولما استمروا في مطاردته أطلق باتجاه الشاب، فقتله من دون قصد
 ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
   ساووا المباني باألرض وليهرب سكان غزة إلى سيناء:ليكودينائب  .٣٣

دعا نواب يمينيون في الكنيست االسرائيلي حكومتهم الى اعتماد سياسة االرض المحروقـة مـع                :القدس
طالب عضو الكنيست اسرائيل كاتس من حزب الليكود حكومة اولمرت بقصف غـزة مـن                .قطاع غزة 

يجب تسوية كل المباني التـي      " وقال كاتس    .ة الشيشان الجو على الطريقة الروسية ضد غروزني عاصم      
وبموجـب   ".تجاور اماكن اطالق الصواريخ مع االرض طالما ال حل متوافرا لقضية اطالق الصواريخ            

على الجيش االسرائيلي توزيع منشورات من الجو يدعو سكان غزة من خاللهـا الخـالء               (اقتراح كاتس   
 . لك يجب تدمير كل مكان تُطلق منه صواريخمنازلهم وليهربوا الى سيناء، وبعد ذ

  ٤/٣/٢٠٠٨القبس الكويتية 
  
  فضيحة اختالس تهّز فريق العمل األميركي لفلسطين عن أنباء .٣٤

، التـي   "فريق العمل األميركي من أجل فلـسطين      "كشفت تحقيقات داخل منظمة     :  محمد سعيد  -واشنطن  
س مديرها التنفيذي، رأفت الدجاني، جـزءاً مـن         يترّأسها زياد العسلي، عن فضيحة جديدة تمثّلت باختال       

وأوضـحت   . شهراً، تُقدر بعشرات اآلالف من الـدوالرات       ١٥التبرعات التي تلقتها خالل ما يزيد على        
 أنّها لم توضح طبيعة اإلجـراءات       المنظّمة، أنّها قدمت نتائج تحقيقاتها إلى سلطات األمن األميركية، إال         

فريق ال يحظى باحترام الجاليـة      هذا ال أن  في هذا السياق    يذكر   .ها ضد الدجاني  األخرى التي تعتزم اتخاذ   
الفلسطينية في الواليات المتحدة، ليس بسبب تبنّيه حّل الدولتين للصراع العربي اإلسرائيلي، لكن بـسبب               

 التي تصف    بتبني معايير الممارسة الصهيونية    نمنتقدوال هكما يتهم . بعه في الدفاع عن ذلك     يتّ النهج الذي 
  .مقاومة االحتالل بأنّها إرهاب

  ٤/٣/٢٠٠٨األخبار 
  
   رغم االنسحاب االسرائيلي من غزةشهيداً ١١ .٣٥

 شهداء سقطوا في غارات     ٧ن  من أ  ، مصادر فلسطينية  هوضحتما أ : غزة من   ٤/٣/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
ة فلسطينيين متأثرين   كما توفي ثالث  . اسرائيلية منذ فجر امس، في حين استشهد ثامن في غارة مساء امس           

ن الـدبابات واآلليـات     أقال شـهود    من جهة أخرى    و .حدهم في مصر حيث وصل للعالج     أبجروحهم،  
. المدرعة االسرائيلية انسحبت من غالبية المناطق في حي التفاح وجباليـا باتجـاه المنـاطق الحدوديـة                

ها الجيش حيث خلفـت الـدبابات       ن آالف الفلسطينيين اندفعوا باتجاه المناطق التي انسحب من        أوضحوا  أو
  .دمارا كبيرا طاول المنازل والبنى التحتية، بما في ذلك الطرق
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خالد راضي الناطق باسم    أن  : غزة مراسلها من     اشرف الهور   عن ٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي    وأضافت
صـباح   احصائية وزارته لعدد الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ            أكد أن وزارة الصحة الفلسطينية    
 جريحاً،  ٣٦٠ جانب نحو    ى شهيداً سقطوا ثلثهم من النساء واالطفال، ال       ١٢٠ن  أاالربعاء الماضي، تبين    

ن عددا كبيرا من المصابين اصيبوا باعاقات دائمة، جراء بتـر           أوذكر   .غالبيتهم في حالة الخطر الشديد    
بين بحاالت حرجة، ال زالـوا       جريحاً مصا  ٢٢٠ن   كما بين أ   . من اطرافهم  جزاءأالصواريخ االسرائيلية   

يتلقون العالج في مشافي غزة، مذكراً في الوقت ذاته بالنقص الحاد في الدواء والعقاقير الطبية بمخـازن                 
  .الوزارة، جراء الحصار االسرائيلي

 مع ساعات  شهداء العدوان ارتفعتحصيلةأن : غزةمن ٢٠٠٨/ ٣/٣المركز الفلسطيني لإلعـالم   وذكر  
عد أن ُأعلن عن استشهاد سبعة من الجرحى في المستـشفيات المـصرية، إضـافة إلـى      مساء االثنين، ب  

  . شهيدا١٢٤ًاستشهاد مقاومة فلسطينية في شمال القطاع بقصف صهيوني، ما يرفع العدد إلى 
  

  بتسيليم تؤكد أن غالبية ضحايا االحتالل في غزة من المدنيين واألطفال .٣٦
أن من  ات رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي،         أكدت منظمة بتسيليم، أنه خالفا الدعاء     

من القتلى في قطاع غزة في األيام األخيرة كانوا مسلحين، فإن أكثر من نصف القتلى كانوا مدنيين            % ٩٠
 آذار، قتـل    ٣ شـباط و   ٢٧ فإنه في الفترة الواقعة بين       المنظمةوبحسب معطيات    .لم يشاركوا في القتال   

ورغم ذلك فإن المنظمة    .  طفال ٢٥ مدنيا، لم يشاركوا في القتال، من ضمنهم         ٥٤ بينهم    فلسطينيين، ١٠٦
مـن خـالل    ولكن   في الدفاع عن مواطنيها من خطر الصواريخ،         "إسرائيل"قد أكدت على ما أسمته حق       

 .الوسائل القانونية فقط
  

  ٣/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  هم عداد قائمة مجرمي حرب اسرائيليين لمحاكمتبدء التحرك إل .٣٧
ن العمل بـدأ علـى      ، أ حد ابرز المدافعين عن حقوق االنسان     أ أكد المحامي شوقي العيسة      :القدس المحتلة 

عداد قوائم اتهام ضد قادة إسرائيليين لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مختلـف محـاكم دول                 إ
االطفال والمدنيين تستدعي   ن جرائم هذا االسبوع في غزة والتي سقط فيها الكثير من            مشيرا إلى أ  . العالم

ن القائمة ستضم باراك وفيلناي واشكنازي وغيـرهم مـن القـادة            وقد بين أ  .  في هذا الموضوع   اإلسراع
ن لجنة من جمعيات حقوق االنسان الفلـسطينية        أ اًوضحم. الميدانيين والطيارين والمسؤولين اإلسرائيليين   

  .مين في مختلف دول العالمستشكل قريبا لمتابعة الموضوع مع جمعيات دولية ومحا
  ٤/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   الوطنيةالدماء التي سقطت في شمال قطاع غزة هي أقوى دافع لعودة الوحدة: الخضري .٣٨

 جمال الخضري إلى استئناف الحوار  غزةدعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار: وائل بنات - غزة
سانحة لعودة الحوار الداخلي في ظل ما بين حركتي حماس وفتح، مشيرا إلى أن الفرصة مهيأة و

 الدماء أن ، موضحايتعرض له الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه من عدوان وقتل يومي وحصار إسرائيلي
  .الفلسطينية التي سقطت مؤخراً في شمال قطاع غزة، هي أقوى دافع لعودة الوحدة الوطنية الفلسطينية

  ٤/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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  الستخدام سيارات اإلسعاف فقطصص مخزونها من البنزين  تخ غزةمحطات .٣٩
  قطاع علىأمام تواصل اعتداءات آلة الحرب اإلسرائيلية، المترافقة مع حصار خانق،           :  حامد جاد  -غزة  

قطاع محمود الشوا أن الجمعية خصصت      الأعلن رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود العاملة في         غزة،  
ية االحتياجات اإلنسانية المتمثلة بتزويد المستشفيات وسيارات اإلسـعاف         كامل مخزونها من البنزين لتلب    

كمية البنزين المتوفرة فعليا لدى مركز      مشيرا في هذا السياق إلى أن       .  آالف لتر يوميا   ٣التي تحتاج لنحو    
ـ   كما بين من جهة أخرى       . ألف لتر  ٣٠التوزيع التابع لهيئة البترول الفلسطينية ال تتجاوز         ات أن المركب

من إجمالي عدد هذه المركبات الموجودة فـي        % ٩٥ توقفت عن السير بنسبة      البنزينالتي تعمل بواسطة    
  .قطاع غزة

  ٤/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

  بسلب أموالهم ومجوهراتهم االحتاللقيام جنوديؤكدون شمال غزة المنطقة المنكوبة  أهالي .٤٠
نطقة المنكوبة التي كانت مسرحاًَ لعمليات الجيش الم من بدا الدمار في كل مكان:  صالح النعامي- غزة

االسرائيلي، وتحديداً بلدات عزبة حمودة، وجبل الكاشف، وزمو التي سيطر عليها الجيش خالل األيام 
تعرضت المنازل التي فيما فهناك العديد من المنازل التي تهاوت جراء القصف المباشر، . الثالثة الماضية

.  خالل اقتحامهادمار داخلي خلفه الجنود اإلسرائيليون الذين عاثوا فيها فساداًلى إلم تدمر من الخارج، 
 من اًعددكما أن . أتلفت الدبابات والجرافات شبكات المياه والكهرباء والهاتف في المنطقةفي حين 

سرقة جنود االحتالل لم يكتفوا فقط بإلحاق أضرار كبيرة باألثاث، بل قاموا ب" أن واأكد أصحاب المنازل
  .ما وقع تحت أيديهم من المال والمجوهرات، أثناء عمليات التفتيش

  ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

  جرحى عدوان غزة من الفلسطينيين سعداء بالتصدي لالحتالل: تحقيق .٤١
 ومـن يـرافقهم مـن     في مصر في مستشفى العريش   فلسطينيون أكد جرحى  : محمد أبوعيطة  -العريش  

 ما تم في غـزة      وأشار أحدهم إلى أن   .  في سبيل التصدي للهجمة اإلسرائيلية     ذويهم أنهم سعداء بما قدموه    
 تحت االختبار لتنفيـذ     هم الخبيثة في وضع   "إسرائيل" وهو يكشف مدى نوايا      ،يعتبر جريمة بحق المدنيين   

 إلى أن ما يزيد األوضاع صعوبة في غـزة عـدم             آخر أشارفي حين   . مخططها في احتالل غزة مجددا    
 الصحية بسبب نقص األدوية وأيضا عدم تمكن سيارات اإلسعاف من نقل الجرحـى إمـا                وجود الرعاية 

 عـن أملـه فـي أن يجـد           جريح آخر  أعرببينما  . بسبب القصف وإما بسبب تعطلها نتيجة نفاد الوقود       
  .الفلسطينيون يد العون من األشقاء العرب الذين غاب نجمهم عن السطوع في قضية فلسطين

  ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  غزة  ألهالي رابطة الشباب المقدسيين تنظم حملة للتبرع بالدم .٤٢
مس بمقر المقاطعة في مدينـة رام اهللا حملـة          أنظمت رابطة الشباب المقدسيين ظهر      :  د ب أ   -رام اهللا   

 وهـي  ،الحملة ستستمر ثالثة أيـام     نأ ،وقال معتصم تيم رئيس الرابطة     .تبرع بالدم ألهالي قطاع غزة    
جرى التنسيق مـع الـصليب األحمـر إلدخـال     إلى أنه قد وأشار  .وجيهات من الرئيس عباس نظمت بت 

 أبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسـم كتائـب         ىنف وفي هذا السياق     .وحدات الدم الى قطاع غزة المحاصر     
  . وصول وحدات الدم التي يجري التبرع بهاحماسرفض ما أشيع عن القسام صحة 

  ٤/٣/٢٠٠٨الدستور 
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   شاب فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام اهللاشهاداست .٤٣
عندما أطلق مستوطن النار باتجاه مسيرة سـلمية نظمهـا طلبـة            فلسطيني،   استشهد شاب : رامي دعيبس 

وقد عقب   . بالعدوان اإلسرائيلي على غزة    االمدارس في بلدة المزرعة القبلية غرب محافظة رام اهللا تنديد         
 تلميـذ فلـسطيني     ٢٠٠المستوطن شعر بالخطر حينما رأى حوالي       ن  أمصدر احتاللي على ذلك بالقول      

  . فأطلق عدد من المستوطنين النار باتجاههم،يرجمون سيارته بالحجارة
  ٣/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  غزةعدوان الخليل بعد تجدد المواجهات االحتجاجية ضد في  مواطناً ٢٠ إصابة .٤٤

اجهات شهدتها الخليل وبلدتا بيـت أمـر         مواطناً برصاص قوات االحتالل، خالل مو      ٢٠ اصيب: الخليل
ن أ فيما ذكرت مـصادر  . احتجاجا على جرائم االحتالل في قطاع غزة     وبني نعيم ومخيم العروب، امس،    

  . مواطنين اعتقلوا خالل عمليات دهم ومالحقة٧
  ٤/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  لى مجازر غزةبيت لحم في مواجهات مع قوات االحتالل احتجاجاً عفي  شبان ٩ إصابة .٤٥

مس، بين قوات االحتالل ومئات الشبان في محـيط مـسجد           أاندلعت مواجهات عنيفة،     :حسن عبد الجواد  
بالل بن رباح شمال مدينة بيت لحم، خالل تظاهرات جماهيرية غاضبة شارك فيها المئات مـن طلبـة                  

ة بحق الشعب الفلسطيني في     المدارس والجامعات والمواطنين، احتجاجاً على المجازر والجرائم االسرائيلي       
  .قد أصيبوا خالل المواجهاتن تسعة من الشبان الفلسطينيين أ ،قالت مصادر طبية فيما .قطاع غزة

  ٤/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  من مواطني غزة يعانون من نقص الغذاء% ٧٢: استطالع .٤٦
اتف على عينـة عـشوائية      ظهر االستطالع الذي نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات عبر اله         أ: غزة
ن أظهر  أكما   .من سكان غزة يعانون من نقص الغذاء      % ٧٢ن  أ  غزة،  على كافة محافظات قطاع    ةموزع
من األسر انخفاضاً في األشـهر الـستة        % ٥٢ دخل   ، في حين شهد   يعانون من نقص في األدوية    % ٧٩

% ٢٢ وفي حين أن هناك    .من األسر % ٦٨ تتراكم على     ديون بينما هناك ،  %٤٣الماضية بمتوسط قدره    
وبـشكل عـام،     إلى ذلك    .بالكاد يتدبرون حياتهم  % ٣٦  فإن هناك  من األسر ليس لديهم ما يكفي للعيش،      

قلق يرجع في األسـاس إلـى       هذا ال وتوضح النتائج أن    . من سكان قطاع غزة بالقلق    % ٩٥يشعر غالبية   
نتيجة لألحداث التي وقعت فـي      ما أنه   ك. المعاناة االقتصادية والصراع على السلطة بين القوى السياسية       

تبين النتـائج    حيث   .ارتفعتقد  نسبة قلق المواطنين إزاء االحتالل اإلسرائيلي       فإن  األيام القليلة الماضية،    
بـسبب المعانـاة    % ١٥ و ،نتيجة الصراع الـداخلي   % ٢٤ و ،يعانون من القلق نتيجة االحتالل    % ٣٦أن  

أنهم ال  % ٦٤ففي الشهر الماضي أكد      ع لدى سكان قطاع غزة،    الشعور باألمن تراج  أن  كما  . االقتصادية
ونظراً للظروف   %.٧٩ الشهر الحالي إلى     إال أن النسبة ارتفعت   يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم،      

من األسر لديها فرد على األقل يرغب في الهجـرة إلـى            % ٤٠ن  إالقاسية التي يواجهها سكان غزة،  ف      
فـى  % ٧١خفضت نسبة تأييد سكان القطاع لتسوية سلميه مع إسرائيل مـن            انمن جهة أخرى    و .الخارج

من الفلسطينيين عبروا عـن رفـضهم إعـالن الدولـة           % ٧٢بيد أن   . حاليا% ٦٣الشهر الماضي إلى    
على اإلفراج غيـر المـشروط عـن الجنـدي          % ٨  وافق في الوقت ذاته،   و .الفلسطينية من جانب واحد   

أيدوا إطالق سراحه إذا استوفيت شروط معينة أهمها اإلفراج عن أسرى         % ٧٥مقابل  اإلسرائيلي األسير،   
  .إطالق سراحه تحت أي ظرف من الظروف% ١٧ رفضفلسطينيين من سجون االحتالل، في حين 

  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   االسرائيلي صارخة ترتكب فى حق المعتقلين فى معتقل حوارةانتهاكات .٤٧

 أن هنالك انتهاكات صارخة ترتكـب       ،غول من مركز األسرى للدراسات    أكدت األسيرة المحررة رجاء ال    
لمركز أن األسـرى هنـاك      لأكد األسير المحرر أيمن عارف       حيث   .فى حق المعتقلين فى معتقل حوارة     

هنالك قلة ورداءة     كما أن    .تتعرى أجسادهم حتى أوقات طويلة في قلب الليل القارص        ويشبحون ويهانون   
تمارسـه  الـذي   طبي  الهمال   فضال عن اإل   . معتقل في الفورة   ٤٠ خروج أكثر من      يمنع ، في حين  للطعام

  .إدارة المعتقل بحق المعتقلين
  ٣/٣/٢٠٠٨مركز االسرى للدراسات 

  
    لالجئين الفلسطينيين تفتح أول مدرسة في مخيم نهرالبارداألونروا .٤٨

لبارد لالجئين الفلـسطينيين    ول مدرسة في مخيم نهر ا     أمس  أافتتحت وكالة االونروا    :  ا ف ب   - بيروت  
 ومن جهة   .فتح االسالم تنظيم  في شمال لبنان منذ انتهاء المعارك الدامية في المخيم بين الجيش اللبناني و            

تقدر  فيما   .عمار المخيم بنحو ثالث سنوات    إمدير االونرا ريتشارد كوك الفترة الالزمة العادة        أخرى قدر   
  .الر مليون دو١٧٤عمار بنحو إلكلفة اعادة ا

  ٤/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   في عملية السالم سيهـدد أمن واستـقرار المنطقـة االخفاق: العاهل األردني .٤٩

حذر العاهل األردني عبداهللا الثاني، امس، من أن اإلخفاق في عملية السالم سيهدد أمن  : بترا–واشنطن 
ظمات العربية واإلسالمية ودعا خالل لقاءين منفصلين مع ممثلي المن .واستقرار منطقة الشرق األوسط

واليهودية األمريكية في واشنطن إلى تحميل إسرائيل مسؤولية التزاماتها تجاه الفلسطينيين والمتفق عليها 
وأوضح، أن األردن عمل جاهدا مع الواليات المتحدة  .ضمن إطار عملية السالم وخريطة الطريق

وأكد أهمية الفرصة التي تقدمها المبادرة  .الستمرار انخراطها في جهود إحالل السالم في المنطقة
العربية للسالم وضرورة البناء عليها لتحقيق السالم الشامل والعادل في منطقة الشرق األوسط، مؤكدا 
أهمية دور المنظمات العربية واإلسالمية األمريكية في الترويج لمبادئ المبادرة العربية للسالم التي 

  . اإلسرائيليتشكل حال دائما للصراع العربي
   ٤/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  المستشفيات الخاصة تدعو الصليب األحمر لتسهيل أحضار جرحى غزة : األردن .٥٠

دعا مجلس ادارة جمعية المستشفيات الخاصة المنظمة الدولية للصليب االحمر واتحاد االطباء : عمان
ن وصلوا الى االراضي العرب للمساعدة في تسهيل احضار جرحى العدوان االسرائيلي على غزة الذي

واشار رئيس الجمعية الى ان الجمعية التملك اية وسيلة من اجل احضار الجرحى . المصرية الى المملكة
  .ولذلك فهي تحتاج الى مساعدة كافة الجهات الرسمية والمنظمات العربية والدولية

   ٤/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  ةالجبهة األردنية الموحدة تدين االعتداءات على غزحزب  .٥١

استنكر حزب الجبهة االردنية الموحدة الممارسات والمجازر الالأخالقية التي يتعرض لها االشقاء : بترا
وقال امين عام حزب الجبهة االردنية الموحدة امجد المجالي، خالل . الفلسطينيون في الضفة والقطاع

 اننا نتابع ما يجري من اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب مع هيئتها العامة في محافظة المفرق امس،
ممارسات غير اخالقية وانسانية بحق االشقاء الفلسطينيين بمزيد من االسى واالستنكار، مطالبا المجتمع 
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ودعا العرب الى . الدولي بتحمل مسؤولياته االدبية والتعامل مع هذه القضية بحيادية وتوازن وعدالة
 االراضي الفلسطينية مناشدا في الوقت نفسه تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الشعب العربي في

  .الفلسطينيين الى نبذ الفرقة والخالفات والعمل على التالحم في مواجهة الظلم والعدوان السافر
  ٤/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   تضامنية مع أهالي غزة في الكركمسيرة .٥٢

ي محافظة الكرك، بعد صالة نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية ف:  هشال العضايله-الكرك 
عصر امس، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني انطلقت من أمام المسجد العمري وسط المحافظة، 

وطالب المشاركون مختلف الفصائل الفلسطينية بالتوحد امام سياسة االحتالل . بمشاركة آالف المواطنين
لعليا للشعب الفلسطيني والمتمثلة في ازالة االسرائيلية ونبذ الخالفات فيما بينهم من اجل المصلحة ا

وناشد المتحدثون . االحتالل عن االرض الفلسطينية وعودة الالجئين وتوفير العيش الكريم البناء شعبهم
في نهاية المسيرة التي حرقوا خاللها العلمين االميركي واالسرائيلي االمتين العربية واالسالمية الوقوف 

لي وكسر الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني ودعمه بكل ما يحتاجه من في وجه العدوان االسرائي
غذاء ودواء والتدخل لدى جميع االطراف الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية لوقف آلة الدمار 

  .االسرائيلية
  ٤/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  االعتداءات االسرائيلية تهدد أمن المنطقة: اللجنة العربية النيابية .٥٣

حضت لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب، أمس، الحكومة على استدعاء السفير : نعما
األردني من تل ابيب وطرد السفير اإلسرائيلي من عمان احتجاجا على المجازر اإلسرائيلية بحق أبناء 

رد السفير وقال رئيس اللجنة محمد أبو هديب، عقب اجتماع طارىء عقدته، ان المطالبة بط. قطاع غزة
اإلسرائيلي من عمان واستدعاء السفير األردني من تل ابيب خطوة طبيعية للرد على المجازر بحق 

 .الفلسطينيين، وحتى يستفيق اإلسرائيليون المجرمون من غيهم
  ٤/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  أطفال حزب اهللا والمخيمات يتضامنون مع أترابهم   .٥٤

األطفال من تالمذة مدارس حزب اهللا في لبنان أمام مقـر األمـم             اعتصم مئات من    : ب، يو بي آي   .ف.أ
. في قطاع غزة وتضامناً مـع أطفـال غـزة         " اإلسرائيلية"المتحدة وسط بيروت احتجاجاً على المحرقة       

 مدرسة شاركت في االعتصام الذي دعت اليـه التعبئـة التربويـة فـي               ٢٠وأوضح المنظمون ان نحو     
تسليم ممثل عن األمم المتحدة رسالة تطالب المنظمة الدوليـة بـالتحرك            وقام وفد من األطفال ب    . الحزب

مع " تضامناً"في األثناء، سار أطفال فلسطينيون في تظاهرة في مخيم البص           ". اإلسرائيلية"لوقف المجازر   
  . أطفال غزة

  ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 تظاهرات في المناطق اللبنانية تضامنا مع ضحايا العدوان اإلسرائيلي في قطاع غزة .٥٥

 -نظمت، أمس، االحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية لقاء وطنيـا مـشتركا لبنانيـا               : بيروت
ـ             "فلسطينيا   ي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في غزة وادانة للعدوان االسـرائيلي الهمج

ما يجري في قطاع غزة     "واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب اهللا، أبو محمد حسن حدرج، أن            ". عليها
ال يحتمل االنتظار، ألن العدوان القائم ليس عدوانا على الشعب الفلسطيني انما هو عدوان يجري من قبل                 
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 محمد صالح كلمة، خالل     وألقى مسؤول حزب اهللا في الشمال      ".الواليات المتحدة االميركية بتواطؤ دولي    
   ."ان العدوان يهدف الى إنهاء المقاومة وفرض الذل والرضوخ"االعتصام، اعتبر فيها 

  ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  أولمرت لن يحصد سوى الخيبة : رئيس كتلة الوفاء للمقاومة .٥٦

اقامه حزب اهللا فـي     النائب محمد رعد، في كلمة القاها في التجمع الذي          " كتلة الوفاء للمقاومة  "اكد رئيس   
ان العدو ال يحصد سوى االخفاق والخيبة في حربه         "الرويس دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة،        

الجديدة في قطاع غزة، وما سينجزه اولمرت وضباط جيشه واركانه هو الهزيمة والخيبة، كما جرى في                
بنـان وفلـسطين ارادة الجهـاد وقـرار         التزام شعب المقاومة في ل    "واكد  ". حربه مع المقاومة في لبنان    

  ". المقاومة، ولن نقبل المساومة تجاه ارضنا ومقدساتنا
  ٤/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   يستنكر مجازر غزة البطريرك الماروني .٥٧

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال نصر اهللا بطرس صفير رئيس المجلس العام المـاروني             : بكركي
استنكاره للمجازر الحاصلة فـي غـزة والمـشهد         " نقل عن البطريرك     الوزير السابق وديع الخازن الذي    

  ". المروع والدموي وأمله أن تنتهي هذه المأساة سريعاً
  ٤/٣/٢٠٠٨السفير 

  
 الجامعة العربية تدين مجازر إسرائيل في غزة .٥٨

ازر دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، جرائم الحرب والمج : محمد علي-القاهرة 
كما دان المجلس، في بيان . الوحشية التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

أصدره امس االثنين، فرض الحصار االقتصادي الخانق والبشع على أبناء قطاع غزة، تنفيذا لسياسة 
يل واستمرت على مدى إسرائيل في اإلبادة والتطهير ضد الشعب الفلسطيني، والتي بدأت قبل قيام اسرائ

. واستنكر مجلس الجامعة صمت المجتمع الدولي على هذا اإلرهاب العنصري اإلسرائيلي. ستة عقود
كما . وحمل مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا اإلرهاب

يفاء بالتزاماته التي تخلى عنها تجاه طالب مجلس األمن الدولي بالكف عن الكيل بمكيالين ودعاه لإل
  .الشعب الفلسطيني

  ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "الصواريخ"و" القوة المفرطة"اتصاالت مع إسرائيل وحماس لوقف : الغيطأبو  .٥٩

أعلنت مصر اليوم على لسان أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أنها تجري اتصاالت مكثفة مع  :القاهرة
ضد أبناء " االستخدام المفرط للقوة" العسكرية على قطاع غزة واالمتناع عن إسرائيل لوقف الهجمات

لوقف إطالق الصواريخ بغرض الوصول " حماس"الشعب الفلسطيني، كما تجري اتصاالت مع حركة 
  . ساعة تمهد لفترة تهدئة أطول٢٤لهدنة 

  ٣/٣/٢٠٠٨قدس برس 
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  قمة دمشق ستكون قمة فلسطين بامتياز: سوريا .٦٠
ير سوريا في مصر ومندوبها في الجامعة العربية يوسف األحمد أن قمة دمشق ستكون قمة أكد سف

  . فلسطين بامتياز، معتبرا أن كل ما يجري حاليا على الساحة العربية هو في خانة اإلعداد للقمة
  ٤/٣/٢٠٠٨السفير 

  
  ختبلغ مصر تجميد عملية غزة اال اذا تجدد اطالق الصواري" اسرائيل: "مصدر مصري .٦١

أكد مصدر مصري موثوق أن تل أبيب أبلغت القاهرة بأن العملية العسكرية الجتياح قطاع غزة : القاهرة
جمدت موقتا، موضحا أن اإلسرائيليين شددوا على أنه في حال استأنف الفلسطينيون إطالق الصواريخ 

سكرية التي قامت بها وعزا وقف الحملة الع. في اتجاه البلدات اإلسرائيلية، فإنه سيكون هناك رد فعل
إسرائيل في غزة إلى اتصاالت مصرية على أعلى مستوى بمتابعة الرئيس حسني مبارك، أجريت مساء 

  . أول من أمس، مع كبار المسؤولين األميركيين واإلسرائيليين والفلسطينيين
  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  يا في غزةاالحتالل اإلسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دول: اتحاد األطباء العرب .٦٢

باستخدام أسلحة محرمة دوليا في غزة، مؤكدا " االحتالل الصهيوني"اتهم اتحاد األطباء العرب  :القاهرة
أن الكشف عن الحاالت المصابة من قبل أطباء االتحاد، كشف عن جروح غير عادية وعدم استجابتهم 

 والعون للشعب الفلسطيني المحاصر لألدوية العادية، كما اتهم السلطات المصرية بعرقلة تقديم المساعدات
  .في قطاع غزة

  ٣/٣/٢٠٠٨قدس برس 
  
  ينتقد بيان مجلس األمن بشأن غزة يوسفهشام  .٦٣

انتقد رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية والمتحدث باسمها هشام يوسف، في  :القاهرة
ن جامعة الدول العربية تصريحات خاصة، بيان مجلس األمن بشأن األوضاع في غزة، وأشار إلى أ

  .مستمرة في متابعة الوضع في غزة والتواصل مع مختلف األطراف ذات الصلة إلنهاء هذا العدوان
  ٣/٣/٢٠٠٨قدس برس 

 
 بسبب أحداث غزة" إسرائيل"إلغاء زيارة سليمان لـ .٦٤

صرية صرح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الم:  عمر عبد الرازق-القاهرة 
بأن استقبال الرئيس مبارك لرايس يأتي في اطار الرغبة التي أبدتها في التشاور مع مصر حول آخر 
مستجدات الوضع الحالي بالمنطقة وبخاصة ما يتعلق بالوضع الفلسطيني االسرائيلي سواء في قطاع غزة 

وأكد زكي أن . السياسيةأو مستقبل عملية الحوار بين السلطة الوطنية وإسرائيل بشأن مستقبل التسوية 
مصر ألغت زيارة كان مقررا أن يقوم بها الوزير عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية، إلسرائيل 

بقتل الفلسطينيين وإبادة الشعب "في إطار توجيه رسالة واضحة باحتجاج مصر ورفضها لقيام إسرائيل 
الدبلوماسية الهادئة "ن مصر تستخدم وقال وزير اإلعالم المصري، أنس الفقي، أمام إ". الفلسطيني
حماية الشعب "في التعامل مع األحداث المتفجرة في قطاع غزة، وأضاف أن بالده ملتزمة بـ" والحكيمة
  ".الفلسطيني

  ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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 عشرات الجرحى من ضحايا العدوان يتدفقون على مصر .٦٥
 جريحاً فلسطينياً، عن طريق معبر ٢٠ن وصل األراضي المصرية، أمس، أكثر م:  يسري محمد-رفح 

. رفح، ونقلوا فورا إلى المستشفيات في ما نقلت الحاالت الحرجة إلى مستشفيات القاهرة، والمدن الكبرى
وعزا مسؤول حدودي مصري البطء في إدخال . وواصلت السلطات المصرية، فتح المعبر امام الجرحى
االت الخطرة الذين يحاولون الدخول في حين تصر الجرحى إلى وجود عدد من المرضى من غير الح

 .السلطات المصرية على إدخال الحاالت الحرجة من المصابين
  ٤/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 طائرة مصرية تدخل أجواء جنوب قطاع غزة .٦٦

دخلت طائرة مصرية أجواء محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع  : محمد جمال-القدس المحتلة 
ت منخفضة جدا، مما أثار الرعب والفوضى في صفوف المواطنين الذين هربوا من غزة، على ارتفاعا

وفور دخول الطائرة التي تشبه طائرة األباتشي لكن بلون  .الشوارع، ظنا منهم أنها طائرة إسرائيلية
أبيض ألجواء المحافظتين، حلقت طائرات مروحية وحربية إسرائيلية بشكل مكثف حول الطائرة 

وأصدرت كتائب الشهيد عز الدين  .برتها على االنسحاب إلى داخل األجواء المصريةالمصرية، وأج
القسام تعميما لكافة عناصرها بعدم التصدي للطائرة المصرية، بعد أن أطلقت بعض الطلقات من 

 .مضادات أرضية باتجاه الطائرة المصرية، بعد أن ظن المقاومون أنها طائرة إسرائيلية
  ٤/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  البرلمان العربي يستنكر العدوان اآلثم على شعبنا الفلسطيني األعزل في غزة: الصقرجاسم  .٦٧

استنكر رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر، مجزرة :  محمد عمرو، صالح الجازوي-القاهرة 
 يدعيها وشدد على أن األسباب الواهية التي. العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة

الكيان الصهيوني ال ترقى لحرب اإلبادة، وداعيا إلى ضرورة رأب الصدع الفلسطيني، ومواجهة العدو 
وأهاب الصقر بجميع البرلمانات العربية والبرلمان األوروبي، وجميع الدول المحبة . الغادر صفا واحدا

صورة فورية، مطالبا مجلس للسالم أن تدين هذه االعتداءات، وتسعى لوقف نزيف الدم الفلسطيني وب
 ".المعايير المزدوجة"األمن الدولي باالضطالع بدوره في إيقاف قتل المدنيين، وترك 

  ٤/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية   
  
  ما يحدث في غزة يمس باألمن القومي: القاهرة .٦٨

 ما أكدت القاهرة على لسان الوزير المفوض في وزارة الخارجية بدر الدين عبدالعاطي أن: القاهرة
وقال أمام اجتماع لجنة األمن القومي في مجلس الشورى إن . يحدث في غزة يمس بأمن مصر القومي

وطالب . مصر تجري اتصاالت مع مجلس األمن لمحاولة استصدار قرار يدين العمليات اإلسرائيلية
ي من ناجي الشهابي بطرد السفير اإلسرائيلي من مصر واستدعاء السفير المصر" الجيل"رئيس حزب 

إسرائيل، فيما أكد وزير الخارجية السابق أحمد ماهر أن مسؤولية ما يحدث في غزة تقع على الجانب 
وتدمير اتفاقات "، في بيان، بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرة "التجمع"كما طالب حزب . اإلسرائيلي

، كما دعا الدول العربية "رائيليةكامب ديفيد وإلغاء اتفاقية الغاز المبرمة بين الحكومتين المصرية واإلس
تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لتمكينه من مقاومة حرب اإلبادة وإلحاق الخسائر "إلى 

  ".بالمعتدين
  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة 
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 المعارضة المصرية تتقدم بمذكرة للمطالبة بفتح معبر رفح .٦٩
عب يمثلون اإلخوان والمستقلين وحزبي الوفد سلم وفد من نواب مجلس الش:  جمال جوهر-القاهرة 

والكرامة كبير أمناء رئاسة الجمهورية بقصر عابدين سعيد زيادة، أمس، مذكرة احتجاجية على 
 . االعتداءات اإلسرائيلية في فلسطين مطالبين بفتح معبر رفح

ين تنديدا بالزيارة ونشطاء حقوقيون أمام نقابة المحام" كفاية"إلى ذلك تظاهر عشرات من أعضاء حركة 
  . التي تعتزم القيام بها وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا إلى القاهرة اليوم

  ٤/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  اتحاد نقابات العمال العرب يدين مجازر االحتالل في غزة .٧٠

يانا صادرا عن تلقى االمين العام لالتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم رسالة، تتضمن ب: رام اهللا
االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جاء فيه ان االتحاد الدولي يدين العمليات اإلجرامية والعدوانية 

  .التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
  ٤/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  الحكومة الكويتية تطالب بوقف االعتداءات اإلسرائيلية  .٧١

س، المجازر الوحشية التي ترتكبها اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع دانت الكويت بشدة، ام
جاء ذلك في . غزة وطالبت مجلس االمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الممارسات االجرامية

البيان الصادر عن االجتماع االسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 
  . اصر المحمد االحمد الصباحالشيخ ن

  ٤/٣/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
  القوى السياسية الكويتية تدعو إلى وقف المذابح اإلسرائيلية في غزة  .٧٢

دعت مجموعة من القوى السياسية الكويتية، امس، المجتمع الدولي واالسالمي والعربي الى العمل بجد 
وقالت هذه  .ى ايادي افراد الجيش الصهيونيلوقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني عل

القوى، في بيان لها امس، ان القوى السياسية في الكويت تستنكر هذا الصمت المريب للمجتمع الدولي 
واألمم المتحدة ودول العالم العربي واالسالمي تجاه هذه المذبحة والجريمة الكبرى والتي تدينها كل 

المجتمع الدولي واالسالمي والعربي بجميع دوله  ودعت. ود الدوليةالشرائع السماوية والمواثيق والعه
ومؤسساته الى ضرورة العمل الجاد والفعلي لوقف هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني االعزل 

هذه الجرائم التي ترقى لمستوى جرائم حرب ينبغي تقديم منفذيها لمحكمة جرائم , بشكل دائم ونهائي
  .دولية

  ٤/٣/٢٠٠٨ة الكويتية السياس
  
   يحتجون في دمشق على الهجوم االسرائيلياآلالفعشرات  .٧٣

االعمال االجرامية والمجازر ) البرلمان السوري(استنكر مجلس الشعب :  رزوق الغـاوي-دمشق 
في .  الوحشية المستمرة التي ترتكبها سلطات االحتالل االسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة

 الجماهير السورية في مسيرات طافت، امس، شوارع دمشق والمدن السورية غضون ذلك، عبرت
واكد المتظاهرون ان المجازر . والمخيمات الفلسطينية عن غضبها واستنكارها لمجازر غزة والضفة

االسرائيلية وعمليات االبادة التي يذهب ضحيتها يوميا عشرات االبرياء من االطفال الرضع والنساء 
  .نت لتحدث لوال الغطاء األمريكي السرائيلوالشيوخ ما كا
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من جانبها سلمت االحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في سورية، ممثل االمين العام لالمم 
المتحدة في دمشق بياناً استنكرت فيه مجازر غزة وطالبت فيه المنظمة بتحمل مسؤولياتها والعمل على 

  . على غزة وعدم المساواة بين القاتل والضحيةالوقف الفوري للعدوان االسرائيلي
  ٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "إسرائيل"دول ومسؤولون عرب يدينون جرائم  .٧٤

أدان رئيس الوفد المصري للدورة السابعة لمجلس حقوق اإلنسان مفيد شهاب، العملية :  وفا–عواصم 
ه أمام الجلسة األولى العامة لمجلس وقال شهاب في كلمة ل. العسكرية اإلسرائيلية األخيرة ضد قطاع غزة

حقوق اإلنسان في جنيف، امس، إن ما يحدث في قطاع غزة مأساة وهذه العملية العسكرية تنتهك حقوق 
  .الشعب الفلسطيني الذي يستهدف ويقتل ويصاب ثم ال يجد حتى الرعاية الصحية

ئيلية وحماية شعبنا، معتبرة أن وطالبت الجزائر، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف وردع الهمجية اإلسرا
األعمال اإلجرامية المرتكبة في قطاع غزة على يد إسرائيل تعرقل تحقيق أي تقدم في مفاوضات السالم 

  .الشامل والدائم في المنطقة
وطالبت لجنة القدس وفلسطين البرلمانية اليمنية، امس، مجلس األمن الدولي بالقيام بواجباته تجاه العدوان 

لي على غزة، وناشدت اللجنة في اجتماعها، برئاسة يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب اإلسرائي
اليمني، رئيس اللجنة، كافة فصائل الثورة الفلسطينية وكل أبناء الشعب الفلسطيني تعزيز اللحمة والوحدة 

  .الفلسطينية أمام التحديات واالحتالل المتغطرس
ان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سورية وأدانت اربع منظمات حقوقية سورية، لج

والمنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في سورية وجمعية حقوق اإلنسان في سورية والمنظمة العربية 
الحقوق اإلنسان في سورية، في بيان لها، بشدة الجرائم البشعة واألعمال الوحشية التي ترتكبها قوات 

  .االحتالل في قطاع غزة
وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها لالعتداءات الوحشية، التي تمارسها قوات االحتالل ضد أبناء 

  .شعبنا،  وعمليات القتل والترويع التي ترتكبها بحق المدنيين من النساء واألطفال
 من جهته جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، إدانته إلسرائيل بسبب قتلها للمدنيين

  .الفلسطينيين في قطاع غزة
  ٤/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  احتجاجات عربية استنكاراً لمحرقة غزة .٧٥

 جامعة عربية ٧٠نظم عدد من طالب وممثلي : عواصم: ٤/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية ذكرت صحيفة
ة،  دول عربية، يشاركون في الملتقى الرابع عشر لتبادل عروض تدريب طالب الجامعات العربي١٣من 

وقفة احتجاجية بجامعة أسيوط ضد المحرقة طالبوا خاللها بوقفة عربية حاسمة وأكدوا دعمهم الكامل 
  . للمقاومة

وقرر اتحاد المحامين العرب تنظيم إضراب للمحامين في كل األقطار العربية، غدا األربعاء، فيما دعا 
في حملة من المظاهرات حزب التجمع التقدمي الشعب المصري والشعوب العربية إلى الشروع 

واالحتجاجات واالعتصامات واإلضرابات، مطالبا الحكومة المصرية بطرد السفير الصهيوني بالقاهرة 
  . وتجميد اتفاقية كامب ديفيد وإلغاء اتفاقية الغاز المبرمة بين الحكومتين المصرية والصهيونية

لدول الكبرى ومنظمات حقوق اإلنسان ودعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان ا
للضغط بكافة السبل إليقاف العدوان الصهيوني، مطالبة الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن بتنفيذ 

  . قرارات مجلس األمن ذات الصلة
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  .وفي المنامة، انتقد المجلس اإلسالمي العلمائي صمت المجتمع الدولي واألنظمة العربية
 اعتبر تجمع العدالة والسالم ان الصمت العربي :٤/٣/٢٠٠٨لرأي الكويتية اوأضافت صحيفة 

  ".تواطؤ الحكومات العربية مع الكيان الصهيوني لخنق المقاومة"والتمترس وراء الحجج الصهيونية يؤكد 
        

  عربية تدين العدوان على غزة وتستنكر تصريحات وزير خارجية السلطةشخصية ١٥٠ .٧٦
ن الشخصيات الفلسطينية واألردنية والعربية بيانا بشأن العدوان الصهيوني الهمجي أصدر عدد م: عمان

على قطاع غزة، أدان كذلك تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية، التي 
، إميل )وزير اردني أسبق(رائف نجم : ومن بين الموقعين على البيان. اعتبرها فجوراً غير مسبوق

، شاكر الجوهري، الدكتور ابراهيم حمامي، )عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية(ي الغور
  ... عبد الباري عطوان، بالل الحسن، الدكتور عبد الستار قاسم ، شفيق الحوت،

  ٣/٣/٢٠٠٨الحقائق 
  
  االتحاد والهيئات الطالبية في الكويت دانوا مجزرة غزة .٧٧

التحاد الوطني لطلبة الكويت والهيئة التنفيذية والهيئة اإلدارية فرع جامعة اصدر كل من ا: غازي العنزي
الكويت والهيئة اإلدارية فرع فرنسا والهيئة اإلدارية فرع مصر والهيئة اإلدارية فرع األردن والهيئة 

 .لفلسطينياإلدارية فرع بريطانيا بيانا مشتركا دانوا فيه االعتداءات االسرائيلية على قطاع غزة والشعب ا
  ٤/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 

  
  ال قواعد إسرائيلية في أريتريا:  في القاهرةأريترياسفير  .٧٨

نفى سفير اريتريا في القاهرة فاسيل جبر سيالس تكال، وجود قواعد :   محمد عبدالحكيم-القاهرة 
ون األفريقية، عسكرية إسرائيلية في بالده، وقال خالل لقائه بعض الخبراء المصريين المهتمين بالشؤ

 ".ال صحة لما يتردد في هذا الشأن"مساء أول من أمس، 
  ٤/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 

  
   اإلسالمي يدين الصمت الدولي عن جرائم االحتالل في غزة –المؤتمر القومي  .٧٩

 اإلسالمي  بيانا ندد من خالله بالعدوان االسرائيلي على قطـاع غـزة، معلنـا       -أصدر المؤتمر القومي    
  :وقد جاء فيه.  ووقوفه إلى جانب المقاومين في ظل الصمت الدولي والشلل العربي حسب تعبيرهتضامنه

في ظروف استمرار المفاوضات مع أولمرت بالرغم من التوسع االستيطاني وتهديد القدس، وبالرغم من              
ائم االعتقاالت واالغتياالت ومحاصرة قطاع غزة وتضييق الخناق على أهله وارتكـاب العـدوان وجـر              

 ...الحرب بحقهم
وفي ظروف استمرار حكومة سالم فياض بمطاردة سالح المقاومة في الضفة الغربية وإصـرار وزيـر                
خارجيتها على تحميل حماس والصواريخ مسؤولية الحصار والمجازر بدالً من تحميل مسؤولية الجريمة             

 ...كاملة لكل من حكومة أولمرت وإدارة بوش
بية وتفاقمها، وما يجري من حمالت إعالمية ضد المقاومة فـي فلـسطين             وفي ظروف االنقسامات العر   

وفي ظروف الشلل العربي إزاء العدوان على قطاع غزة ودعمـه بالطـائرات والـصواريخ               ... ولبنان
ففي هذا اإلطار يـدخل إرسـال       . وهي وراء كل عدوان   " حليفاً استراتيجياً "األمريكية، مع اعتبار أمريكا     

 .الة الشواطئ اللبنانية والسورية، بما في ذلك العدوان على غزة كول قب–البارجة 
في هذه الظروف، بل بسببها، تتجرأ حكومة أولمرت، وبدعم أمريكي، منذ خمسة أيام على شن هجمـات                 

غزة كمـا صـرح ماتـان       " محرقة"عسكرية متواصلة على قطاع غزة وصلت إلى مستوى الحديث عن           
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وقد أسفرت عن استشهاد أكثر من مائة وعشرة قتلى، ثلـثهم مـن             . ئيليفيلناي نائب وزير الدفاع اإلسرا    
 .األطفال، فضالً عن مئات الجرحى وهدم شوارع بأكملها

 اإلسالمي وهو يعلن وقوفه الحازم إلى جانب أبطال غزة ويدين باالستنكار            –من هنا فإن المؤتمر القومي      
لصمت الدولي، ويرفض الشلل العربي، وال يقبل       الشديد العدوان الصهيوني والدعم األمريكي له ويشجب ا       

بالمساواة بين إطالق صواريخ المقاومة من القطاع وما يتعرض له من عدوان وجرائم حرب، فإنه يؤكد                
 :على ما يأتي

 اإلسالمي يطالب الرئيس الفلسطيني بوقف المفاوضات نهائياً وليس، كما أعلن،           –إن المؤتمر القومي     -١
كما يطالبه بوقف مطاردة سالح المقاومة من قبل حكومة سالم فيـاض وتبريرهـا              . وانلبينما ينتهي العد  

 .للعدوان بحجة إطالق الصواريخ
 اإلسالمي يهيب بجماهير الضفة الغربية الذين انتفـضوا ضـد المجـزرة أن              –إن المؤتمر القومي     -٢

اومة في قطاع غـزة والـضفة       يواصلوا االنتفاضة لتصبح االنتفاضة الثالثة، كما يهيب بكل فصائل المق         
الغربية، وفي كل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان ومقاومـة               

 .االحتالل لتكون األساس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية السياسية الشاملة
عملية سياسـية واقتـصادية      اإلسالمي يدعو الدول العربية إلى اتخاذ خطوات         –إن المؤتمر القومي     -٣

وديبلوماسية رداً على العدوان الصهيوني ودعمه من قبل إدارة بوش، ومن ثم عدم االكتفاء باالسـتنكار                
 .فالموقف العربي يجب أن يخرج من انقساماته وشلله. تحت الضغط الجماهيري

 والنقابيـة الوطنيـة      اإلسالمي يدعو الجماهير العربية وكل النخب الـسياسية        –إن المؤتمر القومي     -٤
والعروبية واإلسالمية إلى النزول إلى الشوارع دعماً لقطاع غزة وإبقاء التحركات مفتوحة ما دام العدوان               

 .مفتوحاً أو يتوقف ليبدأ من جديد
 اإلسالمي إذ يسجل بالفخار بطولة الذين تصدوا لقوات العـدوان البريـة، ويعتـز               –إن المؤتمر القومي    
حت قصف الفانتوم واألباتشي وسقوط مئات الشهداء والجرحـى مـن المـدنيين، وإذ              بالصمود الشعبي ت  

ينحني إجالالً أمام الشهداء وذويهم، يؤكد ألهلنا في قطاع غزة بأن النصر سيكون حليفهم، وبأن مقاومتهم                
. وصمودهم رفعا رأس الشعوب العربية واإلسالمية عالياً، وليس رأس غزة والشعب الفلـسطيني فقـط              

  .ثقوا بأنهم ليسوا وحدهم وبأن أمتهم معهم، واهللا ناصرهمولي
 
  
  بوش صادق على خطة للتخلص من حماس .٨٠

اليوم، ان الرئيس االميركي جورح بوش وافق على خطـة مبدئيـة            " الجيروزاليم بوست "نشرت صحيفة   
 سـرية    وذلك تبعاً لوثـائق    ٢٠٠٦للتخلص من حكومة حماس بعد فوزها باالنتخابات البرلمانية في عام           

وهذه الوثائق التي حضرت من قبل مسؤولين في اميركـا وفلـسطينين            ". فانيتي فير "ت عليها مجلة    لحص
ويؤكـد هـذا التقريـر      . تحتوي على خطة مقترحة اميركية بما فيها الوسائل والطرق لتنفيذ هذا الخطة           

نت تزود فتح باالسلحة    اإلدعاءات التي تشير الى ان حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية ان اميركا كا            
  .والمال للتخلص من حكومة حماس

  ٤/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
   على األمم المتحدة التحدث مباشرة مع حماس : خبير أممي .٨١

رأى خبير األمم المتحدة لشؤون األراضي الفلسطينية، جون دوغارد، أن على المنظمة            :  وكاالت -جنيف  
إن األمم  "وقال  . في غزة " وضع حد للعنف  "ماس من أجل ما أسماه      الدولية أن تبدأ محادثات مباشرة مع ح      
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المتحدة هي الهيئة المناسبة إلطالق مثل هذه المحادثات بين حماس في غـزة، والحكومـة اإلسـرائيلية                 
  . المفرط وغير المتكافئ على إطالق صواريخ فلسطينية على أراضيها" اسرائيل"وانتقد رد . والسلطة

  ٤/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   تحمل حماس مسؤولية التصعيد وتعبر عن ثقتها بنجاح عملية انابوليسرايس .٨٢

جددت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس التأكيد، مساء االثنين، على ثقتها           :  وكاالت –واشنطن  
ي والفلسطينيين، محملة حماس مسؤولية تصعيد اعمال العنف ف       " اسرائيل"بفرص نجاح عملية السالم بين      

ما زلت اعتقد ان بامكـانهم التوصـل        "وقالت، في الطائرة التي اقلتها الى القاهرة،        . االراضي الفلسطينية 
نحـاول  . عملية انابوليس بالكاد بـدأت "واضافت ". الى اتفاق قبل نهاية العام اذا كان الجميع يريدون ذلك       

ايس عن انتقاد العملية االسرائيلية     وامتنعت ر ". منذ ثالثة اشهر فقط تسوية نزاع مستمر منذ خمسين عاما         
التي اوقعت عشرات القتلى خالل يومين في قطاع غزة بينهم نساء واطفال مـذكرة بحـق          " الشتاء الحار "

وقالـت رايـس    . وحملت حماس مسؤولية تدهور الوضع في قطاع غزة       . اسرائيل في الدفاع عن النفس    
ودعت في المقابل   ". على المدن االسرائيلية  يجب ان توقف حماس وقبل اي شيء اخر اطالق الصواريخ           "

  .الى السماح بنقل المساعدات االنسانية الى قطاع غزة" اسرائيل"قادة 
  ٤/٣/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   السالم ممكن قبل نهاية العام : سوالنا .٨٣

ازال قال خافيير سوالنا إن توقيع معاهدة سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين م          :  د ب أ   -القدس المحتلة   
واعرب، في مؤتمر صحفي في القدس امس، عن اعتقـاده بـأن التمـسك              . ممكنا قبل نهاية العام الحالي    

ويجري سوالنا خـالل زيارتـه للـشرق األوسـط          . بفرص تحقيق السالم مهم لمن يعيشون في المنطقة       
لقيـادة  محادثات مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ورئيس وزرائه ايهود أولمرت قبـل أن يلتقـي ا               

  .الفلسطينية في رام اهللا اليوم
   ٤/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  على الفلسطينيين أن يختاروا بين اإلرهاب و المفاوضات: البيت األبيض .٨٤

أعلن البيت األبيض ان الرئيس االمريكي جورج بوش لم يتخل عن هدفه            : ، ووكاالت "الخليج "–عواصم  
، داعياً الـى وقـف اطـالق        ٢٠٠٨قبل نهاية عام    القاضي بالتوصل الى اتفاق سالم في الشرق األوسط         

وقال المتحدث باسم البيت األبيض جوردن جونـدرو للـصحافيين          ". إسرائيل"الصواريخ الفلسطينية على    
إنه خيـار اإلرهـاب أو خيـار الحـل          : "وأضاف". على الفلسطينيين ان يختاروا   : لدينا رسالة واضحة  "

  ".بسالم وأمن" إسرائيل"ش الى جانب السياسي الذي يفضي الى دولة فلسطينية تعي
  ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  التفاوض هو أفضل السبل لوقف العنف في غزة: إيطاليا .٨٥

شدد وزير الخارجية اإليطالي ماسيمو داليما، في مؤتمر صحافي أمـس،           : ، ووكاالت "الخليج "–عواصم  
" إرسال قوات دوليـة إلـى القطـاع       "على أن التفاوض هو أفضل السبل لوقف العنف في غزة، واستبعد            

من الضروري السعي لبلورة هدنـة، فحمـاس        "وقال انه   . معتبرا أن الشروط الالزمة لذلك غير متوافرة      
  ".مستعدة للتفاوض عليها وربما يكون التفاوض هو السبيل لوقف الهجمات

  ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                   ١٠٠٨:         العدد                  ٤/٣/٢٠٠٨ الثالثاء :التاريخ

  ب للشعب وحرب نفسيةما يجري في غزة نوع من اإلرها: مسؤولة هولندية .٨٦
وصفت عضو البرلمان الهولندي آنيا مولينبيلت، أمس، ما يجري في قطاع غزة من حـصار وتـصعيد                 

وقالت مولينبيلت الموجودة في القطاع في مقابلة خاصة مع وكالـة           . باألمر المرعب والمخيف  " إسرائيلي"
وكـشفت  ". ب ككل، والحرب النفسية   إن ما يجري في قطاع غزة نوع من اإلرهاب للشع         "األنباء األلمانية   

بسبب تطبيق خطة إعالمية محكمة وقويـة وذكيـة         " إسرائيل"أن أغلب الشعوب األوروبية تتعاطف مع       
أن الشعوب األوروبية ال تعرف أن هنـاك        "تصور فيها الفلسطينيين بأنهم يهاجمون المدنيين، مشيرة إلى         

  ".زةال يزال متواصال في قطاع غ" إسرائيلياً"احتالالً 
  ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  االسرائيلي لن يأتي بنتيجة " االستفراس: "الخارجية الفرنسية .٨٧

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، متحدثا الذاعة فرانس انتيـر أمـس             :  ا ف ب   -باريس  
ليس هناك من حل    "فا  ، مضي " هذا االستفراس لن يأتي باي نتيجة     "معلقاً على العملية اإلسرائيلية في غزة،       

وفي معرض الحديث عن عمليات الـرد المتبادلـة، شـبه           ". االمر يتطلب حكمة ومفاوضات   . عسكري
ـ  " اسرائيل"كوشنير الوضع بين     ال يوجد  "، مضيفا انه    " حلقة مفرغة ال يمكن الخروج منها     "وقطاع غزة ب

السكان المـدنيين فـي    "د ذلك ان    واعلنت وزارته بعي  ". سوى حل واحد، وهو بالتاكيد استئناف المحادثات      
وقالت المتحدثـة باسـم الـوزارة باسـكال         ". غزة ال يمكن ان يستمروا في تحمل هذه المعاناة الجماعية         

ان على حماس ان تحترم المبادىء التي تحكم عملية السالم واولهـا التخلـي عـن                "اندرياني للصحفيين   
ينبغي التوصـل   "واضافت  ". ر المساعدات االنسانية  ان تفتح المعابر وتسمح بعبو    " اسرائيل"وعلى  . العنف

  ".الى حل سياسي لوضع حد العمال العنف واعادة دمج غزة في العملية السلمية
   ٤/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  "محرقة غزة"مفوضة حقوق االنسان تدعو لتحقيق مستقل في  .٨٨

 لويز آربور، امس، إلى     دعت المفوضة العليا لحقوق االنسان في االمم المتحدة       :  د ب أ، أ ف ب      -جنيف  
إجراء تحقيق مستقل بشأن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين بينهم أطفال نتيجة الغـارات اإلسـرائيلية               

في الدفاع عن نفسها بيـد      " إسرائيل"واعترفت آربور بحق    . على قطاع غزة خالل االيام القليلة الماضية      
وفي البيان أدانت   ". االسرائيلية"للقوة من قبل القوات     أنها أدانت في الوقت نفسه لالستخدام غير المتكافئ         

". إسـرائيلية "آربور بشدة أيضا إطالق الصواريخ من جانب المسلحين الفلسطينيين ضد أهـداف مدنيـة               
تشكل تلك الهجمات انتهاكا جليا للقانون االنساني الدولي، والبد من محاسبة المسؤولين عـن              " وقالت إن 

  ". ذلك
  ٤/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
   تبين تزايد حصتهن من المناصب السياسية٢٠٠٨ العالم للنساء في السياسة خريطة .٨٩

 فـي   ١٨ن نحـو    إلى أ والتي نشرت في االمم المتحدة      " ٢٠٠٨خريطة العالم للنساء في السياسة      "أشارت  
يمثل  حيث   . في المئة من المناصب الوزارية تشغلها نساء       ١،١٦، كما أن    المئة من النواب في العالم نساء     

وما زالت روانـدا تتـصدر قائمـة         .٢٠٠٥الرقمان زيادة بنسبة اثنين في المئة عن دراسة نشرت عام           
تأتي السويد في المركز الثاني بنـسبة       بينما  .  في المئة تقريباً   ٤٩التمثيل النسائي في البرلمان بنسبة تبلغ       

وأشارت الخريطة، التـي اعـدها       .ة في المئ  ٤١,٥ ثم فنلندا في المركز الثالث بنسبة تبلغ         ، في المئة  ٤٧
  االتحاد البرلماني الدولي واالمم المتحدة، الى انه وللمرة االولى توجد دولتان هما فنلندا والنروج تولت 
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  .كثر من نصف المناصب الوزاريةأفيهما النساء 
  ٣/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  معضلة متجددة.. إسرائيل وسؤال غزة .٩٠

  ماجد عزام
رائيل حول ضرورة وجدوى تنفيذ عملية أو عدوان عسكري واسع ضد قطـاع             يبدو الجدل شديداً في إس    

غزة لوقف إطالق الصواريخ من هناك باتجاه المستوطنات والتجمعات اإلسـرائيلية المحيطـة، إذ ثمـة                
أغلبية كبيرة في صفوف النخبة السياسية والعسكرية تؤيد هذه العملية، مقابل أقلية صغيرة، لكن متنفـذة،                

فكر وإبداء الحذر وطرح األسئلة، مع عدم الرفض المبدئي للفكرة، وأخيراً أقلية صغيرة جـداً               تطالب بالت 
 من أجل   -بشكل غير مباشر  -ومازالت هامشية تعتبر أنه ليس من حل سوى التفاوض مع حركة حماس             

ت التوصل إلى هدنة أو وقف إطالق النار، ما يؤدي إلى الهدوء ووقف سقوط الصواريخ على المستوطنا               
  .اإلسرائيلية

فـالوزير مـائير    . أحداث وتطورات األسبوع الماضي تعطي فكرة عن طبيعة الجدل حول سؤال غـزة            
شطريت مثالً، الذي يؤيد مبدئياً التفاوض مع حماس، قال إن أردنا الوصول إلى مفاوضات مـن مركـز                  

 يصلوا إلـى طاولـة      قوة، فال بد من توجيه سلسلة ضربات قوية إلى الحركة تشلها وتضعف قادتها حتى             
  .المفاوضات منهكين بال مزايدات وال مطالب مبالغ فيها

بيد أن األهم يكمن في تصريحات الجنرال إسحق غيرشون، القائد السابق للجبهة الداخلية، والـذي قـال                 
الحكومة تتردد زيادة على الحد المعقول فـي        «: خالل الذكرى السنوية لمقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد       

ق أيدي الجيش ليعمل ما يعرف عمله في أرض العدو، إن التردد الذي تبديه الحكومة إزاء اجتيـاح                  إطال
علينا أال  . ٢٠٠٦قطاع غزة يشبه إلى حد كبير التسرع الذي أبدته عندما انطلقت لشن حرب لبنان صيف                
 واحداً، هو مـنح     نتردد، فالهجوم اليوم أفضل من الغد وغداً أفضل من بعد غد، والتأخر فيه سيعني أمراً              

حماس وبقية تنظيمات اإلرهاب الفلسطينية القوة والفرصة لتزداد قوة، فنحن نتحدث عـن تنظيمـات ال                
  .»تخفي أهدافها في إبادة إسرائيل، ولذلك علينا أن نسبقها إلى الحرب وندمرها

 ففي المنطقـة    مواقف غيرشون تعبر في الحقيقة عن مواقف أغلبية جنراالت الجيش اإلسرائيلي وقادته،           
 هناك شبه إجمـاع علـى       -حسب تعبير أولمرت  -الجنوبية مثالً، والتي تتولى إدارة حرب غزة اليومية         

ضرورة تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، بوصفها األسلوب األمثل لوقف إطالق الـصواريخ،               
فـي  » الحربيـة « المواقـف    .وضربة قوية للمقاومة الفلسطينية ستؤثر على جهوزيتها لفترة طويلة مقبلة         

صفوف الجيش تتصاعد حسب التراتبية القيادية إلى أن تتوقف على أعتاب رئيس األركان الجنرال غابي               
  .أشكنازي والقيادة السياسية ممثلة بوزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الوزراء إيهود أولمرت

 حرب مقبلة، فإنه ال يحبذ تنفيذ عمليـة  ورغم مواقف أشكنازي العلنية التي تشير إلى استعداد الجيش ألية        
عسكرية واسعة في غزة في الوقت الحالي، نتيجة قناعته ربما بأن االستعدادات اإلسرائيلية عكـس مـا                 
يعلن، لم تصل إلى حد الكمال أو الجهوزية التامة لشن حرب حقيقية وواسعة، وربما تفهمـاً لألسـئلة أو                   

شكنازي أمر التعبير عنها لوزير الدفاع ورئيس الـوزراء اللـذين           الجوانب السياسية للعملية التي يترك أ     
ليس من المستحـسن تنفيـذ      : رغم التنافر والتباعد الشخصي بينهما، فإن ثمة اتفاقا بينهما على أمر واحد           

وقد عبر أولمـرت    . عدوان واسع قد يتدحرج ليصل إلى حد االحتالل الكامل لغزة في هذا الوقت بالذات             
قبل أيام في أثناء لقائه ثلة من الجنراالت السابقين وأعضاء مجلس السالم واألمن، حين              صراحة عن ذلك    

إن الذين يعتقدون أن باإلمكان تنظيف قطاع غزة في بضعة أيام مخطئون، ويعتقدون أنهم يعيـشون                : قال
  .قبل أربعين عاماً
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يجب أن توضـح إسـرائيل      : منإيهود باراك كان أكثر تفصيالً، إذ قال في اجتماع للجنة الخارجية واأل           
.. لنفسها األهداف المتوخاة من العملية، ويجب التروي وضبط النفس، والتحلي بهدوء أعصاب ال بتهـور             

وعلى إسرائيل أن تعد مسبقاً خطة خروج سياسية إلنهاء العملية، تضمن عدم العودة إلى حرب استنزاف                
م الدولي، وتحصيل تفاهم مسبق مـع المجتمـع      جديدة مع حماس، باإلضافة إلى أكبر قدر ممكن من التفه         

  . الدولي يقضي بأال ينسحب الجيش من القطاع قبل وصول قوات دولية كبيرة إليه لتسيير األمور فيه
وعرض باراك الخطوط العريضة لموقفه الشخصي وللموقف اإلسرائيلي الرسمي حتـى اآلن، والـذي               

  :يمكن شرحه وتوضيحه بشكل أفضل على النحو التالي
 يجب االستمرار في السياسة المتبعة حالياً والتي تـدمج بـين الحـصار واالغتيـاالت والتـوغالت                  -

الحصار يزيد الضغط والمشاكل على حماس وحكومتها، وربما يؤدي إلى اقتتـال            . واالجتياحات اليومية 
أداء األجنحـة   واالغتياالت تهدف إلى التأثير على عمـل و       . داخلي وتوترات أمنية واقتصادية واجتماعية    

أما االجتياحات والتوغالت، فتهدف إلـى      . العسكرية عبر استهداف قادتها وكوادرها المؤثرين والمهمين      
استنزاف المقاومة واختبار قدراتها في آن، وكذلك تهدف إلى إبقائها تحت الضغط وإيقاع أكبر قدر ممكن                

  .عله وإكمالهمن الخسائر بها، أي إكمال سالح البر ما يعجز سالح الجو عن ف
وهو قد تباهى في نفس جلسة لجنـة        . وباراك خصوصاً يعتقد أن السياسة الحالية نافعة وتحقق المطلوب        

ـ      في األسـبوع    ١٦ فلسطيني خالل األشهر األربعة األخيرة، منهم        ٢٠٠الخارجية واألمن بقتل الجيش ل
ال عن الحيثيات الـسياسية وال      وعندما يتحدث عن التفكير والتروي، ال يفصح باراك         . األول من فبراير  

فاالحتالل سيخسر مئات القتلى، وقد أجريت مناورة نظرية، على الـورق           . حتى عن الحيثيات العسكرية   
 جندياً في اليوم األول، ويتم الحديث عن مئات القتلى اآلخـرين            ٧٠وأجهزة الحاسوب، أشارت إلى مقتل      

 مع احتمال تدحرج العملية لتصل إلى حد االحـتالل          وباراك ال يتحدث عن المدة الزمنية،     . خالل العملية 
كما لم يِشر بـاراك إلـى   . الكامل للقطاع، بما يعني بقاء الجيش هنالك لشهور طويلة، ربما حتى لسنوات    

احتمال تحول الجيش إلى أضحوكة ومثار للسخرية في حالة استمرار سقوط الصواريخ في أثناء وجودهم               
لتالي لالنسحاب من هناك، ما يعني إفراغ العملية من محتواها وإظهارها           في غزة وحتى في صباح اليوم ا      
  .عديمة الجدوى عسكرياً وأمنياً

فلسطينية تتعلق بالرئاسـة الفلـسطينية وحمـاس،        :  أما في السياسة، فثمة أسئلة سياسية ثالثية األبعاد        -
  .وإقليمية تتعلق بمصر أساسا، ودولية تتعلق بالمجتمع الدولي

الفلسطيني، أي بعد حماس، ليست هناك ضمانة بأن تقود العملية إلى إضعاف الحركة أو حتـى                في البعد   
ويشير العديد من الرؤى والتصورات اإلسرائيلية إلى زيادة قـوة الحركـة            . إسقاط حكومتها، بل العكس   

 عبر عنه   هذا الموقف . وازدياد التفاف الجماهير حولها في حالة تنفيذ أية عملية عسكرية واسعة في غزة            
الثالثاء الماضي رئيس مديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلي في غزة الكولونيل غير بيبـرس، وأيـضا               

  .عاموس يدلين رئيس جهاز االستخبارات العسكرية أمان
أما البعد اآلخر فيشير إلى أن العملية قد تؤدي في الضفة إلى عكس المطلـوب، أي إضـعاف الـرئيس                    

وخلق أجواء تجعل من المستحيل استئناف مفاوضات التسوية خاللها، وصـوالً           محمود عباس وحكومته،    
وشيء آخر هو   . إلى إطالق رصاصة الرحمة واإلعالن الرسمي عن وفاة العملية التي بدأت في أنابوليس            

أنه ليس من المؤكد أن ترحب الجماهير الفلسطينية بعودة أي القادة الفلسطينيين إلى غـزة علـى مـتن                   
وهناك من يتحدث حتى عن تظاهرات واسعة في الضفة         . اإلسرائيلية، هذا إن وجد أحد يقبل ذلك      الدبابات  

الغربية قد تؤدي إلى انهيار السلطة على قاعدة إظهارها كمحايدة أو حتى متواطئة مع الهجمة اإلسرائيلية                
  .ضد غزة

أو اجتياح آخر للحدود من     في البعد اإلقليمي المتعلق أساساً بمصر، ال تضمن إسرائيل عدم حدوث كسر             
ِقبل حماس والجماهير الفلسطينية الغاضبة، وتحول مصر إلى قاعدة أو قناة دعـم لوجـستي للمقاومـة                 



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                   ١٠٠٨:         العدد                  ٤/٣/٢٠٠٨ الثالثاء :التاريخ

 إسرائيلي في حالة مالحقة الجنود اإلسرائيليين للمقـاومين  -الفلسطينية، ناهيك عن احتمال صدام مصري    
يرتكب الجيش اإلسرائيلي مذبحة ضد الفلسطينيين،      الفلسطينيين داخل مصر التي ال تستطيع إال الرد فيما          

علماً بأن التنبؤات اإلسرائيلية تشير إلى نزوح مئات اآلالف من الالجئين بحثا عن بقعة آمنة داخل مصر                 
تمتد من رفح إلى العريش، وتتحول هذه المساحة إلى أرض أو قاعدة آمنة للمقاومة الفلـسطينية، األمـر                  

  .، ويعمق من القناعات واآلراء المناهضة للعملية العسكرية في الجانبينالذي سيحرج إسرائيل ومصر
 األمر األخير من الشق السياسي يتعلق بالبعد الدولي، إذ يتضمن سيناريو اليوم التالي للعملية العسكرية                -

إمكانية استنساخ النموذج اللبناني، أي إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة تحل محـل جـيش االحـتالل                  
وهذا السيناريو يبدو صعباً وحتى خيالياً في ظل إشارة باراك وقادة إسرائيليين آخرين إلـى               . سرائيلياإل

أنه ليست هناك دول مستعدة إلرسال جنودها إلى غزة، حيث ال توجد سلطة مركزية يمكن لهذه القـوات                  
ـ              ات واسـعة مـن     أن تتعاون معها، وليس هناك قبول جماهيري فلسطيني لهذا السيناريو، لتتعـاطى فئ

وكل ما قيل عن قوات إسالمية تركية وماليزية وقطريـة هـو غيـر              . الفلسطينيين معها كقوات احتالل   
وحسب مصادر قيادية مطلعة في حماس، فإن جل ما طرح هو مساهمة عربية إسـالمية فـي                 . صحيح

سلة الكاملة التـي    إعادة بناء األجهزة األمنية وفق سلة وطنية مرتبطة بحوار وطني يخرج بتوافق حول ال             
  .تتضمن حكومة الوحدة وما إلى ذلك

إذن، حسب المعطيات السابقة، فإن العملية العسكرية الواسعة ال تبدو مرجحة، مع العلم بأن كـرة الـثلج                  
) ٢٧/٢/٢٠٠٨(وحسب استطالع للرأي نُشر صباح األربعاء       . باتجاه الحوار مع حماس تكبر شيئاً فشيئاً      

 من مصوتي حـزب العمـل،       ٧٢(%ن يقبلون التفاوض على هدنة مع حماس         من اإلسرائيليي  ٦٤%فإن  
ورغم ذلك، فإن احتماالت العملية العـسكرية       ).  من مصوتي الليكود   ٤٨% من مصوتي كديما، و    ٥٥%و

تظل قائمة وغير مستبعدة، خاصة في حالة حدوث تطورات عاصفة أو أحداث مفاجئة، من قبيل صاروخ                
كبير من المستوطنين بين قتيل وجريح، أو تخطي المقاومة لمـا تـصفه             فلسطيني يؤدي إلى سقوط عدد      

  .إسرائيل بالخط األحمر، خاصة لجهة التزود بوسائل قتالية قد تغير توازن القوى القائم حاليا
صحيفة هآرتس وصفت في افتتاحيتها الثالثاء الماضي الوضع على جانبي الحدود في قطاع غزة بأنه ال                

أن إسرائيل حائرة ومتـرددة     : أي.  عملية عسكرية ستؤدي إلى وضع ال يطاق أيضاً        وقالت إن أية  . يطاق
بين ما ال يطاق وما ال يطاق، ولم تقارب حتى اآلن ما يطاق عمليا وواقعيا، وهو هدنة شاملة متزامنـة                    
ومتبادلة مع حماس، ورفع للحصار، وفتح للمعابر في غزة ومفاوضات جدية مع الرئيس محمود عبـاس                

  .٢٠٠٨ل إلى اتفاق وفق الحد األدنى المقبول فلسطينيا بنهاية للتوص
  ٤/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   إلى الشعب الفلسطينياعتذار .٩١

  فهمي هويدي
ال أعرف ما إذا كان أحد قد أجرى تقييماً لتداعيات عبور فلسطينيي غزة للحدود المـصرية أم ال، لكـن                    

  .لتنا مدينين بتقديم اعتذار إلى الشعب الفلسطينيالذي أعرفه أن األصداء اإلعالمية على األقل جع
)١(  

وخالل األيام الثالثة السابقة قتلـوا      .  فلسطينياً في غزة   ٥٤” اإلسرائيليون“قتل  ) ١/٣(يوم السبت الماضي    
وخالل األشهر السابقة لم تتوقف عمليات القتل اليومية، التى كـان نائـب وزيـر الـدفاع                 .  آخرين ٣٥

ليس هـذا   . ، في استعارة دقيقة لما فعله النازيون باليهود       ”المحرقة”حين وصفها ب  صريحا  ” االسرائيلي“
. العام استثنائياً بطبيعة الحال، ألن اليوم الفلسطيني ظل مصبوغاً بلون الدم منذ أكثر من قرن من الزمان                

له احـتالل   م والفلسطينيون يقاومون بعناد ال مثيل       ١٨٨٢فمنذ الهجرة الصهيونية االولى التي تمت عام        
  .بلدهم ويصدون زحف الغزاة الجدد على أرضهم
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المـسار التـاريخي للنـضال الـوطني        “هذه المقاومة العتيدة يسجلها الدكتور أحمد الريماوي في كتابه          
 للغزاة الذين طردوهم مـن بلـدة        ١٨٨٦، فيتحدث عن تصدي الفالحين الفلسطينيين في عام         ”الفلسطيني

واستمر المسلسل الدامي إلى نهايـة الحكـم        ) معناها االمل (” بتاح تكفا  “الخضيرة، لكي يقيموا مستوطنة   
وهـي  ) ١٩٤٨ إلـى    ١٩١٧(العثماني، وطوال سنوات االنتداب البريطاني الذي استمر ثالثين عاماً من           

سنوات التمكين للمشروع الصهيوني  انطالقاً من وعد بلفور، انتهت بإعالن الدولة العبرية التي تحتفـل                
  .م بالذكرى الستين لتأسيسهاهذا العا

منذ أكثر من مائة عام وأرض فلسطين مخضبة بدم أبنائها الذي ظـل يـسيل مـع اسـتمرار حلقـات                     
الصدامات واالنتفاضات والثورات والعمليات الفدائية واالستشهادية، والغارات التـي كانـت           : ”المحرقة“

  .المذابح االخيرة إحدى حلقاتها
 رغم أن الوقائع مـذكورة      ١٩٤٨ سقطوا في المواجهات التي سبقت عام ،       ال يوجد حصر للضحايا الذين    

لكن التقديرات التي يطمأن إليها غطـت المرحلـة التـي    . في مختلف المراجع التي أرخت لتلك المرحلة      
مـن  ) مقرها لنـدن  (والدكتور سلمان أبو ستة رئيس هيئة أرض فلسطين         . أعقبت تأسيس الدولة العبرية   

فـي  ” االسرائيلية“الذي أصدره ذكر أن العصابات      ” دليل حق العودة  “وفي  . ا هذا الملف  أبرز الذين تابعو  
مما .  حادثة قتل جماعي   ١٠٠ مذبحة كبيرة وأكثر من      ٣٥ ارتكبت   ١٩٤٨غاراتها على الفلسطينيين عام     

وأهالي هـذه المـدن   .  ضيعة وقرية صغيرة٦٦٢ مدينة وقرية، باإلضافة إلى  ٥٣٠أدى إلى طرد أهالي     
احصاء عـام   ( ألف نسمة    ١٠٠الذين يقدر عددهم بستة ماليين و     . لقرى هم الالجئون الفلسطينيون اليوم    وا

  .وهؤالء يمثلون ثلثي الشعب الفلسطيني البالغ عدده تسعة ماليين نسمة، طبقاً إلحصاء ذلك العام) ٢٠٠٣
 فـإن حـوالي مليـون       في تقدير الدكتور أبو ستة أنه باإلضافة إلى الذين شردوا وطردوا من ديـارهم،             

إصابة مباشرة، وهم مجموع الذين قتلـوا وجرحـوا         ” اإلسرائيلي“فلسطيني على األقل أصابهم االحتالل      
 ألفاً في معـسكرات االعتقـال       ٢٥ ألف فلسطيني، ووضع     ١٢ وحدها قتل    ٤٨وفي حرب عام    . واعتقلوا

 متطوع، كما يـذكر اللـواء       ٢٠٠ فرداً من بينهم     ١١٩١مجموع المصريين الذين قتلوا في تلك الحرب        (
 ألف  ١١” االسرائيلية“أما في الوقت الراهن ففي السجون       ) ٤٨دكتور إبراهيم شكيب في كتابه عن حرب        

من الشبان الفلسطينيين في الـضفة وغـزة تعرضـوا    % ٤٠إلى أن” االسرائيلية“معتقل، وتشير البيانات  
  .لالعتقال

، ألنهم بالنـسبة    ”اإلسرائيلية“لذين طالتهم آلة الحرب والقمع      وال ينبغي االستهانة برقم المليون فلسطيني ا      
  . مليون أمريكي٣٠ ماليين مصري أو ٧لعدد السكان، يعادلون 

)٢(  
األولـى كـان    . خالل القرن المنصرم تعرض الفلسطينيون لثاني أكبر عملية إبادة في التاريخ اإلنـساني            

، التي تشير المراجع التاريخية إلى أن عـددهم فـي           ضحيتها األمم والشعوب الهندية في القارة األمريكية      
 مليون نسمة، لم يبق منهم في بداية القرن العشرين سوى ربع مليون             ١١٢بداية القرن السادس عشر كان      

وخالل القرون األربعة استطاع المهاجرون البيض القادمون من انجلترا واسـتوطنوا تلـك الـبالد               . فقط
وقاموا ألول مرة في التاريخ باستبدال شعب بشعب آخر، وإحالل          .  وأمة  شعب وقبيلة  ٤٠٠الشاسعة إبادة   

ثقافة محل ثقافة أخرى، على النحو الذي يسجله مفصالً وموثقاً كتاب الباحث الفلسطيني منيـر العكـش                 
  .”أمريكا واإلبادات الجماعية“

فية تنفيذ تلك الجريمـة     المثير والمدهش في الكتاب ليس فقط أنه حافل بالشهادات المروعة التي تروي كي            
علـى أرض   ” إسرائيل“ولكن أن الصورة التي رسمها تبدو وكأنها األصل والنموذج الذي طبقته            . البشعة
  .فلسطين

لقد كانت القارة األمريكية بالنسبة للمهاجرين اإلنجليز هي أرض الميعاد، وهو نفس مـا تـذرعت بـه                  
 كانـت   - حتى ان العبرية والالتينية وليس االنجليزية        ومن البداية اعتبروا أنفسهم عبرانيين،    . ”إسرائيل“
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وشريعة موسى كانت القانون الـذي أرادوا       . ١٩٣٦لغة التعليم في جامعة هارفرد عند تأسيسها في عام          
كما ان العبرية كانت اللغة الرسمية ألبناء المستوطنات الثالث عشرة التي أقامها الغـزاة البـيض                . تبنيه

هؤالء المستوطنون هم نواة جيش اإلبادة الذي لم يتوقف عن استئصال أصحاب            و. على ساحل األطلنطي  
األرض بكل الوسائل التي طبقت الحقاً على أرض فلسطين، من القتل والطرد والحصار والتجويع، إلـى                

يذكر المؤلف أنه في إحدى الغارات أتلف       . (تسميم المياه والماشية وتدمير الزراعات واحراق المحاصيل      
  ). إنسان لمدة سنة كاملة٤٠٠٠طنون اإلنجليز كمية من الذرة كافية إلطعام المستو

 اتفاقية كانت الكمـائن التـي       ١٢٠التي بلغ عددها    ” اتفاقيات السالم “من مفارقات األقدار وسخرياتها أن      
ـ . نصبها المستوطنون اإلنجليز لتخدير الشعوب والقبائل الهندية قبل االنقضاض عليها واستئصالها           غ وتبل

تلك المفارقات ذروتها حين نعرف أن ما تبقى اآلن من تلك االمم الهندية العظيمة لم يزد على كيان يقول                   
للقبائل المعترف بها، وهو يحمل اسم مكتـب الـشؤون الهنديـة،            (!) ” الممثل الشرعي “األمريكيون إنه   

 فـرع تـابع لـوزارة الداخليـة     ويفاجئنا بأن تلك السلطة. ويعتبره المؤلف أشبه بالسلطة الوطنية الهندية 
  .األمريكية

هذا التشابه المذهل بين التجربتين الهندية والفلسطينية حاضر في وعي النشطاء من ساللة الشعوب التـي                
. أبيدت، وال يفعلون اآلن أكثر من البكاء على االطالل ومحاولة تجميع ما تبقى من ثقافتهم التي أبيـدت                 

إن تاريخنـا مكتـوب     : مايكل هولي ايجل من بقايا شعب سو، قولـه        وقد نقل المؤلف عن أحدهم واسمه       
) ألن(وما تعرضنا له هو واحدة من اإلبادات الكثيرة التـي سـيواجهها الفلـسطينيون               .. بالحبر األبيض 

  .جالدنا المقدس واحد
)٣(  

ك أن الـشعوب    ذل. هذا االستنتاج ليس دقيقاً فالمقدمات إذا ما تشابهت او تطابقت، إال أن المآالت اختلفت             
الهندية انكسرت وتحولت إلى أثر بعد عين، في حين أن الشعب الفلسطيني ال يـزال يدهـشنا بـصموده                   

وهو ” شعب الجبارين “ومن ثم استحق أن يطلق عليه       . ومقاومته وإصراره على رفض االنكسار والتسليم     
  .الوصف الذي لم يكف أبو عمار عن ترديده بين الحين واآلخر

نا لصمود ونضال الشعب الفلسطيني أن معركته اعقد واكثر شراسة من معركـة الهنـود               يزيد من تقدير  
امـا  . على األقل فالهنود كانوا يواجهون قوة محلية تمثلت في ميليشيات المـستوطنين اإلنجليـز             . الحمر

وى محلية  قوى دولية نافذة وإقليمية متواطئة، وق     ” إسرائيل“الفلسطينيون فإبادتهم وإذاللهم اشتركت فيه مع       
إن شئت فقل إن الهنود واجهوا بصدورهم العارية عدواً واحـداً علـى جبهـة واحـدة، أمـا                   . مهزومة

الفلسطينيون فإنهم ما برحوا يتلقون السهام في صدورهم وظهورهم، وكتب عليهم أن يواجهـوا التحـدي                
  .لصمودعلى جبهات متعددة، في حين انحازت أغلبيتهم إلى المقاومة واعتصمت جماهيرهم با

طوال مراحل نضالهم ظلت فصائل المقاومة متمسكة بحق العودة وتحرير أرضهم من االحتالل وإقامـة               
 والتـي انحـاز     ١٩٦٩وهي العناوين التي رفعها ياسر عرفات عام ،       . دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس   

عها كتائب المقاومـة    وهي ذاتها العناوين التي استمرت في رف      . إليها في مفاوضته، وبسببها حوصر وقتل     
األخرى وفي مقدمتها حماس والجهاد وكتائب الناصر صالح الدين، وبسببها حوصرت غزة وتتواصـل              

  .عمليات القتل والتصفية فيها يوماً بعد يوم
)٤(  

هذا السجل المشرف الذي تمتلئ صفحاته بآيات التضحية والفداء وباإلصرار الخرافـي علـى المقاومـة         
فقـد اسـتنكر هـؤالء      . رة البعض في مصر في أعقاب ما جرى على الحـدود          والصمود، سقط من ذاك   

االنفجار الشعبي الذي عبر عنه الصامدون الصابرون في غـزة بعبـورهم للحـدود ومحاولـة تـوفير                  
احتياجاتهم الحياتية من سيناء، اعتبره أولئك البعض غزواً ومؤامرة وتهديداً ألمن مصر وتعطيالً للتنمية              

وإلى جانب التنديد والتحريض والتخويف ذهب      .  بالمصير المصري من قبل قيادات حماس      فيها، وتالعباً 
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آخرون إلى حد إهانة الفلسطينيين وتجريحهم، حين وصفوهم بأنهم معتدون ومتسللون أضمروا الخراب،             
وهذا الكالم ورد في تعليقات كتّاب كبار، وردده بعض الصغار،          . وأنهم بالء كتب على مصر أن تتحمله      

وهو ما يـستوجب اعتـذاراً      . األمر الذي بدا جارحاً لكرامة الفلسطينيين ومسيئاً إلى نضالهم وصمودهم         
علنياً يزيل أثر اإلهانة من ناحية، ويمسح عن وجه مصر األوحال والتشوهات التي لحقت به من جـراء                  

  .اطالق ذلك الكالم من ناحية أخرى
الموقف المندد بالفلسطينيين ونضالهم، هي ذاتها التي دأبـت         ما يثير االنتباه أن األصوات التي تبنت ذلك         

وهي ذاتها التـي تبنـت دعـوات        . على االزدراء بمقومات االنتماء المصري بشقيه العربي واإلسالمي       
هي أصوات معسكر الهزيمة الذي فقد الثقة في نفسه وأمته،          . االستسالم واالستتباع واالنكفاء على الذات    

ه، لذلك لعلى ال أبالغ إذ قلت إن هؤالء ال يكرهون الفلـسطينيين وحـدهم ولكـنهم                 وتنكر لتاريخه وهويت  
  .يكرهون جلودهم وأمتهم كلها

لقد قال نابليون ذات مرة إن األمة التي ال تحترم تاريخها سوف تتعلم عاجال أو آجالً كيف تحترم تـاريخ           
لذا . ذه االجواء ال يبدو أمراً مستغرباً     أو األمريكي في ه   ” اإلسرائيلي“لذلك فإن ظهور اللوبي     . أمة أخرى 
  .لزم التنويه

  ٤/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  الضرر العربي اكبر في غزة .٩٢

  عبد الباري عطوان
انسحبت القوات االسرائيلية من قطاع غزة بعد خمسة ايام من احتالل جزء من بلدة جباليا، مخلفـة مئـة           

  .، ومنازل مهدمة فوق رؤوس اصحابهاوعشرين شهيدا، ومستشفيات مليئة بمئات الجرحي
 هذه االيام الخمسة ونتائجها الدموية من منظور الربح والخسارة، يمكن القول ان حكومـة               ىاذا نظرنا ال  

اولمرت تكبدت خسائر سياسية كارثية، دون ان تحقق اي مكاسب عسكرية رغم الفـارق الكبيـر فـي                  
  .موازين القوي علي االرض

ان تحتفل حركة حماس وفصائل المقاومة االخري المتحالفة معهـا باالنـسحاب            ومن هنا لم يكن مفاجئا      
االسرائيلي وتعتبره انتصارا تاريخيا، فقد استطاعت ان توظف هذا العدوان الدموي االسرائيلي بشكل جيد              

 حالهـا، بـل     ىلمصلحتها، ونهج المقاومة الذي تتبعه، فبناها التحتية، السياسية والعسكرية، ما زالت عل           
  .ازدادت خبرة، واكتسبت مصداقية اكبر في الشارعين العربي واالسالمي، ناهيك عن الشارع الفلسطيني

ومكاسب حماس السياسية والعسكرية هي خسائر فادحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وسلطته في رام              
غزة، ونسفت ما   اهللا، وال نبالغ اذا قلنا ان حكومة اولمرت وجهت ضربة قاضية له بهجومها علي قطاع                

  .بقي له، ولنهجه التفاوضي، من مصداقية في اوساط مؤيديه وهم قلة تتناقص اعدادها بشكل متسارع
وال نعرف ما اذا كان اولمرت قد تقصد اضعاف شريكه عباس، ولكن من الواضح انه يريد الهروب من                  

 للطرف الفلسطيني مثلما جرت     العملية التفاوضية وتبعاتها، بعد ان عجز تماما عن تحميل مسؤولية فشلها          
العادة، ونجزم بانه كان االكثر سعادة بقرار الرئيس عباس، الذي اتخذه مكرها، بتجميد كل المفاوضـات                
واالتصاالت مع الطرف االسرائيلي احتجاجا علي مجازر غزة، وقبـل يـومين مـن وصـول الـسيدة                  

  .كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية االمريكية
عملية التفاوضية مع سلطة رام اهللا يعني مواجهـة اسـتحقاقات كبيـرة، مثـل تجميـد                 االستمرار في ال  

االستيطان، وتفكيك ما يسمي بالمستوطنات غير الشرعية ، وازالة اكثر من ستمئة حاجز عسكري فـي                
الضفة الغربية، وفك الخناق عن االقتصاد الفلسطيني، ومن ثم الدخول في بحث قضايا الوضع النهـائي                

دس والمستوطنات والحدود والالجئين، وهي استحقاقات يبدو ان اولمرت اضعف من مواجهتهـا،             مثل الق 
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والتجاوب مع اي منها، بسبب هشاشة التحالف الذي تقوم عليه حكومته، ولهذا قرر الهروب الي قطـاع                 
  .غزة، باعتباره اسهل المخارج، واقلها كلفة بالنسبة اليه، او هكذا يعتقد

 هذه ربما باتت اآلن اكثر الحاحا بعد الفشل االسرائيلي في قطـاع غـزة والنتـائج                 استحقاقات التفاوض 
الكارثية التي ترتبت عليه، فاولمرت دمر الطرف الفلسطيني االكثر اعتداال فـي المنظـورين العربـي                
واالمريكي، وعزز الطرف االكثر تشددا الذي يعكف تحالف دول االعتدال العربية، الي جانـب امريكـا                

وبا، علي حصاره واضعافه، وعزز من مصداقية التيار المتنامي غربيا واسرائيليا للتفـاوض مـع               واور
حركة حماس من اجل التوصل الي هدنة ما توقف عملية اطالق الـصواريخ بعـد ان فـشلت الحلـول                    

  .العسكرية الدموية في انجاز هذه المهمة
ي لبنان قبل عامين، وكررها بحذافيرها في غزة        اولمرت المرتبك والمأزوم لم يتعلم من تجربته الكارثية ف        

رغم الفوارق الكبيرة، وربما يكون قد نجا من السقوط في المرة االولي ولكن قد ال يكون الحال كذلك في                   
المرة الثانية، خاصة اذا ما قرر استئناف التوغالت وعمليات القتل ضد المدنيين لتعويض اخفاقات حرب               

  .االيام الخمسة االخيرة
  :كن ايجاز نتائج مغامرة اولمرت وشريكه ايهود باراك الدموية في قطاع غزة في النقاط التاليةيم
الحق باراك اضرارا كبيرة ربما يصعب اصالحها، بصورة اسرائيل في العـالم الغربـي مـصدر                : اوال

فاق علـي   دعمها الحقيقي، فرغم محاوالت التعتيم االعالمية علي حجم المجازر وضحاياها، فان العالم ا            
  .صور الشهداء االطفال والرضع

وجه أولمرت صفعة مذلة للنظام العربي الرسمي، والمعتدل منه علي وجه الخصوص، فقد باتـت               : ثانيا
هيبة الحكام العرب في الحضيض، واصبحت مسبتهم علي كل لسان، وهؤالء من المفترض ان يكونـوا                

  .ران و حزب اهللا حلفاء بالده في الحرب المقبلة وشبه الحتمية ضد اي
انهارت الجهود االمريكية الرامية الي تخريب القمة العربية العادية اواخر هذا الشهر في دمـشق،               : ثالثا

فالهجوم . لتعزيز حصار سورية عربيا، وللضغط عليها من اجل تسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للبنان             
رفين السعودي والمصري المعارضين    علي غزة كسر هذا الحصار، وعزز الموقف السوري، واظهر الط         

  .للقمة في وضع صعب امام الرأي العام العربي
الهجوم علي غزة اعاد احياء الرأي العام العربي بقوة، ولو استمر لبضعة ايام اخـري لـشاهدنا                 : رابعا

انفجارات شعبية في اكثر من عاصمة عربية، خاصة في القاهرة وعمان، حيث االحباط وصل ذروته من                
 ارتفاع اسعار السلع بشكل خيالي من جراء زيادة اسعار النفط ورفع الدعم الحكـومي وانخفـاض                 جراء

فالمواطن المصري بات يستشهد في طوابير الخبز، واالردني يموت         . قيمة الدوالر، وزيادة نسب التضخم    
  .بردا من جراء ارتفاع اسعار السوالر واالمثلة عديدة

 االرض بين ابناء الضفة والقطاع، بين ابناء فتح و حماس ، وشاهدنا             الوحدة الوطنية تحققت علي   : خامسا
المئات من موظفي السلطة في قطاع غزة، خاصة في ميداني الطب واالسعاف، يتحدون قـرار حكومـة                 
فياض وينزلون الي المستشفيات واماكن العمل إلظهار وطنيتهم واالنضمام الـي المقـاومين للعـدوان               

  .االسرائيلي
ح العدوان االسرائيلي علي غزة االعالم الرسمي العربي، واظهره بمظهر المتواطئ، وهـو             فض: سادسا

اعالم ممول في معظمه من حلفاء واشنطن في لبنان والخليج ومصر، فقد مارس هذا االعالم في معظمه                 
 اهللا  عمليات تضليل وتعتيم غبية علي االحداث في قطاع غزة، ولم يكن اعالم السلطة الفلسطينية في رام               

افضل حاال، فقد كانت قناة عباس الفضائية اكثر سوءا من القنوات االسرائيلية في التغطية، ولكنها عادت                
وحاولت تجميل وجهها العكر ببعض البرامج الساذجة التي تظهر تعاطفا مصطنعا مع شهداء المجـازر                

  .االسرائيلية
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مل حركة حماس وصواريخها مـسؤولية      ارتكب وزير االعالم الفلسطيني خطيئة كبري عندما ح       : سابعا
العدوان علي قطاع غزة، ناسيا ان جميع االذرع العسكرية للمقاومة تطلق هذه الصواريخ وليس كتائـب                
القسام فقط، وان التوغالت واالغتياالت االسرائيلية لم تتوقف في الضفة الغربية، وضد ابناء حركة فـتح                

وعندما حاول الوزير ترقيع تصريحاته واالدعاء انها       . حزب السلطة رغم عدم انطالق اي صواريخ منها       
انتزعت من سياقها، كان الضرر قد تحقق فعال، فالصورة ال تكذب، والعالم بأسره شاهد الرجل يتحـدث                 

  .ويقول ما قاله عبر شاشات التلفزة
كل الذين  اسرائيل تصدر ازماتها الي حلفائها، واالمريكان منهم علي وجه الخصوص، وتقدم هدية دسمة ل             

يحملونها مسؤولية اتساع دائرة العنف واالرهاب وعدم االستقرار في العالم بسبب مجازرها بحق الشعب              
الفلسطيني، وليس الموقف االمريكي المخجل المعرقل لقرار في مجلس االمن يدين عدوانها علي قطـاع               

  .غزة اال دليال اضافيا في هذا الخصوص
 المتحدة ومجلس امنها، ونسفت مؤتمر انابوليس للسالم فـوق رؤوس           لقد دمرت اسرائيل مصداقية االمم    

المشاركين فيه، وجعلت اقوال الرئيس بوش حول اقامة دولة فلسطينية قبل نهاية هذا العام نكتة سمجة ال                 
  .تضحك احدا

اللحم الفلسطيني الطري انتصر علي المخرز االسرائيلي، وأثبت الفلـسطينيون بـصمودهم، وادارتهـم              
  .مة انهم المنتصرون فعال، وان دماء شهدائهم لم تذهب سديلألز

صحيح ان الفلسطينيين تورطوا في صراع مع عدو شرس دموي مدعوم مـن العـالم الغربـي بأسـره                   
ولكـن الـصحيح    ) اي الغرب وامريكا خاصة   (والصهيونية العالمية في معظمها المسيطرة علي مقدراته        

  .شعب العنيد الشرس ربما تكون اكبر بكثير، واأليام بينناايضا ان ورطة يهود اسرائيل مع هذا ال
  ٤/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مزالق في كل طريق··· غزة  .٩٣

  هيلين كوبر
على قطاع غزة منذ ثمانية شهور، اعتمـدت اإلدارة         " حماس"منذ أن سيطرت حركة المقاومة اإلسالمية       

األكثر " محمود عباس " الرئيس الفلسطيني    األميركية على خطة للسالم في الشرق األوسط، تقوم على دعم         
اعتداال، على أمل أن يتمكن الرجل من تجميع الفلسطينيين خلفه باعتباره الرجل القادر على تحقيق حلـم                 

إلى منظمة عديمة األهمية، غير أن الضغط اإلسرائيلي العسكري واالقتـصادي           " حماس"الدولة، وتحويل   
سطينية التي تهدد المدن اإلسرائيلية الجنوبية، أديا إلى خلق حالـة  على قطاع غزة، ونيران الصواريخ الفل   

من الفوضى العارمة، التي دفعت األمور في القطاع إلى ذروة التوتر هذا األسبوع، وألقـت فـي نفـس                   
الوقت الضوء على عقبة جوهرية ستظل تعترض تنفيذ تلك الخطة، وهي أنه طالما ظلت حماس مسيطرة                

  .تظل قادرة على تعطيل المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين المعتدلين في أي وقتعلى القطاع، فإنها س
إلى المنطقة أمس االثنين، فإنه وكمـا كـان         " كوندوليزا رايس "عندما وصلت وزيرة الخارجية األميركية      

س متوقعا لم تجد أمامها سوى عدد محدود من الخيارات، التي يمكن أن تساعدها على تحقيق هدف الرئي                
المعلن في تحقيق السالم بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة، التي ستنشأ في الضفة الغربيـة               " بوش"

ومن نواح عديدة، فإن األزمة األخيـرة التـي هاجمـت فيهـا             . وقطاع غزة " عباس"حيث مقر الرئيس    
 بعد أن أصابت صواريخ     الطائرات والقوات اإلسرائيلية المواقع الفلسطينية الواقعة في شمال قطاع غزة،         

مطلقة من القطاع مدينة عسقالن اإلسرائيلية الجنوبية تشبه حرب لبنان التي دارت في شهر يوليـو مـن                  
 فعلى سبيل المثال يتعرض اإلسرائيليون في الوقت الراهن إلى نقد شبيه بالنقد الذي وجه إلـيهم                 ٢٠٠٦،

لفعل الذي تعرضوا له، وأنه أسفر عـن قتـل          خالل حرب لبنان، وهو أن رد فعلهم لم يكن متناسبا مع ا           
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مدنيين كثيرين كان من بينهم أطفال، ومثلما واجهت إسرائيل خيارات صعبة بشأن لبنان، فإن الواليـات                
  .المتحدة تجد نفسها اليوم في مواجهة عدد من الخيارات المحدودة المتناقصة على الدوام

أن تشجع إسرائيل على تكثيف ضـرباتها العـسكرية         " رايس"ومن بين تلك الخيارات، أنه يمكن لآلنسة        
الموجهة لحماس، على أمل تدمير قيادتها في غزة، ويشار إلى أن إسرائيل قد جربت هذا الخيار بالفعـل                  

فهـو تـشجيع    " رايـس "اللبناني وفشلت في تدميره، أما الخيار اآلخر المتاح أمام السيدة           " حزب اهللا "مع  
 النار مع حماس، مشوب ببعض المصاعب، منها أن مثل هذا الخيـار             إسرائيل على ترتيب وقف إلطالق    

، وهي منظمـة تعتبرهـا الواليـات المتحـدة         "حماس"أو اإلجراء سوف يضفي المزيد من الشعبية على         
السفير األميركي األسـبق لـدى      -" مارتن إنديك "وإسرائيل منظمة إرهابية، يشار في هذا السياق إلى أن          

إطالق النار هذا سوف يظهر حماس كما لو كانت هي الكيان الذي يجب علـى               إن وقف   :  قال -إسرائيل
  .إسرائيل والغرب التفاوض معه

الصواريخ التي تطلقها حماس على المدن اإلسرائيلية الجنوبية أظهرت قدرتها على تهديد محادثات السالم              
ه غير قادر علـى فعـل       ويجعل" عباس"من خالل استفزاز إسرائيل، ودفعها التخاذ رد فعل قوي، يحرج           

" عبـاس "شيء، وهو ما حدث بالفعل عقب الهجمات اإلسرائيلية األخيرة العنيفة على غزة، التي أحرجت               
  .ودفعته إلعالن أنه سيعلق محادثات السالم مع إسرائيل احتجاجا على تلك الهجمات

مع إسرائيل هي البضاعة    نفسه محدودة للغاية، فالمفاوضات     " عباس"يشار إلى أن الخيارات المتاحة أمام       
الرائجة التي يستخدمها في دعم ادعائه بأنه الرجل الوحيد القادر على أن يجلب للفلسطينيين صـفقة مـع                  

في الشرق األوسط كان سيئا للغايـة  " رايس"أن أداء " بوش"وقد أقر مسؤول كبير في إدارة   . اإلسرائيليين
ارة األميركية في المنطقة حتى اآلن مشابه الى حد كبيـر           في الفترة األخيرة، وأن الموقف الذي تتبناه اإلد       

للموقف الذي اتخذته خالل الحرب اللبنانية، وهو تأييد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما يتضح                 
إن الواليات المتحـدة    :  الذي قال  -المتحدث باسم البيت األبيض   -" جوردون ديه جون درو   "من تصريح   

نف، ولكل أنواع اإلرهاب الموجهة ضد مدنيين، بيد أنه كـان حريـصا علـى             ترغب في رؤية نهاية للع    
التأكيد أن هناك فرقا بين حق الدفاع عن النفس، وبين الهجمات الصاروخية ضد أهداف مدنيـة، وكمـا                  

في مقابل  " عباس"تحاول مساندة الزعيم المعتدل، وهو في هذه المرة         " رايس"حدث في لبنان، فإن السيدة      
في لبنان، ولكنها تجد نفسها أيضا عاجزة عن إيقاف صواريخ حماس التي تطلق في اتجاه               " نيورةفؤاد الس "

على المـدن اإلسـرائيلية     " حزب اهللا "المدن اإلسرائيلية الجنوبية كما فشلت من قبل في إيقاف صواريخ           
ا لنفس اآلراء   نجد هناك ترديد  . الشمالية، لسبب بسيط وهو أن الواليات المتحدة ترفض الحديث مع حماس          

عن مسؤوليتها عن شن الهجـوم االنتحـاري     " حماس"داخل إسرائيل وعلى لسان خبرائها؛ فعندما أعلنت        
 -كان األول من نوعه الذي يقع خالل ما يزيد عن عـام           -الواقعة في صحراء النقب     " دايمونا"ضد مدينة   

إن المقصود من ذلك الهجوم  :  قال "شلومو بروم "فإن جنراال متقاعدا في معهد دراسات الدفاع الوطني هو          
إرسال رسالة واضحة للسيد عباس وإسرائيل والواليات المتحدة لن يكون هناك تطبيـع للحيـاة دون   "هو  

عن الحوار مع حماس، على الـرغم مـن حقيقـة أن الواليـات المتحـدة         " بروم"، ويدافع السيد    "حماس
ن المنظمة تخليها عن خيار العنـف، وتعتـرف   وإسرائيل قد رفضتا التعامل مع زعماء حماس، ما لم تعل    

  .بحق إسرائيل في الوجود
 من  -الذي يتخذ من واشنطن مقرا له     " المركز الفلسطيني "زميل األبحاث في    -" علي أبونعمة "يسخر السيد   

إنكم ال تستطيعون الحديث معهم،     : "االستراتيجية األميركية القائمة على تجاهل حماس مخاطبا األميركيين       
ستطيعون التعامل معهم، وتكتفون بإغالق آذانكم وأعينكم، وتتظاهرون بكـل بـساطة أنهـم غيـر                وال ت 

  ".موجودين
  ٤/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
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