
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماسحكم إدارة بوش سعت بالتعاون مع دحالن إلسقاط : "فانيتي فير"نشرته مجلة تقرير 
  "القسام"موسى وقف إطالق عمرو مشعل رفض اقتراح : مصادر دبلوماسية عربية

  مع االحتالل" حماس"ال تتركوا عواطفكم تدفعكم للتورط في معركة : بغزة" فتح"حالن لقادة د
  ٢٠٠٨ فلسطينيا منذ مطلع ٢٣٤ قتل يسرائيلاإلالجيش : ونرواتقرير لأل

   والجوالنية على جبهتي الجنوبإسرائيلأنباء عن استعدادات 
  "عبثية"شيخ األزهر يشيد بحكمة وشجاعة عباس ويؤكد على أن صواريخ المقاومة 

  تعليمات أمنية بمنع فتح غرف العمليات للجرحى الفلسطينيين

مسؤولية"حماس"رايس تحّمل   
التــصعيد وتطالــب بمعــاودة 

  حفظالتفاوض وعباس يت
  

 ٤ص ... 

 ٥/٣/٢٠٠٨١٠٠٩ربعاءاأل

 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٠٩:         العدد                  ٥/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥  التزاماتها في خارطة الطريق إسرائيلقريع يشدد على تنفيذ  .٢
 ٦  بالتعامل معهم بعقلية أمنيةها تهموتالحكومة المقالة تدرس وقف إرسال الجرحى إلى مصر  .٣
 ٦  تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطينيمنظمة التحرير  .٤
 ٧   الحترام حقوق اإلنسان"إسرائيل" يطالب أوروبا بالضغط على لعجرميأشرف ا .٥
 ٧   الفلسطينيشعبال عن جرائمها بحق "إسرائيل"السفير منصور يطالب بمساءلة  .٦
 ٧  وزارة شؤون المرأة تطالب بان كي مون بعدم مساواة القاتل مع الضحية .٧
 ٨    مليون يورو٥٠توقيع اتفاقية تعاون بين السلطة وبلجيكا بقيمة  .٨
 ٨   فتح على خلفية سياسيةحركة ال اعتقاالت في صفوف : الداخلية المقالة .٩
 ٨  طين من التغطية بغزة تكريس لالنفصالمنع حماس لمراسلي تلفزيون فلس: أبو سمية .١٠
 ٨  تخفيف معاناة فلسطينيي لبنان بداية الطريق لحل أزمة المخيمات :رفض التوطين يزكي .١١
    

    :المقاومة
 ٨   "القسام"موسى وقف إطالق عمرو مشعل رفض اقتراح : مصادر دبلوماسية عربية .١٢
 ٩  تُعّد شهادة براءة للحركة" حماس" على االنقالبالكشف عن خطة : أبو زهري .١٣
 ٩  "حماس" عن تآمره مع واشنطن إلطاحة "فانيتي فاير" مجلة قريبون من دحالن ينفون تقرير .١٤
 ٩  مع االحتالل" حماس"ال تتركوا عواطفكم تدفعكم للتورط في معركة :  بغزة"فتح"حالن لقادة د .١٥
١٠  الرقابة العسكرية سمحت بنشر نبأ انفجار غراد بالقرب من بيت ديختر .١٦
١٠   الفصائل الفلسطينية تعد موقف رايس مشاركة في العدوان على غزة .١٧
١١  االستفادة منها لقيام الدولة الفلسطينيين ىغير سلبية ويجب علزيارة رايس : نائب فتحاوي .١٨
١١  فتح بريئة من خطة اإلطاحة بحماسو..  حالياًالعودة إلى المفاوضات غير مقبول: أبو النجا .١٩
١١  "حماس"و" فتح"اً لحل الخالفات بين ي يقترح مشروعاً سياسالندح .٢٠
١٢   االحتالل أنهى المرحلة األولى ولم ينه العدوان: ملّوحعبد الرحيم  .٢١
١٢    في وسط قطاع غزة"سرايا القدس"حد قادة تغتال أ" إسرائيل" .٢٢
١٢ وفصائل أخرى إلنهاء األزمة الداخلية" حماس"و" فتح"البدء قريباً بلقاءات مع ": الديمقراطية" .٢٣
١٢ السادس خالل آبالمؤتمر ترجيح عقد " فتح"مصادر في  .٢٤
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١٣  ويهدد بالضربة المقبلة..  وقف نار بال اتفاقباراك يقترح على حماس .٢٥
١٣  ليفني أحيانا يصاب خالل القتال مدنيون لكن هذا ليس هدفنا .٢٦
١٣  سأعود لغرفة التفاوض حال تلقي اتصال من قريع: ليفني .٢٧
١٤  مرت باغتيال الياسين والرنتيسيأنا من أ: موفاز .٢٨
١٤   توزيع األراضي ليس على حساب اليهود : أولمرت يؤيد دمج الدروز حكومياً .٢٩
١٤   االحتالل غير جاهز الجتياح غزة .٣٠
١٥  عبوات ناسفةوبيع نيع ي سابق يقوم بتصإسرائيلاعتقال ضابط  .٣١
    
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٠٩:         العدد                  ٥/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

    :األرض، الشعب
١٥  ٢٠٠٨ فلسطينيا منذ مطلع ٢٣٤ي قتل سرائيلالجيش اإل: ونرواتقرير لأل .٣٢
١٥   غزةعلىاآلالف يشاركون في مظاهرة أم الفحم للتنديد بالعدوان  .٣٣
١٥  مفتي القدس والمطران عطا اهللا حنا يتبرعان بالدم ألهل غزة .٣٤
١٦  سكانلحملة إغاثة لتقوم بالجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة  .٣٥
١٦   ينصرون نظراءهم في غزة الفلسطينية في لبنانطفال المخّيماتأ .٣٦
١٦  ية للفلسطينيين تشهد خطا تصاعدياسرائيلاالعتقاالت اإل  يؤكد أنفروانة .٣٧
١٦  الماضيخالل شباط فلسطينيا  مواطناً ٧٢٣اعتقال :  لجمعية حسامتقرير .٣٨
١٧  الفلسطينيين أدوية قاتلة لألسرى االحتالل يقدم: نادي األسير .٣٩
١٧  ية إلبطال قانون يمس حقوق المعتقلينسرائيلالتماس قضائي للعليا اإل .٤٠
١٧   من االستمرار بتبليط ساحاتهاألقصىشرطة االحتالل تمنع العاملين في المسجد  .٤١
١٧  في يافااحة مسجد حسن بيك أعمال تخريبية في س .٤٢
١٨   الفلسطينيةإطالق الحملة األهلية إلحياء ذكرى النكبة .٤٣
   

   :اقتصاد
١٨  شباط مليون دوالر خالل ٥غزة تفوق  االحتالل على تاعتداءا خسائر :يوسف المنسي .٤٤
 ١٨   القدس فيالمشاريع الصغيرة  توقع اتفاقية لدعم صندوق الفلسطينيةسة الرئاسةمؤس .٤٥
 ١٨  المعرض التجاري الفلسطيني يفتتح غداً في لندن .٤٦
   

   : األردن
١٨ تحقيق السالم يتطلب االحتكام لطاولة المفاوضات: عبد اهللا الثاني .٤٧
١٩   القوة بحق المدنيين لن يضمن أمنها"إسرائيل"استخدام : األردنيالعاهل  .٤٨
١٩  تضامنا مع غزةوإداناتاعتصامات  .٤٩
١٩  فلسطينإلغاثةجسر الملك حسين بوابة العالم : العقيد الوشاح .٥٠
١٩  وتطالب عباس بوقف المفاوضات العبثيةرابطة الكتاب تطالب بدعم األهل في الضفة وغزة .٥١
   

   :لبنان
٢٠  ية على جبهتي الجنوب والجوالنإسرائيلأنباء عن استعدادات  .٥٢
٢٠   العربي الرسمي السائر مع المشروع األميركيمواقف لبنانية تدين الصمت  .٥٣
٢٠   نقابة المحامين في لبنان يتضامنون مع غزة .٥٤
٢٠    بمذابح جديدة"إسرائيل"الواقع العربي المتواطئ قد يغري : فضل اهللا .٥٥
   

   :عربي، إسالمي
٢١   "عبثية"شيخ األزهر يشيد بحكمة وشجاعة عباس ويؤكد على أن صواريخ المقاومة  .٥٦
٢١  تعليمات أمنية بمنع فتح غرف العمليات للجرحى الفلسطينيين .٥٧
٢١   بعدم استخدام القوة المفرطة وضرورة توقفها"إسرائيل "نطالب: أبو الغيط .٥٨
٢٢  سياسيون ونقابيون مصريون يطالبون بإنشاء لجان مقاومة شعبية عربية .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٠٩:         العدد                  ٥/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

٢٢  مصر تفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة .٦٠
٢٢  تضامن شعبي في تونس مع غزة .٦١
٢٣  "يةسرائيلاإل"برلمانا تونس وأفغانستان يستنكران االعتداءات  .٦٢
٢٣  خاطئ هو قرار إسرائيلإعالن السلطة الفلسطينية تعليق المفاوضات مع : فتحي سرور .٦٣
٢٣  مصر تستطيع الدفاع عن أمنها دون تعديل في كامب ديفيد: الشريفصفوت  .٦٤
٢٣  أردوغان يستنكر االعتداءات الوحشية على قطاع غّزة .٦٥
٢٤  حزب موريتاني يطالب بتحقيق حول خلية تجسس صهيونية في نواكشوط .٦٦
٢٤  باليا لفلسطيني جإغاثةجمعية الرحمة العالمية الكويتية تسير قوافل  .٦٧
٢٤  الجهاد واجب على المسلمين لنصرة الشعب الفلسطيني:  في الكويتالتجمع السلفي .٦٨
   

   :دولي
٢٤  قبل نهاية واليتهبوش مازال متفائالً بسالم  .٦٩
٢٥   قف الصواريخ وإعادة فتح المعابرسوالنا يقترح اتفاقاً مع حماس يشمل و .٧٠
٢٥  اوباما يؤيد بوش في رفض التعامل مع حماس .٧١
٢٥   حل الدولتين مات قبل ان يولد: صحيفة بريطانية .٧٢
٢٥   ح الى غزة مليون دوالر لمساعدة مصر على مكافحة تهريب السال١٠٠ .٧٣
٢٦   تحذر من مضاعفات العدوان" أوكسفام" .٧٤
٢٦  الخدمات األساسية في قطاع غزة باتت قريبة من االنهيار: تقرير أممي .٧٥

   
    :تقارير
٢٦  حماسحكم ت بالتعاون مع دحالن إلسقاط إدارة بوش سع: "فانيتي فير"نشرته مجلة تقرير  .٧٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٩  فهمي هويدي... لكي نحول المذبحة من كارثة إلى فرصة .٧٧
٣٢  ياسر الزعاترة... وحكاية انقالب حماس" فانتي فير"مفاجأة  .٧٨
٣٣   حلمي موسى... ات الدور المصري فلسطينياًتعقيد .٧٩
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  مسؤولية التصعيد وتطالب بمعاودة التفاوض وعباس يتحفظ" حماس"رايس تحّمل  .١

محمـد   و جيهان الحسيني ،  الناصرةورام اهللا    و القاهرةنقالً عن مراسليها في      ٥/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
مسؤولية تدهور األوضاع في    " حماس"حملت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس حركة        : يونس
وطالبت الرئيس محمود عباس باستئناف فوري لمفاوضات السالم التي أوقفها إثر العـدوان علـى               . غزة

 إسـرائيل لة بـين    ، داعياً إلى تهدئة متباد    "ما زالت قائمة  "القطاع، لكنه اعتبر أن أسباب تجميد المحادثات        
وقالت رايس خالل مؤتمر صحافي في القاهرة أمس عقب لقائها          . والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية    

الرئيس حسني مبارك ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط ورئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان، إن              
، "ن التابعة للسلطة الفلـسطينية    العمل على استئناف مفاوضات السالم ودعم قوات األم       "هدف زيارتها هو    



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٠٩:         العدد                  ٥/٣/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

ضـرورة وقـف الهجـوم      "وشـددت علـى     ". وسيلتان ضروريتان لمواجهة حماس   "على اعتبار أنهما    
بسبب سقوط أبريـاء    " قلق أميركي "، معربة أيضاً عن     "يينسرائيلبالصواريخ الفلسطينية على المدنيين اإل    

  ".ار حق الدفاع عن النفسجاء في إط"ي سرائيللكنها شددت على أن الهجوم اإل. في غزة
حماس تتحمل مسؤولية ما آلت األوضاع إليه في قطاع غزة، خصوصاً بعد سيطرتها غير              "واعتبرت أن   

  ".المشروعة على المؤسسات الفلسطينية
العودة "وطلبت منه   . وغادرت رايس القاهرة إلى تل أبيب ومنها إلى رام اهللا، حيث التقت الرئيس عباس             

لكن  ،"، وعدم إضاعة الوقت القصير المتبقي على والية الرئيس بوش         إسرائيلضات مع   سريعاً إلى المفاو  
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع الذي شارك في االجتماع قال للصحافيين إن الرئيس عبـاس               

، مـشيراً إلـى التهديـدات       "الظروف التي استوجبت تجميد المفاوضات ما زالت قائمـة        "أبلغ رايس بأن    
  .ية بمزيد من العمليات في غزةسرائيلاإل

ـ   .  ودعا إلى تهدئة متبادلة، ما أكدت رايس أنها تدعمه         إن الرئيس أبلـغ    " الحياة"وقال مسؤول فلسطيني ل
، على أن تتولى مصر     إسرائيلالوزيرة أنه اقترح على مصر القيام بدور وسيط لتحقيق تهدئة متبادلة مع             

وقال عباس في مؤتمر صحافي مـشترك مـع         . طالق الصواريخ وإقناعها بوقف إ  " حماس"االتصال مع   
 ٢٠٠٨أؤكد وجوب تثبيت تهدئة شاملة ومتزامنة في غزة والضفة الغربية كي نحقق هدفنا بجعل               : "رايس

 هجماتها علـى    إسرائيلال بد من أن توقف حماس إطالق الصواريخ، وال بد من أن توقف              . عام السالم 
  ".ر، وتفتح المعابر، ويعيش شعبنا حياة طبيعيةقطاع غزة والضفة، ثم يفك الحصا

نها بحثت  ا  رايس  قالت : كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  
 يـدعمها   أن التي يجب    المفاوضات أهمية" محاور هي    ٣عبر  " أنابوليس إلىطرق العودة   " مازن   أبومع  

 تحرك لمـسار    إلى إضافة،  األمنيةغربية، وتحسين أداء القوات      وتحسن في الضفة ال    األرضتحسين على   
  ". نتطلع الن تكون هناك عملية من اجل دفع خطة خريطة الطريق "وأضافت". خريطة الطريق

قال مسؤولون أمريكيـون إن      :وكاالتونقالً عن ال  رام اهللا،   من   ٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وجاء في   
وتعهـدت رايـس    . ل اجتماعهما في مسألة استئناف المحادثـات      عباس خال الرئيس  رايس ضغطت على    

  .بتقديم المساعدات العاجلة إلى غزة مشيرة إلى أن تقديم هذه المساعدات يأتي بناء على طلب عباس
 واشنطن طلبـت مـن عبـاس مواجهـة          أنوردا على سؤال حول تقارير صحافية أمريكية تحدثت عن          

من الواضح جدا أن حماس تتـسلح ومـن         "قرأ هذه التقارير ولكن     عسكريا، قالت رايس إنها لم ت     " حماس"
وبالتالي فإنه إذا كانت    "وأضافت  . ، حسب تعبيرها  "الواضح جدا أن جزءا من هذا التسليح يأتي من إيران         

حماس تحصل على أسلحة من اإليرانيين وال أحد يساعد على تحسين قدرات القـوات األمنيـة للـسلطة                  
  ".ن هذا ليس وضعا جيداالفلسطينية الشرعية فإ

، إلى أن   عبد الرؤوف أرناؤوط  ،  رام اهللا   نقالً عن مراسلها في      ٥/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية وأشارت 
ية األخيرة التي جرت في قطاع غزة بالقول إن أحدا          سرائيلعباس علق على العملية العسكرية اإل     الرئيس  

ي خالل األيام الماضية مـن عمليـة أودت         ائيلسرال يستطيع تحت أي ذريعة تبرير ما قام به الجيش اإل          "
  ". جريح٣٠٠ طفال، باإلضافة ألكثر من ٢٠ مواطنا من ضمنهم ١٢٠بحياة أكثر من 

 مـصادر    أكـدت  : وليـد عـوض    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/٣/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
 عمليـة   وإطـالق فلـسطينيين    ال ىي عل سرائيل الرئيس عباس طالب رايس بوقف العدوان اإل       أنفلسطينية  

  .سياسية جدية
  
   التزاماتها في خارطة الطريقإسرائيلقريع يشدد على تنفيذ  .٢

حمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني في المفاوضات الثنائيـة مـع الجانـب             أاشترط   :كتب حسام عز الدين   
" ن لـف ودوران   دو"  مما نصت عليه خارطة الطريـق        األولي، وقف االستيطان، وتنفيذ البند      سرائيلاإل
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وقال قريـع عقـب لقائـه        . تم تعليقها من قبل القيادة الفلسطينية      أن عودة المفاوضات بعد     إمكانيةلبحث  
 أنتحت هذه الظروف المفاوضات لن تعطي نتيجة، ونحـن ال نريـد             "،  أمسخافيير سوالنا، في رام اهللا      

 أنوان على الشعب الفلسطيني، ويقرروا       يوقفوا العد  أن) ونيسرائيلاإل(عليهم  "ضاف  أو ".يوجه اللوم علينا  
 للحواجز ووقف االسـتيطان واالعتـداءات       إزالة، من   أنابوليسينفذوا االلتزامات التي اتخذت في مؤتمر       

 أن بأن المفاوضات يجـب       وأوضح ".يون شيئا سرائيللم يعطنا اإل  " وقال قريع    ".واالجتياحات وغير ذلك  
  ".عملية ذات مصداقية"تكون 

 ٥/٣/٢٠٠٨سطينية األيام الفل
  
  بالتعامل معهم بعقلية أمنيةها تهموتالحكومة المقالة تدرس وقف إرسال الجرحى إلى مصر  .٣

اتهمت وزارة الصحة في الحكومـة المقالـة، مـصر           :غزةمن   ٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
عالج، بعقلية أمنيـة    الذين وصلوا المستشفيات المصرية لل    " يةسرائيلاإل"بالتعامل مع ملف جرحى المحرقة      

، إن الوزارة ستدرس تعليق تنسيق إرسال       "الخليج"وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان وصل         . بحتة
االستخفاف بجروح وآالم شعبنا المحاصر وجهاده      "المصابين إلى مصر بغرض العالج، بسبب ما وصفه         

وأشار إلى أن ثالثة من الجرحى الـذين        ". المبارك ويتم التعامل مع هذا الملف اإلنساني بعقلية أمنية بحتة         
حيث كان من المتفق عليـه مـع الـسلطات          "وصلوا إلى مستشفيات مدينة العريش المصرية استشهدوا        

 أكثـر  غيرها من العواصم العربية للحصول على فـرص          أوالمصرية أن يتم نقل الجرحى إلى القاهرة        
يش ذي اإلمكانات المحدودة، غيـر أنـه ولألسـف          تقدما للعالج، وان ال يتم معالجتهم في مستشفى العر        

الشديد جرى حجز معظم المرضى في مستشفى العريش ولم يسمح إال لعدد قليل باستكمال الرحلـة إلـى        
 بعدم فـتح غـرف      أوامرلديهم  "وقال المصدر نقالً عن مصادر طبية في مستشفى العريش بأن           ". القاهرة

ر من الطواقم الطبية المتطوعة المتميزة لعالج المصابين        العمليات ألي إجراء جراحي رغم وصول الكثي      
غير أن هذه الطواقم منعت من ذلك مع اإلشارة إلى انه تم تفتيش المرضى وفحصهم طبيا مـن بعـض                    

رغم تقدير المسؤولين في وزارة الصحة      "الذي أضاف أنه    " حماس"، وفقا لمصدر    "رجال األمن في المعبر   
عدة الجرحى لتلقي العالج إال انه في أعقاب هذه المعاملـة فـإن وزارة              لخطوة فتح المعبر من أجل مسا     

 ".الصحة ستدرس تعليق تنسيق إرسال المصابين إلى مصر
شدد وزير الصحة في    :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في   

تانة العالقات والـروابط المـشتركة بـين        ، في رام اهللا، فتحي أبو مغلي، على م        األعمالحكومة تسيير   
الشعبين الفلسطيني والمصري، وتقدير القيادة الفلسطينية للدعم السياسي والصحي الذي يقدمه المسؤولون            

 مختلفة لمواقع تابعـه  إعالمية مغلي يرد على تصريحات وتقارير أبووكان  . في مصر للشعب الفلسطيني   
 حالة الجرحى وعدم    إهمالالم الشعب الفلسطيني، من خالل      لحماس اتهمت مصر باالستخفاف بجراح وآ     

  .  تقدما من مستشفيات العريشاألكثر مستشفيات القاهرة، إلىنقل كثير منهم 
  
  تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني التحرير منظمة .٤

ولي كافـة،   المجتمـع الـد   التحرير الفلسطينية   طالبت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة         :نابلس
وتـوفير  " يةسرائيلاإل"بالتحرك العاجل إلنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها بحقه آلة الحرب             

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها أمس إن المواطنين الفلسطينيين يتعرضون لخطـر              .الحماية الدولية له  
وحة والتهديدات التي يطلقها زعماء الحـرب       في حربها المفت  " إسرائيل"اإلبادة الجماعية في ظل استمرار      

  .فيها ضد الشعب الفلسطيني
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وناشدت المنظمة المجتمع الدولي، إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة األطفال والشيوخ والنـساء، ومـن               
وحملت الدائرة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما تقوم        " إسرائيل"يمارسون إرهاب الدولة المنظم في      

 .من مجازر بحق اإلنسانية" إسرائيل"به 
  ٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   الحترام حقوق اإلنسان"إسرائيل" يطالب أوروبا بالضغط على أشرف العجرمي .٥

 الفلسطينيين، االتحاد األوروبي    األسرىطالب أشرف العجرمي، وزير شؤون      : نجم  ميشال أبو  - باريس
 لحملها على احترام حقوق اإلنسان في معاملتها للفلسطينيين،         إسرائيلباستخدام الضغوط االقتصادية على     

وحث العجرمي البلدان األوروبية على الربط بين وضع حقوق اإلنـسان فـي             . وخصوصا األسرى منهم  
 مـن جهـة     إسرائيلاألراضي المحتلة وبين تطبيق االتفاقيات االقتصادية المعقودة بين االتحاد من جهة و           

تمييز في التعامل بين وضع حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة والوضع نفـسه             لل" دهشته"أخرى، مبديا   
 علـى   إسرائيل أن يتوقف العالم عن التعامل مع        إلىودعا الوزير الفلسطيني    . في أماكن أخرى من العالم    

  ".دولة فوق القانون"أنها 
العربيـة، عـرض    وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده العجرمي في باريس بدعوة من نادي الـصحافة              

أوضاع السجناء الفلسطينيين المحتجزة غالبيتهم بموجب قانون يعود لمرحلة االنتداب البريطـاني علـى              
  . فلسطين

  ٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   الفلسطينيشعبال عن جرائمها بحق "إسرائيل"السفير منصور يطالب بمساءلة  .٦

 لفلسطين لدى األمم المتحدة في نيويـورك،         بعث السفير رياض منصور، المراقب الدائم      : وفا –نيويورك  
االتحاد ( رسائل متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحدة وإلى رئيس مجلس األمن لهذا الشهر               األولأمس  

وإلى رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ذكر فيها أنه منذ الجلسة الطارئة لمجلس األمن التي               ) الروسي
ي ضد الـسكان    سرائيلإن عدد المواطنين الذين استشهدوا جراء العدوان اإل       عقدت يوم السبت الماضي، ف    

 عن الجرائم الفظيعة واالنتهاكات     إسرائيل مساءلة   ةضروروشدد على    .المدنيين في غزة آخذ في التزايد     
ية سـرائيل وطالب المجتمع الدولي، باتخاذ تدابير فورية لوضع حد لألعمال العـسكرية اإل            .التي ترتكبها 

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لمعالجة هذه األزمة وتوفير           . رام القانون الدولي  واحت
 .  الحماية للسكان المدنيين

 ٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  وزارة شؤون المرأة تطالب بان كي مون بعدم مساواة القاتل مع الضحية .٧

كومة الفلسطينية رحاب شبير األمين العـالم       دعت وكيلة وزارة شؤون المرأة في الح      :  وائل بنات  - غزة
الكف عن ازدواجية تعامل األمم المتحدة مع الشعب الفلـسطيني وعـدم            "لألمم المتحدة بان كي مون إلى       

  ". مساواة القاتل بالضحية
ودعت شبير كافة المؤسسات النسوية في شتى دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المرأة الفلـسطينية                

جميع أساليب الدعم المادي والمعنوي لها، كما دعت جامعة الدول العربية وعلى رأسـها األمـين                وتقديم  
وطالبت شبير منظمة   . العام عمرو موسى إلى أخذ موقف مسؤول حيال ما تتعرض له المرأة الفلسطينية            

 .المؤتمر اإلسالمي بعقد مؤتمر خاص بشأن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من اضطهاد
  ٥/٣/٢٠٠٨ن السعودية الوط
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   مليون يورو ٥٠توقيع اتفاقية تعاون بين السلطة وبلجيكا بقيمة  .٨
 اتفاقية تعاون ثنـائي     أمسوقعت السلطة الفلسطينية والحكومة البلجيكية في رام اهللا         ): أ.ب.د( –رام اهللا   

( ١٣عة ماليين يورو    وتقدم بلجيكا بموجب االتفاقية تس    ). مليون دوالر تقريبا  ( ٧٦ مليون يورو    ٥٠بقيمة  
)  مليـون دوالر   ٦٢حوالي  ( مليون يورو    ٤١للموازنة العامة الفلسطينية فضال عن      ) مليون دوالر تقريبا  

وتأتي  .لتمويل مشاريع خاصة بقطاعات التعليم والصحة والحكم المحلي وتنمية القدرات وصندوق القدس           
 ٨٦باريس للمانحين بتقديم مـساعدات تبلـغ        االتفاقية في إطار تعهدات الحكومة البلجيكية خالل مؤتمر         

  .٢٠١١ و٢٠٠٨للسلطة الفلسطينية بين عامي )  مليون دوالر١٣٠حوالي (مليون يورو 
   ٥/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  فتح على خلفية سياسيةحركة ال اعتقاالت في صفوف : الداخلية المقالة .٩

 ممارسـتها أي اعتقـال فـي        أمسلة  نفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقا      ): أ.ب.د( -غزة  
وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان        .صفوف عناصر حركة فتح على خلفية سياسية في قطاع غزة         

ننفي أي اعتقال سياسي في غزة وندعو قادة فتح إلظهار أسماء األشخاص الذين يدعون اعتقالهم               "صحفي  
وأكد أن اتهامات الوزارة باعتقال      ".ل بالكامل من قبل الوزارة ونحن مستعدون لإلفصاح عن سبب االعتقا        

 وأمراء الحرب في رام اهللا      إسرائيلما هي إال مزايدات تنبع من سياسة عمالء         "مقاومين وسحب سالحهم    
للتغطية على األوامر التي أصدروها ألفرادهم في غزة بضرورة عدم المشاركة فـي صـد أي عـدوان                  

لوقوف وراء مجموعات تم تنظيمها لـضرب المقـاومين أثنـاء           با"واتهم المصدر حركة فتح      ".يإسرائيل
  ".ية لتسهيل السيطرة على األجهزة األمنية في قطاع غزة كما تخطط قيادة فتح بذلكسرائيلاالجتياحات اإل

   ٥/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
  منع حماس لمراسلي تلفزيون فلسطين من التغطية بغزة تكريس لالنفصال: أبو سمية .١٠

قال باسم أبو سمية رئيس هيئة إذاعـة وتلفزيـون فلـسطين، إن منـع               :  وفا - الجديدة    الحياة -رام اهللا   
 مراسلي التلفزيون في قطاع غزة عادل الزعنون وسمير خليفة من تغطية أية فعاليات              "عصابات حماس "

ي، هو تكريس لالنفصال السياسي الذي تنتهجـه        سرائيللصالح التلفزيون، بما في ذلك تغطية العدوان اإل       
كل من له عالقة بحرية الرأي وحقوق اإلنسان والمؤسسات اإلعالميـة            دعاو .ماس بين شطري الوطن   ح

  .التخاذ إجراءات عملية على األرض لمنع تنفيذ هذا القرار
  ٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  تخفيف معاناة فلسطينيي لبنان بداية الطريق لحل أزمة المخيمات :رفض التوطين يزكي .١١

أكد ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان عباس زكي أن اإلجراءات الجديدة التـي             : يروت ب –فادي الغوش   
تقوم بها القوى الفلسطينية بالتعاون مع الحكومة والجيش اللبناني في المخيمات تهدف إلى محاصـرة أي                

د  معه عكاظ من احتماالت ظهور نهر بارد جديد لكنه شـد           أجرتهوحذر في حوار    . ظاهرة إرهابية شاذة  
وجدد التأكيد على رفض توطين     . اإلرهابيين الوعي الفلسطيني لن يسمح بوجود مخيمات إليواء         أنعلى  

  . الفلسطينيين في لبنان
  ٥/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  " القسام"موسى وقف إطالق عمرو شعل رفض اقتراح م: صادر دبلوماسية عربيةم .١٢

أمس إن رئيس المكتـب الـسياسي       " اةالحي"قالت مصادر دبلوماسية عربية لـ      :  إبراهيم حميدي  -دمشق  
خالد مشعل رفض اقتراحاً من األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى بوقـف              " حماس"لحركة  
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وقـف  "من جانب واحد، وأصر على أن تكون أي تهدئة متبادلة علـى أسـاس              " القسام"إطالق صواريخ   
  ".ي مقابل وقف إطالق الصواريخسرائيلالعدوان اإل

ال تزال تصر   " حماس"وأشارت المصادر إلى أن     . سى التقى مشعل قبل أيام خالل زيارته دمشق       وكان مو 
في إدارة معبر رفح، وان ذلك يتضمن مجموعـة شـروط هـي             " يسرائيلالعامل اإل "على رفض وجود    

ي ملموس أو إلكتروني على المعبر، ورفض إقامة المراقبين األوروبيـين فـي             إسرائيلرفض أي وجود    "
 واقتراح إقامتهم في العريش أو رفح، ورفض وجود ممثلين لحكومة سالم فياض مقابـل قبـول                 لإسرائي

وجود قوات الرئيس محمود عباس، ووجود نقاط تفتيش تابعة لحكومة إسماعيل هنية بين غـزة ومعبـر                 
  ".رفح، والحصول على عائدات من التبادل الحاصل عبر بوابة رفح

إزاء عدد من القضايا العالقـة      " حماس"ال تزال جارية بين القاهرة و       ولفتت المصادر إلى أن االتصاالت      
منذ اقتحام الحدود بين قطاع غزة ومصر، تتعلق بموقوفين فلسطينيين لدى األجهزة المصرية واالنتقادات              

وقالت المصادر إن مشعل التقى أمس السفير المـصري فـي دمـشق             ". حماس"المصرية الحادة لسياسة    
  .ضور مساعديهماشوقي إسماعيل بح

  ٥/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   تُعّد شهادة براءة للحركة " حماس" على االنقالبالكشف عن خطة : أبو زهري .١٣

المركـز  "في تصريح خاص أدلى به لــ        " حماس" سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة        .دقال  : غزة
 يتمتع بمصداقية عاليـة ألنـه       "فانيتي فير  [إن التقرير الذي نشرته المجلة األمريكية     ": "الفلسطيني لإلعالم 

التي صدرت مؤخراً مثل تـصريحات      " فتح"استند إلى وثائق، كما أنه يتفق تماماً مع تصريحات قيادات           
وزيـرة  (األهم من ذلـك أن رايـس        : "وأضاف .حكم بلعاوي أثناء سجاله اإلعالمي مع أبو علي شاهين        

 فإنها لم تنف صحتها وحاولت تبريـر مـا ورد           حينما سئلت عن الوثيقة في القاهرة     ) الخارجية األمريكية 
  ".فيها، مما يعني اعترافاً ضمنياً بكل ما جاء فيها من وقائع وحقائق

الماضي في غزة    حزيران/ تأكيد على رواية حماس حول أحداث يونيو      "وأكد أبو زهري أن هذه الحقائق       
ك شهادات لمسؤولين أمريكيين    وتعتبر شهادة إضافية على براءة حماس من هذه األحداث، خاصة أن هنا           

  .كما ورد في التقرير يؤكدون أن حماس كانت في حالة دفاع عن النفس وأنها واجهت االنقالب عليها
  ٥/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "حماس" عن تآمره مع واشنطن إلطاحة "فانيتي فاير" مجلة قريبون من دحالن ينفون تقرير .١٤

فـانيتي  "محمد دحالن تقريراً مجلة     " فتح"نفى قريبون من القيادي في حركة       : جيهان الحسيني  -القاهرة  
واعتبر الناطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة ماهر مقداد أن ما نشرته المجلـة هـو                 ،  "فاير

أوهام قديمة حاولت جهات تستخدمها حركة حماس أن تروج لها، لتبرير انقالب حماس وإعفائهـا مـن                 "
لية عن الدماء الفلسطينية التي نزفت على أيدي مجموعات القتل واالنقسام الذي ضرب المشروع              المسؤو

هذا التقرير مختلق، ولو كان صحيحاً لما استطاعت حماس أن          "إن  " الحياة"وقال لـ   ". الوطني الفلسطيني 
ن في مخيلتهـا    تسيطر على سنتيمتر واحد من قطاع غزة ألن المؤسسة األمنية لم تحضر ولم تعد ولم يك               

  ".أن تكون جزءا من مواجهة داخلية، ومن أعد وحفر هو حماس ومن يقف وراءها ويحركها في المنطقة
  ٥/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  االحتالل مع" حماس"ال تتركوا عواطفكم تدفعكم للتورط في معركة : بغزة" فتح" لقادة حالند .١٥

ة وجهها محمد دحالن عضو المجلس      على نسخة من رسالة خاصة وسري     " السبيل"حصلت  :  السبيل -غزة
مارس الحالي، حيث طلب توزيعها علـى قائمـة مـن           / الثوري لحركة فتح مؤرخة في األول من آذار       
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القيادات الفتحاوية أعدها بنفسه، مؤكداً عليهم الحفاظ على سرية الرسالة وخصوصيتها، واصفا نفسه بـ              
  . ، كما جاء في الرسالة"أخ لكم مجرب"

ال تتركوا لعواطفكم وال مشاعركم وال انفعاالتكم أن تدفعكم للتورط واالنخراط في معركـة              "خالصتها أن   
، في إشارة واضحة إلى العدوان الصهيوني الذي يشن         "ليست هي معركتكم، وال معركة شعبكم الفلسطيني      

ـ       "على قطاع غزة منذ بضعة أيام، موضحا أن هذه المعركة هي             يض معركة حماس، التي تريد منهـا تبي
  . ، كما قال"صفحتها، وتلميع صورتها، وتقديم نفسها من جديد على أنها طليعة المقاومة والتحرير والجهاد
  ٤/٣/٢٠٠٨صحيفة السبيل 

  
   العسكرية سمحت بنشر نبأ انفجار غراد بالقرب من بيت ديخترالرقابة .١٦

 لوسائل االعالم بنشر النبأ     ية أمس الثالثاء  سرائيلسمحت الرقابة العسكرية اإل   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ي افـي ديختـر،     سرائيلعن أن صاروخا من طراز غراد، سقط بالقرب من بيت وزير األمن الداخلي اإل             

ان الوزير لم يكن في     ) معاريف(وقالت صحيفة    .الذي يسكن في مدينة عسقالن في جنوب الدولة العبرية        
الصاروخ ادى الى اصابة طفلة كانت تـسير        البيت، كما ان زوجته لم تكن هي األخرى في البيت، ولكن            

 . يةسرائيلفي الشارع، وتسبب بأضرار مادية في بيت الوزير على حد قول المصادر األمنية اإل
  ٥/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  الفصائل الفلسطينية تعد موقف رايس مشاركة في العدوان على غزة  .١٧

تـصريحات  " حمـاس "وصفت حركـة    : غزة مراسلها في    فتحي صباح  عن   ٥/٣/٢٠٠٨ الحياة   ذكرت
ورفض الناطق باسم   ". يةسرائيلتغطية على الجرائم اإل   "وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بأنها       

واعتبر أبـو زهـري    .الحركة سامي أبو زهري خالل مؤتمر صحافي في غزة أمس، تصريحات رايس      
ها عن مجزرة غزة، وللتستر على الـدور         من مسؤوليت  إسرائيلمحاولة أميركية لتبرئة     "هذه التصريحات 

ية سـرائيل صواريخ المقاومة هي رد فعل طبيعي علـى االعتـداءات اإل          "وشدد على أن    ". األميركي فيها 
صواريخ المقاومة لـن    " وعدها فيها بأن     رايسووجه رسالة إلى     ".المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني    

. المحكم المفروض على غزة   " ي، وينكسر الحصار   واباتش ١٦تتوقف حتى تتوقف صواريخ طائرات اف       
ووصـف عـودة    . يةسرائيل اإل -وعبر عن رفض الحركة دعوة رايس الستئناف المفاوضات الفلسطينية          

جريمة ال تقل أثراً عن جرائم االحتالل ألنها تـوفر  " بأنها إسرائيلالسلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع      
العودة للتباحث مع الشعب الفلسطيني وإعـالن إنهـاء         "عا عباس إلى    ود ".غطاًء لالستمرار في ارتكابها   

  ". تهدف إلى إنعاش المفاوضات الميتة"ورأى أن جولة رايس في المنطقة . إسرائيلمع " المفاوضات
دعماً الستكمال المحرقة التي يتعـرض لهـا        "زيارة رايس   " الجهاد اإلسالمي "من جهتها، اعتبرت حركة     

 إسرائيلالزيارة تأتي لتحسين صورة     "وقال القيادي في الحركة الشيخ خالد البطش إن         ". الشعب الفلسطيني 
بعد التصعيد العسكري بحق المدنيين الفلسطينيين وتهدف إلى منع القادة والحكومات من مساندة الـشعب               

إنجاح خطة خريطة الطريق والرؤية األميركية وشطب حقوق        "وأضاف أن رايس تهدف إلى      ". الفلسطيني
  ".الشعب الفلسطيني وسحق المقاومة

الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى عدم االستجابة         " الجبهة الديموقراطية "بدورها، دعت   
وعبر عضو المكتـب الـسياسي      . إسرائيلللضغوط األميركية ودعوات رايس الستئناف المفاوضات مع        

إنكار رايس حق الشعب    "في في غزة أمس عن رفضه       للجبهة الديموقراطية صالح زيدان في مؤتمر صحا      
االنحيـاز  "ودان  ". الفلسطيني المشروع في الدفاع عن النفس ومجابهة حرب اإلبادة التي يتعـرض لهـا             

ية من  سرائيلي وجرائمه ومساواة الجالد بالضحية بإعفاء الحكومة اإل       سرائيلاألميركي المطلق للعدوان اإل   
  ".تكبتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزةمسؤوليتها عن المذبحة التي ار
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دعوة عباس بخصوص التهدئة    " قال أبو زهري، إن      : غزة من   ٥/٣/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت
ال تجوز المساواة بين الجالد والضحية، علماً أن كل         " وشدد أبو زهري على أنه       ،"هي دعوة غير متوازنة   

يتعامـل كـرئيس    "، مطالباً عباس بأن     "مرون بالمجازر في غزة   قادة االحتالل أعلنوا بصراحة أنهم سيست     
  ".للشعب وليس كوسيط مع االحتالل

أن هذه  ": الناطق بإسم حماس أكدبرهومأن فوزي   : ألفت حداد عن   ٤/٣/٢٠٠٨ ٤٨عـرب ونشر موقع   
ارة ونعتبـر أن اإلد   , الزيارة غير مرحب بها ونذير شؤم على الشعب الفلسطيني وال نعول شيئاً عليهـا             
  ...".األمريكية هي شريك مباشر في جرائم هذا االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني

قال حزب التحرير االسالمي في بيـان       :  من رام اهللا   ٥/٣/٢٠٠٨القدس العربي   وكتب وليد عوض في     
صحافي ان على السلطة أن تخلع عنها ثوب الزور والزيف الذي ألبسه لها خونة العـرب فـي الربـاط                    

واتهم الـسلطة    . جعلوا منظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني كما قال           عندما
  .الفلسطينية بالتواطؤ على ما قال عنه الحزب إعفاء حكام المسلمين من المسؤولية عن تحرير فلسطين

نطقة جاءت في اطـار     ومن جهتها اكدت النائبة خالدة جرار من الجبهة الشعبية على ان زيارة رايس للم             
 انهاء اإلحتالل وأنه ال نية لها بتحقيق السالم بينما          إسرائيلاعادة الحراك السياسي المصطدم بواقع رفض       

  .تسعى اإلدارة األمريكية جاهدة لمحاولة انعاش أنابوليس وأنه ال زال على قيد الحياة
  
  تفادة منها لقيام الدولةاالسغير سلبية ويجب على الفلسطينيين زيارة رايس : نائب فتحاوي .١٨

اكد النائب الفتحاوي عبد اهللا عبد اهللا مسؤول اللجنة السياسية فـي المجلـس               : من وليد عوض   -رام اهللا   
ووصف عبد اهللا الزيارة بأنها غير سلبية وعلى العكس بـل            التشريعي على اهمية زيارة رايس للمنطقة،     

 وجود شبه إجماع في المجتمع الدولي بـشأن         يجب على الفلسطينيين الضغط وتوظيف عناصر القوة مع       
  .قيام الدولة المستقلة وانهاء اإلحتالل مع نهاية العام الجاري

  ٥/٣/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  فتح بريئة من خطة اإلطاحة بحماسو..  حالياًالعودة إلى المفاوضات غير مقبول: النجا أبو .١٩

 النجا بقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني       إبراهيم أبو " فتح"طالب عضو المجلس الثوري لحركة      : غزة
أعتقد أنه في ظل ما هو قائم فإن العودة إلى المفاوضات لن تكون مقبولة              "ي، وقال   سرائيلمن العدوان اإل  

على اإلطالق، ويجب أن ال يصدر عن رايس مثل هذا الطلب احتراما لعقولنا ولإلدارة األمريكية نفسها،                
  .ذي تعرض له الرئيس محمود عباس جراء استمراره في المفاوضاتفهم يعرفون مدى اإلحراج ال

، ]مجلة فاننتي فير  [بالخطة التي كشفتها    " فتح"على صعيد آخر نفى أبو النجا نفيا قاطعا أي عالقة لحركة            
لو كان األمر كذلك لما بذلنا المستحيل من أجل اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتكليف                "وقال  

عباس إلسماعيل هنية مرتين بتشكيل الحكومة، ولما كانت هناك شراكة سياسية وال أمنية، وأنـا               الرئيس  
أعتقد أن خروج مثل هذه المعلومات في هذا الوقت بالذات المقصود منها صوملة الوضـع الفلـسطيني،                 

كان لديهم أدلة   وتعميق الشرخ الداخلي، في الوقت الذي نعمل فيه لرتق ما انفتق في الفترة األخيرة، وإذا                
  .فليعلنوها

 ٤/١/٢٠٠٨قدس برس
  
  "حماس"و" فتح"اً لحل الخالفات بين ي يقترح مشروعاً سياسدحالن .٢٠

 محمد دحالن عن اقتراحه مشروعا سياسيا لحل "فتح"القيادي في كشف : سيد عبد العال -  القاهرة
ليم المقرات االمنية وقال لعكاظ إن هذا المشروع يقوم على تس. الخالفات بين حركتي فتح وحماس

والرئاسية في قطاع غزة الى هيئة العمل الوطني الفلسطيني التي تتشكل من جميع القوى والفصائل 
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وبعدها ينطلق الحوار لحل كل الملفات العالقة بين الطرفين، واشار الى ان هذه المقترحات ترجع الى 
ماس التراجع عن سيطرتها على غزة اعتقاده أنها الحل الوحيد الشتراط الرئيس محمود عباس على ح

  . واالعتذار للشعب الفلسطيني من ناحية، وشعور حماس باإلحراج إذا تراجعت عن ذلك من ناحية أخرى
  ٥/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
  االحتالل أنهى المرحلة األولى ولم ينه العدوان : ملّوحعبد الرحيم  .٢١

لوح الجامعـة العربيـة ومنظمـة المـؤتمر         دعا نائب األمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم م        : نابلس
اإلسالمي ودول عدم االنحياز واألمم المتحدة، لتوفير الدعم السياسي والمادي لشعبنا، وفي المقدمة توفير              

ومن الشعوب العربية واإلسالمية وشعوب العالم االستمرار في تحركها للضغط على           . الحماية الدولية له  
وأكد ملوح أن إعالن دولة االحتالل انتهاء المرحلة األولى مـن هـذا              .حكوماتها لالستجابة لهذا المطلب   

  .العدوان يؤكد استمرارها في العدوان وفق مخطط متصاعد في ظل حماية أمريكية
  ٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   في وسط قطاع غزة "سرايا القدس"حد قادة تغتال أ" إسرائيل" .٢٢

استـشهد فـي معركـة      " يوسف السميري "احد ابرز قادتها    اكدت سرايا القدس ان     : عال محمود  -غزة  
ي التي حاصرت منزل والدته في منطقة القرارة وسط قطاع غـزة            سرائيلخاضها مع قوات االحتالل اإل    

وقال ابو احمد الناطق باسم السرايا ان الشهيد السميري استشهد علـى بعـد عـشرات                 .وحاولت اعتقاله 
   . زائرا وانه كان يحمل مسدسه في يده لحظة استشهادهاالمتار من منزل والدته التي جاءها

  ٤/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  وفصائل أخرى إلنهاء األزمة الداخلية" حماس"و" فتح"البدء قريباً بلقاءات مع ": الديمقراطية" .٢٣

قال صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن الجبهة ستبدأ قريباً حملـة               :حسن جبر 
وفصائل أخرى، في إطار سعيها إلنهاء األزمة الداخليـة         " حماس"و" فتح" ولقاءات مع حركتي     مشاورات

 ضرورة إنهاء االنقسام الـداخلي      علىوأكد زيدان، خالل مؤتمر صحافي،       .ورأب الصدع بين الحركتين   
وقـف  وشدد على أهميـة      ".حماس"و" فتح"واستعادة الوحدة الوطنية عبر العودة إلى الحوار بين حركتي          

الحمالت اإلعالمية المسيئة، وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، وتحريم االعتقال             
وطالب زيدان بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من جميع الفصائل بمـا            .السياسي ووقف جميع المالحقات   

  ".حماس"و" فتح"فيها حركتا 
  ٥/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  السادس خالل آبالمؤتمر رجيح عقد ت" فتح" في مصادر .٢٤

توقعت مصادر قيادية في حركة فتح عقد المؤتمر العام السادس للحركة في شهر : ماجد االمير -عمان 
 المقبل، ورجح قيادي عقده خارج فلسطين حتى يتمكن جميع اعضاء المؤتمر من المشاركة أغسطس/ آب
ام التي يرأسها ابوماهر غنيم في ختام اجتماعاتها واكد اعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الع .فيه

التي عقدت في عمان خالل االيام الثالثة الماضية ان مكان عقد المؤتمر ما زال غير محسوم وان هناك 
 .مناقشات جدية حول هذا الموضوع

  ٥/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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  ةويهدد بالضربة المقبل.. باراك يقترح على حماس وقف نار بال اتفاق .٢٥
تجاه " خطوات ايجابية"، بسلسلة إسرائيلالى  باراك، زيارة رايس، أمس استبق:  نظير مجلي- تل أبيب

فقد اقترح وقف النار وعالقات جيرة حسنة وفتح المعابر الحدودية الثالثة . الفلسطينيين في قطاع غزة
كان باراك يزور و . شاحنة محملة باألدوية واألغذية١٦٣ وقطاع غزة، وسمح بعبور إسرائيلبين 

 ملجأ تمتد على طول ١٧٠٠الحدود الشمالية مع لبنان ويتفقد مشروع ترميم المالجيء، الذي شمل 
ولكنه ". بسبب عقلية حماس الحربية"، ما زال يقلقه )مع قطاع غزة(الحدود، فقال ان الوضع في الجنوب 

. يةسرائيلباتجاه البلدات اإلأضاف انه مستعد لوقف النار مع حماس إذا توقفت عن اطالق الصواريخ 
 ."إذا لم يطلقوا الصواريخ باتجاه بلداتنا، فمن الممكن أن نفتح الطريق أمام عالقات جيدة حسنة: "وأكد
لم تكن عملية " شتاء ساخن"عملية : باراك حماس في الوقت نفسه من عمليات حربية قادمة، قائالحذر و

لمقبلة التي ستكون أشد ايالما لهم، في حالة استئناف بل نحن مستعدون للضربة ا. فردية لمرة واحدة
ي سرائيلوحرص باراك على التأكيد انه حصل على استشارة قضائية تجيز للجيش اإل .اطالق الصواريخ

ان يطلق القذائف على مصدر اطالق الصواريخ الفلسطينية حتى لو كان المصدر في منطقة مأهولة 
وأمثالها ونحملها كامل المسؤولية عن اطالق الصواريخ من " حماس"وقال نحن نحذر  .بالسكان المدنيين

 .التجمعات السكنية، ألننا سنرد عليها فورا
 ٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ليفني أحيانا يصاب خالل القتال مدنيون لكن هذا ليس هدفنا .٢٦

حـوادث التـي    تطرقت ليفني، خالل لقاء مع عشرات الصحافيين األتراك، إلـى ال  :يو بي آي  ،  "األخبار"
أحياناً يصاب خالل   : "جرت في القطاع، وحاولت التخفيف من وقع سقوط أعداد كبيرة من المدنيين بالقول            

وأنا هنا من أجل التوضيح أن قيمنا وطرق عمل جيشنا تملي           . القتال مدنيون أيضاً، ولكن ليس هذا هدفنا      
وأضافت ليفني للصحافيين الذين يزورون      ".علينا اتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل تقليص إصابة مدنيين        

اإلرهاب الفلسطيني يعمل من داخل التجمعات المأهولة، وينـتج صـواريخ فـي مخـازن             "، أن   إسرائيل
وتجاوزت ما يقـوم بـه الجـيش        ". المنازل ويطلقها من داخل األحياء، ما يؤدي إلى استهداف المدنيين         

 يهاجمون يومياً انطالقاً من قطاع غزة، وإن        إسرائيلمواطني  "ي في الضفة والقطاع، وقالت إن       سرائيلاإل
. وهذا أمر غير مقبول، ولن نـسلّم بـه        .  تركت غزة، وليس هناك أي سبب يبرر هذه الهجمات         إسرائيل

 ستعمل من أجل إيقاف الهجمات عليها، وضرب حماس، وإيقاف تعاظم           إسرائيلاإلرهاب هو اإلرهاب، و   
  ".التفاوض مع المعتدلينقدراتها، وفي الوقت نفسه استمرار 

  ٥/٣/٢٠٠٨األخبار 
  
  سأعود لغرفة التفاوض حال تلقي اتصال من قريع: ليفني .٢٧

 بعد إسرائيلاعتبرت ليفني أن قرار الفلسطينيين تعليق المفاوضات مع :  عبد الرؤوف أرناؤوط- القدس
س وفد التفاوض تلقيت اتصاال هاتفيا رئي"وقالت  .ية في غزة بأنه قرار خاطئسرائيلالهجمات اإل

الفلسطيني أحمد قريع، اكتفى فيه بالقول إنه ال يمكنه القدوم إلى اجتماعنا المقبل، وفي اللحظة التي أتلقى 
ورفضت ليفني، ". فيها اتصاال هاتفيا منه فإنني سوف ألغي كل ارتباطاتي وسأذهب إلى قاعة المفاوضات

الحركة ال "وقالت إن . ي مفاوضات مع حماس، أإسرائيلالتي كانت تتحدث إلى السفراء األجانب في 
وفيما  ." ليس لديها الحق في الوجودإسرائيلووفقا أليديولوجيتها فإن . تمثل التطلعات الوطنية للفلسطينيين

في بعض األحيان كان هناك نوع من التفاهم وليس اتفاقا بأنهم "يتعلق بإبرام اتفاق هدنة مع حماس قالت 
 ".جم، وباعتباري صانعة قرار سنأخذ جميع هذه الثوابت في االعتبارلن يهاجموا ونحن ال نها

   ٥/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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  أنا من أمرت باغتيال الياسين والرنتيسي: موفاز .٢٨

قال الجنرال شاؤول موفاز من الواجب علينا اغتيال جميع قادة المنظمات الفلسطينية فـي قطـاع                : عمان
وأضـاف   .ياسية وعسكرية فجميعهم يستحقون الموت، على حد قولـه        غزة دون التفريق بين قياداتهم الس     

 أنـا اقترحـت     ":ي عقد في مدينة حولون جنوب يافا        سرائيلموفاز خالل مؤتمر لنشطاء حزب كاديما اإل      
يجب االستمرار باالغتيـاالت الن الوضـع فـي         " وحسب أقواله    ،االستمرار باالغتياالت على الحكومة   

عندما كنـت    ":وتابع موفاز يقول     .سات المجاورة لغزة أصبح أمراً ال يطاق      سيديروت والمجدل والكيبوت  
وزيرا للجيش قبل سنوات أعطيت الضوء األخضر للجيش بعد وقوع عملية نتانيا الغتيال جميـع قـادة                 
حماس في غزة وعلي رأسهم الشيخ احمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وبعد أن قمنا باغتيالهم،                

من طالبتنا بالهدنة وعلى ضوء الوضع في الجنوب واستمرار تساقط الصواريخ في المجـدل              حماس هي   
  ."وسديروت علينا االستمرار في سياسة االغتياالت ألنها أثبتت نجاعتها

  ٥/٣/٢٠٠٨فراس برس  
  
  توزيع األراضي ليس على حساب اليهود: أولمرت يؤيد دمج الدروز حكومياً .٢٩

ي إيهود أولمرت أمس، انه امر بدمج الشبان الـدروز فـي جميـع              سرائيلقال رئيس الوزراء اإل    :ا ش ا  
المؤسسات الحكومية، مثلما يتم دمجهم في الجيش، لكنه رفض مساواتهم باليهود في ما يتعلـق بتوزيـع                 

واوضح أولمرت، خالل زيارة للطائفة الدرزية في قرية جولس في شمال فلسطين المحتلـة،              . االراضي
 إلى جميع الدوائر الحكومية بدمج الشبان الدروز فيها، مثلما يتم دمجهم فـي جميـع                إنه أصدر تعليماته  
ال يوجد أي سبب ليواجه الدروز، الذين خدموا في وحدات النخبـة            "وأضاف  . يسرائيلوحدات الجيش اإل  

عن اولمـرت   " يديعوت"ونقلت صحيفة    ". في الجيش، أي معوقات خالل بحثهم عن عمل بعد تسريحهم         
إلى أن حكومته عملت خالل السنوات الماضية على تضييق الفجـوة بـين اليهـود والـدروز،                 إشارته  

  . خصوصا في مجاالت التوظيف والتعليم والسكن
  ٥/٣/٢٠٠٨السفير 

  
  االحتالل غير جاهز الجتياح غزة .٣٠

، أمس إن جيش االحـتالل لـيس جـاهزا          "هآرتس" قالت صحيفة    :وكاالتو،  برهوم جرايسي  -الناصرة
بري لقطاع غزة، وإن هناك خالفا في قيادة الجيش واألجهزة األمنية حول وضع هدف إلسـقاط                الجتياح  
، عاموس هارئيل اعتمـادا علـى مـصادره         "هآرتس"من جانبه قال المحلل العسكري لصحيفة        .حماس

إن الجيش ليس جاهزا الجتياح بري لقطاع غزة، والنقطة المركزية في هذا االستنتاج هو أن               "العسكرية،  
حجم القوات المتواجدة حاليا حول قطاع غزة، ال يالئم في هذه المرحلة الجهود المطلوبة الجتياح كهـذا،                 
ولهذا فإن ما رأيناه في عملية جباليا، كانت عملية مكثفة وسريعة مليئة باإلصابات، وتتركز فـي بقعـة                  

ليا، نقلت الـصحيفة عـن      وحول ما يتعلق بأسباب وقف العدوان على جبا        ".جغرافية محددة وضيقة نسبيا   
قادة كبار في الجيش قولهم، إن سلسلة من تحليالت نتائج العدوان وسيره، خلقت شعورا بأن العدوان حقق                 

إنه في خلفية هذا التفسير على ما يبدو، زيارة رايـس           "ويقول هارئيل مضيفا،     .أقصى ما يمكن من نتائج    
 إجراء الزيارة بتزامن مع المشاهد الـواردة مـن          ، ومن ناحية األميركان، فإنه ليس مريحا      إسرائيلإلى  

  .قطاع غزة، خاصة وأن هدف الزيارة الدفع باتجاه تطبيق مبادرة أنابوليس
  ٥/٣/٢٠٠٨ة نيردالغد األ
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  عبوات ناسفةوبيع ي سابق يقوم بتصنيع إسرائيلاعتقال ضابط  .٣١
يشتبه بأنه أعد عبوات ناسفة ية في القدس ضابطا سابقا في الجيش سرائيلاعتقلت الشرطة اإل :تل أبيب

وتحقق الشرطة فيما إذا كان هذا الضابط يخطط الستخدام هذه العبوات ألغراض . وباعها لمن يريد
ي سرائيلخدم في الجيش اإل.  عاما٢٧والضابط يدعى يهودا اليهاف وعمره . ارهابية ضد الفلسطينيين

سب مصدر في الشرطة فإن الضابط أعد وح. وعمل في جهاز األمن التابع لوزارة التجارة والصناعة
وباع كال منها بمبلغ بسيط . العبوات بطريقة مهنية عالية، مستفيدا من الخبرة التي اكتسبها في الجيش

. وقد أجرى فحصا على العبوات في منطقة المالحة في القدس الغربية.  دوالر١١٠٠ - ٧٠٠نسبيا 
عوا دوي االنفجارات، لكن الشرطة كانت تصل وكان سكان الحي اليهود يستدعون الشرطة كلما سم
  .متأخرة، مما أتاح له الهرب في كل مرة من بين أيديها

 ٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ٢٠٠٨ فلسطينيا منذ مطلع ٢٣٤ي قتل سرائيلالجيش اإل: ونرواتقرير لأل .٣٢

وا منذ مطلـع     فلسطينيا قتل  ٢٣٤ونروا عن أن ما يصل إلى       األ كشفت أرقام نشرتها وكالة      : غزة -جنيف  
 . بأكملـه  ٢٠٠٧ خالل عـام     ٣٠١ية وذلك مقارنة بـ     سرائيلالعام الجاري جراء العمليات العسكرية اإل     

 طفال، قتلوا األسبوع الماضـي نتيجـة لعمليـات          ٢٧ مدنيا، منهم    ٥٥ فلسطينيا بينهم    ١٢٣أن  موضحة  
 بينهم أربعة خالل العمليـات      يين من إسرائيلقتل خالل نفس الفترة خمسة      وفي المقابل   . يسرائيلالجيش اإل 

 إلى أن يـوم     في هذا السياق  وأشارت الوكالة   .  الخامس إثر سقوط صاروخ    قتل ، فيما العسكرية في غزة  
 آخرين، كان األكثر دموية منذ العـام        ١٧٢ فلسطينيا وجرح    ٦٣السبت الماضي، الذي شهد وحده مقتل       

 مدرسـة   ١٢زة لم تعد تعمل سـوى        مدرسة في قطاع غ    ٢١٤ن من بين    أقالت   من جهة أخرى     .٢٠٠٠
أشارت إلى أن نـسبة      و .فحسب، سواء بسبب الدمار الناجم عن العمليات العسكرية أو لنقص التجهيزات          

في في مدينة غزة،    % ٢٠ بينما ال تتجاوز     ،الحضور في مدارس شمال القطاع تصل إلى صفر في المئة         
  . في المئة٦٥ و٤٠تتراوح في المناطق الوسطى ما بين حين 

 ٥/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   غزةعلى يشاركون في مظاهرة أم الفحم للتنديد بالعدوان اآلالف .٣٣

 ألـف   ١٥انطلقت في مدينة أم الفحم المسيرة الوحدوية التي شارك فيها حسب التقـديرات أكثـر مـن                  
دعـت إليهـا    قـد    ٤٨ للمواطنين الفلسطينيين داخل اراضـي       لجنة المتابعة العليا  كانت  التي  ، و متظاهر

 قطاع غزة، وللتنديد بجرائم االحتالل، ودعوة إلى الوحدة الوطنية          علىي  سرائيل على العدوان اإل   حتجاجاًا
  .الفلسطينية

  ٤/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  مفتي القدس والمطران عطا اهللا حنا يتبرعان بالدم ألهل غزة .٣٤
المقدسـية  قام كل من الشيخ محمد حسين مفتي القدس والمطران عطا اهللا حنا وعدد مـن الشخـصيات                  

 على وحدة   كالهماأكد  حيث  . هل في غزة الذين يتعرضون للحصار والعدوان      االبالتبرع بالدم تضامنا مع     
 كما أكدا على تعاطف القدس ومؤسساتها الدينية والوطنية وكافة          ،الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وطوائفه    

  .ء االحتاللنهاإنهاء الحصار وإ وطالبا بوقف العدوان و،سكانها مع قطاع غزة
  ٤/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  سكانلحملة إغاثة لتقوم بالجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة  .٣٥
 نظمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة أمس حملة إغاثة عاجلـة ألهـالي                :ا.ب.د

.  للمـدنيين وممتلكـاتهم    ي األخير والذي تسبب بأضرار بالغة     سرائيلالقطاع المتضررين من التصعيد اإل    
 تخصيص مبلغ مبدئي قـدره مليـون         قرر تجمع المؤسسات الخيرية  أن   ،وقال منسق الحملة أحمد الكرد    

 التي بادرت بتنظيم حمالت     ،دوالر كتبرعات مقدمة من المؤسسات الخيرية في الدول العربية واالسالمية         
  .للتبرع مخصصة ألهالي قطاع غزة

  ٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   ينصرون نظراءهم في غزة الفلسطينية في لبنان المخّيماتطفالأ .٣٦
 أطفال غـزة    مع يا تضامن ا اعتصام  جنوبي لبنان  عين الحلوة في مخيم     الفلسطينيين طفالمن األ أقام مئات   

في صور نظمت اللجان النـسائية لحركـة حمـاس فـي             و .يسرائيل اإل ون على يد االحتالل    يذبح نالذي
ام فلسطيني ولبناني في مخيم البص بمشاركة نحو ألفي سـيدة وطفـل، اسـتنكاراً               المخيمات أكبر اعتص  

، نفّـذ أطفـال الروضـات        شمالي لبنـان   وفي مخيم البداوي   . ضد غزة  إسرائيلللمجازر التي ترتكبها    
والمؤسسات التربوية واالجتماعية وتالميذها مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، اجتازت الشارع الرئيـسي             

  . قبل أن يتجمع المشاركون فيها أمام مقر اللجنة الشعبيةفي المخيم،
  ٥/٣/٢٠٠٨األخبار 

  
  ية للفلسطينيين تشهد خطا تصاعدياسرائيلاالعتقاالت اإل  يؤكد أنفروانة .٣٧

أكد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أن الخط البياني : رام اهللا
 شهد وفقاً لما ٢٠٠٧أن العام  وأوضح .ي ارتفاع مضطرد منذ أكثر من عامين فيةسرائيل اإللإلعتقاالت

 ٢٠٠٦، فيما العام %٣٤,٢تم رصده وتوثيقه ارتفاعاً في أعداد اإلعتقاالت عن العام الذي سبقه بنسبة 
خالل  وأشار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت  %.٦٢,٢ بنسبة ٢٠٠٥هو اآلخر شهد ارتفاعاً عن العام 

يفوق ما تم تسجيله من اعتقاالت خالل نفس و ما مواطن، وه ٥٨٥اير الماضي من العام الحاليشهر ين
أيضاً يفوق ما تم هو  مواطن، و٧١٠ خالل شهر فبراير الماضيكما اعتقل الشهر من العام الماضي، 

الل أكد فروانة أن قوات اإلحتومن جهة أخرى . توثيقه من اعتقاالت خالل فبراير من العام الماضي
وخالل العملية العسكرية التي استهدفت قطاع غزة في األيام القليلة الماضية، شنت حمالت اعتقال واسعة 
واحتجزت قرابة مائتي مواطن فلسطيني من بينهم أطفال وشيوخ، في أماكن مختلفة من حدود قطاع غزة 

 سراح العشرات أطلققد و. ال سيما في شماله، وفي ظروف صعبة كادت أن تُعرض حياتهم للخطر
معتقل منهم الى مراكز  ٨٠ عن نقل ،أن أعادت نشر قواتهامنهم، فيما أعلنت سلطات اإلحتالل بعد 

  .ية، األمر الذي أدى الى ارتفاع عدد معتقلي قطاع غزة الى قرابة ألف معتقلسرائيلالتحقيق اإل
  ٤/٣/٢٠٠٨موقع فلسطين خلف القضبان 

  
  الماضيخالل شباط فلسطينيا اطناً  مو٧٢٣اعتقال :  لجمعية حسامتقرير .٣٨

ن سلطات االحتالل صعدت بشكل ملحوظ خالل شباط الماضي حمالت          أذكر تقرير إحصائي جديد     : غزة
 عامالً تم اعتقـالهم داخـل       ٩٥٠ مواطنا، إضافة إلى أكثر من       ٧٢٣ذ اعتقلت   إاالعتقال ضد المواطنين،    

حسام " ز األسرى لإلعالم التابع لجمعية       مرك شاروأ . بحجة عدم حصولهم على تصاريح     ٤٨ـأراضى ال 
زيـادة  هناك  وبين التقرير أن     .يةسرائيلاإل أسير يقبعون خلف القضبان      ١١٨٧٠ أكثر من     هناك نإلى أ " 

 حيث  ،في عدد االعتقاالت في مدينة القدس خالل الشهر الماضي بعد التهديدات األخيرة للمسجد األقصى             
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 بلـغ    إلى أن عدد المعتقلين من االطفال       من جهة أخرى   شارفيما أ  .٢٨ إجمالي المعتقلين فيها إلى      وصل
  . طفل باإلضافة إلى أربع نساء١٠٠

  ٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   أدوية قاتلة لألسرى الفلسطينييناالحتالل يقدم: نادي األسير .٣٩

رملة تزيد مـن     أفاد نادي األسير الفلسطيني أن إدارة المستشفى التابع لسجن ال          : يوسف الشايب  -رام اهللا   
خطورة الوضع على األسرى المرضى، وال تتفهم وضعهم الصحي، وأصبح التعامل معها أصعب مـن               

منع العديد  وقد   سامة ومخدرة بشكل خطير جدا،       هم أن االدوية التي تقدم ل     ىاالسرأحد  كشف   وقد   .السابق
  .دوية قاتلةأمن المستشفيات استخدامها بشكل مطلق كونها 

  ٥/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

  ية إلبطال قانون يمس حقوق المعتقلينسرائيلالتماس قضائي للعليا اإل .٤٠
 قدمت اللجنة العامة ضد التعذيب وجمعية حقوق المواطن ومركز عدالة داخل أراضـي              : وفا -الناصرة  

تبه ية إلبطال قانون يمس في الحقوق األساسية للمعتقلين، المش        سرائيلمس، التماسا للمحكمة العليا اإل    أ،  ٤٨
وأشار الملتمسون إلى أن القـانون يـستعمل علـى أرض الواقـع ضـد                .بهم بالقيام بمخالفات سياسية   

 ساعة دون أيـة رقابـة       ٩٦اعتقال أشخاص لفترة    من  يمكن، في ظروف معينة،     حيث أنه   ،  الفلسطينيين
  . ساعة٤٨ ساعة أو ٢٤قضائية، بينما يتم في الحاالت العادية اعتقال األشخاص المشتبه بهم لفترة 

  ٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   من االستمرار بتبليط ساحاتهاألقصىشرطة االحتالل تمنع العاملين في المسجد  .٤١
مس، بأن قوة كبيرة من شـرطة       أ أفاد الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية،          : وفا -القدس  

فـي هـذا    كد  قد أ و . المسجد األقصى  االحتالل، منعت عدداً من العمال من االستمرار في تبليط ساحات         
ن ال شرعية لغيرهم بالتدخل في شـؤونه،        أعمار مسجدهم و  إن الفلسطينيين يصرون على     أعلى  السياق  
  .ية المبيتة ضد المقدسات الفلسطينيةسرائيل من النوايا اإلمحذراً

 ٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  في يافاأعمال تخريبية في ساحة مسجد حسن بيك  .٤٢

 بعـد  تهر الثالثاء، مجهول على مسجد حسن بيك في مدينة يافا وقام بأعمال تخريبية في سـاح     اعتدى فج 
الدخول الـى   من  المعتدي لم يتمكن    أن  حسن الحظ   من  ن  أ ،وقال إمام المسجد   .فترة وجيزة من ترميمها   

من حـين   ن المسجد يتعرض العتداءات     أ الفتا إلى . المسجد نفسه، وإال لكان قد عاث المزيد من الخراب        
   .٢٠٠٥في العام ته آلخر أبرزها كان القاء رأس خنزير الى ساح

آفي ديختر مطالباً   ي  سرائيلاإلبعث النائب جمال زحالقة رسالة عاجلة الى وزير األمن الداخلي           من جهته   و
بتوفير الحماية للمسجد، مؤكداً أن غض الطرف عن االعتداءات هو بمثابة مشاركة رسـمية باالعتـداء                

  .مس كافة المسلمين والعرب في البالدالذي ي
  ٤/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   الفلسطينيةإطالق الحملة األهلية إلحياء ذكرى النكبة .٤٣
 أطلقت، أمس، الحملة األهلية إلحياء الذكرى الستين للنكبة، في مؤتمر صحافي، في دار نقابة الـصحافة               

 وآني كنفاني وعدد من ممثلي الهيئـات        ، في حضور النقيب محمد البعلبكي، الدكتور أنيس صايغ        اللبنانية
  .والجمعيات األهلية اللبنانية والفلسطينية

 ٥/٣/٢٠٠٨األخبار 
  
  شباط مليون دوالر خالل ٥غزة تفوق  االحتالل على تاعتداءا خسائر : المنسييوسف .٤٤

لي يوسف المنسي وزير األشغال العامة في الحكومة الفلسطينية، أن إجما أعلن : كميلأبوأحمد  -غزة 
فبراير بما في ذلك  /ية على قطاع غزة خالل شهر شباطسرائيلالخسائر المادية من االعتداءات اإل
  .خمسة ماليين وسبعمائة ألف دوالر أمريكي العدوان األخير على القطاع بلغت

  ٤/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  دس الق فيالمشاريع الصغيرة  توقع اتفاقية لدعم صندوق الفلسطينيةمؤسسة الرئاسة .٤٥

وقعت مؤسسة الرئاسة، امس، بحضور الرئيس عباس اتفاقية مـع حكـومتي الـدنمارك              :  وفا -رام اهللا   
رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسـة،       وقال   .وبلجيكا لدعم صندوق المشاريع الصغيرة في مدينة القدس       

 هدنماركية ستدعم الحكومة ال في حين أن    صندوق بملغ مليون يورو،     التفاقية  أن بلجيكا ستدعم بموجب اال    
ن االتفاقية تتـضمن تقـديم منحـة        أ ،قال الوزير البلجيكي  من جهته   و .بمبلغ مليون وثمانمئة ألف دوالر    

  . مليون يورو٨٦ بقيمة ٢٠١١ إلى ٢٠٠٨لفلسطين في الفترة من 
  ٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  المعرض التجاري الفلسطيني يفتتح غداً في لندن .٤٦

 الذي تنظمه مفوضية فلسطين العامة      ٢٠٠٨يفتتح غداً في لندن المعرض التجاري الفلسطيني للعام          :لندن
 البريطانية ومركز التجارة الفلسطيني وغرفـة       -في المملكة المتحدة بالتعاون مع غرفة التجارة العربية         

ألجنبي التعـرف   وخالل المعرض، سيتاح للزائر العربي وا     ". زيتونة"صناعة وتجارة بيت لحم ومؤسسة      
ومن المؤمل أن يسهم هذا النشاط التجاري في تعزيز اقتصاد الشعب           . إلى المنتجات الفلسطينية المتنوعة   

  .يسرائيلالفلسطيني بفرص تسهم في استقالله عن االقتصاد اإل
  ٥/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
 تحقيق السالم يتطلب االحتكام لطاولة المفاوضات: الثانيعبد اهللا  .٤٧

أن تحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط  الملك عبداهللا الثانيالعاهل األردني،  أكد : بترا–واشنطن 
يتطلب االحتكام لطاولة المفاوضات وفقا ألسس واضحة وجداول زمنية محددة، مبينا جاللته أن السياسات 

وشدد  .يلسرائي اإل-األحادية الجانب وفرض األمر الواقع قد أثبتت فشلها في حل النزاع الفلسطيني 
 من سياسات إسرائيل، خالل مباحثاته امس مع الرئيس بوش في البيت األبيض، أن ما تمارسه الملك

الحصار واالعتماد على القوة العسكرية ليس من شأنها إال تعميق دائرة الخالف بين الفلسطينيين 
 .في المنطقةيين والتهديد بإضاعة جهود سنوات طويلة من التفاوض لتحقيق السالم سرائيلواإل

  ٥/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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   القوة بحق المدنيين لن يضمن أمنها"إسرائيل"استخدام : األردنيالعاهل  .٤٨
، مـن أن اسـتخدامها      إسرائيل حذر العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني        : وفا ، الحياة الجديدة  -عواصم  

قال الملك عبداهللا في بياٍن وزعته الـسفارة        و .المتواصل للقوة بحق المدنيين الفلسطينيين لن يضمن أمنها       
فشل عملية الـسالم    'إن  : األردنية في واشنطن بعد لقائه قيادات من العرب والمسلمين واليهود األميركيين          

 إلى مساندة الـسلطة الوطنيـة       إسرائيلداعياً في الوقت ذاته     ' سوف يهدد أمن واستقرار الشرق األوسط     
 لتعهداتها تجاه الفلسطينيين وفقاً لما تم       إسرائيلاحترام  'كد الملك ضرورة    وأ .ممثلة بالرئيس محمود عباس   

  .'التوافق عليه في إطار العمل المحدد لعملية السالم وخريطة الطريق
 ٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  تضامنا مع غزةوإدانات اعتصامات .٤٩

سية في جامعة مؤتة أمس  االف طالب وطالبة في الساحة الرئي٥ اعتصم زهاء : الرأي وبترا-عمان 
. ية الدموية ضد المواطنين الفلسطينيينسرائيلتضامنا مع اهالي غزة واحتجاجا على االعتداءات اإل

نطلقت بعد ظهر امس مسيرة في الجامعة الهاشمية في الزرقاء بتنظيم من مجلس الطلبة تضامنا مع وا
 الجامعة الهاشمية االعالم االردنية وحمل المشاركون في المسيرة التي جابت ساحات. االهل في غزه

والفلسطينية ويافطات عبرت عن رفض الطلبة لما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من 
 . ي متواصلإسرائيلمجازر وعدوان 

ية على الشعب الفلسطيني في قطاع سرائيلواستنكر مجلس المنظمات والجمعيات االسالمية االعتداءات اإل
وقال المجلس في بيان له امس ان قضية غزة . يحدث من انتهاكات للبشرية على ايدي الصهاينةغزة وما 

 . ال تريد سالما انما تريد اتباع سياسة المراوغةإسرائيلهي قضية العرب والمسلمين وان 
لكيان وأدانت أحزاب التيار القومي العربي في بيان لها المجازر الصهيونية وارهاب الدولة الذي يمارسه ا

  . الصهيوني وقواته المحتلة ضد شعبنا العربي الفلسطيني في غزة وكل األراضي العربية المحتلة
  ٥/٣/٢٠٠٨رأي األردنية 

  
  فلسطينإلغاثةجسر الملك حسين بوابة العالم :  الوشاحالعقيد .٥٠

 عارف  كشف مدير إدارة امن الجسور بمديرية األمن العام العقيد: خلف الطاهات-الشونة الجنوبية 
 الف مسافر عبروا خالل العام الماضي، جسر الملك حسين الذي يربط ٣٠٠الوشاح ان نحو مليون و

 .المملكة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، واصفا حركة المسافرين في االتجاهين بالطبيعية وبحدودها العادية
  ٥/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  وتطالب عباس بوقف المفاوضات العبثيةة الكتاب تطالب بدعم األهل في الضفة وغزرابطة .٥١

أصدرت رابطة الكتاب األردنيين بيانا حول مذبحة غزة طالبت فيه الجماهير العربية بالتحرك : عمان
لتقديم كل أشكال الدعم واإلسناد ألهلنا في غزة والضفة الفلسطينية المحتلة، كما طالب البيان النظام 

ع العدو الصهيوني، والنظام العنصري، بفتح معبر رفح بشكل العربي الرسمي ، بقطع أي عالقة له م
كما طالب البيان السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني التي يستثمرها  .دائم

  . لالستمرار في بناء المستوطنات، والتغطية على عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني
  ٥/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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 ية على جبهتي الجنوب والجوالنإسرائيلأنباء عن استعدادات  .٥٢
على شبكة اإلنترنت، أمـس، مـا وصـفه    " القوات اللبنانية"نشر موقع :  نظير مجلي  -بيروت، تل أبيب    

أن الجهات األمنية والعسكرية في لبنان تبلغـت أن الجـيش           "توافرت لديه ومفادها    " معلومات خاصة "بـ
نحو "وان  ". ق عسكرية في مواجهة جبهتي الجنوب اللبناني والجوالن السوري        ي وضع ثماني فر   سرائيلاإل
 جرافة قامت بإعداد مناطق لحشد هذه الفرق التي تمركزت أربع منها على جبهة الجنوب واألربـع                 ٢٠

يون رسائل قصيرة عبر هواتفهم الجوالـة       سرائيلكما تلقى جنود اإلحتياط اإل    . األخرى على جبهة الجوالن   
ية من طراز سـاعر     إسرائيلثالث مدمرات   "وذكرت المعلومات أن    ". عض التعليمات العسكرية  تتضمن ب 

تبحر على تخوم المياه اإلقليمية اللبنانية، وان بطاريات صواريخ من طراز باتريوت نُشرت في أمـاكن                
ية كما اتخـذوا    يين أنهوا استعداداتهم المتعلقة بالحرب اإللكترون     سرائيلإن اإل "واضافت  ". إسرائيلعدة في   

ان حزب اهللا والجيش الـسوري      "وأشارت المعلومات الى    ". كل التدابير المتعلقة بحماية السكان المدنيين     
على معرفة بهذه التحركات، وقد نقل مسؤولون في الحزب عائالتهم الى داخـل األراضـي الـسورية،                 

عماد مغنية سيكون قبل   ) زب اهللا القيادي في ح  (خصوصا أن أنباء ترددت عن أن الرد على عملية اغتيال           
 ."الثالث والعشرين من الشهر الحالي

  ٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  مواقف لبنانية تدين الصمت العربي الرسمي السائر مع المشروع األميركي  .٥٣

ي سـرائيل عرضت النائبة بهية الحريري، أمس، الوضع في األراضي الفلسطينية في ظـل العـدوان اإل              
زة وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان مع وفدين من فصائل منظمة التحريـر             األخير على قطاع غ   

أن دماء أطفال غزة    "وأكدت الحريري   . الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية والقوى االسالمية في صيدا       
دولية ي واستباحته لكل الحرمات والشرائع االنسانية وال      سرائيلالتي سالت على مدى ايام بفعل االجرام اإل       

  ". ويحمي الشعب الفلسطيني" اسرئيل"يتطلب من العالم أجمع موقفاً يضع حداً لعدوانية 
ونظمت رابطة الطالب المسلمين بالتعاون مع القوى الطالبية الفلسطينية في جامعـة بيـروت العربيـة،         

 حركـة (واعتصم مئات من براعم الجماعة اإلسالمية وروضـات جمعيـة األقـصى             . اعتصاما مماثال 
، أمام مقر الصليب األحمر الدولي في الحمراء، ورفعوا صور أطفال غزة الـشهداء وشـعارات                )حماس

أين منظمات حقوق الطفولة في     "،  "لنحمي طفولتهم "،  "انقذوا الطفولة في غزة   "،  "من حقهم أن يعيشوا مثلنا    "
  . ، كما حمل بعض األطفال أكفاناً رمزية ألطفال غزة الشهداء"العالم؟

  ٥/٣/٢٠٠٨ السفير
  
  نقابة المحامين في لبنان يتضامنون مع غزة .٥٤

التوقف عن العمل لدى جميع المحاكم اللبنانية لمـدة         "أعلن نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج عن         
، وذلك انسجاماً مع قرار االمانـة العامـة التحـاد           "ساعة تضامناً مع اخوتنا واهلنا الفلسطينيين في غزة       

  .المحامين العرب
  ٥/٣/٢٠٠٨ير السف

  
   بمذابح جديدة "إسرائيل"الواقع العربي المتواطئ قد يغري : فضل اهللا .٥٥

ضرورة أن "أكد السيد محمد حسين فضل اهللا خالل استقباله وفدا من حركة حماس برئاسة أسامة حمدان،               
ـ                 ل يبرز الموقف الفلسطيني موحدا على كل المستويات، مشيرا إلى أن الحوار الفلـسطيني الـداخلي يمث

ضرورة، حيث ال بد أن تفتح نوافذه وتشرع أبوابه، ألنه ال يجوز أن يتعرض الشعب الفلسطيني لمذبحة                 
أن المنطق العربي الـذي أثـار مـسألة         "وأشار إلى   ". مستمرة تحت الفتة الخالفات الفلسطينية الداخلية     
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ـ              ع لكثيـر مـن     صواريخ المقاومة ولم يتحدث عن أصل المشكلة المتمثل باالحتالل، هو منطـق خاض
اإلمالءات وربما اإلغراءات، ويوحي بنوع من التواطؤ الذي قد يطل على التزام معـين قطـع سـابقا                  

تقتل في الضفة كما تقتل في قطاع غزة وهـي ال           " إسرائيل"أن  "، مشيرا إلى    ""إسرائيل"لحساب أميركا و  
  ". تحتاج إلى مبررات كي تواصل حربها ومجازرها

  ٥/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  "عبثية"ألزهر يشيد بحكمة وشجاعة عباس ويؤكد على أن صواريخ المقاومة شيخ ا .٥٦

أشاد شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي ، بحكمة وشجاعة رئيس السلطة الفلـسطينية             :  وكاالت –القاهرة  
وأكد طنطاوي تأييـده لموقـف       .محمود عباس ، لحرصه على تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني         

، التي تجر ويالت كبيرة على الشعب الفلسطيني وال طائـل منهـا،             "العبثية"اريخ  عباس من إطالق الصو   
صواريخ المقاومة خالل لقائه محمود الهبـاش وزيـر         " عبثية"طنطاوي اكد على     .حسب قول طنطاوي  

الشؤون االجتماعية في حكومة سالم فياض ، الذي وضعه في صورة األوضاع المأساوية في األراضـي   
  .ما يتعرض له قطاع غزة من هجمة عسكرية شرسةالفلسطينية ، و

ي، داعياً جميع الفصائل للوحدة في مواجهة       سرائيلوجدد طنطاوي التأكيد على استنكار مصر للعدوان اإل       
  .يةسرائيلالهجمة العسكرية اإل

  ٣/٣/٢٠٠٨صحيفة الحقائق 
  
  تعليمات أمنية بمنع فتح غرف العمليات للجرحى الفلسطينيين .٥٧

د مصدر طبي أن هناك تعليماٍت أمنية صدرت إلى إدارة مستشفى العـريش بمنـع أي                أك: حسن محمود 
تدخٍل جراحي من الطواقم الطبية اإلغاثية للجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش، وعـدم فـتح غرفـة                

إخـوان أون   "خيري العيسوي مدير مستشفى العريش في اتصاٍل هاتفي مع          . واعترف د  !!.العمليات لهم 
ع التدخل الجراحي من األطباء، وبرره بإمكانات المستشفى الجيدة والتعليمات األمنية، مـشيًرا              بمن" الين

إلى أن المستشفى بدأت في إرسال الحاالت الحرجة إلى معهد ناصر بالقاهرة؛ وهو ما أدى إلى استشهاد                 
  . آخرين بمستشفى رفح٣غسان عبد ربه بمستشفى العريش و

در حجازي األمين العام للجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة األطباء بالتدخل األمنـي            عبد القا . من ناحيته ندد د   
هذا األمر مؤسف ونُدينه ونستنكره، والغريب أنه عندما تسأل من أصـدر هـذه              : في العمل الطبي قائالً   

 الكبار في   ، مضيفًا أن هناك العديد من أساتذة الجراحة       "أوامر"األوامر ال تجد إال كلمة واحدة أمامك هي         
العديد من المحافظات عرضوا المشاركة في عمليات الجراحة إال أنه تم االعتـذار لهـم بـسبب هـذه                   

  !!.األوامر
جمال عبد السالم مدير لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد أطباء العرب أن وفد االتحاد مـر علـى                 . وأكد د 

  .ى معهد ناصر للعالجالجرحى، ونسق مع اإلدارِة لتحويل الحاالت الحرجة إل
  ٤/٣/٢٠٠٨موقع اخوان أون الين 

  
   بعدم استخدام القوة المفرطة وضرورة توقفها"إسرائيل "نطالب: أبو الغيط .٥٨

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مـشترك            :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
 مبارك تحدث بوضوح شـديد عـن مـسألة          الرئيس"مع نظيرته كوندوليزا رايس في القاهرة أمس، إن         

ية في غزة خالل اللقاء الذي جمعه مع رايس، مؤكداً ضرورة عدم التعرض             سرائيلالعمليات العسكرية اإل  
ي نطالبه خاللها   سرائيلأننا نجري اتصاالت نشطة للغاية مع الجانب اإل       "ولفت إلى   ". للمدنيين الفلسطينيين 

توقفها، كما نسعى مع الجانب الفلسطيني كي يمتنع عن العمليـات           بعدم استخدام القوة المفرطة وضرورة      
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حماس جزء مـن المعادلـة    "وشدد على أن    ". ، في إشارة إلى إطالق الصواريخ     "التي تضر بعملية السالم   
الفلسطينية ويجب االعتراف بهذا، بمعنى أنه في لحظة من اللحظات في المستقبل عندما يكون هناك تقدم                

ي في المفاوضات السياسية، فإنه سيكون من المهم ان نقنع حماس بأن تشارك فـي               يلسرائمع الطرف اإل  
إذا عدلت سياستها ولم تعتمد العنف والعمليات العسكرية، فـإن هـذا            "وأضاف أن الحركة    ". هذه العملية 

ك وقـف  اتفقنا على أنه البد من أن يكون هنا: "وقال". سيفتح الطريق أمام انضمامها إلى العملية السياسية   
 يجب أن ال ترد بالطريقة التي ردت        إسرائيل، كما أن    إسرائيلللهجمات، وال يجب إطالق صواريخ على       

وأكد ". بها في األيام السابقة، ويجب أن تكون هناك فترة من الهدوء من أجل مساعي استئاف المفاوضات               
ا يحتاج إلى أساس وأرضية     أن الموقف المصري يدعو إلى استمرار المفاوضات، الفتاً إلى أن استمراره          

  .من الهدوء
 ٥/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  سياسيون ونقابيون مصريون يطالبون بإنشاء لجان مقاومة شعبية عربية .٥٩

دعت قيادات أحزاب المعارضة والنقابات المهنية في مصر إلى تشكيل لجان           :  غريب الدماطي  -القاهرة  
الدعم الكامل للمقاومـة الفلـسطينية واللبنانيـة        مقاومة شعبية في بلدان الوطن العربي، تهدف إلى تقديم          

والعراقية، مطالبين بإسقاط اتفاقية كامب ديفيد وإنشاء ما وصفوه بالمستعمرات العربية في مصر ولبنـان               
واألردن وسوريا مع حدود األراضي المحتلة في فلسطين، وإنشاء صندوق قومي عربي لتمويـل إنـشاء     

  .تلك المستعمرات
  ٥/٣/٢٠٠٨ية الخليج اإلمارات

  
  مصر تفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة .٦٠

قال رئيس لجنة اإلغاثة التابعة لنقابة األطباء فـي مـصر حـسام             :  وائل بنات، د ب أ     -غزة، العريش   
الشوربجي، أمس، إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح وذلك للسماح بمرور المساعدات اإلنسانية إلى              

خرى، قال مدير مستشفى العريش العام سامي أنور، الذي نقل إليه عدد من الجرحى              ومن جهة أ  . القطاع
وأشار أنور إلى أن عـدد  . الفلسطينيين، إن خمسة من هؤالء الجرحى قد قضوا نحبهم متأثرين بجروحهم 

 حالة تم تحويل بعضها إلى مستـشفيات        ٥٨الجرحى الفلسطينيين الذين أدخلوا من قطاع غزة لمصر بلغ          
وأضاف أن عدد الحـاالت     . هرة واإلسماعيلية في حين أدخل البعض اآلخر مستشفيي رفح والعريش         القا

  . حالة٢٢الموجودة حاليا في مستشفى العريش يبلغ 
وطالب أهالي الجرحى في قطاع غزة الذين سمحت مصر لهم بدخول أراضيها، بنقل أبنائهم للمستشفيات               

ي هذه اللحظة ومع تواتر األنباء عن وفاة عدد من أبنائنا في            ف: "في الخارج، وقال ذوو الجرحى في بيان      
  ".مستشفى العريش الحكومي، نناشد السماح ألبنائنا باالنتقال للعالج في الخارج

 ٥/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   شعبي في تونس مع غزةتضامن .٦١

مدني المستقلة ما   استنكرت األحزاب التونسية المعارضة وجمعيات المجتمع ال      :  محمد الحمروني  -تونس  
منددة بالصمت العربـي المخـزي،      .  على غزة المحاصرة   إسرائيلوصفتها بالحملة الشعواء التي يشنها      

وأعلن الطلبة التونسيون تنظيم أسـبوع      . وطالبت الحكومات العربية بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان       
  .من التحركات احتجاجا على ما يجري في القطاع

  ٥/٣/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  "يةسرائيلاإل"برلمانا تونس وأفغانستان يستنكران االعتداءات  .٦٢
على الشعب الفلسطيني وأعرب عـن      " يةسرائيلاإل"استنكر البرلمان التونسي بشدة االعتداءات      : الوكاالت

واعتبر البرلمـان، فـي بيـان وزعـه، ان          . دعمه الكامل للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة       
على أبناء الشعب الفلسطيني ستكون لها تداعيات خطيرة على االستقرار واألمن           " يةسرائيلاإل "االعتداءات

  .في المنطقة وفي العالم
بسبب عدوانها على قطاع غزة، ودعـا المجتمـع         " إسرائيل"وفي كابول ندد البرلمان األفغاني، أمس، ب        

  ".ابادة"الدولي إلى وقف هذه الهجمات التي وصفها بأنها 
  ٥/٣/٢٠٠٨يج اإلماراتية الخل

  
  خاطئ هو قرار إسرائيلإعالن السلطة الفلسطينية تعليق المفاوضات مع : فتحي سرور .٦٣

حذر الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، من         : الخالق  هدي توفيق، عاصم عبد    -واشنطن  
ا ال يـضمن مـاذا      وأكد سرور أن أحـد    , تجزئة عملية السالم لتشمل الضفة الغربية وتأجيل قطاع غزة        

وماذا سيحدث في المنطقة إذا لم يتحقق السالم بأسرع وقت لكـل            , سيترتب علي الوضع الراهن في غزة     
. ية ضد الشعب الفلسطيني في غزة     سرائيلوأعلن إدانته القوية للمجازر اإل    . الشعب الفلسطيني دون تجزئة   

 هو قرار خاطيء ألنه     إسرائيلات مع   ورأي الدكتور سرور أن إعالن السلطة الفلسطينية تعليق المفاوض        
  .بدون االتصاالت والمفاوضات لن يكون هناك إمكان التوصل إلي تسوية

  ٥/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  مصر تستطيع الدفاع عن أمنها دون تعديل في كامب ديفيد: الشريفصفوت  .٦٤

قشة تقرير رفض رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف، خالل منا:  جمال جوهر-القاهرة 
تنمية سيناء بمجلس الشورى أمس، االستجابة للمطالبات التي تنادي بضرورة إجراء تعديالت على اتفاقية 

، مؤكدا أن مصر قادرة على الدفاع عن ترابها الوطني دون تعديل إسرائيلكامب ديفيد الموقعة مع 
  .التفاقيات

  ٥/٣/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  وحشية على قطاع غّزةأردوغان يستنكر االعتداءات ال .٦٥

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية وزير الدولة جميل تشيتـشاك           :  إبراهيم بوعزي  -إسطنبول  
 وقف اعتداءاتها الوحـشية علـى قطـاع غـزة، تلـك             إسرائيل بأن على    ٠٣/٠٣/٢٠٠٨أمس اإلثنين   

وطالـب المتحـدث باسـم      . االعتداءات التي وصفها المتحدث بأنها عبارة عن عقاب جماعي عـشوائي          
الحكومة التركية المجتمع الدولي بمد يد العون الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة في محنته األخيـرة                

 شاحنات هي عبارة عن قافلة مساعدات أرسلتها تركيا إلى غزة مضيفاً أنها لم تصل إلـى                 ٨مشيراً إلى   
وأكّد الوزير أن تركيا قد تعهدت      . ها القطاع المحتاجين هناك جراء ظروف الحصار واالحتالل التي يعاني       

  . مليون دوالر خالل السنوات الثالثة القادمة للمساهمة في إحالل السالم في المنطقة١٥٠بتقديم 
أن ما تقوم بـه الـسلطات       "ومن جانبه صرح رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان أمس اإلثنين            

ئية أمر يتنافى مع القوانين والمبادئ اإلنـسانية وال يمكـن           ية في قطاع غزة من هجمات عشوا      سرائيلاإل
مضيفاً إننا في هذا الخصوص نقول بكل وضـوح إننـا نـستنكر تلـك               ". تبريره بأي شكل من األشكال    

  .االعتداءات الوحشية
وعلى الصعيد الشعبي، انتظمت مظاهرة حاشدة مـن طـرف جمعيـة حـق الفكـر والتعلـيم الحـر                    

OZGURDER  ع عن المظلومين وحقوق اإلنسان       وجمعية الدفاMAZLUMDER   وجمعية التضامن 
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ورفع المتظاهرون شعارات التنديد باالعتداءات الوحشية التي يقـوم بهـا جنـود             . مع الشعب الفلسطيني  
  .االحتالل على المدنيين في غزة

  ٤/٣/٢٠٠٨الجمعية التركية للتضامن مع فسلطين 
  

  سس صهيونية في نواكشوطحزب موريتاني يطالب بتحقيق حول خلية تج .٦٦
السلطات فـي بـالده     ) اللجان الثورية الموريتانية  " (حركة الديمقراطية المباشرة  "طالب حزب   : نواكشوط

) الموساد(بشأن المعلومات التي تسربت مؤخرا عن وجود خلية تابعة لجهاز         " فوري وعاجل "بفتح تحقيق   
وص تنذر بالخطر وتدعوه إلى اإلسراع فـي  تعمل من نواكشوط، وقال إن المعلومات المتداولة في الخص 

  .وضع حد لما يجري
  ٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   لفلسطيني جبالياإغاثةجمعية الرحمة العالمية الكويتية تسير قوافل  .٦٧

وزعت جمعية الرحمة العالمية الكويتية امس معونات غذائية طارئة على السكان المنكوبين            :  كونا -غزة  
 .ية خالل خمسة االيـام الماضـية      سرائيلالتي تعرضت للمحرقة اإل   ) جباليا النزلة (ة  في منطقة شرق مدين   

وقال ممثل الجمعية ان هذه المعونة جاءت بداية لحملة اغاثة واسعة ستنفذها الجمعية خالل االيام القادمة                
  .بعد ان تحصر االضرار في المنطقة

  ٥/٣/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  

   الجهاد واجب على المسلمين لنصرة الشعب الفلسطيني: في الكويتالتجمع السلفي .٦٨
وقال التجمع  . ي على الفلسطينيين في غزة وما يعانيه أهلها       سرائيلدان التجمع اإلسالمي السلفي الهجوم اإل     

ان هذا الهجوم الكاسح وتلك المحرقة الظالمة بحق شعبنا لتؤكد للعالم أجمـع ان اسـترجاع                : "في بيان له  
ن إحياء فريضة الجهاد فما أخذ بالقوة والسلب اليؤخذ إال بالجهاد والمصابرة في سـبيل               الحقوق البد له م   

اهللا تعالى، فالجهاد بال ريب سبب الفالح وطريق العز والرفعة، وأفضل التجارات الرابحة مـع اهللا عـز                  
ل رسـولنا  وجل، وقد وعد اهللا أهله أرفع الدرجات في الدنيا واآلخرة، وهو ذروة سنام اإلسالم كمـا قـا            

الكريم صلى اهللا عليه سلم، وأحب االعمال إلى رب العالمين، وأن الروحة والغدوة واليوم والليلـة فـي                  
  ".الجهاد ومصابرة االعداء خير من الدنيا وما عليها

  ٥/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 
  
  قبل نهاية واليتهبوش مازال متفائالً بسالم  .٦٩

مة مع العاهل األردني، في البيت األبيض أمس، تصدرها         عقد الرئيس األميركي جورج بوش ق     : واشنطن
وأكد بوش أنه ال يـزال      . ية في غزة  سرائيلالبحث في التطورات على الساحة الفلسطينية واالعتداءات اإل       

عشرة شهور فترة طويلة،    "وقال عقب اللقاء إن     . متفائالً بإمكان التوصل إلى اتفاق سالم قبل نهاية واليته        
هدف أميركا هو المساعدة في إعادة الطـرفين        "وأضاف أن   ".  الوقت للتوصل إلى اتفاق    وهناك الكثير من  

وقد أصـر علـى أن      ". وأنا متفائل وسأواصل العمل الجاد من أجل تحقيق الرؤية        . إلى مائدة المفاوضات  
  . في عملية السالم" ضالعة وستبقى ضالعة"الواليات المتحدة 

  ٥/٣/٢٠٠٨الحياة 
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  فاقاً مع حماس يشمل وقف الصواريخ وإعادة فتح المعابر سوالنا يقترح ات .٧٠
العبريتان أن مسؤول السياسة الخارجيـة      " هآرتس"و  " معاريف"أفادت صحيفتا   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

في شـأن قطـاع     " صفقة شاملة "يين  سرائيلفي االتحاد األوروبي خافيير سوالنا اقترح على المسؤولين اإل        
ع مع مصر والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى تسوية تقوم على وضع ترتيبات            غزة تقضي ببدء حوار سري    

". إسرائيل"أمنية جديدة في محور فيالدلفي وإعادة فتح معبر رفح وإيجاد حل لقضية المعابر الحدودية مع                
عن سوالنا  " هآرتس"ونقلت  . حيث يشمل االقتراح محاولة التوصل إلى تهدئة مع حماس بوساطة مصرية          

يين، الذين التقاهم أول من أمس، أنه يجب الدخول في حوار من أجل التوصـل               سرائيللمسؤولين اإل قوله ل 
". لكن على نحو ال يشكل إنجازاً لحركة حمـاس        "إلى حل سياسي حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع،         

ة وأضـافت الـصحيفة أن وزيـر      . وأضاف أن المصريين معنيون ببذل جهد أكبر ويجب استغالل ذلك         
ال يجوز ألوروبا أن تقـوم بتحركـات        "ية تسيبي ليفني ردت على سوالنا بالقول أنه         سرائيلالخارجية اإل 

 لفتح معابر غزة    سرائيليمكن أن تفسر على أنها انتصار لحركة حماس، في رد على دعوات أوروبية إل             
  ".فوراً

  ٥/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  يؤيد بوش في رفض التعامل مع حماساوباما .٧١

عرب المرشح الرئاسي باراك اوباما، عن تأييده لسياسة إدارة بوش في رفض التعامـل مـع                أ: وكاالت
على الرغم من إعالنـه     . حركة حماس في الجهود الدبلوماسية الرامية إلحالل السالم في الشرق األوسط          

 .أنه سيتخذ موقفا مختلفا عن موقف بوش لرفض الحوار مع بعض الخصوم الدوليين اآلخرين
  ٥/٣/٢٠٠٨البيان 

  
  حل الدولتين مات قبل ان يولد : صحيفة بريطانية .٧٢

بجولة وزيرة الخارجيـة األميركيـة      " الصادرة امس " البريطانية" التايمز"اهتمت صحيفة   :  د ب أ   -لندن  
وعلقت بالقول أنه سوف يقابل أي استعجال من الواليات المتحـدة            .كوندوليزا رايس في الشرق األوسط    

إذ تكاد تنعدم االساسيات الالزمة لعقد مفاوضات الـسالم، كمـا           " إسرائيل"ء في   لوقف العنف بآذان صما   
ونظرا للعداوة بـين    . يبدو أن حل إقامة الدولتين الذي ما زالت تتمسك به حكومة بوش مات قبل أن يولد               

وأضافت الصحيفة أن    .طرف تتفاوض معه في قطاع غزة     " إسرائيل"منظمتي حماس وفتح، ال يوجد أمام       
تهدد " إسرائيل"س ال تبدي أي استجابة للدخول في محادثات سواء بالضغط أو بتقديم العروض، فيما               حما"

وخلصت إلى القول أن جميع األطراف أصبح لديها اآلن اهتمام         . دائما بخطوات أكثر جدية في قطاع غزة      
  .بالحرب أكثر منه بالسالم

   ٥/٣/٢٠٠٨الدستور 
  
   مكافحة تهريب السالح الى غزة مليون دوالر لمساعدة مصر على ١٠٠ .٧٣

اكدت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس، أمس، فـي مـؤتمر صـحفي             :  ا ف ب     -القاهرة  
 مليون دوالر من المساعدات     ١٠٠مشترك مع نظيرها المصري احمد ابو الغيط، أن بالدها افرجت عن            
  .ريب االسلحة الى غزةالمخصصة لمصر بعد ان تم تجميدها، لحث القاهرة على مكافحة ته

  ٥/٣/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
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  تحذر من مضاعفات العدوان " أوكسفام" .٧٤
، أمس، من المضاعفات االنـسانية      "أوكسفام انترناشونال "حذرت المنظمة الخيرية البريطانية     : آي.بي.يو

 على قطاع غزة،    ية تبحث شنه  سرائيلالمترتبة على االجتياح العسكري الشامل الذي قالت إن الحكومة اإل         
ية سـرائيل وأعربت عن قلقها العميق من سقوط عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين جـراء الهجمـات اإل               

  . األخيرة
  ٥/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  الخدمات األساسية في قطاع غزة باتت قريبة من االنهيار: تقرير أممي .٧٥

، أن عمليـة    "اوتـشا "نية التابع لالمم المتحدة     قال تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون االنسا       ": القدس
ي في قطاع غزة أدت إلى تفاقم الوضع اإلنساني المتدهور بالفعل، والناتج عن الحـصار        سرائيلالجيش اإل 

، موضحا أن الخدمات األساسية، بما فيها المياه والـصرف          ٢٠٠٧الكامل على قطاع غزة منذ حزيران       
شار التقرير إلى أنه وبسبب تضافر انعدام الكهرباء والوقود وقطـع           وأ. الصحي، باتت قريبة من االنهيار    

الغيار وعدم القدرة على تحسين الشبكات، فإن مرافق المياه في بلدية غزة اضطرت الى مواصلة ضـخ                 
ومن .  مليون لتر من المياه المعالجه جزئياً يومياً إلى البحر         ٤٠ مليون لتر من مياه المجاري الخام، و       ٢٠

المخزونات الحالية من االدوية واللوازم الطبية ليست كافيـة لمعالجـة االحتياجـات             "أكد أن   جهة أخرى   
 صنفاً من االدوية االساسية، باتـت غيـر         ٨٥في حين أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن         . الحالية

ة ليـست   كما أن مخزونات الوقود في جميع مستشفيات الوزار       . متوفرة على االطالق في مخازن االدوية     
  .كافية سوى الربعة ايام اضافية

 ٥/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  حماسحكم إدارة بوش سعت بالتعاون مع دحالن إلسقاط : "فانيتي فير"نشرته مجلة تقرير  .٧٦

كشف مـسؤولون    :)يو بي آي  (ونقالً عن وكالة    واشنطن  ولندن  من   ٥/٣/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
 إدارة الرئيس االمريكي جورج بوش سعت لتمويل حرب أهلية فـي            امريكيون ووثائق سرية رسمية أن    

غزة بواسطة محمد دحالن، مستشار الرئيس الفلسطيني لألمن القومي، تنتهي بتقويض سلطات حمـاس،              
  .وتتيح للرئيس محمود عباس إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة طوارئ توافق على مبادئ الرباعية

 وثائق سـرية  ىالمقبل، أنها حصلت عل   ) أبريل(المريكية في عدد شهر نيسان      وأوردت مجلة فانيتي فير ا    
هـا  ييعزز مضمونها مصادر في الواليات المتحدة واألراضي الفلسطينية تكشف مبادرة سرية صادق عل            

  . وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ونائب مستشار األمن القومي إليوت أبرامزىبوش وعهد بتطبيقها إل
وأعدت للقوات  . جلة أن هذه الخطة االمريكية السرية هدفت لـ إثارة حرب أهلية فلسطينية           وأوضحت الم 

التي تحتاج  ) العضالت(التي يقودها دحالن، وتسليحها بأسلحة جديدة من قبل امريكا من أجل إعطاء فتح              
  .إليها من أجل إزاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً التي تقودها حماس، من السلطة

 ٢٠٠٦) ينـاير (خطط إدارة الرئيس جورج بوش يهدف إلي إلغاء نتائج انتخابات كانون الثـاني              وكان م 
التي فازت بها حماس بأغلبية المقاعد في البرلمان الفلسطيني، وهو الفوز الذي امتعـضت منـه اإلدارة                 

  .األمريكية
  .بحسب فانيتي فيرق على فحوي هذه الوثائق، يمن ناحيتها رفضت وزارة الخارجية االمريكية التعل

لكن المجلة قالت ان هذه الخطة السرية أدت لعكس غرضها، وأسفرت عن تراجع أكبر للسياسة الخارجية                
االمريكية في عهد بوش، مشيرة إلي أنه بدالً من إقصاء األعداء من السلطة، فإن مقاتلي فتح المدعومين                 

ووصـفت  . طرة على غزة بـشكل كامـل      من الواليات المتحدة أتاحوا لحماس، بشكل غير مقصود، السي        
  .٢ كونترا -بعض المصادر هذه الخطة بأنها إيران 
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وفي هذا اإلطار اتهم المستشار السابق لنائب الرئيس االمريكي لشؤون الشرق األوسط ديفيـد وارمـسر                
 بعد شهر من سـيطرة حمـاس علـى غـزة، اإلدارة             ٢٠٠٧) تموز(الذي استقال من منصبه في يوليو       

  .بأنها كانت تنخرط في حرب قذرة في إطار جهودها لتأمين النصر لديكتاتورية يقودها عباساالمريكية 
  .ورأي وارمسر أن حماس لم تكن تنوي السيطرة على غزة حتي أجبرتها فتح على ذلك

وأردف يبدو لي أن ما حصل لم يكن انقالباً من قبل حماس وإنما انقالب من قبل فتح جري إحباطه قبـل                    
  .حصوله

: ارت المجلة إلي أن المخطط كان مثيرا للجدل حتي بين أعضاء اإلدارة األمريكية، وقال وارمـسر               وأش
  .حدثت خالفات كبيرة بين المحافظين الجدد حول هذا المخطط

من جهته قال دحالن إن بوش هو من ضغط باتجاه إجراء االنتخابات التشريعية في األراضي الفلسطينية                
  .٢٠٠٦) يناير(انون الثاني والتي أدت لفوز حماس في ك

وحصلت االنتخابات بموجب خطة عمل للرئاسة االمريكية أعدتها وزارة الخارجيـة االمريكيـة تهـدف            
ولفـت  . ٢٠٠٧للتوصل إلي حكومة فلسطينية منتخبة ديمقراطياً وتقبل بمبادئ الرباعية مع نهاية العـام              

  .ة بأن فتح غير مستعدة لالنتخاباتدحالن إلي أنه حاول تحذير أصدقائه في اإلدارة االمريكي
  .كانوا يعارضون االنتخابات، مضيفاً الجميع إال بوش) في اإلدارة االمريكية(وقال دحالن الجميع 
ـ      .  انتخابات ىوقال بوش أحتاج إل     أن الجميـع فـي اإلدارة     ىأريد انتخابات للسلطة الفلسطينية، مشيراً إل

  .عباس بالقول الرئيس يريد انتخاباتاالمريكية اتبعوا بوش وبدأوا يضغطون على 
قوله كل واحـد ألقـي      ) البنتاغون(وفي هذا السياق نقلت المجلة عن مسؤول في وزارة الدفاع االمريكية            

  .من الغبي الذي أوصي بذلك؟: ، مضيفاً جلسنا في البنتاغون نتساءل)بعد فوز حماس(باللوم على غيره 
 تضغط على الرئيس الفلسطيني كي يحـل حكومـة حمـاس            وكشفت المجلة أن اإلدارة االمريكية كانت     

 ٢٠٠٦) أكتوبر( تشرين األول    ٤ويشكل حكومة انتقالية بعد إعالن الطوارئ وذلك خالل اجتماعهما في           
  .خالل شهر رمضان

ولفتت إلي أن رايس طلبت من عباس القيام بذلك خالل أسبوعين، لكن األخير طلب شهراً لما بعد عيـد                   
ل إلي أن توجه إلي مكة بدعوة من الملك السعودي عبـد اهللا، حيـث رعـي األخيـر                   الفطر وراح يماط  

) فبراير(المفاوضات بين الجانبين التي أدت لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة اسماعيل هنية في شباط               
٢٠٠٧.  

  .وذكرت المجلة أن الرئيس عباس رفض أن يكون طرفا في حرب أهلية فلسطينية
ن واشنطن تصرفت بقلق ورعب، حين بدأ عباس المحادثات مع حماس على أمـل              وأشارت المجلة إلي أ   

  .إنشاء حكومة وحدة وطنية
وبدا لإلدارة االمريكية التي راحت تعد من وقتها خطة بديلة إلزاحة حماس من الـسلطة بالتعـاون مـع                   

  .دحالن، أن القوات التابعة لفتح أكثر قوة من عناصر حماس، من الناحية النظرية
 الحقيقة تجلت في أن عناصر فتح لم يكونوا يحصلون على رواتبهم بسبب الحصار الذي فرض على                 لكن

 ٢٠٠حكومة حماس، في حين كانت األخيرة تمول أجهزتها األمنية من إيران عبر مبالغ وصـلت إلـي                  
  .مليون دوالر امريكي، بحسب مصادر ومسؤولين من حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة

وضات القنصل االمريكي العام في القدس جايك والس الذي زار عباس وسأله عـن تعهداتـه         المفا ىوتول
  .أمام رايس بحل حكومة حماس وإعالن الطوارئ خالل أربعة أسابيع، بحسب الوثائق

وأشارت المذكرة التي تلقاها والس من واشنطن ونقلها إلي عباس إلي أن حماس يجـب إمـا أن تقبـل                    
  .مبادئ الرباعية أو تتحمل عواقب ذلكبحكومة جديدة تلتزم ب

 حرب أهلية فـإن الواليـات       ىولفت والس إلي أنه مع معرفة اإلدارة االمريكية إلي أن ذلك قد يؤدي إل             
  .المتحدة مستعدة لدعم األجهزة األمنية التابعة لفتح
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ت المتحدة  وكشفت المجلة بأنه مع عدم وجود أي إشارة بأن عباس جاهز لحل حكومة حماس، فإن الواليا               
  .بدأت محادثات مباشرة مع دحالن ونقلت عن مسؤولين في البيت األبيض أن بوش كان يصفه بأنه رجلُنا

 للتنـسيق األمنـي فـي األراضـي         ٢٠٠٥وبدأ القائد االمريكي كيث دايتون الذي عينه بوش في العام           
  .الفلسطينية لقاءاته مع دحالن في القدس ورام اهللا

فأحتاج إلـي   ) عسكريا(اس تهزم فقط بالوسائل السياسية، أما إذا كنت سأواجهها          وكان رد دحالن أن حم    
  .موارد أساسية

 -وتوافق الرجالن على العمل على خطة أمنية تبدأ بتوحيد األجهزة تحت قيادة دحالن، الذي عينه عباس                 
  . مستشاره لألمن القومي-بالتزامن مع ذلك 

 السابق إلي األمم المتحدة هذه السياسة واعتبـر أن اللجـوء إلـي       من ناحيته انتقد سفير الواليات المتحدة     
  .توكيل رجل قوي القيام بالمهام هو فشل مؤسساتي، وفشل استراتيجي

، فطلبت الواليات المتحدة من مـصر       إسرائيلورفض الكونغرس بداية تمويل هذه العملية خوفاً على أمن          
  .واألردن واإلمارات دعم األجهزة تدريباً وعتاداً

وحسب مجلة فانيتي فير فإن كوندوليزا رايس لعبت دورا مهما فـي محاولـة إقنـاع مـصر واألردن                   
والسعودية واإلمارات بتمويل وتدريب مسلحي حركة فتح، وكان من المفترض أن تنقـل األمـوال إلـي       

ن بـن  يون من بينهم الوزير بنيـامي    إسرائيلوأكد مسؤولون   . حسابات بنكية تخضع لمراقبة الرئيس عباس     
  ٢٠٠٦).ديسمبر(اليعازر أن مصر بعثت بأسلحة لتنظيم فتح في غزة في شهر كانون األول 

رواتـب المـسلحين والتـدريبات      (وحسب مذكرة من وزارة الخارجية األمريكية فإن تكـاليف الخطـة            
  . خمس سنواتى مليار دوالر على مد١,٢٧قدرت بـ ) واألسلحة

 مليون دوالر، أغلبهـا أتـي مـن         ٣٠ دفعات مالية بلغت     ىوحسب المجلة فإن المخطط لم تجمع له سو       
 مليون دوالر   ٢٠وقالت المجلة إن دحالن نفسه قال إن المبلغ الذي جمع كان            . اإلمارات العربية المتحدة  

  .فقط، وأكد أن العرب قدموا من التعهدات أكثر من تقديمهم للمال
تعليق على االستفسارات الصحفية حول     رفضت اإلدارة األمريكية ال    :٤/٣/٢٠٠٨ الجمل   وأضاف موقع 

دار خالف كبير بين اليهودي     ) وكما أورد تقرير المجلة   (مدى صحة ومصداقية التسريبات الجديدة، ولكن       
األمريكي إيليوت إبراهام واليهودي األمريكي ديفيد فورمزر الذي كان يتولى منصب مستـشار شـؤون               

ي، حيث كان إبراهام يؤيد الخطة وفورمزر يرفـضها         الشرق األوسط لنائب الرئيس األمريكي ديك تشين      
وكان فورمزر يرى بـأن اسـتيالء       . تحت مزاعم أنها ستؤدي إلى بناء دكتاتورية جديدة لمحمود عباس         

كما . حماس على قطاع غزة كان بسبب إدراكها أن حركة فتح قد أعدت العدة للقضاء عليها داخل القطاع                
استقال من منصبه كمستشار لديك تشيني إضافة إلـى أنـه كـان    م قد   ٢٠٠٧أكد فورمزر بأنه في تموز      

يعترض على توجهات إدارة بوش التي تطالب من جهة المضي قدماً في عملية سالم الـشرق األوسـط                  
  .ومن الجهة األخرى تطبق مثل هذه الخطط

  :محمد دحالن وجهاز األمن الوقائي الفلسطيني* 
أول رئيس أمريكي يقيم عالقات وثيقة مع محمد دحالن فقـد           يقول تقرير المجلة بأن جورج بوش لم يكن         

أكدت المعلومات بأن دحالن كان وثيق الصلة بالرئيس بيل كلينتون وأنه سبق أن عقد معه سلـسلة مـن                   
بـدور   اللقاءات التي لم يتم حتى اآلن اإلعالن عن فحواها وكل ما تسرب حولها هو أن دحالن كان يقوم                 

ي مع األمريكيين، كذلك أشار تقرير المجلة إلى أن دحالن ظل يرتبط بعالقات             المفاوض األمني الفلسطين  
  :وثيقة مع

وكالة المخابرات المركزية األمريكية وعلى وجه الخصوص جورج تينيت الذي كان يتـولى منـصب               • 
  .م٢٠٠٤مديرها خالل إدارة كلينتون وعمل خالل إدارة بوش حتى عام 

  .جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي• 
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وأكد التقرير أن محمد دحالن ما زال يرتبط بعالقات مع جورج تينيت حتى اآلن ولكن دون اإلشارة إلى                  
  .فحوى هذه العالقات

حاول محمد دحالن القيام بتحركات استباقية بالتنسيق مع اإلدارة األمريكية لعرقلة االنتخابات الفلسطينية،             
 األمريكية واألجهزة األمريكية تقريراً استخبارياً يؤكـد        وأشارت المجلة إلى أن محمد دحالن قدم لإلدارة       

  .م٢٠٠٦بأن حركة فتح ليست جاهزة لخوض االنتخابات الفلسطينية التي ستجري في كانون الثاني 
  ":٢-كونترا–إيران"فضيحة : الخطة* 

 يقول تقرير مجلة فايني بأن خطة استخدام فتح في القضاء على حماس أطلق عليها بعـض الـصحفيين                 
كونترا األولى كان إيليوت إبراهام أكبر المتورطين فيها من         -ألن فضيحة إيران  " ٢-كونترا-إيران"خطة  

خالل قيامه بحجب المعلومات عن الكونغرس األمريكي والبيت األبيض األمريكـي والـرئيس رونالـد               
ش ووافق بموجبه على    ريغان، وقد ُأدين وتم إبعاده عن منصبه ولكنه قدم اعتذاراً رسمياً قبله الرئيس بو             

إعادته إلى العمل داخل اإلدارة ولكن هذه المرة في منصب نائب مستشار األمن القومي األمريكي، ولكن                
إبراهام عاد مرة أخرى إلى دائرة الفضائح باعتباره أكبر المتورطين في خطة استخدام فتح في القـضاء                 

-كونترا-إيران"االسم األمثل لهذه الخطة هو      لذلك، فإن   . على حماس وإشعال الحرب األهلية الفلسطينية     
أحد أبرز زعماء المحـافظين     (ومن سخرية القدر أن يكون اليهودي األمريكي المتشدد ديفيد فورمزر           " ٢

ي ومـديرة مركـز     سرائيلالجدد وزوج اليهودية األمريكية ميعراف فورمزر العقيد السابق في الجيش اإل          
  .شاهد اإلثبات األول ضد إيليوت إبراهام) مريكيدراسات الشرق األوسط بمعهد هدسون األ

خالل فترة إدارة كلينتون كانت المساعدات األمريكية األمنية والعسكرية تتدفق بانتظام للسلطة الفلسطينية             
 خصـصت إدارة    ٢٠٠٧ولكن خالل إدارة بوش بدأت تبرز بعض الجوانب المختلفة ففي كانون الثـاني              

مساعدات للسلطة الفلسطينية واشترطت أن تستخدم حصراً في مجـاالت   مليون دوالر ك  ٨٦,٤بوش مبلغ   
  .تفكيك البنيات التحتية لإلرهاب وفرض القانون والنظام في الضفة الغربية وقطاع غزة

وتقول المعلومات بأن المبلغ لم يتم تحويله تحت مزاعم أن لجنة العالقات الخارجيـة الفرعيـة التابعـة                  
 وقد تبين الحقاً أن عملية التجميد التي تمت بواسطة لجنة الكونغرس كانـت              للكونغرس قد جمدت المبلغ،   
ـ     التي يشرف عليها إيليوت إبرهام داخـل اإلدارة األمريكيـة          " األيادي الخفية "تهدف إلى إفساح المجال ل

وجـودة  للقيام بتمرير المبلغ إلى األيادي الخفية داخل السلطة الفلسطينية وليس إلى السلطة الفلسطينية الم             
  .والتي كانت تمثل حركة حماس جزءاً منها

كما رسم له إيليوت إبراهام يهـدف إلـى أن تقـوم إدارة بـوش               " ٢-كونترا-إيران"إن مخطط فضيحة    
  :بالتحرك ضمن مسارين

  .المسار المعلن المتعلق بحجز لجنة الكونغرس للمبلغ• 
  .رتباتالمسار غير المعلن المتعلق بتزويد عناصر فتح بالسالح والم• 
  
  لكي نحول المذبحة من كارثة إلى فرصة .٧٧

  فهمي هويدي
كيف نحول األزمة إلى فرصة؟ هذا السؤال من وحي الحكمة الصينية التي تعتبر أن كلمة األزمة مسكونة                 
بمعنيين، هما الكارثة والفرصة، فإذا انحزت إلى األولى فسوف تستسلم لإلحباط واليأس وتزداد انهزامـاً               

ذا فتحت عينيك جيداً وتعلمت الدرس من األزمة، فستدرك أنك بصدد فرصـة لتـصويب               أما إ . وانكسارا
ونحن أحوج ما نكون الستلهام هـذه الحكمـة فـي           . أخطائك وتعزيز قدرتك على النهوض واالستمرار     

 الفلسطينيين، وباسمها نصبت لهم المذبحة التي أبادت أكثر من          إسرائيلمواجهة المحرقة التي توعدت بها      
  .فلسطيني في أربعة أياممائة 
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إذا انطلقنا من هذه الرؤية، وحاولنا أن نستخلص الدروس من تجليات المحرقة الماثلـة تحـت أعيننـا،                  
  :فسوف تتبدى لنا الحقائق والمعالم التالية

 الحقيقية، بوجهها الوحـشي والقبـيح،       إسرائيلإن الذي رأيناه في أحداث غزة يعيد إلى أذهاننا صورة           * 
ه خالل السنوات األخيرة وراء أقنعة السالم ومفاوضاته، وهو ما خـدع الـبعض منـا حتـى                  الذي أخفت 

تصوروا أن الذئب صار حمالً وديعاً، لكنه ما لبث أن خلع القناع حين أدرك أن بين الفلـسطينيين مـن                    
  .يرفض االستسالم له والسير في ركابه

قي مع الفلـسطينيين والعـرب فـي منتـصف           غير مستعدة للتفاهم، وال هي قابلة ألن تلت        إسرائيلإن  * 
هي غير مستعدة للقبول بهدنة متبادلـة توقـف         . فإما الخضوع والركوع، وإما التصفية واإلبادة     . الطريق

العدوان واالجتياح لألراضي الفلسطينية من ناحية، وفي المقابل وقف قـصف الـصواريخ الفلـسطينية               
وهي صيغة ال تريدها وال تقبـل بهـا،         . مسؤولية المشتركة ألن في التبادل معنى الندية وال     . لمستوطناتها

ياً من الفلـسطينيين أن     إسرائيلمن ثم فالمطلوب    . ألنها تصر على أن تكون لها اليد العليا والكلمة الفصل         
  .يلتزموا من جانبهم بالهدنة والتهدئة، في حين تستمر هي في تصفياتها واجتياحاتها

صواريخ التي تنطلق من غزة، وال هي مع حماس، ولكنها مع المقاومة             ليست مع ال   إسرائيلإن مشكلة   * 
ولكنه استنساخ لممارساتها التي دأبت عليها منـذ عـام   . وما فعلته مع غزة ليس جديداً في سجلها   . أساساً
 مذبحة كبيرة، وأقدمت على     ٣٥ اقترفت أكثر من     إسرائيلوأي متابع للشأن الفلسطيني يعلم جيداً أن        . ٤٨

 حادثة قتل جماعي، ولم تتوان عن ارتكاب كل ما يخطر من فظاعـات ووحـشية مـن                  ١٠٠ن  أكثر م 
لقد حوصر عرفات وقُتل مسموماً ألن انحناءه لم يكن         . االغتصاب إلى تسميم اآلبار وإحراق المزروعات     

ـ                    ه أن  كافياً، وألن تنازالته لم تستمر إلى النهاية، وكانت خطيئته في نظرهم أنه قال ال حينمـا طلـب من
يتنازل عما ال يستطيع أي قائد فلسطيني أن يتنازل عنه وحوصرت غـزة حـين رفـضت الخـضوع                   
واالستسالم وسوف يواجه أي فصيل فلسطيني المصير ذاته طالما ظل متمـسكاً بالثوابـت الفلـسطينية                

ـ         . وقابضاً على جمر الحلم الذي يراد له أن يجهض         ت لم تنطلق من الضفة أية صواريخ ومع ذلك تعرض
للعدوان في األسبوع الماضي وقُتل اثنان من شبابها في مخيم قباطية قرب نابلس ألن لهمـا بالمقاومـة                  

  .صلة
 التي يجريها أبو مازن، ليست سوى محاولة لالستدراج والتخدير وكـسب            إسرائيلإن المفاوضات مع    * 

" جـزرة " لم تكن سـوى      وقد أثبتت التجربة أنها   . الوقت الستكمال مخططات تغيير الوقائع على األرض      
وهـي لـم    . يون لقيادة السلطة، في حين احتفظوا بالعصا جاهزة وراء ظهورهم         سرائيلوهمية لوح بها اإل   

تحقق شيئاً حتى اآلن، فالحواجز في الضفة ما زالت كما هي، واألسرى لم يطلق منهم أحد، واالعتقاالت                 
ولم يلمس أحـد أنهـا      .  االستيطانية لم تتوقف   والمالحقات مستمرة بين النشطاء الفلسطينيين، والتوسعات     

وكل ما قيل عن إقامـة      . حققت شيئاً حتى اآلن، ال في القضايا الصغيرة، ناهيك من قضايا الحل النهائي            
الدولة قبل نهاية العام الحالي رغم هشاشة الفكرة وعبثيتها، ال شيء يوحي بجديته وال أمل في األفق يدل                  

  .على إمكانية تحقيقه
المراهنة على الدور األمريكي للتوصل إلى حل عادل يستجيب للحد األدنى من الحقوق الفلسطينية              إن  * 

وفي جوهرها فإنها تسليم مفاتيح القضية لطرف منحاز تماماً، ويقـف فـي الطـرف               . هي أكذوبة كبرى  
كـن  ول. صحيح أن الدور األمريكي ال يمكن تجاهله      .  على طول الخط   - مع الخصم والعدو     -المعاكس  

ي الذي ال يريد لنا في نهاية المطـاف         سرائيلالتعويل عليه بالكامل يظل خطاً أحمر يسوقنا إلى الكمين اإل         
  .سوى االستسالم واالستجابة لألطماع والطموحات التي تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية

مئنة إلى أن قيادة السلطة      بالقطاع، وهي مط   إسرائيلإن االنقسام الفلسطيني وفر ظرفاً مواتياً الستفراد        * 
بحيث لم تعد تمانع في توجيه الغارات والقيام بالمذبحة التي تـصورت أنهـا              . في رام اهللا جرى تحييدها    

بحجـر  " عـصفورين " بالمحرقة أن تضرب     إسرائيليمكن أن تؤدي إلى إسقاط حماس، في حين أرادت          
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ه تنجز هدفها األهم واألكبر المتمثـل فـي         واحد، فمن ناحية تحقق لقيادة السلطة مرادها، وفي الوقت ذات         
  .اإلجهاز على المقاومة وتركيع القطاع

إن أبو مازن في خصومته لجماعة حماس نسي فيما يبدو قضية فلسطين برمتها، حتى أصبح تحريـر                 * 
يين سـرائيل فوجدناه مقبالً على التفاوض مع اإل     . القطاع من سلطة حماس مقدماً منه على تحرير فلسطين        

ن مفاوضيه من مجرمي الحرب وقتلة الفلسطينيين، ومعرضاً عن االلتقاء أو الحديث مـع أشـقائه                رغم أ 
أكثر من ذلك فقد شاءت المقادير أن يروج أبو مازن في تصريحات صحفية معلنة              . الفلسطينيين في غزة  

ى غـزة    غارات عل  إسرائيل ساعة من كالمه شنت      ٢٤إلى القطاع، وبعد    " القاعدة"لشائعة تسلل عناصر    
وهو ما أعطى انطباعاً بأن كالم الرئيس الفلسطيني وفـر غطـاء للمذبحـة              . وشرعت في تنفيذ المذبحة   

 إسـرائيل وصلت إلى القطاع وأصبحت في حماية حمـاس، فـإن   " القاعدة"ية، ألنه إذا صح أن  سرائيلاإل
إلرهـاب وتقـوم    تصبح أمام العالم الخارجي معذورة في غاراتها، ألنها بذلك تشارك في الحرب ضـد ا              

  .بواجبها لكسب تلك الحرب في فلسطين
إن الصمت الدولي وعجز مجلس األمن عن إصدار قرار نزيه بخصوص ما جرى يثيـران نقطتـين                 * 

وبعد انهيار االتحاد السوفيتي فإن     . مهمتين، األولى أن العالم العربي أصبح بال أصدقاء في الساحة الدولية          
ثم أننا لم نشهد جهـداً      . يراً بقضايا األمة العربية التي أصبحت بال نصير       الخلل في النظام الدولي أضر كث     

كافياً لتعويض غياب االتحاد السوفيتي سواء بمحاولة كسب روسيا أو كسب غيرها من الدول اآلسـيوية                
وما حدث مع   .  على نطاق واسع   إسرائيلالمؤثرة مثل الهند والصين، والبلدان يتعاونان اآلن عسكرياً مع          

دول اآلسيوية تكرر مع دول أوروبا التي أدار العرب ظهورهم لها واكتفوا بالمراهنـة علـى الـدوالر                  ال
األمر الثاني أن غياب أي رد فعل عربي يذكر إزاء المذبحة،           . األمريكي الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه      

 ال ينبغي أن نتوقع     كان مشجعاً للمجتمع الدولي لكي ينحرف عن الموضوع ويقلل من شأن ما جرى ألننا             
حتى القمة العربية التي كان يفترض أن يكون هذا الموضوع على           . منه أن يكون عربياً أكثر من العرب      

رأس جدول أعمالها، تبدو اآلن متعثرة بعدما فرض الملف اللبناني نفسه على القمة، وربطت بعض الدول                
ار الرئيس اللبناني ذريعـة لتأجيـل القمـة         بين انتخاب رئيس لبنان وعقد القمة، بحيث أصبح تأجيل اختي         

  ما العمل إذن؟. العربية المرتقبة
إذا اعتبرنا أن التشخيص السليم ألي مشكلة هو نصف الطريق إلى حلها فقد بات واضحاً لكل ذي عينين                  

ياً فحسب، وإنما هـو هـدف       إسرائيلأن الهدف من كل ذلك هو القضاء على المقاومة وأن ذلك ليس هدفاً              
فـي  . وإرسال البارجة األمريكية إلى سواحل لبنان محمل برسالة صريحة في هذا الصدد           . ي أيضاً أمريك

التشخيص أيضاً ينبغي أن يكون واضحاً أيضاً أن المطلوب في نهاية المطاف هو تركيـع الفلـسطينيين                 
 فإننا نـصبح    وإذا كان األمر كذلك   . والقضاء على مقومات الممانعة والصمود فيها     . واألمة العربية كلها  

هما االستسالم أو الثبـات واسـتمرار الممانعـة ومقاومـة التركيـع             : مخيرين بين أمرين ال ثالث لهما     
مـن ثـم فـإذا      . واالستتباع وكما نقول فاألول هو طريق الندامة بامتياز، أما الثاني فهو طريق السالمة            

ق أمامنـا سـوى خيـار الـصمود      فلم يب-افترضنا أن االستسالم مرفوض من جانب أغلبنا على األقل        
 أما كيف نمارس ذلك على األرض، فهذا أمر آخر يطول فيـه الحـديث وتتعـدد                 -والممانعة والمقاومة   

  .والمهم في اللحظة الراهنة أن نتوافق على المبدأ، قبل أن نخوض في التفاصيل. االجتهادات
 ٥/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  حماسوحكاية انقالب " فانتي فير"مفاجأة  .٧٨
  ياسر الزعاترة

ية يـوم   سـرائيل نشرت صحيفة جيروزاليم بوست اإل    " بوش وافق على خطة إلسقاط حماس     "تحت عنوان   
األمريكية تتضمن خطة إلسـقاط حركـة       " فانتي فير "أمس تقريراً حول وثائق سرية حصلت عليها مجلة         

  ٢٠٠٦,حماس بعد فترة وجيزة من فوزها باالنتخابات في كانون الثاني 
ب وثائق المجلة فقد عهد إلى وزيرة الخارجية ومستشار األمن القومي إليوت أبرامز تنفيذ الخطـة                وبحس

التي تتلخص في توريد كميات من األسلحة لمحمد دحالن، ثم قيام عناصر من حركـة فـتح باسـتفزاز                   
  .حماس عبر عمليات منظمة تمهيداً لمواجهة بين الجانبين تتفوق فيها حركة فتح

وزارة الخارجية التعليق على مضمون الوثائق، إال أن مسؤوالً رفيعاً سابقاً في المخابرات             وفيما رفضت   
ية عن ديفيد ويمسر الذي استقال من منـصبه كمستـشار           سرائيلاألمريكية أكدها، بينما نقلت الصحيفة اإل     

 وأن حركـة    اعتقاده بأن حماس لم تكن لديها أية خطة للسيطرة على قطاع غزة،           ) تشيني(لنائب الرئيس   
  .فتح هي من جرها للمواجهة

قوله إن واشـنطن كانـت      ) جون بولتون (الصحيفة نقلت أيضاً عن المندوب األمريكي في األمم المتحدة          
تعتمد في إنجاح الخطة التي رعاها الجنرال دايتون على وكالء لها مثل محمد دحالن، محمالً هذا األخير                 

  .مسؤولية الفشل
كيف ينقلب الفـائز    (ير، فقط من أجل تأكيد براءة حماس من تهمة العقلية االنقالبية            ال نشير إلى هذا التقر    

، وهي التهمة التي ترددت آالف المرات على ألسنة قادة السلطة رغـم كـشف هـاني                 )في االنتخابات؟، 
الحسن عضو مركزية فتح لخطة دايتون، ولكن أيضاً لنؤكد على أن مخطط االنقالب ما يزال فاعالً على                 

ي أن هدف العمليـات     سرائيلية، إذ صرح باراك، وزير الحرب اإل      إسرائيلألرض، ولكن هذه المرة بأيد      ا
هو إسـقاط   ) المؤكدة بحسب رأيه  (، فضالً عن العملية الكبرى القادمة       "الشتاء الساخن "العسكرية، وآخرها   

احـاً ألن طبخـة     حكم حماس في القطاع، بل إن باإلمكان القول اآلن إن المسألة قـد غـدت أكثـر إلح                 
المفاوضات الجارية بصرف النظر عن مضمونها ستبقى معلقة التنفيذ في انتظار التخلص مـن معـضلة              

  .القطاع
ثمة كالم كثير حول سيناريوهات العملية الكبرى الموعودة، وإمكانات النجاح والفشل وما سيترتب عليها              

 نحب اإلشارة هنا إلى بعض المعزوفـات        من تداعيات، األمر الذي يستحق معالجة أخرى منفصلة، لكننا        
التي نسمعها كل يوم في وسائل اإلعالم وفي الردود على بعض ما نكتب هنا وهناك، وبالطبع من قبـل                   
بعض أصحاب المواقف المسبقة، إلى جانب طيبين ال يدركون حركة التاريخ والواقع ويتعاملون بـالكثير               

  .مع األحداث" الرومانسية"من 
و المبالغة في التباكي على الوحدة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب هجاء حماس التي انتهكت              والذي نعنيه ه  

  .حرمة الدم الفلسطيني
الوثيقة التي نحن بصددها، ومعها وقائع االنفالت األمني قبل الحسم العسكري ومن بينها اعتراف توفيـق          

شر اعتقاداً بأنه من حماس بسبب لحيتـه،        أبو خوصة المتلفز بإلقاء الشاب الفتحاوي من الطابق الرابع ع         
كلها تجيب عن أسئلة الحسم العسكري، مع العلم أن من قتلوا في المواجهات التي جرت من الطرفين لـم                   

، من دون أن يعنـي      )لو استمر االنفالت األمني لقتل عدد أكبر      (يكونوا بالمئات كما يشاع، بل بالعشرات       
  .ذلك التقليل من شأنهم

، )الـصحابة (فما من حركة تحرر في التاريخ إال واختلفت محاورها، وقد اقتتل خيرة الخلق              أما الوحدة،   
أما الحركة الوطنية الفلسطينية فلم تكن يوماً موحدة الرؤى، وليس صحيحاً أن عرفات كان رمز الوحدة،                

  .فلم يهج أحد في التاريخ الفلسطيني كما هجي
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 لبنان مراراً وسفك الدم الفلسطيني حتى أيـام الحـاج أمـين             وقد اقتتلت الفصائل ها هنا في األردن وفي       
الفلسطينيون ليسوا مالئكة، وفيهم طيبون وبغاة وأبطال وعمالء، كما أنهم يختلفون ويتفقون كما              .الحسيني

  سائر البشر، فكيف حين تكون قضيتهم عرضة لتدخالت، بل تآمر أشرس القوى على وجه األرض؟،
   ٥/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  دات الدور المصري فلسطينياًتعقي .٧٩

  حلمي موسى
قبل أن تسكت المدافع في غزة، وفي ظل دوي قذائفها، تجري مداوالت مكثفة إليجاد مخرج من الواقـع                  

وتلعب مصر دوراً محورياً في االتصاالت الجارية والتي تكثفت في األيام األخيرة وستشهد جولة              . القائم
  .  اليوم أو غداًأخرى من االتصاالت مع حماس في العريش

ومما ال ريب فيه أن الدور المصري في االتصاالت يحاول نسج شبكة أمان يمكن فوقها خلق آلية عمـل                   
مختلفة في قطاع غزة تأخذ سلطة األمر الواقع هناك بالحسبان وال تحدث تغييرا جوهريا في االتفاقـات                 

خابرات العامة ممثلة برئيسها اللواء عمـر       ويتسم الدور الذي تؤديه على هذا الصعيد الم       . الدولية القائمة 
فالـدور  . سليمان وممثله األبرز حاليا في الملف الفلسطيني اللواء محمود إبراهيم بدرجة عالية من التعقيد             

رسمي وشعبي، وبين مواقف كل من حمـاس        : يحاول إيجاد وربط خيوط بين موقفين مصريين مختلفين       
  .  والواليات المتحدة واالتحاد األوروبيإسرائيللك مواقف والرئاسة الفلسطينية في رام اهللا، وكذ

وفي كل األحوال فإن الجهد المصري تكثف على هذا الصعيد بشكل كبير بعد أن بدا أن األزمة الداخليـة                   
ورغم أن مـصر كانـت      . الفلسطينية ستلقى بكل أوجهها على بوابات مصر إثر اقتحام الحدود مع غزة           

لفة، في قلب الموضوع الفلسطيني إال أنها باتت تشعر مؤخراً أنهـا صـارت              طوال الوقت، وبأشكال مخت   
  . أكثر من أي وقت قضية مصرية داخلية مما زاد الموضوع تعقيداً

معالجة أمر الحـصار وخـصوصاً      : وتلخص الفهم المصري للمشكلة القائمة حالياً في اتجاهين مركزيين        
 وفي األسابيع األخيرة تبادل هذان االتجاهان األولويـة         .قضية معبر رفح والحدود، والتوصل إلى التهدئة      

وكان من أبرز ما تم عقد لقاءات في العريش بين قادة مـن حمـاس               . في المكانة تبعاً لسخونة كل منهما     
ية والمصرية األميركية واألوروبية ال     سرائيلوكانت االتصاالت المصرية اإل   . وبين قادة أمنيين مصريين   

  . صوصاً لقضية الحصار والمعابرتنقطع إليجاد مخرج خ
ية لغزة تكثفت هذه االتصاالت ودخلت فيها أميركا بكل قوة لدرجـة            سرائيلاإل" المحرقة"ولكن بعد حرب    

أنها احتلت مكانة مميزة في محادثات وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس مع كل من المـصريين                
ايس في القاهرة عن رفع الحظر الذي فرضه الكونغرس         وليس أدّل على ذلك من إعالن ر      . يينسرائيلواإل

األخيرة عمليات التهريب إلى غـزة      " عدم منع "األميركي على دعم لمصر بقيمة مئة مليون دوالر بسبب          
  . من مصر

 وأميركا تحاوالن دفـع مـصر إلـى         إسرائيلي أشار، أمس، إلى أن كالً من        سرائيلكما أن التلفزيون اإل   
بل أن  . في كل ما يتعلق بتهريب األسلحة من مصر       " تجفيف المستنقع الغزاوي  "ي  المساهمة بجهد أكبر ف   

ي عـن   سـرائيل ونقل التلفزيـون اإل   .  وأميركا تؤكدان أن الحل لهذه المسألة هو مصري بامتياز         إسرائيل
وأن . المصريين خالفاً للسابق مستعدون لبذل الجهـد      "مصدر سياسي وصفه بأنه رفيع المستوى قوله إن         

 تعد هذه األيام اقتراحاً جديداً للتعاون مع مصر وبرعاية أميركية لمنع التهريـب عبـر محـور                  يلإسرائ
  ". فيالدلفي

فمصر الرسمية لـم  . والواقع أنه بعيداً عن التعابير الدبلوماسية ثمة نوع من عدم الثقة بين مصر وحماس          
. عض انتقادات األخيرة لألولى   تخف ميلها للرئاسة الفلسطينية في صراعها مع حماس حتى وإن تفهمت ب           
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وحمـاس  . ورغم ميل مصر لتفهم األمر الواقع في غزة إال أنها ليست في عجلة لمنح حماس امتيـازات                
  . تدرك هذا الميل لدى القيادة المصرية، لكنها ال تتسرع في استعداء األخيرة
 السياسية، ولكنها تتظاهر بأنها     وحماس تفهم أن مصر تريد منها التهدئة وتريد توفير أجواء للتقدم بالعملية           
ويبدو أن قضية معبر رفـح      . تبحث عن ثمن عملي للتهدئة هو فك الحصار وعدم تسهيل التقدم السياسي           

  . وربما مسألة الجندي األسير جلعاد شاليت غدتا مع موضوع التهدئة الرزمة الوحيدة الممكنة
قـة حمـاس علـى أن يعـرض الـرئيس           أن قضية معبر رفح كانت قد بلغت حد مواف        " السفير"وعلمت  

كما أن وفـد حمـاس      . الفلسطيني أسماء من يريدهم أن يديروا المعبر وأن تقرر هي من تقبل بوجودهم            
برئاسة الدكتور محمود الزهار، الذي زار العريش مؤخراً، وسيزورها هذه األيام أيضا طلب من مـصر                

ا في األراضي الفلسطينية وإما المصرية وليس       تعديل مكان تواجد المراقبين األوربيين، بحيث يقيمون إم       
وتطالب حماس أيضا بأال يكون الدخول من المعبـر         . ، كما كان معموال حتى إغالق المعبر      إسرائيلفي  

فقط لمن يحملون بطاقة الهوية وإنما لكل القادمين للقطاع وأن يتم التوافق على ترتيبات تسمح لحكومـة                 
  . رحماس في غزة بالجباية خارج المعب

ولكن يبدو أن الردود كانت من أغلب إن        . وقد وعد المصريون بمناقشة هذه القضايا مع األطراف المعنية        
فال معنى لسلطة الرئاسة الفلسطينية ودورها علـى المعبـر إذا           . لم يكن كل األطراف ذات الصلة، سلبية      

وقد يكون  . ئع فيها كانت حماس هي من توافق على رموزها، ومن تجبي رسوم المرور وضرائب البضا            
كما يصعب تقبـل موافقـة      . هذا هو الموقف الذي أبداه الرئيس محمود عباس في زيارته األخيرة لمصر           

. المراقبين األوروبيين على العيش في قطاع غزة أو حتى في سيناء بعيداً عن أماكن عيش وترفيه معقولة                
 للتنازل عن المراقبـة التلفزيونيـة   إسرائيلثم هناك قضية لم يتم التطرق إليها وهي تتعلق بمدى استعداد           

  . التي فرضتها على المعبر في اتفاقية المعابر أو مدى استعداد حماس للقبول باستمرارها
أمـا  . ي، والذي تفيد المعلومات أنه كان قد حدث تقدم فيهـا          سرائيلوبين هذا وذاك هناك قضية األسير اإل      

صائل الفلسطينية في غزة منذ شهور، وقد تجدد البحث في          التهدئة فإن حماس بحثت هذا الموضوع مع الف       
ومن المنطقي االفتراض أنه في الوضع اإلقليمي الناشئ، ليس هناك ما يضمن أن مـا               . القضية منذ شهر  

  . كان مقبوالً قبل شهر ال يزال مقبوال اآلن
ولـيس  . فة على حد سواء   ولكن يبدو أن المبدأ األساس في التهدئة ال يتعلق بغزة وإنما يتعلق بغزة والض             

وهنا ليس مؤكداً   . صدفة أن الرئيس عباس عرض التهدئة هذه المرة على أنها صيغة في الضفة والقطاع             
  .  التي رفضت طوال الوقت الربط بين الضفة وغزة في التهدئة، سوف تقبل بها هذه المرةإسرائيلأن 

  ٥/٣/٢٠٠٨السفير 
  
  :كاريكاتير .٨٠

  
  ٥/٣/٢٠٠٨المستقبل 


