
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   جهات استخبارية عربية باإلعداد الغتيال هنية في غزةكشف عن تورط تالمقالةحكومة ال
  الذي قتل فيها جندي إسرائيلي وجرح آخر كيسوفيم   عمليةتتبنى" ألوية الناصر"

  حماس على الضفة الغربية" استيالء"ايالون يحذر من 
  "حماس"و" الجهاد"إسرائيل تصادق على اغتيال قادة 

  من الفلسطينيين يرفضون إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد% ٧٠:استطالع
  بناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة: مصر

 تحت عنوان تهديد الصواريخ" عمل ما"لـ الكونجرس يعطي بوش ضوءاً أخضر

المقاومة تضرب فـي القـدس      
ى  قتل ثمانية: الغربية انتقاماً لغزة  

   ى وعشرات الجرحإسرائيليين
  

 ٤ص ... 

 ٧/٣/٢٠٠٨١٠١١الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠١١:         العدد                  ٧/٣/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

    :السلطة
 ٥  زة جهات استخبارية عربية باإلعداد الغتيال هنية في غكشف عن تورط تالمقالةحكومة ال .٢
 ٦   تنفي التوصل إلى اتفاق تهدئةالمقالةالحكومة الفلسطينية  .٣
 ٦  قترح على مصر تشكيل لجنة دولية أو عربية لإلشراف على تنفيذ أي اتفاق تهدئةتالسلطة  .٤
 ٦  االنقالب يقربنا من إقامة الدولةإسراعنا في إنهاء : عريقات .٥
 ٦   للنواب سياسي وتقديمهم للمحاكمة انتهاك لالتفاقيات الدولية"إسرائيل"اعتقال : هنيةحكومة  .٦
 ٧  "يسرائيلاإل"طالب بحماية أطفال وطلبة فلسطين من القتل توزارة التربية والتعليم  .٧

    
    :المقاومة

 ٧  ي وجرح آخرإسرائيلالذي قتل فيها جندي  كيسوفيم   عمليةتتبنى" ألوية الناصر" .٨
 ٨   لبحث التهدئة غادرا غزة للقاء مسؤولين مصريين"الجهاد" و"حماس"وفدان من  .٩
 ٨   في محيطهفي بيت لحم وتطلق النار" الجهاد"مقاوم من  منزل تحاصر يةإسرائيل  آلية٣٥ .١٠
 ٩  لدينا وثائق مذهلة تثبت ضلوع دحالن في التخطيط النقالب: نزالمحمد  .١١
 ٩  ادل األسرىقائمة تب شطب البرغوثي من  ونزال يتبادالن االتهامات بشأندحالن .١٢
 ٩   سلطة رام اهللا تحتجز مساعدات عربية وإسالمية مقدمة لغزة: البردويل .١٣
١٠  "حماس"ال مجال للتهدئة واالستقرار في المنطقة وال فتح للمعابر دون تفاهم مع : أبو زهري .١٤
١٠   "ما بعد عسقالن"كاتيوشا غزة تهدد ": يفمعار" .١٥
١٠  المعارضة الفلسطينية تعد عريضة شاملة لتقديمها لقمة دمشق .١٦
١٠     في نابلس الحركة  من أنصار ٣٠ تختطف أكثر من األمنيةاألجهزة ": حماس" .١٧
١٠  ويصف المفاوضات بالعبثيةدولية في الضفة وغزة حواتمة يطالب بنشر قوات .١٨
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١١    بؤرة عشوائية مقابل نقلها إلى مستوطنات قائمة ٢٦تفكيك  .١٩
١١   زب اهللا وحماس وحإيرانأولمرت يريد مفاوضات مع سوريا تبعدها عن  .٢٠
١١ حماس على الضفة الغربية" استيالء"ايالون يحذر من  .٢١
١٢  باراك يلغي زيارته إلى واشنطن لمتابعة الوضع .٢٢
١٢ "حماس"و" الجهاد" تصادق على اغتيال قادة إسرائيل .٢٣
١٢  العربي" العدو"حاخامات مستوطنات الضفة يدعون حكومتهم لشن حرب شعواء ضد  .٢٤
١٢    تهدئة في غزةإلى مفاوضات من اجل التوصل إجراء تنفي إسرائيل .٢٥
١٣  يتعرض لالعتداء  االحتاللعربي في جيش ضابط .٢٦
١٣   أبيبالعثور على حقيبتي متفجرات قرب تل  .٢٧
١٣   االحتالل يعزل القدس ويفرض قيودا على دخول األقصى واعتداءات يهودية متتالية .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٣   األقصىقوات االحتالل تعتدي على متطوعي صيانة .٢٩
١٣  غزة تتعرض لجريمة إبادة كاملة بأيد صهيونية: راجي الصوراني .٣٠
١٤   لبنان ابتهاجا بعملية القدس الفلسطينية فيمخيماتالمسيرات حاشدة في قطاع غزة و .٣١
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١٤   في الضفة الغربيةمنع االحتالل من اقتحام منزلهاوفاة مسنة فلسطينية حاولت  .٣٢
١٤   انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين خالل شباط الماضي٣٢٢٢ ارتكبت "إسرائيل: "تقرير .٣٣
١٤  من الفلسطينيين يرفضون إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد% ٧٠:استطالع .٣٤
   

   :صحة
 ١٥  ١٠٦من المرضى إلى غزة ارتفاع عدد ضحايا حصار  .٣٥
   

   : األردن
١٥ العاهل األردني يدعو المجتمع الدولي إلى دفع عملية السالم  .٣٦
١٥  ركي لعملية السالمعبد اهللا الثاني يؤكد أهمية استمرار الدعم األمي .٣٧
١٥  يبدأ أسبوعا تضامنيا مع غزة" العمل اإلسالمي" .٣٨
   

   :لبنان
١٦  تحركات شعبية تضامناً مع غزة .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٦  معابر وإنهاء الحصارمبارك يطالب باراك بوقف التصعيد في غزة وفتح ال .٤٠
١٦ بناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة: مصر .٤١
١٧  إسرائيلالقاهرة تستضيف حواراً فلسطينياً لتحقيق التهدئة وسليمان سيطرح تهدئة في  .٤٢
١٧  يين من التضامن مع غزةالسلطات المصرية تمنع المصر .٤٣
١٧  تواصل توافد الجرحى إلى مصر ومعونات ضخمة من الهالل األحمر .٤٤
١٧   تؤكد قرب نهايتها" إسرائيل"مؤشرات في : المسيري .٤٥
١٨ فوق مذابح الهولوكوستية للفلسطينيين تسرائيلالمحرقة اإل: خبراء .٤٦
١٨  رايس تزور المنطقة إلعطاء شرعية للعدوان: سياسيون .٤٧
١٨ إسرائيلزيارة بوش هدفها دعم : قادة المعارضة في مصر .٤٨
١٨  ضد الفلسطينيينإسرائيلادة التي تمارسها اإلمارات تطالب المجتمع الدولي بإدانة حاالت اإلب .٤٩
١٩  محاولة صهيونية فاشلة وواهية لكسر صمود الشعب الفلسطيني: الكويت .٥٠
١٩  مجلس األمة الكويتي يدعو الستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات الكويت .٥١
١٩   دعوة في سوريا للتبرع ألطفال غزة .٥٢
١٩  " يتجسس على إنتاج النفط"ية لتهريب جهاز إسرائيلالخرطوم تعلن إحباط محاولة  .٥٣
   

   :دولي
٢٠  الكونجرس األمريكي يؤيد العدوان على غزة .٥٤
٢٠   بعد هجوم القدسإسرائيلأمريكا تقف بحزم مع : شبو .٥٥
٢٠  ليبيا تمنع مجلس األمن من إدانة هجوم القدس: أمريكا .٥٦
٢٠  سرائيلوولش يحمل حماس المسؤولية ويرفض توجيه اللوم إل .٥٧
٢١ ه محرقة غزةصمت ألماني مخجل تجا .٥٨
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٢١  ربع ضحايا العدوان على غزة هم من األطفال: مؤسسة حقوقية .٥٩
٢١   مليون يورو معونة غذائية للشعب الفلسطيني٢٨,٣ايكوا تخصص  .٦٠
٢١   طانية بشأن غزةمنظمات أهلية فرنسية تساند موقف نظيرتها البري .٦١
٢١   في قطاع غزةإسرائيلمجلس حقوق اإلنسان الدولي يدين هجمات  .٦٢
٢٢  حملة بالكاريكاتور ضد محرقة غزة   .٦٣

   
    :تقارير
٢٢  وان تهديد الصواريختحت عن" عمل ما"لـ الكونجرس يعطي بوش ضوءاً أخضر .٦٤
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  باتريك سيل... مجزرة في غزة .٦٥
٢٦  بالل خبيز... هل وقعت الحرب؟.. عملية القدس تقلب الموازين .٦٦
٢٨  عبد الناصر فروانة ..ة في اليوم العالمي للمرأةتحية للمرأة الفلسطينية عامة واألسيرة خاص .٦٧
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  ىالجرح وعشرات يينإسرائيلى  قتلثمانية: تضرب في القدس الغربية انتقاماً لغزةالمقاومة  .١

 وايين قتلسرائيلإ ثمانية طالب أن: عن فرح سمير مراسلتها من القدس المحتلة ٧/٣/٢٠٠٨عكاظ  ذكرت
 اخرون على االقل خالل هجوم في القدس الغربية استهدف امس مدرسة دينية في حي ٣٥واصيب 

ية للطوارئ ان مسلحين فلسطينيين اثنين فتحا النيران داخل سرائيلوقالت خدمة زاكا اإل. كريات موشير
لكن راديو . كاز هارابواضافت زاكا ان المسلحين قتال ايضا في الهجوم على مدرسة مير. المدرسة
وقال شهود عيان ان مسلحين اثنين دخال مجمع .  قال ان احد المهاجمين ربما يكون قد هربإسرائيل

المدرسة المزدحم حيث كانت تجرى مراسم احتفال ديني وفتحا النيران فقتال ثمانية على االقل وجرحا 
  . هناك اطالق كثير للنيران وحالة هستيريا كانإسرائيلوقالت امرأة تسكن امام المدرسة لراديو . كثيرين

، ووليد عوض مراسـلها     غزة نقالً عن أشرف الهور مراسلها من      ٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
وذكرت قناة المنـار    ،   هجوما على مدرسة لليهود المتطرفين ادى      ان شن ين فلسطيني ي فدائي  أن : رام اهللا  من  

وتزامن ذلك  . ل مجموعة الشهيد مغنية وشهداء غزة تبنت العملية       التابعة لحزب اهللا ان كتائب احرار الجلي      
شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، وكـان          يةإسرائيلمع استشهاد اربعة من سرايا القدس، في غارة         

 التي بثتها وسـائل     ةوبحسب المعلومات االولي   .ي قتل صباح امس في كمين في قطاع غزة        إسرائيلجندي  
خل فدائيان المعهد واطلقا النار في كل االتجاهات، ما اسفر عـن مقتـل واصـابة                ية، د سرائيلاالعالم اإل 

 ان احد المهاجمين الفلسطينيين استشهد وان       إسرائيلوقال راديو    .اليهود المتشددين الموجودين في المكان    
  .اآلخر ربما يكون قد هرب

 االستشهادية في القـدس     ووجه عناصر من حماس في غزة عبر مكبرات الصوت التحية لمنفذي العملية           
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حمـاس         .المحتلة، دون االشارة الى الجهة التي تقف وراء الهجوم        

مـن جانبهـا قالـت      .في بيان ان الهجوم رد فعل على جرائم االحتالل والمجزرة ضد المدنيين في غزة             
  .يونيكتائب القسام نبارك العملية وهي رد على ضخامة االجرام الصه

 ١٠ قتـل    : مراسلها من القـدس     عبد الرؤوف أرناؤوط   نقالً عن  ٧/٣/٢٠٠٨ الوطن السعودية    ونشرت
 آخرون بجروح في هجوم باألسلحة النارية نفذه فلسطينيان داخل مدرسـة دينيـة              ١٥ياً وأصيب   إسرائيل
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لـسطينيين،  ية أن الف  سـرائيل وذكرت مصادر بالـشرطة اإل    . يهودية في كريات موشيه في القدس الغربية      
اللذين قتال في العملية، تنكرا بزي متدينين يهود وأن أحدهما وضع على جسده حزاماً ناسفاً إال أنـه لـم                    

وبحسب المصادر فإن إطالق النار تواصل لبعض الوقت تخلله اشتباك بين المسلحين الفلسطينيين             . ينفجر
لمستوطنين في الضفة الغربيـة إذ يعتبـر        وتخرج المدرسة الدينية المستهدفة عتاة ا     . يينإسرائيلومسلحين  

وتبنت العملية جماعة تطلق على نفـسها       . القائمون عليها االستيطان في األراضي الفلسطينية واجباً دينياً       
  .  مجموعة الشهيد عماد مغنية" أحرار الجليل"اسم 

مـيس نفـذ    في الثامنة والنـصف مـساء الخ      : بيت لحم  من   ٧/٣/٢٠٠٨ معاً اإلخبارية    وجاء في وكالة  
فلسطيني يدعى عالء هاشم ابو دهيم من جبل المكبر بالقدس عملية اقتحام فردية لمدرسة حاخامية غربي                

 ويحمل هوية مقدسية يحمل معه رشاشاً اوتوماتيكيـاً         ١٩٨٢القدس، وكان ابو دهيم وهو من مواليد عام         
ى المكتبة واتخذ مكانـا      مخازن ذخيرة، دخل الى المدرسة بكل سهولة وصعد ال         ٦من نوع كالشنكوف و   

وبعد ان قتل وجـرح العـشرات        .بين خزانات الكتب واخذ يطلق النار في كل اتجاه حتى انتهت ذخيرته           
وبعدها وصل منـدوبو مخـابرات      , ي تقدم نحوه واصابه   سرائيلحاول الفرار اال ان ضابط في الجيش اإل       

  .ا عليهوواجهز
 على شريط مسجل لمحادثة هاتفية بين احـد التالميـذ           يسرائيلحصلت القناة العاشرة من التلفزيون اإل     و

ووالده، وكان التلميذ يهمس همسا ووالده يطلب منه رفع صوته اال ان التلميذ الخائف قال لوالـده علـى                   
بعض التالميذ قفزوا من نوافذ الطابق       ".يا ابي اذا ارفع صوتي سيسمعني المخرب ويقتلني       "الهاتف النقال   

  .وا بكسور وصفتها مستشفى هداسا عين كارم بأنها اخطر من اصابات الرصاصالثاني للمدرسة فاصيب
، اكدت كتائب احرار الجليل حقائق تبدو منطقية جدا في اطار العملية            "معا"وفي اتصال خاص مع وكالة      

  :بنشرها كما وردتنا" معا"وتنفرد وكالة 
الزم لها ورصدت وجمعت المعلومات     قامت مجموعة من احرار الجليل بتخطيط العملية وتوفير السالح ال         

ثم تعرف نشطاء احرار الجليل على االستشهادي وهو ناشط سـابق            .والسالح ووفرت اللوازم اللوجستية   
مع التأكيد ان حماس في غزة لم تكن تعلم بالعملية ابدا وعلى ما يبدو ان الجهاز العـسكري                  . من حماس 

احرار الجليل انها ال تريد اعالن اسم الفصيل الثاني         واكدت   .لحماس في الخارج هو الذي تولى التنسيق      
المشارك في العملية الن االعالن يجب ان يكون من طرف ذلك الفصيل وفق الظروف االمنية والسياسية                

ان التخطيط للعملية استغرقها عـشرة ايـام        " معا"اكدت كتائب احرار الجليل لوكالة       و .التي يراها مناسبة  
  .فقط
  
   جهات استخبارية عربية باإلعداد الغتيال هنية في غزةكشف عن تورط تالمقالةحكومة ال .٢

ـ    ال كشفت مصادر أمنية في      :لندن عن تورط جهات استخبارية عربية في      " الحياة"حكومة المقالة في غزة ل
جهات فـي    "إنوقالت  .  هنية في مدينة غزة    إسماعيلحكومة  ال اغتيال رئيس    إلىالتحضير لعملية تهدف    

ولة عربية كلّفت شخصيات فلسطينية بجمع معلومات دقيقة جداً عن تحركات هنية واألماكن             استخبارات د 
المعلومـات   "إنوأضـافت    ".يةسـرائيل التي يتوارى فيها عن األنظار في أوقات الخطر واالجتياحات اإل         

ذي يتحرك  المطلوبة تشمل أدق التفاصيل، مثل األماكن التي يتردد عليها، والمحيط األمني واالجتماعي ال            
حماس حصلت على هذه المعلومات من خالل مالحظات دقيقـة ومعقـدة             "أن إلىوأشارت   ".من خالله 

قامت بها الحركة ومكنتها في نهاية المطاف من تحديد هوية االستخبارات العربية التي تشرف على هـذا                 
  ".العمل الخطير بالتعاون مع جهات أمنية في رام اهللا

ي سرائيلياً عقد قبل أيام قليلة بين جهاز االستخبارات العامة الفلسطيني ونظيره اإل           اجتماعاً أمن  "أنوكشفت  
ومسؤولين من أجهزة مخابرات دولتين عربيتين في إحدى العواصم العربية لبحث تنامي التعـاطف مـع               

  ". قطاع غزةإلى، وفكرة استقدام قوات دولية اإلسالميةحماس، وخطورة الحراك الداخلي للحركات 
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ـ       أوضت كشف هوية أجهزة االستخبارات      ورف خـصوصية  " الدولة العربية التي تتبعها، مبررة رفضها ب
  ".الوضع السياسي بين حماس والدول التي تتبع لها أجهزة المخابرات المقصودة

  ٧/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   تنفي التوصل إلى اتفاق تهدئةالمقالةالحكومة الفلسطينية  .٣

نية المقالة مساء أمس، الخميس، أن يكون قد جرى التوصل إلى اتفـاق             نفت الحكومة الفلسطي  : ألفت حداد 
تهدئة في اللقاء الذي عقد في مدينة العريش المصرية، بين وفدين من حركتي حماس والجهاد اإلسـالمي                 

وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة إن قضية التهدئة قد بحثت خالل اللقاء،              .ومسؤولين مصريين 
ن ما جرى في العريش هو نقاشات معمقـة جـرى فيهـا             أوأكد   . اتفاق تهدئة  إلىيتم التوصل   إال انه لم    

وشدد على أن الحكومة وحماس لن       .استعراض وجهات النظر حول قضية التهدئة وإعادة فتح معبر رفح         
 تقدما أي تهدئة مجانية لالحتالل، مشيراً إلى أن شروط التهدئة واضحة وهما شرطان، األول هو الوقـف         

 .ي والثاني هو إنهاء الحصار، وإذا ما تحققا حينئذ يمكن الحديث عن تهدئةسرائيلالكامل للعدوان اإل
  ٧/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  قترح على مصر تشكيل لجنة دولية أو عربية لإلشراف على تنفيذ أي اتفاق تهدئةتالسلطة  .٤

ـ  ذكر مصدر فلسطيني مطلع في       : صالح النعامي  ، كفاح زبون  -  غزة ،رام اهللا  ، "الشرق األوسـط  "غزة ل
أن السلطة الفلسطينية اقترحت على الحكومة المصرية، تشكيل لجنة دولية أو عربية لإلشراف على تنفيذ               

وأضاف المصدر، أن الطرف الفلـسطيني      .  وفصائل المقاومة في قطاع غزة     إسرائيلأي اتفاق تهدئة بين     
 وحركة حماس التـي  إسرائيلت مباشرة بين شدد على أهمية تشكيل هذه اللجنة، نظرا لعدم وجود اتصاال 

  .تسيطر على القطاع، األمر الذي يصعب معه تحديد الطرف الذي يخرق اتفاق التهدئة
 ٧/٣/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  إسراعنا في إنهاء االنقالب يقربنا من إقامة الدولة: عريقات .٥

صـائب  .يـر الفلـسطينية د  أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحر :كتب غازي بني عودة   
عريقات، على مركزية العنصر الذاتي في بلوغ األهداف الوطنية ومواجهة سياسات االحتالل ومشاريعه،             

حـروب  ( يتجاوز كل ما قد توفره جميـع حروبهـا           سرائيلفي غزة إل  " حماس"معتبراً ما وفره انقالب     
 إسـرائيل  إن: "أمس الوطنية في نابلس،      وجامعة النجاح  اإلعالموقال خالل لقاء نظمته وزارة       ).إسرائيل

 ضرورة تراجع حركة حمـاس عـن        وأكد،  "لو حاربت ألف عام لما حققت ما حققته من وراء االنقالب          
  ". االنقالب اقتربنا من دولتنا الحقيقيةإنهاء في أسرعنا كلما إننا:" انقالبها، وقال

  ٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   للنواب سياسي وتقديمهم للمحاكمة انتهاك لالتفاقيات الدولية"إسرائيل"اعتقال : هنيةحكومة  .٦

 أكدت وزارة شؤون األسرى في الحكومة الفلسطينية أن اعتقال نواب المجلـس التـشريعي فـي               :القدس
سجون االحتالل عمل سياسي، وأن استمرار اختطافهم يشكل انتهاكاً ألبسط األعراف والمواثيق الدوليـة،   

 .لى المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق اإلنسان وحـصانة النـواب والـوزراء       كما يشكل عدواناً ع   
عاطف عدوان في تصريحات أن سلطات االحتالل تواصـل اختطـاف           .وأوضح وزير شؤون األسرى د    

عزيز دويك، فـي محاولـة منهـا        .من النواب والوزراء وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د        ) ٥١(
فلسطيني، وخلط األوراق على الساحة الفلسطينية، وتعطيل الحياة البرلمانية،         رموز الشعب ال   للضغط على 
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حتى يبقى المجلس التشريعي بعيداً عن اتخاذ القرارات التي تكفل التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وعدم               
  .التفريط في ذرة من تراب الوطن، على حد تعبيره

ها موقف شجاع من تلك الممارسـات التعـسفية         ودعت وزارة األسرى المؤسسات الحقوقية ألن يكون ل       
  .ية بحق النواب المنتحبين، وأن ترفع صوتها بعدم جواز اعتقال النواب وتقديمهم للمحاكمسرائيلاإل

  ٦/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  
  "يسرائيلاإل"طالب بحماية أطفال وطلبة فلسطين من القتل توزارة التربية والتعليم  .٧

زارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، مؤسسات ومنظمات المجتمع        طالبت و :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
المحلية والدولية للتدخل العاجل من أجل حماية أطفال وطلبة فلسطين من القتل واإلبادة، وكشف جـرائم                
االحتالل أمام العالم، والعمل على دعم األطفال وتوفير بيئة صحية آمنة لهم ليتمكنوا من العيش بكرامـة                 

وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، حول آثـار          .ل حقهم في التعليم كغيرهم من أطفال العالم       وني
 أن أسرة وزارة التربيـة تعرضـت        إلىفي قطاع غزة وأثره في العملية التعليمية        " يسرائيلاإل"االجتياح  

اع وجرح مـا يزيـد       في القط  ٢٠ طالباً وطالبة، منهم     ٢٢لمجموعة من االنتهاكات، كان أشدها استشهاد       
   .على عشرة طالب بإصابات مختلفة

  ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ي وجرح آخرإسرائيلالذي قتل فيها جندي  كيسوفيم   عمليةتتبنى" ألوية الناصر" .٨

 عن تفاصيل   ، في بيان،   ألوية الناصر صالح الدين أعلنت     أن:من غزة  ٧/٣/٢٠٠٨فلسطين اآلن   ذكرت  
ي، مـا   سرائيللتي قامت بها بتفجير عبوة جانبية في جيب عسكري تابع لالحتالل اإل           العملية التي تبنتها وا   

 ٦/٣وقالت االلوية في بيان صحفي صدر عنها الخميس          .أدى الى مقتل وجرح العديد من جنود االحتالل       
قام االستشهادي من ألوية الناصر صالح الدين بالزحف لمسافة         " ووصل شبكة فلسطين اآلن نسخة عنه،       

ينة بعد عملية تمويه قامت بها وحدة اإلسناد التابعة لنا وتمكن بساعات الفجر األولى من وضع عبـوة                  مع
وفـي  .  كيلوجرام من المواد الناسفة بجانب السياج الحدودي منتظرا لحظة تنفيذ العملية             ٥٥جانبية زنتها   
بالمكان وبحمـد اهللا فقـد       صباحاً قام االستشهادي بتفجير العبوة بجيب صهيوني مر          ٨:١٠تمام الساعة   

أصيب هذا الجيب إصابة مباشرة واشتعلت فيه النيران بشكل كامل ما أدى على الفور لمقتل وإصابة من                 
 ".كان فيه واعترف العدو بمقتل ضابط صهيوني برتبة عقيد خالل العملية واصابة آخر بجـراح بالغـة                  

 الذي كان يمنع المجاهـد مـن االنـسحاب،          ووجهت ألوية الناصر تحية لكتائب القسام لتصديها للطيران       
وهنا نوجه بالتحية والشكر لوحدة الدفاع الجوي لكتائب القسام والتي تصدت للطيران المروحـي              "وقالت  

  ".بالمنطقة ما أتاح الفرصة النسحاب االستشهادي والمكتب االعالمي من المكان 
" ائد في سرايا القدس يوسف السميري، وأضـافت         وقالت في ختام بيانها انها قامت بهذه الهملية انتقاما للق         

ومن هنا وبعد هذه العملية البطولية التي نعتز بها نؤكد بأن العملية مصورة بالكامل منذ لحظة التفجيـر                  
حتى اشتعال الجيب بالكامل كما ونؤكد بأن العملية جاءت انتقاما لدماء المجاهـدين فـي خـان يـونس                   

  .سف السميري من سرايا القدسوالشمال وثأرا للشهيد القائد يو
التابعة " كتائب الشهيد احمد ابو الريشأن :  غزةمنفتحي صباح  نقالً عن   ٧/٣/٢٠٠٨الحيـاة   وأضافت  

" سرايا القـدس  "لكن   .المسؤولية عن العملية في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء محلية         " تبنت   "فتح"لحركة  
  ". المعقدة"دت فيه أنها المسؤولة عن تنفيذ العملية أصدرت بياناًَ في وقت الحق من هذا اإلعالن أك
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   لبحث التهدئة غادرا غزة للقاء مسؤولين مصريين"الجهاد" و"حماس"وفدان من  .٩
اكد مسؤول فلسطيني لـ القدس العربي قيـام الـسلطة الفلـسطينية والحكومـة               :اشرف الهور  -غزة  

، تلعب فيها القـاهرة دور      إسرائيلمتبادلة، مع   المصرية بصياغة وثيقة جديدة تهدف للوصول الى تهدئة         
  .الوسيط، على الرغم من النفي الذي أوردته تل أبيب على لسان أحد المسؤولين األمنيين الكبار

وقال المسؤول الذي يزور القاهرة حالياً وفضل عدم ذكر اسمه أن المبادرة التي صاغتها الـسلطة مـع                  
 عن مهاجمة قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية، وكـذلك          ائيلإسرالقيادة المصرية تنص على أن تتوقف       

قيامها بتخفيف الحصار االقتصادي المفروض على القطاع وفتح المعابرالمغلقة بما فيه معبر رفح حسب              
االتفاقية السابقة، مقابل توقف عملية اطالق الصواريخ التي يطلقها النشطاء الفلسطينيون على األهـداف              

  .ة من القطاعية القريبسرائيلاإل
 خالل زيارته لهـا     إسرائيلواكد المسؤول ان الوزير عمر سليمان سيعرض بشكل رسمي المبادرة على            

  .األحد المقبل
ورجح المسؤول الفلسطيني لـ القدس العربي امكانية قبول المبادرة من قبل حركتـي حمـاس والجهـاد         

ية في رام اهللا بذلك، عقب اتصاالت تمت بينهم         االسالمي، الفتاً الى ان المصريين أبلغوا السلطة الفلسطين       
وذكر المسؤول أن ضباطا كبـارا مـن المخـابرات المـصرية             .وبين مسؤولين كبار من حركة حماس     

  .سرائيلسيجرون مشاورات مع قادة التنظيمات الفلسطينية الموجودة في غزة قبل سفر سليمان إل
لمتحدث باسمها فوزي برهوم نحن في الحركة لم        وفي ردها على المبادرة قالت حركة حماس على لسان ا         

وأكد برهوم خالل اتصال مع القدس العربي ان موقف حركتـه مـن              .تصلنا هذه المبادرة بشكل رسمي    
 بشكل عملي وليس كالمي عن كل أعمال العنف والقتل التي تمارسـها             إسرائيلالتهدئة يقوم على توقف     

لكن برهوم اشار الـى أن       .لحصار الخانق المفروض عليه   ضد قطاع غزة، وفتح معابره المغلقة، ورفع ا       
  . حركة حماس ترفض اعادة العمل بمعبر رفح البري الفاصل بين القطاع ومصر حسب االتفاقية السابقة

وفي سياق متصل، غادر وفدان يمثالن حركتا حماس والجهاد االسالمي األول برئاسة محمـود الزهـار                
اد محمد الهندي الى مدينة العريش المصرية الجراء مشاورات مع ضباط           والثاني برئاسة القيادي في الجه    

 .أمن مصريين بناء على دعوة موجهه للحركتين، حسب ما صرح به مصدر مسؤول بالجهاد االسـالمي               
ي األخير في قطاع غزة وآخر التطورات علـى         سرائيلوذكر المصدر ان وفد حركته سيناقش التصعيد اإل       

 .فتاً الى أن الوفد سيجري لقاءات بشكل منفرد مع المصريين، بحسب ما هو مرتب             الساحة الفلسطينية، ال  
ي واعـادة فـتح     سرائيلوقالت حماس ان وفدها سيناقش أيضاً آخر التطورات، وموضوع فك الحصار اإل           

  .معبر رفح
  ٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   في محيطهالنارفي بيت لحم وتطلق " الجهاد"مقاوم من  منزل تحاصر يةإسرائيل آلية ٣٥ .١٠

ية توغلـت   إسرائيل الية عسكرية    ٣٥ اكدت مصادر امنية وشهود عيان ان نحو         :  نجيب فراج  - بيت لحم 
الليلة الماضية الى مدينة بيت لحم من عدة محاور واتجهت جميعها الى قلب مدينة بيت لحم وحاصـرت                  

ة اعوام بتهمة المشاركة فـي      منزال في حي وادي معالي يعود للمواطن محمد شحادة والمطارد من ثماني           
وفي تطور   .ية، وقام الجنود خالل ذلك باطالق عيارات نارية بكثافة        إسرائيلعمليات عسكرية ضد اهداف     
ية ضخمة بهدم اجزاء من جدار المنزل وبداخله نحو عشرة انفار من            إسرائيلالحق بدأت جرافة عسكرية     

  .ابناء العائلة
 ٧/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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  لدينا وثائق مذهلة تثبت ضلوع دحالن في التخطيط النقالب: نزالمحمد  .١١
، "قدس برس"، محمد نزال، في تصريحات خاصة لـ "حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق

وقال نزال . منذ العام الماضي" حماس"؛ ينسجم مع ما أعلنت عنه قيادة "فانيتي فير"أن ما نشرته مجلة 
انت له من أهداف إيجابية إنما أنه يؤكد ما قلناه سابقاً من أن هناك تياراً داخل حركة هذا التقرير إذا ك"
يقوده كل من محمد دحالن ورشيد أبو شباك وسمير المشهراوي وماجد أبو شمالة، هذا التيار هو " فتح"

 نزال قوله وتابع". يينسرائيل، وعمل لحساب األمريكيين واإل"حماس"الذي عمل على قيادة االنقالب ضد 
كانت الجالد، " حماس"معلومات تؤكد أن البكائيات التي أبداها هذا التيار عن أنه كان ضحية وأن "إنها 

كنا قد شكلنا منذ عدة أشهر لجاناً لدراسة الوثائق التي تم العثور " حماس"ليست صحيحة، ونحن في 
تعلن عن معلومات مهمة ومثيرة تم عليها، وهذه اللجان شارفت على نهاية أعمالها، ومن المقرر أن 

  .، حسب توضيحه"العثور عليها، وهذا ما سيتم اإلعالن عنه بالوثائق خالل أيام
 ٥/٣/٢٠٠٨قدس برس

  
  قائمة تبادل األسرى شطب البرغوثي من  ونزال يتبادالن االتهامات بشأندحالن .١٢

محمد دحالن تعقيبا علي أقوال     قال مستشار األمن القومي الفلسطيني السابق        : زهير اندراوس  -الناصرة  
يين شطب اسم مروان البرغوثي من      سرائيلالقيادي في حماس محمد نزال ان الرئيس عباس طلب من اإل          

قائمة األسري المنوي اطالق سراحهم في صفقة شليط ان هذا كالم مضحك بحجم سلوك شـخص مثـل                  
ديث، انّه أسـلوب منفـر اوغيـر        والكل يعرفه ويعرف طريقة أدائه ويعرف أسلوبه في الح         محمد نزال، 

  . مألوف في الساحة الفلسطينية
من ناحيته قال محمد نزال لـ القدس العربي تعقيبا علي تصريحات محمد دحالن أوال ينبغـي أن أشـير    
الي أن محمد دحالن اثبت فشله في الساحة الفلسطينية، وكان من األشخاص الذين ورطوا حركة فتح في                 

 في غزة، وقاد التيار االستقصائي في تلك المواجهات التي نتج عنها عشرات             المواجهة مع حركة حماس   
  .القتلي ومئات الجرحي، وآلت األوضاع الي ما آلت الي

أما فيما يتعلق بمروان البرغوثي فأود أن أقول بأن ما ذكرته سابقا عن طلب من محمود عباس لـشطب                   
كة حماس قدمت اسم البرغوثي ويمكـن أن يـسال          اسم مروان البرغوثي انما يمثل الحقيقة والواقع، حر       

يين سرائيليين، أو أن يسأل الوسطاء المصريين، وكذلك يمكنه أن يسال أصدقاءه اإل           سرائيلمحمد دحالن اإل  
 أن حماس قدمت اسـم البرغـوثي فـي القائمـة،            ىوأنا أصر عل  .  مصداقية األقوال التي قلتها    ىعن مد 

 .يين شطب اسمه هي معلومات مؤكدةئيلسراوالمعلومات عن أن عباس طلب من اإل
  ٧/٣/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  سلطة رام اهللا تحتجز مساعدات عربية وإسالمية مقدمة لغزة : البردويل .١٣

نفت مصادر سياسية فلسطينية في غزة صحة التصريحات التي أطلقها أمين عام مجلس الـوزراء               : غزة
لطة الفلسطينية في رام اهللا مساعدات عينيـة لقطـاع          الدكتور سعد الكرنز في بيان له اليوم عن تقديم الس         

 صـالح   .د" حمـاس  "القيـادي فـي     وقال .غزة، واعتبر ذلك ادعاءات ال تصدقها الوقائع على األرض        
كل ما يرد إلى قطاع غزة من مساعدات عربية وإسالمية يتم حجزه في رام اهللا ثم بعد ذلـك                   : "البردويل

لتشجيعهم للقيـام بمظـاهر     " فتح"حمر، وال يعطونها إال لعناصر من       يتم تقطيره إلى غزة عبر الهالل األ      
 وللعالم على غزة إلنهاكه     سرائيلفساد ضد الحكومة في غزة، وهذا أسلوب واضح من خالل استعدائهم إل           

  .، على حد تعبيره"وإضعافه ثم بعد ذلك يرسلون إليه المساعدات التي احتجزوها
 ٦/١/٢٠٠٨قدس برس
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  "حماس"ل للتهدئة واالستقرار في المنطقة وال فتح للمعابر دون تفاهم مع ال مجا: أبو زهري .١٤
أن " قدس برس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس"نفى المتحدث باسم حركة : غزة

تكون مبادرة متكاملة للتهدئة عرضت عليهم من طرف مسؤول المخابرات المصرية الوزير عمر 
وأكد المتحدث  .ال معنى له" حماس" أي استقرار في المنطقة بعيدا عن سليمان، واعتبر أن الحديث عن

أن معاودة الحديث عن التهدئة من جميع األطراف في هذا الوقت بالذات يعني إقرار بفشل " حماس"باسم 
  .أو تهميشها" حماس"خيار القوة العسكرية في استئصال 

 ٦/١/٢٠٠٨قدس برس
  
  " د عسقالنما بع"كاتيوشا غزة تهدد ": معاريف" .١٥

أمس أن المسؤولين المحليين في مدينة أسدود شمال عـسقالن          " معاريف"ذكرت صحيفة    :القدس المحتلة 
" معاريف"ونقلت   .يجرون استعدادات الحتمال وصول الصواريخ، خصوصا من طراز غراد إلى المدينة          

ة عند الحدود بين قطـاع  إذا كانت حماس قد استغلت الثغر"قولها إنه " يسرائيلاإل"عن مصادر في الجيش    
غزة ومصر من أجل التزود بقذائف صاروخية ذات مدى يصل إلى عـشرات الكيلـومترات، أو أنهـا                  
ستتزود بقذائف صاروخية كهذه في المستقبل، فإنه من الجائز أن تستخدمها ضد أهـداف مثـل أشـدود                  

ـ   " يةسرائيلاإل"وبحسب التقديرات    ".أو بلدات أخرى مجاورة   ) أسدود( اس يمكـن أن تـستخدم      فـإن حم
صواريخ كهذه في حال نفذ جيش االحتالل عمليات عسكرية كبيرة مثل احتالل مناطق واسعة في القطاع                

تنبع من اتساع مطرد فـي مـدى        " يةسرائيلاإل"إلى أن التخوفات    " معاريف"ولفتت   .أو اغتيال أحد قادتها   
  .الصواريخ، إضافة إلى تهديدات قياديين في حماس

  ٧/٣/٢٠٠٨اراتية الخليج اإلم
  
  المعارضة الفلسطينية تعد عريضة شاملة لتقديمها لقمة دمشق .١٦

كشفت مصادر قيادية فلسطينية أن فصائل المعارضة تعـد عريـضة شـاملة         : يوسف كركوتي  -دمشق  
لتقديمها إلى مؤتمر القمة العربية في دمشق نهاية الشهر الحالي، وحسب هذه المصادر فإن ثماني فصائل                

ت حتى اآلن على الخطوط العامة للعريضة، التي ستتولى إعدادها لجنـة صـياغة مفتوحـة                وقوى وافق 
وتقترح العريضة أن يتبنى القادة العـرب دعـوة الفلـسطينيين     .لمشاركة من يرغب من ممثلي الفصائل   

للعودة فوراً إلى طاولة الحوار من دون شروط، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة تفعيـل وتطـوير                 
   .ة التحرير الفلسطينيةمنظم

  ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  في نابلس    الحركة  من أنصار ٣٠ تختطف أكثر من األمنيةاألجهزة ": حماس" .١٧

في المدينة إن أجهزة أمن السلطة أقدمت على اختطاف         " حماس"قالت مصادر في حركة      :الضفة الغربية 
لماضية، في واحدة من أوسع الحمالت التـي تـشنها          أكثر من ثالثين من أنصار وأعضاء الحركة الليلة ا        

وأفادت المصادر أن األجهزة األمنية داهمـت عـشرات         . تلك األجهزة ضد الحركة منذ نحو تسعة أشهر       
  . بطريقة وحشية، على حد وصفها" حماس"المنازل في عدة أحياء بالمدينة واختطفت أبناء 

  ٧/٣/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   ويصف المفاوضات بالعبثيةدولية في الضفة وغزة يطالب بنشر قوات حواتمة .١٨

ـ   : )ا ش ا  ( خالل لقائه النائـب العربـي فـي        ،  نايف حواتمة " الجبهه الديموقراطية "طالب االمين العام ل
 بحملة سياسية وجماهيرية وديبلوماسية بهدف حض المجتمع الدولي علـى نـشر             ،الكنيست محمد بركة  
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غزة، لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما فـي جنـوب           قوات دولية في الضفة الغربية وقطاع       
ووصف حواتمة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحكومة رئيس         .لبنان وكوسوفو والبوسنة والهرسك   

وال أفق لها، مشددا على ضرورة وقفها حتـى يتوقـف           " عبثية"الوزراء االسرئيلي إيهود أولمرت بأنها      
  .ملالعدوان واالستيطان بالكا

  ٧/٣/٢٠٠٨المستقبل 
  
   بؤرة عشوائية مقابل نقلها إلى مستوطنات قائمة٢٦تفكيك  .١٩

ية التي ترصد النشاط االستيطاني االتفـاق       سرائيلاإل" سالم اآلن "وصفت حركة   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
في شـأن إخـالء عـدد مـن البـؤر           " مجلس المستوطنات في الضفة الغربية    "بين وزارة الدفاع وقادة     

وال يوفر حالً حقيقياً لمشكلة البؤر االستيطانية العـشوائية التـي           " غير الجدي "تيطانية العشوائية بـ    االس
إخالءها فضالً عن التزامها وقف النـشاط االسـتيطاني، وهمـا           " خريطة الطريق " في   إسرائيلالتزمت  

قبل أربـع   " طة الطريق خري" قبول   إسرائيلية منذ إعالن    سرائيلالتزامان لم يطبقهما أي من الحكومات اإل      
ية تحدثت أمس عن شـبه اتفـاق بـين وزارة الـدفاع وقـادة               إسرائيلوكانت مصادر صحافية     .سنوات

 بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت مـن       ٢٦المستوطنين يقضي بأن يقوم المستوطنون بملء إرادتهم بتفكيك         
نقل هذه البؤر إلى مستوطنات قائمة      دون استئذان سلطات االحتالل رسمياً في مقابل التزام وزارة الدفاع           

كما تلتزم .  شرعية وتصر على ضمها إلى حدودها في إطار أي اتفاق سالم في المستقبل             إسرائيلتعتبرها  
ويعتـزم  ". خصوصاً حيث نسبة التكاثر الطبيعـي عاليـة       "الوزارة تطوير التجمعات االستيطانية الكبرى      

 من هذه البؤر الصغيرة غير المأهولة، بينما تستبعد وزارة          تفكيك ثالث " كخطوة لبناء الثقة  "المستوطنون  
في منطقة رام اهللا وترتع فيه أكثر من        " ميغرون"الدفاع أن يقدم المستوطنون على إخالء الموقع العشوائي         

وثمة اعتقاد بأن يتم    . من العام الحالي  ) أغسطس(ية إخالءه حتى آب     سرائيل عائلة تعهدت الحكومة اإل    ٦٠
  .عائالت إلى مستوطنة كبرى في الضفةنقل هذه ال

  ٧/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   وحزب اهللا وحماسإيرانأولمرت يريد مفاوضات مع سوريا تبعدها عن  .٢٠

ايهود اولمرت، عـن رغبتـه فحـص        " يةسرائيلاإل"عبر رئيس الحكومة     : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
من إبعادها عـن إيـران وحركـة        إمكانية الشروع بمفاوضات مع سوريا بشكل جدي إذا كان األمر يض          

حماس وحزب اهللا وما أطلق عليها التنظيمات اإلرهابية الفاعلة ضمن محور الشر، على حد ما ذكرتـه                 
وكان اولمرت قد أطلق تصريحاته هذه في جلسة لجنة الخارجيـة والحـرب              .العبرية" هآرتس"صحيفة  

لسابق لوزارة الخارجية الون لئيل قد التقى       أن المدير العام ا   " إسرائيل"األخيرة في وقت كان قد كشف في        
  . السفير السوري في واشنطن

  ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حماس على الضفة الغربية" استيالء"ايالون يحذر من  .٢١

ية سرائيلعلى موقعها اإللكتروني عن حذر عضو الحكومة األمنية اإل" يديعوت "نقلت صحيفة : وكاالت
إذا لم نجد "لون أمس، الذي كان يتحدث أمام طالب في جامعة تل أبيب، قوله المصغرة الوزير عامي أيا

من "وأضاف ". وسيلة سياسية للتقدم في العام المقبل، فمن المرجح أن ال تعود السلطة الفلسطينية موجودة
المرجح أن يخسر عباس سلطته ونتيجة لذلك، قد تتولى عناصر إسالمية متطرفة مثل القاعدة وحماس 

في غزة، " حماس"وفي إشارة إلى حكومة  ".طرة في الضفة الغربية كما حدث تماماً في قطاع غزةالسي
لقد . يسرائيلالحركة تخشى المسيرة السياسية أكثر مما تخشى الجيش اإل"ي إن سرائيلقال الوزير اإل
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هدفوا، ليس علينا أن تعلموا أننا ال نرد سوى على القوة، علينا تنفيذ عملياتنا العسكرية، لكن يجب أن يست
 ".وبالطبع يجب أن يتزامن ذلك مع المسيرة السياسية. نمحو ضواٍح بكاملها

  ٧/٣/٢٠٠٨البيان 
 
  باراك يلغي زيارته إلى واشنطن لمتابعة الوضع .٢٢

، إن باراك ألغى زيارتـه التـي        أمسيديعوت على موقعها اإللكتروني     ''قالت صحيفة    :االتحاد -رام اهللا 
وأضـافت   .لواليات المتحدة األسبوع المقبل، على ضوء الوضع فـي قطـاع غـزة            كانت مقررة إلى ا   

 وقطـاع   إسرائيلالصحيفة ، أن باراك وبالتنسيق مع الواليات المتحدة، وعلى ضوء الوضع في جنوبي              
غزة، قرر إلغاء زيارته المرتقبة األسبوع المقبل للواليات المتحدة، حيث كان سيلتقي ديك تشيني نائـب                

 .ألميركي ووزير الدفاع األميركي روبرت غيتسالرئيس ا
  ٧/٣/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  "حماس"و" الجهاد" تصادق على اغتيال قادة إسرائيل .٢٣

عن أن المجلس األمني  ية،إسرائيلكشفت مصادر استخبارية : والوكاالت  ماهر إبراهيم،-غزة 
الجهاد "لى اغتيال جميع قادة حركتي ي المصغر صادق في جلسته التي عقدت أول من أمس، عسرائيلاإل

ي، سرائيلاالستخباري اإل" تيك ديبكا"وأوضحت تلك المصادر لموقع  .في قطاع غزة" حماس"و" اإلسالمي
ي بعد أن حصال على سرائيلأن أولمرت وباراك أقرا بنك األهداف التي سيتم استهدافها من قبل الجيش اإل

 :قع أن بنك األهداف ينقسم إلى مجموعتينويبين المو .موافقة هادئة من قبل رايس
 .في قطاع غزة السياسيين والعسكريين" الجهاد اإلسالمي"و"حماس "اغتيال جميع قادة : األولى
 ".حماس"استهداف جميع مؤسسات الحركتين في قطاع غزة وقصف جميع مقرات شرطة : الثانية

  ٧/٣/٢٠٠٨البيان 
 
  العربي" العدو"لشن حرب شعواء ضد حاخامات مستوطنات الضفة يدعون حكومتهم  .٢٤

الحكومـة  , دعت لجنة الحاخامات في المستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة الغربيـة          : القدس المحتلة 
العربي دون التمييز بين عرب غزة وأشـقائهم        " العدو"ية إلى شن حرب شعواء ضد من أسمتهم         سرائيلاإل

الحكومـات  , ي صباح اليـوم   سرائيله إذاعة الجيش اإل   وحملت اللجنة في بياٍن لها ذكرت      .في شرقي القدس  
  .ية المتعاقبة مسؤولية وقوع الهجوم االستشهادي بسبب سياسة الضعف التي تنتهجهاسرائيلاإل

  ٧/٣/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
 
   تهدئة في غزة إلى مفاوضات من اجل التوصل إجراء تنفي إسرائيل .٢٥

 امس ان تكون هناك مفاوضات جارية للتوصل الـى          إسرائيلنفت  : االت وك -رام اهللا    - القدس المحتلة 
وقال الجنرال عاموس جلعاد المستشار السياسي       .تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة بوساطة مصرية        

واوضـح جلعـاد     ".من الخطأ القول ان هناك مفاوضات بوساطة مصرية       "ية  سرائيلفي وزارة الدفاع اإل   
 ال تجري مفاوضات مع حماس وهي منظمة ارهابية دموية هدفها تـدميرنا ،              ائيلإسر"لالذاعة العامة ان    

واضـاف  . مع الحركة االسالمية بهدف التوصل الى وقف الطالق النـار         " ومصر ال تجري مفاوضات   
لدينا اتصاالت مع مصر للحفاظ على عالقات السالم االستراتيجية التي تربطنا والعمل علـى ان تمنـع                 "

كلما تراجع تهريب االسلحة من مصر الـى        "وتابع  ". ي لها تاثير على كل الشرق االوسط      تقوية حماس الت  
  ". إسرائيلقطاع غزة تراجعت قدرة المجموعات المسلحة على اطالق صواريخ ضد 

  ٧/٣/٢٠٠٨الدستور 
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  يتعرض لالعتداء  االحتاللعربي في جيش ضابط .٢٦

من إحدى قرى المرج لحمايته من اعتـداءات        لم تشفع الخدمة العسكرية في جيش االحتالل لشاب عربي          
ضابط في جيش االحتالل ويخدم في قطـاع        "، رغم أنه أكد لهم بأنه       "مغدال هعيميك "عنصريين يهود في    

ي، سـرائيل ، وهو متطوع في الجيش اإل     "م"وعلم أن الضابط     .، على حد تعبيره   "غزة، ويوفر لهم الحماية   
عسكرية في قطاع غزة، قد تعرض وقريب لـه للتنكيـل           ويسكن في إحدى قرى المرج ويؤدي خدمته ال       

  .الشديد من قبل عنصريين يهود، فقط لمجرد كونهما عربيين
  ٦/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
   أبيبالعثور على حقيبتي متفجرات قرب تل .٢٧

ي بأن الشرطة عثرت صباح امس على حقيبتي متفجـرات          إسرائيلافاد تقرير اخباري    : د ب أ   -تل ابيب   
وقال الموقـع   . سيون قرب تل ابيب ، واستدعت خبراء المتفجرات للقيام بفحصهما         في ضاحية ريشون لت   
إن الشرطة تقوم بعمليات بحث وتمشيط عن شخص شوهد هاربـا مـن             " يديعوت  " اإللكتروني لصحيفة 

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة قامـت      . وسط المدينة وكان يحمل معه حقيبتين بشارع هيرتزل الحيوي        
قت منطقة وسط المدينة في إطار إجراءات البحث عن الـشخص الهـارب ، ولـم                بنصب الحواجز وأغل  

  .يتضح إن كانت دوافع العملية جنائية أم لنشطاء فلسطينيين
   ٧/٣/٢٠٠٨الدستور 

  
  االحتالل يعزل القدس ويفرض قيودا على دخول األقصى واعتداءات يهودية متتالية .٢٨

اليوم، بالكامل مدينة القدس المحتلـة عـن محيطهـا،        ي،  سرائيلعزلت سلطات االحتالل اإل   : وفا -القدس
وفرضت قوات االحتالل قيـوداً     . وحولتها إلى ثكنة عسكرية تغيب عنها كل مظاهر الحياة المدنية العادية          

مشددة على دخول المصلين إلى المسجد األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة، ولم تسمح بالوصول إلـى                
  .١٩٤٨هم عن الخامسة واألربعين من أبناء القدس المحتلة وأراضي العام المسجد إال للذين تزيد أعمار

 ٧/٣/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية 
 
  قوات االحتالل تعتدي على متطوعي صيانة األقصى .٢٩

وقعت مواجهات، أمس، في باحة المسجد األقصى بين مصلّين وشرطة االحتالل التـي هاجمـت               : نابلس
 الذين تطوعوا لتنظيف وصيانة باحة الحـرم        ٤٨ ـي القدس وأراضي ال   عشرات المتطوعين من فلسطيني   

كـشفت مؤسـسة     إلـى ذلـك،      .اعتدت على رئيس مؤسسة األقصى الشيخ علي أبو شيخة        كما   ،القدسي
ية تحـت   إسـرائيل األقصى عن حصولها على معلومات خطيرة موثقة بالصوت والصورة حول حفريات            

  .نها ستعلن عنها خالل أيامأقالت قد  و،المسجد األقصى وفي محيطه
  ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  غزة تتعرض لجريمة إبادة كاملة بأيد صهيونية: راجي الصوراني .٣٠

أن ما تقوم به سـلطات      ،  ى راجي الصوراني مدير مركز غزة لحقوق اإلنسان       أر : نورا خلف  -القاهرة  
 أن الفلسطينيين خاضوا التفاوض على      ىشار إل وأ .بحق سكان قطاع غزة هو جريمة إبادة كاملة       حتالل  اال

. يدر خاللها الويل من الحصار والقهر والقمع والتجويع والقتل والتـش          وا عاما الماضية، شهد   ١٦ـمدار ال 
منظمات الدولية لحقوق اإلنسان بأنها متواطئة بالفعـل أو بالـصمت مـع             النفى اتهام   ومن جهة أخرى    

على صعيد آخر، ومن    و .ضد المدنيين " إسرائيل"ا تقوم به     هذه المنظمات تفضح م    موضحا أن ،  "إسرائيل"



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١٠١١:         العدد                  ٧/٣/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

 صنفا مـن المنتجـات      ١١٣٥ تمنع   "إسرائيل" إلى أن    ارشأ ، في غزة  اإلنسانيلوضع  ل هضااستعرخالل  
 بمساعدة أمريكا وحلفائها في الغرب تمنع دخول المـساعدات اإلنـسانية بغلـق              أنها و ،الغذائية والدوائية 

فيمـا   ،%٦٨وصلت إلـى     قد   نسبة العاطلين عن العمل   الفتا إلى أن    عراقيل،  المعابر وتضع الحواجز وال   
  %.٩٠نسبة الفقر إلى وصلت 

  ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   لبنان ابتهاجا بعملية القدس  الفلسطينية فيمخيماتالمسيرات حاشدة في قطاع غزة و .٣١
ار في الهواء في مدن قطـاع غـزة         طلقوا الن أن مسلحين فلسطينيين    أفاد شهود عيان فلسطينيون     أ: غزة

 الفلـسطينيين   آالفشارك  قد  و .يةإسرائيل  بالهجوم في القدس الغربية الذي استهدف مدرسة دينية        ابتهاجاً
قطاع تلبية لدعوة مـن حمـاس لالبتهـاج         الفي تظاهرات انطلقت مساء الخميس في مناطق مختلفة في          

ار ابتهاجا في المخيمات الفلسطينية وبعـض منـاطق          ن إطالق ،قب الهجوم ، فقد أع  في لبنان أما   .بالهجوم
  . وبعلبك حيث معقل حزب اهللا لبيروتالضاحية الجنوبية

  ٧/٣/٢٠٠٨وكالة سما 
  

    في الضفة الغربيةوفاة مسنة فلسطينية حاولت منع االحتالل من اقتحام منزلها .٣٢
 قلبية أثناء اقتحام قوة مـن       توفيت، أمس، مسنة فلسطينية في الضفة الغربية، إثر تعرضها لنوبة         : وكاالت

ي لمنزلها في مخيم بالطة شرقي مدينة نابلس، ومحاولتها منعهم مـن اعتقـال أحـد                سرائيلاالحتالل اإل 
كمـا  . إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت المخيم واعتقلت ثالثة موطنين            . أقاربها

  الحتالل شهدتها بلدة اذنا غربي مدينة الخليلأصيب خمسة فلسطينيين إثر مواجهات ليلية مع قوات ا
  ٧/٣/٢٠٠٨السفير 

  
   انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين خالل شباط الماضي٣٢٢٢ ارتكبت "إسرائيل: "تقرير .٣٣

قالت مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات فـي          : أرناؤوط عبد الرؤوف    -القدس  
 انتهاكاً  ٣٢٢٢ن سلطات االحتالل ارتكبت ما مجموعه       أ ،يرها الشهري منظمة التحرير الفلسطينية في تقر    

فيمـا   مواطنين،   ٥قوات االحتالل قامت باغتيال      كما أن    .خالل شهر شباط الماضي   لحقوق الفلسطينيين   
 جراء عمليات قـوات االحـتالل المختلفـة فـي المحافظـات             وا مواطناً سقط  ٧٦ أشار التقرير إلى أن   

 ١١محافظات غزة، وكان من بين الـشهداء        في   ٦٩، و  الغربية محافظات الضفة في   منهم   ٧،  الفلسطينية
 ٢٠٨ قيام سلطات االحـتالل بجـرح         إلى ذلك فقد تم رصد     . من أفراد المجموعات المسلحة    ٤٩طفالً، و 
 ٢٦  مجموع الجرحـى   كان من بين  و مواطناً بمحافظات الضفة،     ٥٧مقابل  ،  في محافظات غزة   مواطنين

 ٣٥٥رصد قيام سلطات االحتالل بما مجموعـة  تم  فيما يتعلّق بحاالت إطالق النار، فقد      أما .من األطفال 
أيضاً، قيام سلطات    التقرير   سجل فيما   . مواطناً ٦٦٤  باعتقال االحتالل كما تم رصد قيام      .حالة إطالق نار  

علق بـالحواجز   أما ما يت  ،  فلسطينيةمخيمات ال القرى و المدن و ال عملية اقتحام لمختلف     ٨٥٧ ـاالحتالل ب 
  . حاجزاً عسكريا٥٦٤ًسجل شهر شباط نصب قوات االحتالل ما نسبته فقد 

  ٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  من الفلسطينيين يرفضون إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد% ٧٠:استطالع .٣٤
ة الواقعة من    في الفتر  ،عبر الهاتف  كشفت نتائج استطالع للرأي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات        

من الفلسطينيين يرفضون إعالن الدولة الفلسطينية مـن        % ٧٠ أن   الجاري، شباط إلى األول من آذار       ٢٨
ذ وصلت  إ ،إسرائيلبينت تراجعاً على مستوى تأييد الفلسطينيين لتوقيع معاهدة سالم مع            كما   .جانب واحد 



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                   ١٠١١:         العدد                  ٧/٣/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

 إسرائيلموقفها الداعية إلى إزالة      حماس تغيير    مستطلعينمن ال % ٦٠في حين، طالب    %. ٦٣نسبة إلى   ال
أن حكومـة فيـاض هـي       % ٥١وحول الحكومة الشرعية في األراضي الفلسطينية، أكـد          .عن الوجود 
وجـود أي   % ٢٢ فيمـا نفـى   أن حكومة إسماعيل هنية هي الشرعية،       % ٢٧ في حين أعتبر  الشرعية،  

 كمـا أن  .  هنيـة سـماعيل إل% ٣٣ مقابل ،عن ثقتهم بمحمود عباس% ٦٧عبر قد و .شرعية للحكومتين 
ـ  ، فتح فضلوا إستراتيجية % ٧٢ أنهـم  % ٤١في المقابل، أكد     و . حماس أيدوا إستراتيجية % ٢٨ مقارنة ب

ـ             لقائمـة  % ١٣ـسيدلون بأصواتهم لقائمة فتح إذا جرت االنتخابات التشريعية األسبوع المقبل، مقارنة ب
انتخابـات  إذا أجريت     أما .و التصويت عن المشاركة أ  % ٣٣، بينما سيمتنع    لقائمة أخرى % ١٣ و ،حماس

لمرشـح  % ١٣ و ،لمرشح حماس % ١٢ مقابل   ،من األصوات % ٤٤سيحصل مرشح فتح على     فرئاسية،  
بين أن النسبة األكبر ممن      تحليل النتائج  إال أن    .عن المشاركة أو التصويت   % ٣٠ ، في حين سيمتنع   آخر

  .إلى تأييد حماس أكثر من فتحيمتنعون عن التصويت أو المشاركة في االنتخابات يميلون 
  ٦/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  ١٠٦من المرضى إلى غزة ارتفاع عدد ضحايا حصار  .٣٥

أعلنت مصادر طبية، أمس، وفاة مواطنين مريضين، بسبب منعهما من ِقبل سلطات االحتالل مـن               : غزة
قطاع الي المفروض على    يلسرائلحصار اإل  وبوفاتهما ارتفع عدد ضحايا ا     .مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج    

  . شهداء١٠٦إلى 
  ٧/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  العاهل األردني يدعو المجتمع الدولي إلى دفع عملية السالم  .٣٦

عبر العاهل األردني عبد اهللا الثاني، بعد ظهر اليوم في الحفـل االفتتـاحي              :  إيناس صويص  -واشنطن  
ذي أطلقته مجموعة من النواب األمريكيين من الحزبين        لتجمع أصدقاء األردن في الكونغرس األمريكي ال      

الديموقراطي والجمهوري رسميا نهاية العام الماضي، عن تفاؤله من أن عملية الـسالم سـتتحرك إلـى                 
األمام برغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، مطالبا المجتمع الدولي ببذل جهـوده لمـساعدة الطـرفين                

 . تغلب على صعوبات التوصل إلى حل نهائي لكافة القضايا العالقةالفلسطيني واإلسرائيلي في ال
  ٦/٣/٢٠٠٨ بترا - وكالة األنباء األردنية

  
  عبد اهللا الثاني يؤكد أهمية استمرار الدعم األميركي لعملية السالم .٣٧

 التقى العاهل األردني عبد اهللا الثاني، امس، في واشنطن رئيسة مجلس النواب األمريكي نانسي             : واشنطن
وأكـد علـى أهميـة      . بيلوسي وعددا من قيادات وأعضاء اللجان الفرعية في مجلس الشيوخ األمريكي          

إن الهدف هـو تحقيـق مـستقبل أفـضل     "استمرار الدعم األمريكي إلحداث تقدم في عملية السالم قائال      
الم وليس  كما شرح موقف األردن القاضي بأن التفاوض هو الطريق الوحيد لتحقيق الس           ". لشعوب المنطقة 

القوة العسكرية والجدران العازلة، مشيرا إلى أن وجود جدول زمني للتفاوض وتحقيق األهـداف أمـر                
أساسي للتقدم ،كما أن دعم السلطة الوطنية الفلسطينية مهم لدعم معسكر السالم وتحسين الشروط الحياتية               

 .للفلسطينيين
 ٧/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  وعا تضامنيا مع غزةيبدأ أسب" العمل اإلسالمي" .٣٨

بدأت، امس، فعاليات االعتصام المفتوح لحزب جبهة العمل االسالمي تضامنا مع الشعب : عمان
ونصب . الفلسطيني في غزة والذي يتعرض لعدوان وحصار مستمرين من قبل االحتالل االسرائيلي



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                   ١٠١١:         العدد                  ٧/٣/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

. وع الفعاليات التضامنيةوالتي ستنظم فيها  طوال االسب" خيمة االعتصام"الحزب امام مقره في العبدلي 
حيث القى  كلمة اكد فيها ان اندحار قوات " خيمة االعتصام"وافتتح امين عام الحزب زكي بني ارشيد 
وشدد بني ارشيد على . للمقاومة الفلسطينية" انتصاراً جديداً"االحتالل االسرائيلي من قطاع غزة يعتبر 

مجازر الصهيونية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اهمية دور المقاومة في الوقوف امام العدوان وال
  ".تبني خياراتها عوضا عن التمسك بالتسوية كخيار ثبت فشله"في غزة، مطالبا بدعمها و

  ٧/٣/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  تحركات شعبية تضامناً مع غزة   .٣٩

ي مخيم بـرج  اعتصم أطباء وممرضو وفنيو وطواقم اإلسعاف في مستشفى حيفا ف:  خالد الغربي  -صيدا  
وعبـر المعتـصمون عـن      . البراجنة تضامناً مع قطاع غزة وتعبيراً منهم على وحدة الصف الفلسطيني          

الذين يلبون النداء في أقسى الظروف      "تضامنهم مع طواقم اإلسعاف في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني          
شحادة ضاهر األمـم المتحـدة      .وطالب د ". ليكونوا في الصفوف األمامية لمساعدة الجرحى ونقل الشهداء       

  .باتخاذ موقف صريح وواضح من المجازر واالنتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين
ومساء، نفذت اللجان النسائية في حركة حماس اعتصاماً مماثالً أمام عيادة األونروا فـي مخـيم بـرج                  

  .البراجنة
، في منطقة صـيدا،     "طينية الوطنية واإلسالمية  لقاء األحزاب اللبنانية وفصائل المقاومة الفلس     "بدوره عقد   

وتوقف المجتمعون أمـام    . عبد الرحمن البزري  .اجتماعاً تنسيقياً استثنائياً في منزل رئيس بلدية صيدا، د        
هول اإلجرام البربري الذي تتعرض له غزة وكل فلسطين من حصار وذبـح وقتـل وتـدمير وإبـادة                   "

مة والصمود لدى شعبنا الفلسطيني، حيث استطاع دحر العدوان         جماعية، كانت نتيجته رفع مستوى المقاو     
  ".وفشل مشروع المحتل الغاصب

  ٧/٣/٢٠٠٨األخبار 
  
  مبارك يطالب باراك بوقف التصعيد في غزة وفتح المعابر وإنهاء الحصار .٤٠

قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد إنه جاء في إطار :  محمد الشاذلي-القاهرة 
جهود مصر واتصاالتها الحتواء الموقف في غزة وعلى الساحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مبارك أكد 

 التهدئة ي في غزة وفتح المعابر وإنهاء الحصار وتحقيقسرائيللباراك ضرورة وقف التصعيد اإل
المطلوبة والالزمة لمواصلة التفاوض مع السلطة الفلسطينية على قضايا الوضع النهائي وصوالً إلى 

  . اتفاق سالم ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويقيم دولته المستقلة
 ٧/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
 بناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة: مصر .٤١

رت مصر بناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة لتفادي باش: القادر فارس، فرح سمير  عبد–غزة 
تكرار تدمير الجدار الحدودي في يناير من جانب ناشطين فلسطينيين، بحسب ما أعلن مسؤول في 

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن مصر بدأت ببناء جدار . األجهزة األمنية المصرية أمس
 .د مع قطاع غزةارتفاعه ثالثة أمتار على طول الحدو

  ٧/٣/٢٠٠٨عكاظ 
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  إسرائيلالقاهرة تستضيف حواراً فلسطينياً لتحقيق التهدئة وسليمان سيطرح تهدئة في  .٤٢
أن القاهرة ترتب الستضافة حوار يجمع فصائل المقاومة " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 

القاهرة معنية "ر مصرية موثوقة أن يين، وأكدت مصادسرائيلالفلسطينية من أجل بحث التهدئة مع اإل
يين بما يمهد الستئناف المفاوضات بين الجانبين ويوفر معيشة سرائيلبتحقيق تهدئة بين الفلسطينيين واإل

مصر ستستضيف حوارا "ان " الحياة"وقالت لـ ". آمنة للفلسطينيين تتضمن فتح المعابر ورفح الحصار
 سرائيلقد هذا الحوار ونتيجة الزيارة التي سيقوم بها سليمان إل، وربطت بين ع"للفصائل في القاهرة قريبا

حماس والجهاد ضمن صفقة " تهدئة مع إسرائيلاألسبوع المقبل، مشيرة إلى أن سليمان سيطرح في 
ية وفتح المعابر سرائيل في مقابل وقف العمليات اإلإسرائيلشاملة تتضمن وقف إطالق الصواريخ على 

سليمان التقى ولش، امس، وقالت مصادر مصرية مطلعة إن اللقاء تناول وكان ". وتخفيف الحصار
  ".ضرورة استئناف المفاوضات، وكانت مسألة التهدئة على رأس أجندة المحادثات"

  ٧/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  تمنع المصريين من التضامن مع غزةالمصرية السلطات  .٤٣

ضخمة في مدينة المحــلة تمكنت السلطات المصرية، أمس، من فض تظاهرة : أ ف ب، رويترز
ي على قـطاع غزة، واعتقلت بعض سرائيلالكبرى في دلتا النيل، كانت تحتج على العدوان اإل

  .المشاركين
  ٧/٣/٢٠٠٨السفير 

  
  تواصل توافد الجرحى إلى مصر ومعونات ضخمة من الهالل األحمر .٤٤

الفور إلي المستشفيات  جريحا فلسطينيا تم إدخالهم علي ٥٠استقبلت مصر، أمس، نحو: طـارق حسـن
المصرية ليصل عدد الجرحي الفلسطينيين الذين وصلوا إلي مصر خالل األيام الثالثة الماضية إلي 

  . جريح٢٠٠مايزيد علي
ي بفتح معبر كرم أبوسالم إلدخال سرائيلفي الوقت نفسه نجحت الجهود المصرية في اقناع الجانب اإل

 شاحنة مساعدات إلى ٢٣الهالل األحمر المصري، بإدخالوقام . المساعدات المصرية إلي قطاع غزة
  .  شاحنة، أمس، بكميات كبيرة من المعونات١٦قطاع غزة حتى اآلن منهم

  ٧/٣/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  تؤكد قرب نهايتها " إسرائيل"مؤشرات في : المسيري .٤٥

اليهود واليهودية  "عبد الوهاب المسيري الباحث والمفكر المعروف وصاحب موسوعة. أكد د: القاهرة
أصبحت ممكنة، مدلِّال على ذلك بأسلوب الحياة اليومية لليهود في " إسرائيل"أن نهاية " والصهيونية

وبعض " يةسرائيلاإل"فلسطين المحتلة، وباألغاني والنكت واألمثال الشعبية وبعض مقاالت الصحف 
ف نسبة الخصوبة للسيدات ، إلى جانب ضع"إسرائيل"الشعراء الذين يتحدثون اآلن عن نهاية 

وأشار المسيري، في ندوة نظمتها نقابة الصحافيين المصريين . مقارنة بالنساء الفلسطينيات" ياتسرائيلاإل"
إيمانه بالحوار "، مؤكدا "النهاية ماثلة دائما في العقول"، إلى أن "مستقبل الصراع العربي الصهيوني"حول 

، "بالكالشينكوف، وأنه ال تفاوض أو مقاومة من دون سالحالمسلح، ألن الطرف اآلخر ال يؤمن إال 
ليست دولة يهودية، ألن مفهوم الدولة يكون لها مساحة محددة وسكان أصليون " إسرائيل"ومشددا على أن 

وطنا لليهود ألنهم متفرقون في كافة أنحاء " إسرائيل"يخضعون لكافة قوانين الدولة، وال يمكن أن تكون 
  .العالم

  ٧/٣/٢٠٠٨إلماراتية الخليج ا
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 ية للفلسطينيين تفوق مذابح الهولوكوستسرائيلالمحرقة اإل: خبراء .٤٦

اكد السفير سعيد كمال، االمين العام المساعد بجامعة الدول العربية للشؤون  : عبدالمنعم حالوة-القاهرة 
نيين تفوق بمراحل  تطعن عملية السالم في مقتل، ومذابحها االخيرة ضد الفلسطيإسرائيلالفلسطينية، ان 

مذابح الهولوكوست المزعومة، مؤكدا انها جزء من مخطط استراتيجي لهدم عملية السالم بدا منذ اغتيال 
وأكد الخبير االستراتيجي ومدير مركز الدراسات . ي كان يؤمن بالسالمإسرائيلرابين آخر مسؤول 

يضاف الى سلسلة الفشل العربي في خلق المستقبلية واالستراتيجية اللواء عادل سليمان ان مايحدث اآلن 
 وكبح جماحها والتصدي لنزاعات القتل والوحشية والسيطرة على إسرائيلارادة واحدة في مواجهة 

ية، مشيرا الى أن المذبحة الحالية احدى نتائج مؤتمر انابوليس الفاشل وتخلي سرائيلااليدلوجية اإل
 غطاء دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا ايضا لتقتل إسرائيلح الواليات المتحدة عن وعوده بتحقيق السالم ومن

 .الفلسطينيين دون ازعاج
 ٧/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  رايس تزور المنطقة إلعطاء شرعية للعدوان: سياسيون .٤٧

عبد اهللا االشعل، مساعد وزير الخارجية االسبق، ان الموقف في غزة يعد . أكد د:  محمد عدس-القاهرة 
 إسرائيلة رايس لمنطقة الشرق االوسط فغزة تتعرض لعملية إبادة كاملة من جانب أكبر رد على زيار

ي التمام مشروعه االبادي ضد سرائيلمشيراً إلى ان رايس تأتي للمنطقة من أجل اعطاء صك للعدو اإل
 حريصان على القضاء على إسرائيلالشعب الفلسطيني وهو ما يطلق عليه الهولوكست مؤكداً ان امريكا و

قضية الفلسطينية عن طريق إبادة الفلسطينيين ومنع اي تقارب بينهم وبخاصة بين فتح وحماس وتوسيع ال
   .هوة الخالف بين ابو مازن وحماس

ي علي غزة سرائيلومن جانبه أكد اللواء نبيل فؤاد، الخبير االستراتيجي والعسكري، ان التصعيد اإل
الوقت الراهن هدفها رأب الصدع ومحاولة اعطاء قوة ينسف جهود السالم وأن زيارة رايس للمنطقة في 

  . للسياسة االمريكية في المنطقة
وكشف اللواء عادل سليمان عن ان القضية الفلسطينية دخلت في نفق مظلم شديد التعقيد مع استغالل 

 . لحالة التفسخ الحالية بين الفلسطينيين لزيادة العمليات العسكرية وإحكام الحصارإسرائيل
  ٦/٣/٢٠٠٨ية القطرية الرا

  
 إسرائيلزيارة بوش هدفها دعم : قادة المعارضة في مصر .٤٨

شن رؤساء احزاب المعارضة في مصر هجوماً حاداً على  : محمد العدس، كريم إمام مصطفى-القاهرة 
الرئيس االمريكي جورج بوش ووصفوه بانه مجرم حرب والمسئول االول عن كافة االزمات التي تمر 

عربية في الوقت الراهن مؤكدين ان زيارته للمنطقة بخاصة مصر تعد زيارة عالقات عامة بها الدول ال
 وتكوين لوبي عربي لمواجهة ايران ومحاصرتها خالل سرائيلهدفها الوحيد دعم واعطاء دفعة معنوية إل

 يقدم بوش واستبعد قادة االحزاب المصرية ان. الفترة المقبلة لتوجيه ضربة قاسية لها قبل نهاية واليته
 .جديداً فيما يخص عملية السالم

  ٦/٣/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
   ضد الفلسطينيين إسرائيلاإلمارات تطالب المجتمع الدولي بإدانة حاالت اإلبادة التي تمارسها  .٤٩

طالبت الشيخة نجالء القاسمي، سكرتير أول بعثة اإلمارات لدى األمم المتحدة في جنيف أمام الجلسة : وام
المجتمع . لمجلس حقوق اإلنسان التي عقدت لبحث األوضاع في غزة واألراضي الفلسطينية،الخاصة 
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الدولي بالتعامل بعدالة، وإدانة المذابح وحاالت اإلبادة التي ترتكبها قوات االحتالل في األراضي 
ار السن في حق النساء واألطفال وكب" إسرائيل"الفلسطينية المحتلة وبمنع إرهاب الدولة الذي تمارسه 

  .والمرضى من الفلسطينيين
   ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  محاولة صهيونية فاشلة وواهية لكسر صمود الشعب الفلسطيني: الكويت .٥٠

 واإلسالميةالصمد أهمية القضية الفلسطينية لكل الشعوب العربية   النائب عدنان عبدأكد: علي العالس
جاء ذلك خالل مهرجان . مع القوى االستكبارية الظالمةعلى اعتبارها القضية المركزية ولب الصراع 

الصمد ان  واضاف عبد. الذي نظمه التحالف الوطني اإلسالمي، مساء أول من أمس" لبيك يا فلسطين"
ما يحدث اآلن في غزة من جرائم وحشية من عمليات قتل لالطفال والنساء والشيوخ ما هو إال سلسلة "

 . ، معتبرا اياه محاولة فاشلة وواهية لكسر ذلك الصمود" البطلجديدة لمحاولة كسر جمود الشعب
  ٧/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية   

    
  مجلس األمة الكويتي يدعو الستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات الكويت .٥١

دان مجلس االمة الكويتي الجرائم الوحشية واالبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأهاب بجميع 
عربية واإلسالمية انهاء حالة الصمت المريب الذي يشجع العدو الصهيوني على االستمرار الدول ال

والتمادي في جرائمه وممارساته البشعة ويدعو للمسارعة إلى نصرته وتقديم المزيد من الدعم المادي 
فاتهم والمعنوي لتخفيف معاناته ورفع الحصار عنه، كما يدعو مختلف الفصائل الفلسطينية إلى نبذ خال

ودعا مجلس االمة الحكومة الكويتية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي والدولي . في هذه المرحلة الحاسمة
بما في ذلك استقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات الكويتية وتبني حملة اعالمية في االعالم 

  .الرسمي الكويتي لدعم صمود الشعب الفلسطيني
  ٧/٣/٢٠٠٨الرأي الكويتية 

  
  دعوة في سوريا للتبرع ألطفال غزة  .٥٢

دعت اللجنة الشعبية السورية لدعم االنتفاضة الشعب السوري للتبرع ألطفال غزة وشهدائها : دمشق
وقالت اللجنة، في بيان . وقامت بتعميم أرقام حساباتها في المصارف في دمشق وبقية المحافظات السورية

لطلبات الملحة من المواطنين السوريين الراغبين بالتبرع ألطفال لها أمس، إن هذه الخطوة تأتي تلبية ل
غزة وأسر شهدائها وأنها خطوة مطلوبة من كل جمعية أهلية وإنسانية عربية للوقوف في وجه المحرقة 

  .في غزة" إسرائيل"التي ترتكبها 
  ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  " يتجسس على إنتاج النفط "ية لتهريب جهازإسرائيلالخرطوم تعلن إحباط محاولة  .٥٣

جهاز "أعلنت السلطات السودانية، أمس، إحباط محاولة إلدخال :  النور أحمد النور-الخرطوم 
الحركة الشعبية "إلى البالد بغرض التجسس على انتاج النفط، فيما نفت " ي متطورإسرائيلاستخبارات 

ياناً نُسب إلى أمانتها العامة في تل أبيب ، معتبرة بإسرائيلنيتها فتح مكتب لها في " لتحرير السودان
  ".مؤامرة مغرضة هدفها اإلثارة والنيل من الحركة والجنوبيين"

  ٧/٣/٢٠٠٨الحياة 
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  الكونجرس األمريكي يؤيد العدوان على غزة .٥٤
أصدر الكونجرس االمريكي، أمس، قـرارا ادان فيـه الهجمـات الـصاروخية             : ترجمة جوزيف حرب  

ية وبرر العمليات العسكرية التكتيكيـة التـي قامـت بهـا القـوات              سرائيلي اإل الفلسطينية على االراض  
 ٤٠٤ية في قطاع غزة ردا على ذلك وقد صوت اعضاء الكونجرس على هذا القـرار بأغلبيـة             سرائيلاإل

 ).فقط ال غير(اصوات ضد صوت واحد 
  ٧/٣/٢٠٠٨عكاظ 

  
   بعد هجوم القدسإسرائيلأمريكا تقف بحزم مع : بوش .٥٥

 إسرائيل قال الرئيس االمريكي جورج بوش، يوم الخميس، ان الواليات المتحدة تقف بحزم مع               :واشنطن
وقـال  . بعد ان هاجم مسلح فلسطيني مدرسة دينية يهودية في القدس وقتل ثمانية أشخاص علـى االقـل                

طالبـا  انني ُأدين بأقوى العبارات الممكنة الهجوم االرهابي في القدس الذي اسـتهدف             "بوش، في بيان،    
وقال بـوش   . ي ايهود اولمرت وأبلغه تعازيه    سرائيلوأضاف انه تحدث الى رئيس الوزراء اإل      ..." أبرياء

  ." في وجه هذا الهجوم االرهابيإسرائيلأبلغته ان الواليات المتحدة تقف بحزم مع "
  ٦/٣/٢٠٠٨رويترز 

  
  ليبيا تمنع مجلس األمن من إدانة هجوم القدس: أمريكا .٥٦

هجـوم  "اتهمت الواليات المتحدة ليبيا بمنع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة مـن إدانـة               : األمم المتحدة 
وصاغت الواليـات   ". باجراء متوازن "على مدرسة دينية يهودية في القدس لكن طرابلس طالبت          " ارهابي

يني المتحدة مشروع بيان نوقش في جلسة طارئة لمجلس االمن دعي اليها لمناقشة هجوم شنه مسلح فلسط               
 آخـرين   ١٠في مدرسة دينية يهودية بالقدس لغربية أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على االقل واصابة               

يدين أعضاء مجلس االمن بأقوى العبارات الممكنة الهجوم االرهابي الذي          "وقال مشروع البيان    . بجروح
نيين  والذي اسفر عن وفـاة وجـرح عـشرات مـن المـد             ٢٠٠٨) اذار( مارس   ٦وقع في القدس في     

 عـضوا علـى المـشروع       ١٥وكان الوفد االمريكي يأمل أن يوافق المجلس المؤلف من          ." يينسرائيلاإل
  .باالجماع لكن ليبيا يساندها بضعة اعضاء اخرين بالمجلس حالوا دون تبنيه

 ٧/٣/٢٠٠٨رويترز 
  
  سرائيلوولش يحمل حماس المسؤولية ويرفض توجيه اللوم إل .٥٧

أجرى مساعد وزير الخارجية األمريكـي للـشرق        : صالح جمعة، وكاالت   - رام اهللا    - غزة   -القاهرة  
وأكد وولـش أن بنـاء      . األدنى دافيد وولش مباحثات امس مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط           

دولة فلسطينية أمر أساسي ويجب أال يكون هناك ابتعاد عن هذا الهدف وأال نسمح ألنفسنا بأن يتم تشتيتنا                  
 عن طريق أفعال المتطرفين الذين يضعون مصالحهم قبل مصالح الشعب الفلسطيني فـي              عن هذا الهدف  

 استخدمت  إسرائيلوردا على سؤال حول القاء الواليات المتحدة اللوم فقط على حماس في حين أن               . غزة
حيث القوة المفرطة ضد الفلسطينيين قال وولش ان الهجمات التى قامت بها حماس تم تنظيمها منذ البداية                 

في مكان آخر أن يقوموا بانتهـاك سـيادة         " مصالح أسيادهم "رفضوا االعتراف بالحكومة الشرعية بسبب      
دولة صديقة وهي مصر ثم قرروا ربما بسبب جهود الجامعة العربية أو القرار الخاص بايران في مجلس                 

  .إسرائيلاألمن أن يقوموا بمهاجمة 
  ٧/٣/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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 خجل تجاه محرقة غزةصمت ألماني م .٥٨
من عادة السياسيين األلمان الذين مرت بالدهم بتجربة حرب مريرة دفعت أوروبـا             :  سمير عواد  -برلين

في لكن عقدة الـذنب تجـاه       . ثمنها باهظا أن يسارعوا إلى رفع شعار حقوق اإلنسان عند نشوء نزاعات           
لتي تقوم فيها ضد الشعب الفلسطيني فـي        تجعلهم يخجلون أو يهابون انتقاد جرائمها الوحشية ا       " إسرائيل"

ي فـإن بـالده تنفـذ       سـرائيل غزة كأن الحرب تجري في مكان ناء وعلى حد قول نائب وزير الدفاع اإل             
 . بحق الفلسطينيين) محرقة(

  ٦/٣/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
  ربع ضحايا العدوان على غزة هم من األطفال: مؤسسة حقوقية .٥٩

ة للدفاع عن االطفال فرع فلسطين الى انه ووفقا للمعلومات التي حصلت            أشارت الحركة العالمي  : بيت لحم 
فحتـى صـباح    . عليها الحركة العالمية، فإن ربع ضحايا الحملة العسكرية على القطاع  هم من األطفال             

وحثت الحركة، االتحاد   .  طفال فلسطينيا  ٣١أمس جمعت الحركة معلومات أولية تفيد بمقتل ما ال يقل عن            
 وغيره من الوسائل لضمان إحترام      إسرائيل ودوله األطراف لممارسة الضغط الدبلوماسي على        األوروبي

قوات االحتالل اللتزاماتها وفقا للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، والتحقيق في االنتهاكـات      
  .الةية في المناطق المحتلة وتقديم األفراد المسؤولين عن هذه الجرائم للعدسرائيلاإل

 ٧/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  
   مليون يورو معونة غذائية للشعب الفلسطيني٢٨,٣ايكوا تخصص  .٦٠

 اكد بيان صادر عن دائرة المساعدات االنسانية التابع للمفوضية االوروبية ايكوا فـي              - الرأي   -عمان  
 مليـون   ٢٨,٣بلغ  عمان انها اعتمدت قرارا بتقديم المعونة الغذائية للشعب الفلسطيني وذلك بتخصيص م           

مليون نسمة معظمهم في األراضي الفلسطينية واخرون متواجدون كالجئين         ١,٨يورو توزع على حوالي     
وجاء في البيان، الصادر امس، انه تقرر االسـتمرار فـي توزيـع             . في كل من المملكة ولبنان وسوريا     

لفلـسطينيين المستـضعفين     من أجل دعم ا    - وكذلك البذور والحيوانات   -الطحين والزيت والسكر واألرز   
والجدير بالذكر أنه أول قرار بشأن المعونة الغذائية للعام الحالي وسيتم           . داخل الضفة الغربية وقطاع غزة    

 .تخصيص المزيد من األموال في وقت الحق من السنة
  ٧/٣/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  منظمات أهلية فرنسية تساند موقف نظيرتها البريطانية بشأن غزة  .٦١

تقرير المنظمات غير الحكومية البريطانية الذي أكد أن الوضع اإلنساني في           " إسرائيل"رفضت  : ب.ف.ا
. قطاع غزة هو األسوأ منذ عقود، بينما ضمت منظمات غير حكومية مصرية صوتها لصرخة التقريـر               

ير الحكوميـة،   غ" أطباء العالم "و" العفو الدولية فرنسا  "ومنظمة  " اوكسفام فرنسا العمل هنا   "وأعلنت منظمة   
ودعت الحكومة الفرنـسية    . في بيان، انها تضم صوتها إلى المحللين والتوصيات التي وردت في التقرير           

، وخصوصاً عبر ممارسة المزيد من الضغوط على        "إلى المباشرة بتحركات ملموسة لمصلحة سكان غزة      "
   . التيار الكهربائي والمحروقاتلكي تفتح المعابر إلى غزة وتضع حداً النقطاع " يةسرائيلاإل"الحكومة 

  ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   في قطاع غزةإسرائيلمجلس حقوق اإلنسان الدولي يدين هجمات  .٦٢

على قطـاع   " يةسرائيلاإل"أدان مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة، يوم الخميس، الهجمات           : جنيف
االتحاد االوروبي السبع االعـضاء فـي المجلـس         وامتنعت دول   . غزة في قرار قدمته الدول االسالمية     
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واليابان وكوريا عن التصويت بعد ان ادى اتفاق حل وسط الى ازالة االشارة الى جرائم الحرب من نص                  
وقدمت باكستان نيابة عن    . بانها تنتهك القانون االنساني الدولي    " إسرائيل"مشروع القرار ووصف سياسة     

اسـتعراض  "الى رفضه ووصـفه بأنـه   " إسرائيل"رار سارع مبعوث منظمة المؤتمر االسالمي مسودة ق  
 صوتا واعترضت كنـدا     ٣٣ عضوا القرار باغلبية     ٤٧وايد مجلس حقوق االنسان المؤلف من       ". سياسي

وطالب النص الذي رعته أيضا جامعة الدول العربية بوقـف          .  دولة عن التصويت   ١٣عليه بينما امتنعت    
على قطاع غزة وكذلك وقف اطالق الصواريخ البدائية الصنع من          " يةائيلسراإل"فوري للهجمات العسكرية    

  ".إسرائيل"جانب النشطاء الفلسطينيين على جنوب 
  ٦/٣/٢٠٠٨رويترز 

  
  حملة بالكاريكاتور ضد محرقة غزة .٦٣

يدعو من خاللها العالم أجمع إلى إدانة       " حملة مصورة "أطلق رسام الكاريكاتور البرازيلي كارلوس لطوف       
أتوسل الى كل من يرى هذه الصور أن ينـشرها،          "وقال لطوف، في بيان،     . ية في غزة  سرائيلرقة اإل المح

باسـم كـل    "، مبدياً   ""إسرائيل"ية بحق الفلسطينيين، عّل العالم يرى حقيقة        سرائيللفضح جرائم الحرب اإل   
ائم الحـرب   إن جـر  : ويقول لطوف في أحد رسوماته    ". فلسطيني يعاني، شكره لمن يتجاوب مع الحملة      

  .  في المئة من القانون١٠٠وهي خالية، ... ية متوفرة في أماكن مختارة مثل بيروت وغزةسرائيلاإل
  ٧/٣/٢٠٠٨السفير 

 
  تحت عنوان تهديد الصواريخ" عمل ما"لـ الكونجرس يعطي بوش ضوءاً أخضر .٦٤

ريكية أبلغت أطرافاً   ان اإلدارة األم  " الخليج"أكدت مصادر رفيعة في واشنطن ل      : حنان البدري  -واشنطن  
مع ما تسميه التهديد اإليرانـي والـسوري ألمـن          " التعامل"عربية على مدى األيام القليلة الماضية نيتها        

واستقرار المنطقة، وأن لدى واشنطن فكرة عميقة عن تورط كل من إيران وسوريا في مساعدة         " إسرائيل"
، خصوصاً بعـد    "إسرائيل"في  " طق المدنيين منا"لتمكينها من الحصول على صواريخ تطلق على        " حماس"

الـتخلص مـن    "هدفها  " مواجهة من نوع ما   "تمرير مشروع قرار في الكونجرس اعتبر غطاء أمريكياً ل        
ويبدو أن واشنطن لم تكتف بإيفاد وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس لمتابعة           ".حماس، وربما من حزب اهللا    

" الخليج"وعلمت  .  ن األمريكيون مع ضيوفهم العرب الزائرين     الموقف، بل إن هذا األمر ناقشه المسؤولو      
وتهريب األسلحة عبر الحـدود     " حماس"ان ديك تشيني نائب الرئيس األمريكي ناقش موضوع صواريخ          

المصرية أثناء لقاء امتد إلى ما يزيد على نصف ساعة مع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري،                 
 البرلمانيين المصري بإثارته كموضوع أساسي وأول في لقاءات في        وهو الموضوع نفسه الذي فوجئ وفد     

  .الكونجرس مع كبار مسؤولي اإلدارة األمريكية
يضمن عدم اطالق الصواريخ من غزة على       " حالً"علم أيضاً أن إدارة الرئيس بوش بصدد ايجاد ما تراه           

جهات خارجيـة، وتحديـداً سـوريا       ، أمام تدخل    "نسفه"أو بمعنى آخر    " نهائياً"وقطع الطريق   " إسرائيل"
وأخواتها إلـى   " كول"كما أن الواليات المتحدة بدأت، وقبل إرسالها المدمرة         . وإيران لمد حماس باألسلحة   

") إسـرائيل "عن طريـق    (المتوسط في إعداد العدة لمواجهة من نوع ما  سواء مباشرة أو غير مباشرة               
  .ى حزب اهللاللتخلص نهائياً من حماس، وأن األمر قد يمتد إل

بإصدار ) األربعاء(مضمون هذه المعلومات الخطيرة تزامن وقيام الكونجرس األمريكي مساء أمس األول            
قرار أخطر حمل إلى جانب االستفزاز الواضح في إدانة الفلسطينيين لتعريض أمـن وحيـاة المـدنيين                 

ن، ما يمكـن اعتبـاره ضـوءاً        للخطر، وتحميل حماس مسؤولية مقتل الفلسطينيين المدنيي      " يينسرائيلاإل"
" إسرائيل"أخضر إلدارة بوش لفعل أي شيء، سواء من خالل األمم المتحدة أو المجتمع الدولي، لمساعدة                

  .تم تدريبهم في سوريا وإيران" إرهابيين"للدفاع عن أرضها ضد الهجمات التي نفذها من تسميهم 



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                   ١٠١١:         العدد                  ٧/٣/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

قرار إدانة الهجمات الـصاروخية ضـد        (وسمي) HR951(وجاء في سياق هذا القرار الذي حمل الرقم         
في عنوانها الرئيـسي مـن      " الخليج"حيثيات تؤكد في مضمونها ما سبق ونشرته        ") يينسرائيلاإل"المدنيين  

وأخواتها عـن سـيناريوهين لتحـرك       " كول"آذار الجاري عشية إرسال     /واشنطن في الثالث من مارس    
زب اهللا في مواجهة تورط كـالً مـن إيـران           يسعى للتخلص من حماس وح    " إسرائيل"أمريكي مساند ل  

  .وسوريا
 أعضاء وامتناع أربعة ومعارضة عـضو كـونجرس         ٤٠٤وتم تمرير القرار بأغلبية مطلقة حيث وافق        

  .وحيد هو رون بول
كانون الثاني الماضـي،    /القرار الذي تمت اعادة صياغته على عجل كمشروع قرار أصلي قدم في يناير            

حيث إن أربعـة    : "بشكل فاضح، جاء في مقدمته    " إسرائيل"ل" لوماسية ودولية حماية سياسية ودب  "ليضمن  
" إرهابية"من قطاع غزة من قبل حماس ومنظمات        " إسرائيل"آالف صاروخ وقذيفة هاون قد ضربت على        

كـانون الثـاني    / وحيث انه ومنذ يناير    ،٢٠٠٥من هناك في    " يةسرائيلاإل"منذ انسحاب القوات    ) المقاومة(
، وحيث ان االطالق شبه اليـومي       "إسرائيل"ألف صاروخ وقذيفة هاون على      " اإلرهابيون " أطلق ٢٠٠٨

مما جعل الحياة في هذه المناطق مثيرة لأللم،        ) مثل سيدروت وعسقالن  " (يينسرائيلاإل"استهدف المدنيين   
، "إسـرائيل "تقصف البيوت والمنازل وخطوط الكهرباء والطـرق فـي        " اإلرهابية"وحيث إن الصواريخ    

ومنـتج  " يينسرائيلاإل"وقتلت أكثر من ستة من      ) دون سبب (وحيث إن الهجمات تحدث بشكل استفزازي       
ال سيما وسط األطفال    ) أضيرت نفسيتهم (عنها مئات من الجرحى، وآالف من المصابين بالصدمة النفسية          

كل كبير، وحيث ان هذه     بش" يينسرائيلاإل"، وحيث ان ذلك أحدث لخبطة في الحياة العادية ل         "يينسرائيلاإل"
الهجمات تمت بنية مبيتة ضد المدنيين تمثل خرقاً صارخاً لحقوق االنسان والقانون الـدولي، وحيـث ان                 

بدرجة روتينية يقومون باخفاء مصانع الصواريخ      " إسرائيل"أولئك المسؤولين عن اطالق الصواريخ ضد       
ستخدمين إياهم كدروع بـشرية، وحيـث إن        ومواقع إطالقها ضمن مناطق تجمع المدنيين الفلسطينيين، م       

ضرب مناطق المدنيين بنية مبيتة واستخدامهم كدروع بشرية يخرق القانون الدولي االنـساني وقـوانين               
حقوق اإلنسان، وحيث إن هناك تقارير كثيرة ذكرت أن كميات كبيرة من األسلحة المتقدمة والـصغيرة،                

يقـصدون تقـارير   "  العامـة "ر مصر، وحيث ان التقارير وأيضاً مواد صناعتها تم تهريبها إلى غزة عب   
صحافية  ذكرت دور إيران وسوريا في تقديم المساعدات المادية والتدريب للذين يقومون بهذه الهجمات               

، وحيث ان هناك تقارير ومعلومات عامة ذكرت أن هنـاك تزايـداً فـي تـدفق                 "إسرائيل"من غزة ضد    
 كيلومتراً والحـاجز    ١٢ة لخرق حماس واقتحامها للسور الذي طوله        الذخيرة والمتفجرات إلى غزة كنتيج    
كانون الثاني الماضي، حيث عاد إلـى غـزة كثيـر مـن         / يناير ٢٣األمني الذي يفصلها عن مصر يوم       

الذين تم تدريبهم في سوريا وإيران، وحيث انهم بدأوا في استخدام صـواريخ             ) الفلسطينيين" (اإلرهابيين"
، يمثل توسعاً خطيراً في القدرات الهجوميـة        "يةسرائيلاإل"ول إلى كثير من المدن      أطول في المدى للوص   

في غـزة   " يةسرائيلاإل"، وحيث ان العمليات العسكرية      "إسرائيل"لهذه المنظمات وتصعيداً للهجومات على      
) يقصدون الفلسطينيين (ال تستهدف سوى حماس والمنظمات اإلرهابية األخرى، وحيث ان جرح المدنيين            

ال يوازي أخالقياً   ") إسرائيل"أي دفاع   (وهو  " يةسرائيلاإل"غير متعمد كنتيجة للعمليات العسكرية الدفاعية       
، )المقاومة(األخرى  " اإلرهابية"كما تفعل حماس والمنظمات     ") يينسرائيلاإل("تعمد استهداف المدنيين أي     

) أي الكونجرس (ر في المنطقة، فقد قررنا      وحيث ان الموقف في غزة يمثل تهديداً لألمن الدولي واالستقرا         
  :ما يلي

  : ندين بشدة١
األخرى، لهجوماتها المتوالية علـى المـدنيين       " اإلرهابية"حماس التي تسيطر على غزة والمنظمات       ) أ(
  .واستمرارها في خرق حقوق اإلنسان" يينسرائيلاإل"
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بهـذا  " اإلرهابية"نها تسمح للمنظمات مثل إيران وسوريا، أل" اإلرهاب"ندين بشدة الدول التي ترعى    ) ب(
  .الخرق

  .ندين بشدة استخدام المدنيين األبرياء كدروع بشرية على يد أولئك الذين يطلقون الصواريخ) ج(
  . نعبر عن تعازينا لعائالت الضحايا األبرياء على جانبي الصراع٢
  .وماتللدفاع عن أرضها ضد هذه الهج" إسرائيل" نؤيد الحق السيادي لحكومة ٣
ويرغبون في العـيش فـي      " اإلرهاب" نؤيد المدنيين الفلسطينيين األبرياء الذين يرفضون جميع أشكال          ٤

  ".اإلرهابية"، لكن ما زالوا يستخدمون كدروع بشرية على يد المنظمات "يينسرائيلاإل"سالم مع جيرانهم 
في المناطق الفلسطينية، وأنـه     " اإلرهاب"معمق ل " يينسرائيلاإل" نعتبر أن الهجومات الصاروخية ضد       ٥

  .الفلسطيني" يسرائيلاإل"يمثل تهديداً وعائقاً مباشراً وجاداً لتحقيق السالم 
 ندعو الرئيس األمريكي إلى أن يصدر أوامره لمندوبه الدائم في األمم المتحدة لتقديم قرار في مجلـس                  ٦

األبريـاء، ويـدعو وزيـرة      " يينلسـرائي اإل"األمن الدولي ليدين الهجومات الصاروخية ضد المواطنين        
  .خارجيته إلى مناقشة هذا الموضوع في كافة المحافل الدولية

  .األخرى" اإلرهابية" ندعو جميع الدول إلى أن تدين رسمياً وعالنية الهجومات الفلسطينية واألفعال ٧
  ."إسرائيل" نؤكد على الصداقة القوية وغير المتغيرة بين حكومتي الواليات المتحدة و٨

انتهى مشروع القرار، والذي رغم عدم الزاميته يمثل ضوءاً أخضر تحتاج اإلدارة األمريكية إليه ال سيما                
صقورها التمام ما فشلوا في اتمامه للقضاء على حماس وحزب اهللا، والحزب لم يأت ذكره في القـرار،                  

ربما يكـون حـزب اهللا      " خرىالمنظمات اإلرهابية األ  "إلى أن تعبير    " الخليج"وإن كان البعض قد أشار ل     
ولو استخدم  " يإسرائيل"مقصوداً به، وبهذا يمكن للواليات المتحدة دولياً وعبر األمم المتحدة تقنين أي فعل              

اعادة اجتياح كامل لغزة، بينما تحرسها مدمرات أمريكية بحراً، على استعداد للتدخل إذا مـا اسـتنفرت                 
  .كسقوات حزب اهللا رداً على االجتياح أو الع

  ٧/٣/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  مجزرة في غزة .٦٥

  باتريك سيل
 فلسطينيا في غزة األسبوع الماضي خالل حملـة شـعواء مـن الغـارات الجويـة                 ١١٦ إسرائيلقتلت  

جـرح مئـات آخـرين مـن        . والهجمات البرية، محولةً القطاع المحاصر والمجوع إلى جحيم ال يطاق         
.  القتلى والجرحى هم من المدنيين، ومن بينهم العديد مـن األطفـال            وما ال يقّل عن نصف    . الفلسطينيين

وبلغت الكارثة من الفظاعة حداً دفع بمصر، تحت ضغط الرأي العام الغاضب، إلى فتح معبر رفح إلـى                  
 سيارة إسعاف لنقل أعدادا من الفلسطينيين الذين يعانون من إصابات بالغة إلـى              ٢٧داخل سيناء وإرسال    

ما الذي يجب فعله؟ أعرب المجتمع الدولي كالعادة عن تخوفه وغضبه مـن سـلوك               . شمستشفى العري 
 وقد وردت االحتجاجات من قبل األمين العام لألمم المتحدة والبابا، إلى جانب العديـد               – المروع   إسرائيل

. ازيـة  بجرائم الحرب الن   إسرائيلمن الجهات األخرى، في حين قارنت المملكة العربية السعودية أعمال           
وأعلن أنه ال يمكن ألحد أن      . ي إيهود أولمرت، بقي على موقفه المتحدي      سرائيلإال أن رئيس الوزراء اإل    

  . درساً في األخالقإسرائيليلقن 
فالجنراالت والصقور المدنيون يهددون ويتوعدون بتدمير كّل مـن غـزة           . ية عصيبة سرائيلالمعضلة اإل 

ي في شرك   سرائيلاماً أن إعادة احتالل القطاع قد توقع جيش الدفاع اإل         وحماس نهائياً، إال أنهم يدركون تم     
 ٢٠٠٦ كما كانت الحال في حـرب        –حرب عصابات مكلفة قد يكون االنتصار فيها احتماال غير مرجح           

أما . ضد حزب اللّه في لبنان، وقد ال يتمكن الجيش من وضع حد إلطالق صواريخ القسام المحلّية الصنع                
وال يزال عرض وقف إطالق النار المتبـادل والطويـل          .  فهو اللقاء والتفاوض   سرائيللواضح إل البديل ا 



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١٠١١:         العدد                  ٧/٣/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

ولم يتعلّم  .  ترفض كلّيا أي مساٍر مماثل     إسرائيلإال أن   . األمد الذي كررته حماس مطروحاً على الطاولة      
  ".ن تبادل النارتبادل الكالم أفضل م"ي من قول تشرشل المأثور إن سرائيلأولمرت وجنراالت الجيش اإل
 للدخول  – على هجمات برية محدودة، ترافقها غارات جوية ثقيلة          إسرائيلللخروج من مأزقها، اعتمدت     

إلى غزة بالدبابات والطائرات، وترويع السكان، وتدمير المواقع المهمة، وقتل أكبر عـدد ممكـن مـن                 
 إسـرائيل متبع في العملية التي شنتها      ذلك كان األسلوب ال   . األشخاص، واعتقال مشتبه بهم، ثم االنسحاب     

  .في األسبوع الماضي
فالغـارات الجويـة    . كانت هذه الهجمة األخيرة استثنائية من حيث نطاقها ووحشيتها غير المعهودين فقط           

وال .  يوميا إسرائيل ومروحيات أباتشي هي أعمال تقوم بها        F16على غزة بواسطة الطائرات من طراز       
وال يزال الفلسطينيون يقتلـون بانتظـام، فيـضاف         . ية عن سماء القطاع   سرائيليغيب هدير الطائرات اإل   

 منذ أن فازت حمـاس فـي انتخابـات المجلـس            إسرائيل فلسطيني الذين قتلتهم     ٩٠٠الضحايا إلى الـ    
وفي المقابل، لـم يلـقَ سـوى عـشرات          . ٢٠٠٦سنة  ) يناير(التشريعي الديموقراطية في كانون الثاني      

 – ومن بينهم أحد الطالب خالل الـشهر الماضـي           –فهم خالل السنوات الست األخيرة      يين حت سرائيلاإل
ال شك أن صواريخ القسام جعلت الحياة صـعبة فـي مـدينتي             . نتيجة االعتداءات الفلسطينية على غزة    

ية أخرى تقع ضمن نطاق إصابة صواريخ غزة، وقد تمت معالجـة       إسرائيلسديروت وعسقالن وفي مدن     
إال أن معاناتهم، المؤسفة طبعاً، ال تمت بصلة أبداً إلى عمليات           .  سكان هذه المدن من الصدمات     العديد من 

حتـى الواليـات   .  في غزة، وهي مستمرة بـذلك إسرائيلالقتل الجماعية والدمار الكبير التي تسببت بها       
     مشروع قرار صادر    ، إال أنها، وكالعادة، أعاقت    " على االحتراس  إسرائيلتشجيع  "المتحدة ذهبت إلى حد 
  . لقتلها المدنيينإسرائيلعن مجلس األمن يدين 

من جهة أخرى، لطالما حرص رئيس الوزراء البريطاني األسبق، توني بلير، الذي يتولى حاليا منـصب                
والتي تضم األمم المتحدة والواليات     (المبعوث الدولي للجنة الرباعية الخاصة بالسالم في الشرق األوسط          

 أو الواليات المتحـدة     إسرائيل، على عدم إغضاب أي من       )ميركية واالتحاد األوروبي وروسيا   المتحدة األ 
إال أنه خالل األسبوع الماضي، دفعت به األحداث الدامية إلى إصدار بيان، قد يوصف بـشبه                . األميركية
تنكر أيضا مـوت    ، إال أنه اس   "يجب إدانته كلّيا  "ي في سديروت عمل     سرائيلفقد قال ان وفاة اإل    . المتوازن

، مضيفا أن ال بد من بذل كّل الجهود الممكنـة           "المأساوي بكّل ما للكلمة من معنى     "المدنيين الفلسطينيين   
 الحرية في استكمال هجماتهـا      سرائيلوبتعبير آخر، إل  ". لتالفي الخسائر في أرواح الفلسطينيين األبرياء     "
  .ن إيقاع أضرار جانبية مفرطة، إال أنها ال بد أن تكون حذرة م"دفاعا عن النفس"

جي "ومن الواضح والمفهوم أن يسلط بلير تركيزه على عمله كمستشار للمصرف االستثماري األميركي،              
 مليون دوالر، وعلى المحاضرات التـي يلقيهـا         ٥، والذي أفيد أنه يدفع له سنويا ما يقارب          "بي مورغن 

 على المشاكل المتفاقمة في غزة وكونه مبعوث         ألف دوالر للمحاضرة الواحدة، أكثر من تركيزه       ١٥٠بـ
فقـد أفـادت    . غير أن أمام بلير اليوم فرصة للتعـويض       . اللّجنة الرباعية، حيث أن دوره عديم الجدوى      

مصادر موثوقة أن حماس، وبعد أن شجعها بيانه، بعثت إليه برسالة األسبوع الماضي حثّته على الضغط                
وتفيد هذه المصادر أن هذه الرسالة المهمة تم توضيحها         . إلطالق النار  للقبول بوقف متبادل     إسرائيلعلى  

مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق وقائد جناحها السياسي، قبل أن ترسـل                 
ومن مقومات العرض الجديدة أن حماس اقترحت وقف        . إلى مكتب بلير من خالل وسيط رفيع المستوى       

ولطالمـا أشـارت    .  وغزة فقط، من دون أن تأتي على ذكر الـضفة الغربيـة            سرائيلإإطالق النار بين    
، بـدورها، جميـع     إسرائيل قد تتوقّف إذا أوقفت      إسرائيلاقتراحات حماس السابقة إلى أن الهجمات على        

واألعمال األخرى في كّل من غزة والـضفة        " واالستهداف بعمليات اغتيال  "غاراتها، وهجماتها المسلّحة،    
  .ربيةالغ

   بكّل تصلّب المحادثات مع حماس؟إسرائيللماذا تعارض 
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أوال، تؤدي المحادثات مع حماس إلى االعتراف بحركة المقاومة اإلسالمية، في حين أن             . اإلجابات عديدة 
 أقامت األرض ولم تقعدها في سعيها لدفع الواليات المتحدة األميركية وحتى االتحاد األوروبـي               إسرائيل

  ".منظمة إرهابية"تخوف إلى إعالن حماس المنقسم والم
 بوقف إطالق النار، قد يؤدي ذلك إلى خلق حالة من الردع المتبادل مع حمـاس،                إسرائيلثانياً، إذا قبلت    

فهي تريد من أعدائها االستسالم، وفي الوقـت نفـسه أن تحـتفظ             .  في رفضه  إسرائيلوهو أمر تتصلّب    
  ".نحن من سيضع المعادالت، وليس حماس: "قائالًوأعلن أولمرت . بحرية القتل متى شاءت

 أنه، بالنظر إلى ما بعد وقف إطالق النار، قد تصر حماس على شروط سالم أكثـر                 إسرائيلثالثاً، تدرك   
فقـد  . تصلّبا من تلك التي تقترحها السلطة الفلسطينية الضعيفة جدا ورئيسها السيئ الحظ، محمود عباس             

أنابوليس الفارغة التـي أطلقهـا      " عملية سالم "وتبنى في المقابل    . المقاومةتخلّى عباس عن جميع أشكال      
إال أنه فشل في إقناع أولمرت بتفكيك موقع        . إسرائيلالرئيس األميركي كما وضع نفسه بالكامل بتصرف        

أمامي عسكري واحد أو نقطة تفتيش واحدة في الضفة الغربية، فكيف إذا تعلّق األمـر بوقـف التوسـع                   
ية الكبيرة، والذي يهـدف إلـى فـصل         سرائيلم للمستوطنات في القدس الشرقية وفي المربعات اإل       المنتظ

  .المدينة عن المناطق العربية
رابعاً، سبق لحركة شاس، من يهود السفرديم، أن حذّرت أولمرت أنها ستترك التحالف وتسقط حكومتـه                

وفـي ظـل الجـو      .  والحدود والالجئين  إذا تباحث مع الفلسطينيين في مسائل أساسية على غرار القدس         
  .، قد ال ينجو أولمرت من تبعات أي صفقة يبرمها مع حماسإسرائيلالهستيري الحالي الذي يشوب 

وأخيراً، رغم أن سحق غزة يخيف العالم ويهدد بالتسبب بحدوث تفجيرات انتحارية وهجمـات أخـرى                
  . جداإسرائيلهاض عملية السالم يناسب  إال أن إج– وإمكانية اندالع انتفاضة ثالثة –انتقامية 

 يبـدو  – الذي يشكّل الشرط العربي األساسي للسالم        – ١٩٦٧وبعيدا عن التفكير بأي انسحاب إلى حدود        
 مصممة، على العكس، على تعزيز سيطرتها على كافة أنحاء فلسطين التاريخية، من خـالل               إسرائيلأن  

. كرية المغلقة وممارسة اإلكراه المطلق على شـعب أسـير         النشاط االستيطاني المتزايد، والمناطق العس    
وإلى أي مـدى    . ويكمن السؤال في ما إذا كان من الممكن االستمرار بهذه السياسة الوحشية ألمٍد طويل             

 وجود فلسطين سلمية ومزدهرة متاخمة لحدودها، فتؤدي بذلك دوراً          إسرائيليمكن أن يكون من مصلحة      
لم العربي بأكمله؟ وفي هذه الغضون، ال تزال حماس تنتظر رداً على الرسـالة              أساسيا في السالم مع العا    
  .التي بعثتها إلى توني بلير

  ٧/٣/٢٠٠٨الحياة 
 
  هل وقعت الحرب؟.. عملية القدس تقلب الموازين .٦٦

  بالل خبيز
 ال يخفى على المراقب ان منفذي العملية االخيرة في مدرسة تلمودا غربي القدس ليسوا اعـضاء فـي                  

فهذه منظمة مجهولة وتـصدر بيانهـا       . تائب شهداء الجليل، مجموعة الشهيد عماد مغنية وشهداء غزة        ك
والعملية في حد ذاتها شكلت قفزة نوعية في مـسار العمليـات التـي تـستهدف                . االول مع هذه العملية   

قه المنفـذان   هي عملية نوعية لجهة الخرق االمني الذي الذي حق        . ، جيشاً ومدنيين على حد سواء     إسرائيل
وهي ايضاً نوعية لجهة طريقة التنفيذ، حيث قـام المـسلحان           . يسرائيلفي المجال الحيوي جداً لألمن اإل     

بفتح نيران رشاشيهما على المتواجدين في المدرسة، واستطاعا قتل ما يزيد على عشرة اشخاص وجرح               
م خطرة، اي ان عـدد القتلـى      منه ١٥ شخصاً بحسب ما تناقلته وسائل اإلعالم، وجراح         ٣٥ما يفوق ال    

فضالً عن ذلك استطاع واحد من المسلحين المنفذين ان يغادر          . مرشح للزيادة في الساعات القليلة المقبلة     
ية ألكثر من نصف ساعة قبل ان يقضي من دون          سرائيلمبنى المدرسة حياً ويشتبك مع رجال الشرطة اإل       

  . ان يفجر حزامه الناسف
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سلحين كانا على درجة عالية من الخبرة في القتال المباشر، وهذه خبرة غير             هذه مالحظات توضح ان الم    
  . متاحة النتحاريين غضين قليلي الخبرة استناداً للطريقة التي يتم فيها اختيار االنتحاريين عادة

لكن الجهة التي اعلنت مسؤوليتها دفعت بمقاتلين على درجة         . ليس في الوسع التأكد من هذه االستنتاجات      
مما يعني ان هـذه  . الية من المهارة إلى االستشهاد، بعد ان قتال عدداً كبيراً من المستوطنين المستقبليين  ع

المجموعة فرطت بعنصرين ثمينين من عناصرها ال تملك تعويضهما بسهولة إذا كانت مجموعة جديـدة               
ئل األولية كلها تشير إلـى جهـة        والحال، فإن الدال  . مثلما اشار البيان الذي اذاعته قناة المنار التلفزيونية       

 لن تأخذ   إسرائيلمما يعني بداهة، ان     . متمرسة بالقتال ويسهل عليها التضحية بمقاتلين خبيرين ومجربين       
البيان على محمل الجد، واالرجح انها ستقوم في الساعات المقبلة بتوجيه االتهام إلى جهة ما من الجهات                 

  .التي تستعد لمحاربتها اصالً
وكان . ياً ان العملية الجريئة هذه تزامنت مع حشود برية وبحرية على الحدود مع لبنان وسوريا              ليس خاف 

ي إلى ازالة الشريط الشائك من احدى نقـاط         سرائيلنهار امس اللبناني قلقاً ومترقباً بسبب لجوء الجيش اإل        
ي نطاق سيطرته مثلما    ئيلسرا في منطقة الغجر من دون ان يتجاوز الجيش اإل         إسرائيلالحدود اللبنانية مع    

والثابت ان هذه العملية حصلت في زمن حرب اكثر ممـا يمكـن             . عبر بيان القوات الدولية في الجنوب     
 إسـرائيل إذ ان االطراف المعنية كافة على جانبي الحدود في لبنان وسوريا وغـزة و             . اعتباره زمن سلم  

دعاء سوريا لجنود االحتياط ودعـوتهم      وضعت في حال التأهب الفعلي، وثمة معلومات متواترة عن است         
 مارس بقطعاتهم العسكرية، فضالً عن ان حزب اهللا اعلن حالـة تأهـب              –لاللتحاق قبل العاشر من آذار      

 إسـرائيل ي يعيش حال التأهب واالستنفار سواء في جنوب سرائيلقصوى، وغني عن القول ان الجيش اإل    
 التهديد الجدي اآلخر يتمثل في حزب اهللا والجيش         على الحدود مع قطاع غزة او في شمالها حيث مصدر         

  . السوري
ي افـادت ان    سرائيل لم ترد مباشرة على العملية، بل ان المعلومات المتواترة من الجانب اإل            إسرائيللكن  

العملية اخرت الشروع بتنفيذ المحطة التالية من الهجوم على قطاع غزة، حيث اشارت تقارير كثيرة إلى                
 خطة باراك القاضية بتهجير عشرات األلوف من الفلسطينيين من شمال غزة وحشرهم في              احتمال اعتماد 

  . يةسرائيلالمدينة نفسها إلبعاد خطر صواريخ القسام عن المستوطنات اإل
.  مباشرة على العملية، وانعقد مجلس األمن في جلسة طارئة لبحث تداعيات هذه العمليـة              إسرائيللم ترد   

، بعدما كانت قبل يوم مـن  إسرائيلر مجلس االمن بياناً شديد اللهجة في مصلحة       ومثلما هو متوقع سيصد   
مما يبيح لها اطالق اليد في اعمال القتل والتنكيل         . هذه العملية محرجة جراء مجازرها في غزة وجوارها       

فضالً عن كون اي بيان يصدر عن مجلس األمن مـديناً           . في حق من تريد تحميله مسؤولية هذه العملية       
 له، سيكون بمثابة اجازة     إسرائيلاإلرهاب، وهذه المرة يعني اإلرهاب جهة محددة دون غيرها، وتعرض           

  .  الشعال حرب ستغير حكماً وجه المنطقة وتعبث بخرائطهاسرائيلدولية إل
 ان حزب اهللا سيرد على      إسرائيليوم اغتيل قائد حزب اهللا العسكري الحاج عماد مغنية كان ثمة يقين في              

واليوم، بعد العملية الفدائية في غربي القـدس،        . بة، اما ما كانت تجهله فهو مكان الضربة وزمانها        الضر
  .  المعلوم هو مكان الضربة وزمانها وحجمها– سترد، لكن المجهول إسرائيل. يبدو األمر معكوساً

دير الطائرات الحربية في    استناداً إلى هذا كله، بات اللبنانيون ليلتهم يترقبون اللحظة التي يسمعون فيها ه            
لكن االرجح ان   . سمائهم، فلبنان، شأنه في هذا شأن قطاع غزة والضفة الغربية، له في كل حرب نصيب              

السوريين باتوا ليلتهم هذه وهم يترقبون مسار هذه الطائرات، وان كانت ستضرب هذه المرة في دمـشق                 
  .نايضاً ام انها ستكتفي على جاري العادة بغزة وجنوب لبنا

  ٧/٣/٢٠٠٨موقع إيالف 
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  تحية للمرأة الفلسطينية عامة واألسيرة خاصة في اليوم العالمي للمرأة .٦٧
  عبد الناصر عوني فروانة

  مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين
يصادف غداً السبت الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، حيث يحتفل العالم أجمع بالمرأة أينما وجـدت،                 

صراراً على ضرورة تحسين أوضاعها وانتزاع حقوقها       إماً لدورها ووفاءاً لتضحياتها، و    راً لها وتكري  تقدي
  .المسلوبة

وتقديراً مني لدور المرأة الفلسطينية عامة التي ظهرت على مدار التاريخ بصور متعددة، ومساهمة مني               
 عـن   بإيجـاز كان أن أكتب ولـو       دورها، معاناتها، وتضحياتها الجسام، وجدت من األهمية بم        إبرازفي  

  .المرأة الفلسطينية عامة واألسيرة خاصة في اليوم العالمي للمرأة
نعم لقد قدمت المرأة الفلسطينية نفسها في صور متعددة، وسجلت لنفسها تجارب أكثر من رائعة في سياق                 

، حيث أنهـا أدركـت       تاريخاً مشرقاً، يستحق وبجدارة أن يشكل مفخرة لنا ولألمتين العربية واإلسالمية          
، وبتحرير  االحتاللمبكراً أن خالصها من عبودية المجتمع، ال يمكن أن يتحقق إالّ بخالصها من عبودية               

وطنها من المحتل، ولهذا فقد اندفعت المرأة الفلسطينية إلى ساحة النضال، وأصبح همها وهم الرجل هو                
  .تحرير الوطن المسلوب

 شكلت أول إتحاد نسائي     ١٩٢١ني عبر التاريخ الفلسطيني، وفي العام        فشاركت بفاعلية في النضال الوط    
فلسطيني، أسسته أميليا السكاكيني وزليخة الشهابي هدفه مناهضة االنتداب البريطاني والوقوف في وجـه             
االستيطان الصهيوني، و في فترة الحقة تم تشكيل لجنة السيدات العربيات عقب مؤتمر عام عقـد فـي                  

  . سيدة عربية٣٠٠ وحضرته ١٩٢٩) أكتوبر(تشرين األول القدس في شهر 
 شكل عدد من النسوة في يافا فرقة نسائية سرية للتحريض وتزويد الثـوار باألسـلحة                ١٩٤٨ وفي العام   

للقيـام بأعمـال    " التـضامن النـسائي   " ، وفي نفس الفترة شكلت جمعية       "زهرة األقحوان "والتموين باسم   
  .التمريض واإلسعاف

 وتفتيت البنية اإلقتصادية واإلجتماعية واقتالع      ١٩٤٨ن المرأة الفلسطينية قد تأثرت بنكبة العام        وال شك بأ  
اآلالف من الفلسطينيين من بيوتهم، وعاشت هول النكبة وعمق المأساة، األمر الذي عزز لديها الـشعور                

  .لكفاحيباالنتماء للوطن كأي رجل، مما دفع لتطور مستوى مشاركتها في العمل السياسي وا
 حدث تطور نوعي آخر على دور المرأة الفلسطينية فـي انخراطهـا             ١٩٦٧ وبعد حرب حزيران عام     

بالثورة ومشاركتها في األنشطة المختلفة قياساً بدورها في العقود الـسابقة، فـساهمت فـي النـضاالت                 
ادات الخاصة بهـا    السياسية وانخرطت في منظمات المقاومة المختلفة، و شكلت بعد ذلك العديد من اإلتح            

  : بهدف توحيد طاقاتها وجهودها وتطوير عملها وأنشطتها بما يخدم أهدافها ومنها 
نحـو حركـة نـسائية      " ، تحت شـعار     ١٩٧٨اتحاد لجان العمل النسائي  الذي تأسس في رام اهللا عام            

  ".جماهيرية موحدة 
يمقراطية، تهدف إلى تحرير المرأة     ، كمنظمة نسائية د   ١٩٧٨  اتحاد لجان المرأة العاملة وتأسس في عام        

  .الفلسطينية، سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً
، وهدف إلى االلتزام بقضايا تحريـر المـرأة،         ١٩٨١ اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي وتأسس عام        

  .ي األمومةوالنضال من أجل حصولها على حقوقها كاملة ومساواتها التامة بالرجل مع ضمان حقوقها ف
  .، ولها فروع رئيسة في الضفة والقطاع١٩٨١  لجان المرأة الفلسطينية و تأسست في بيت لحم عام 

فانخرطت المرأة في النضال داخل فلسطين وخارجها، وخاضت ببسالة معـارك الـدفاع عـن الثـورة                 
لمقاومـة  الفلسطينية في مواقع وساحات جغرافية ونضالية مختلفة، وانضوت تحـت لـواء منظمـات ا              

  .الفلسطينية
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ووصفت المناضلة ليلى خالد التي اشتهرت بخطف الطائرات واقع المرأة الفلسطينية الـسابق والحـالي               
من المستحيل أن تكون هذه امرأة عادية، بل هي مناضلة قوية الشخصية حرة التفكير              ( والمستقبلي فتقول   

 عن حق المرأة في العـيش بحريـة فـي           ال تهاب أي شيء مهما كبر أو صغر، همها الوحيد أن تُدافع           
  ). المجتمع العربي متساوية مع الرجل على المستوى السياسي والنضالي واالقتصادي واالجتماعي 

نعم صدقت أيها المناضلة فهذه ليست امرأة عادية فظهرت في عدة صور، فهي األم التي حثـت أبنائهـا                   
 أيـضاً،   واالستشهاديب الثورة وحثتهم على النضال      وبناتها على التعليم والعمل واإلنتاج، وأرضعتهم حل      

وهي المعلمة التي علمت أجيال والعاملة الكادحة التي أنتجت، والمنظمة التي قادت خاليا تنظيمية ونقلت               
الرسائل وسهلت اختفاء المناضلين، و هي المرأة المحرضـة والداعيـة الـسياسية النـشطة والقائـدة                 

، فشاركت بالقلم والحجارة وزجاجـات      واالستقالل من أجل الحرية     حتاللاالالجماهيرية، و المقاتلة ضد     
المولوتوف وفي العمل المسلح، فهي التي شاركت في عمليات نوعية عجز عنها العديـد مـن الرجـال                  

، كما و لعبـت المـرأة الفلـسطينية  دوراً           االستشهاديةكعمليات خطف الباصات والطائرات والعمليات      
لتقاليد والتراث الوطني وغرس احترام القيم الوطنية، وكذلك كان لها دور بارع فـي              محورياً في حماية ا   

  .انقاذ المقاومين المحاصرين خالل انتفاضة األقصى
وقدمت المرأة الفلسطينية األم المثالية والمناضلة المميزة والقائدة الفذة، قدمت الشهيدة الخالدة واألسـيرة              

  .ة،والمحررة الصابرة التي أمضت شهور و سنوات طويلة وراء القضبانالصامدة والمبعدة الحالمة بالعود
وكانت شادية أبو غزالة أول شهيدة فلسطينية استشهدت أثناء إعدادها قنبلة متفجرة فـي تـشرين ثـاني                  

 بعد وضعها   ١٩٦٧، كما كانت فاطمة برناوي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها في تشرين ثاني              ١٩٦٨
  . صهيون في مدينة القدس، وحكم عليها بالسجن مدى الحياةقنبلة في سينما

  االعتقالتعرضت المرأة الفلسطينية، كما الرجال الفلسطينيون إلى 
، وزج بـاآلالف مـنهن فـي        االعتقالنعم لقد تعرضت المرأة الفلسطينية، كما الرجال الفلسطينيون إلى          

واع التنكيل و التعذيب أثناء االعتقال، فمنذ       ، ليتعرضن ألبشع أن   االحتاللغياهب السجون على مدار سني      
لحظة اعتقالها على يد الجنود الذكور تتعرض لالستفزازات مع عدم وجود مجندات، ويتعرضن للضرب              
والشبح والضغط النفسي والتفتيش العاري والتهديد باالغتصاب بل بعضهن اغتـصبن فعـالً، والعـزل               

يات اللواتي تعمد  اإلدارة إلى وضعهن فـي         سرائيلنائيات اإل  من قبل السجينات الج    واالعتداء،  االنفرادي
وازدادت معاناتهن أسوة   ...  القاسية والالإنسانية  االستفزازيةنفس أقسام األسيرات الفلسطينيات، والمعاملة      

ببقية األسرى خالل انتفاضة األقصى حيث استغلت إدارة السجون عددهن القليل وقامت باالستفراد بهـن               
  .نازين انفرادية وحرمانهن من أبسط متطلبات الحياة اإلنسانيةوزجهن في ز

أن الزنزانـة التـي     " وفي وصف أقبية التحقيق والزنازين التي توضع بها األسيرات قالـت إحـداهن                
وضعوني بها لونها رمادي غامق وخشنة الملمس وتفيض بها المجاري التي ال تطـاق، أمـا الفرشـات                  

ومليئة بالبق والحشرات، والضوء فيها باهت جدا مزعج للنظـر، ويوجـد    والبطانيات فهي وسخة وقذرة     
مكيف هواء أحيانا يتم إغالقه مما يسبب ضيقاً في  التنفس، وال يوجد شبابيك فيها، وفي  بعض األحيـان         

  ".يحضر السجانون الذكور، ويفتحون باب الزنزانة بشكل مفاجئ ما يسبب خوفا وإهانة أخالقية لألسيرة
ا تتعدى الوصف فهي األم التي أنجبت خلف القضبان ولم يفك قيودها إال قبل الوالدة بربع ساعة                 فمعاناته

فقط، وهي األم التي تركت أوالدها الصغار لتمضي سنوات خلف األسر، وهي الطفلة البريئة التـي لـم                  
لسجن المؤبد  ، وهي األسيرة التي تمضي حكماً با      االحتالليرحموا طفولتها لتزج هي األخرى في زنازين        

  .عدة مرات
قد يخيل للبعض أنهـا     "... هوليود" في سينما    تسيناريوهاروايات تصلح ألن تكون     .. صور من العذاب  
ولعل المشكلة عدم وجود أي إثبات سـوى الروايـات التـي تقـدمها األسـيرات                ... روايات مبالغ فيها  

  .الفلسطينيات
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رأة الفلسطينية عامة  أنها عصية على كل مـؤامرات          وبالرغم من ذلك أثبتت األسيرة الفلسطينية كما الم       
  في الحط من عزيمتها، فخاضت منذ بداية تجربة االعتقال العديد من النـضاالت والخطـوات                 االحتالل

االحتجاجية في سبيل تحسين شروط حياتهن المعيشية وللتصدي لسياسات القمع والبطش التي تعرضـن              
سرى بالعديد من اإلضرابات المفتوحة عن الطعام استمر بعـضها          لها، وقد شاركت جنباً إلى جنب مع األ       

إلى أسابيع وشهور، واستطاعت األسيرات بفعل نضاالتهن وصمودهن تحقيق العديد من المنجزات وبناء             
  .المؤسسة االعتقالية باستقاللية داخل السجن

 ١٩٩٦كما حـصل عـام      وفي سجل تاريخ الحركة النسوية األسيرة مواقفاً أسطورية عجز الرجال عنها            
عندما رفضن األسيرات اإلفراج المجزوء عنهن على أثر اتفاق طابا وطالبن باإلفراج الجمـاعي ودون               
ذلك فضلن البقاء في السجن واستطعن أن يفرضن موقفهن في النهاية ليتم اإلفراج عن جميع األسـيرات                 

  .١٩٩٧في بداية عام 
 ضد النساء والفتيات نظراً لدورهم      االعتقال من حمالت    االحتالل األقصى صعدت قوات     انتفاضةوخالل  

مواطنـة رهـن     ) ١٠٢( مواطنة،  بقى منهن لحتـى اآلن         ) ٧٢٠( المتصاعد، فاعتقلت خاللها قرابة     
أسيرات فقط من قطاع غزة، فيما الباقي مـن          ) ٤( ، بينهن   االنتفاضة، وجميعهن اعتقلن خالل     االعتقال

  . عاما١٨ًأسيرات قاصرات وأقل من  )  ٤( ومنهن المناطق الفلسطينية األخرى، 
كل هذه الصور النضالية تؤكد كم هي المرأة الفلسطينية طاقة نضالية، يجب علينـا احترامهـا وتعبئـة                  
إمكانياتها وتوظيفها في نضالنا العادل، والتاريخ أثبت أنه عندما تتاح لها الفرصة ال تتوانى وال تتقـاعس                 

  . واإلنسانيواالجتماعي عن تأدية واجبها الوطني
  .فكل التحية للمرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي

  ٧/٣/٢٠٠٨موقع فلسطين خلف القضبان 
  
  :كاريكاتير .٦٨
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