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***  
  

  يين باشتباكات غزةإسرائيل شهيدا ومقتل جنديين 23 .1
 منذ فجر اليوم، ما يرفـع عـدد الـشهداء           23ارتفع عدد الشهداء إلى      :1/3/2008 الجزيرة نت    ذكرت

اسـل  وقـال مر   . طفال 13بالعدوان اإلسرائيلي المستمر منذ األربعاء إلى أكثر من خمسين شهيدا، بنيهم            
الجزيرة نت في غزة إن الغارات اإلسرائيلية متواصلة في كل أنحاء القطاع، وسط أنبـاء عـن سـقوط                   
المزيد من الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أن من بين شهداء اليوم ثالثة أطفال، وأن هناك العشرات مـن                  

  .الجرحى، الموجودين بالمستشفيات بعضهم بحالة خطير
حيث الغارات الجوية متواصلة، كما تشهد سماؤه       " حالة حرب "طاع بأنه   ووصف المراسل الوضع في الق    

تحليقا كثيفا من قبل الطائرات الحربية والمروحيات العسكرية اإلسرائيلية، مشيرا إلى وجود عـدد مـن                
  .الجرحى في الشوارع لم تتمكن فرق اإلسعاف من الوصول إليهم

ونقل  .ي اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين بالمنطقة     وأعلن الجيش اإلسرائيلي مقتل  اثنين من جنوده ف        
مراسل الجزيرة نت عن مصادر في كتائب عز الدين القسام، تأكيدها أنها تمكنت من قتل ثالثـة جنـود                   
إسرائيليين في اشتباكات مع قوة راجلة إسرائيلية ببلدة جباليا شرق القطاع، وأشار المصدر إلى أن قوات                

  . قادرة على الوصول للجثث الثالثة، بسبب االشتباكات الحادة مع المقاوميناالحتالل ما زالت غير
وقال المراسل إن مقاومي القسام، تمكنوا في وقت سابق من إعطاب دبابة إسرائيلية بواسطة عبوة ناسفة،                
كما أطلقوا قذيفتين مضادتين للدروع على منزلين، كانت قوات إسرائيلية خاصة تتحصن فيهما، وأطلقوا              

وحسب المراسل فإن عناصر المقاومة الفلسطينية لجؤوا إلحراق إطارات          .صاروخا باتجاه بلدة سديروت   
  .السيارات، من أجل التمويه على الطائرات العسكرية اإلسرائيلية، بفعل الدخان الذي يتصاعد للسماء

اوية حسنين،  قال الدكتور مع  : حكمت يوسف وعال محمود   عن مراسليها    1/3/2008 وكالة سما    وأضافت
ـ        أن جيش االحتالل اإلسرائيلي اسـتخدم كافـة        " سما"مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ل

أنواع األسلحة واألعيرة النارية والقذائف الصاروخية المسمارية واالنشطارية والتي يحتوي بعضها على            
. ما تعرضت األطـراف للبتـر     بودرة حارقة مضيفا أن معظم اإلصابات في الجزء العلوي من الجسد في           

  .وتابع حسنين أن عدد الشهداء مرشح للزيادة نظرا لخطورة الكثير من اإلصابات
  

  وصمت عربي بغطاء أمريكي"  مجنونةحرباً" تشن "إسرائيل": ةمسؤوليالحمل عباس  يهنية .2
مقالة إسـماعيل    اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية ال     :غزة نقالً عن مراسلها في    1/3/2008الحياة  نشرت  

ية على الشعب الفلسطيني فـي قطـاع غـزة والـضفة            سرائيلهنية أمس أن اتساع سلسلة االعتداءات اإل      
ووصف الغارات على قطاع غزة بأنها      ". وجود غطاء أميركي وصمت عربي رسمي     "الغربية، يعود إلى    

ـ          ".حرب مجنونة على الشعب الفلسطيني    " الة الجمعـة،  وطالب هنية في مؤتمر صحافي عقده عقـب ص
ضرورة قيام تحـرك  "، مشدداً على "يسرائيلالعدوان اإل"الشعب الفلسطيني بالوحدة والتماسك في مواجهة    

، داعياً اإلدارة األميركيـة     "يةسرائيلعربي وإسالمي جاد وفاعل على كل المستويات لوقف االعتداءات اإل         
 الفلسطيني بمحرقة مثل التي تعرضـوا   تتوعد الشعبإسرائيل"وأوضح أن   ".سرائيلوقف غطائها إل  "إلى  
ي لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي يـدافع عـن           سرائيلفي عهد هتلر، لكن العدوان اإل     ) اليهود(لها  

المشكلة لم تكن إطالقاً في الشعب والمقاومـة،        "ن  أ أكدو. وأكد وجوده في مقدمة الشعب    ". حقوقه وثوابته 
، "ته في كسر رغبات شعبنا الفلسطيني، واالستمرار في حـصاره         بل هي في االحتالل وعدوانيته، ورغبا     

ية عن الـشعب    سرائيلمشيراً إلى أن مصر تتحرك في فك الحصار عن قطاع غزة ورفع االعتداءات اإل             
  .الفلسطيني
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والرئيس عباس، قال هنية إن أي حوار ال بد من أن تكون لـه مقـدمات،                " فتح"وعن الحوار مع حركة     
حات التي تخرج عن بعض القيادات في رام اهللا والمفاوضات التي يجريهـا الجانـب               معتبراً أن التصري  

ال تبشر بخير بـل تنبـئ أن األزمـة          "ية،  سرائيل، ال سيما في ظل االعتداءات اإل      إسرائيلالفلسطيني مع   
 على أن حكومته ال يمكن أن تستقبل أي قـوات غريبـة علـى               هنيةوشدد   ".الفلسطينية ما زالت عميقة   

 الفلسطيني، وال يمكن أن تستبدل الحرية في غزة، وتطلعاته للحرية في الضفة الغربية بأي قوات                الشعب
بقوات يمكن أن تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتـؤخر          " يسرائيلاالحتالل اإل "دولية، رافضاً استبدال    

  .من استقالله
 هـي   هذه المرحلـة فلـسطينياً    "ن  قال إسماعيل هنية إ   : غزةمن   1/3/2008الخليج اإلماراتية   وأضافت  

 ".وأمريكـا " إسرائيل"ـمرحلة تمايز بين فريق وطني يدافع عن أرضه وآخر يبيع األرض ويقدم الوالء ل             
ودان هنية ضمناً تصريحات عباس بشأن صواريخ المقاومة وربطه رفع الحـصار عـن غـزة بوقـف           

ادات فلسطينية حينما يقال إن الحصار      التصريحات التي تصدر عمن يسمون أنفسهم قي      "إطالقها، وقال إن    
  ". حينئذ لم يكن أمام العدو إال أن يستمر في القتل. سببه المقاومة وان القاعدة موجودة في القطاع

هنية قيادة السلطة إسماعيل خاطب :  رائد الفي،غزة نقالً عن مراسلها في   1/3/2008األخبـار   وأوردت  
استمروا في لقاءاتكم مـع العـدو       . بيد ودماء أطفال غزة في أعناقكم     ارتضيتم حياة الع  : "في رام اهللا قائالً   

  ".والتنسيق األمني، فالتاريخ سيحكم عليكم ال لكم
 لم يسمهم بـأنهم     هنية أشخاصاً إسماعيل  اتهم  :  الوكاالت نقالً عن  1/3/2008الوطن السعودية   وجاء في   

 الحسابات الخاصة بكم ال تجدي نفعا       نقول. راهنوا وخططوا ودبروا أن تصل حماس إلى ما وصلت إليه         "
أيام داميات نعم، لكن سيكون لها ما بعدها مـن نـصر            "وقال إنها   ". وقطاع غزة خارج نطاق الحسابات    

  ".وعزة وتمكين لعباد اهللا في هذه األرض فلسطين
  

  بوقف االجتياحات" إسرائيل" وطالب الفصائل بتهدئة فورية ووقف الصواريخعباس ي .3
 محمود عباس مساء أمس بشدة من خطورة التصعيد والتهديـدات            الفلسطيني  حذر الرئيس  : وفا –رام اهللا   

 عبـاس كما طالـب    .   بوقف هجماتها  "إسرائيل" ية المستهدفة لقطاع غزة مطالباً    سرائيلواالستعدادات اإل 
 . بوقف االجتياحات وفـتح المعـابر      "إسرائيل"جميع الفصائل بتهدئة فورية ووقف الصواريخ كما طالب         

 العمليات العسكرية في غزة واالجتياحات المتواصلة  لمدن الضفة خاصة استهداف األطفال             عباسوأدان    
 سـرائيل  مصلحة شعبنا تستوجب عدم إعطـاء أي عـذر إل          أنوالمدنيين من قبل جيش االحتالل مؤكدا       

 المبيتة لقطاع غزة    يةسرائيلوعبر عن قلقه الشديد من التهديدات واالستعدادات اإل       . لالستمرار في عدوانها  
  .وذلك لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا وتجنيبه ويالت استمرار الهجمات اليومية المتصاعدة

 1/3/2008الحياة الجديدة 
  

  ي يفرض على فتح وحماس العمل على إنهاء االنقسامسرائيلالعدوان اإل: زياد أبو عمرو .4
بو عمرو طرفي األزمة السياسية فـي غـزة ورام           دعا وزير الخارجية الفلسطيني السابق زياد أ       :رام اهللا 

 إلى إعادة النظر في مواقفهما والتجاوب مع المبادرة اليمنية ومبادرة المنتدى الفلسطيني             ]فتح وحماس [اهللا
ـ       .ي مجتمعين سرائيللمواجهة العدوان اإل   اسـتمرار  " قدس برس "وأدان أبو عمرو في تصريحات خاصة ل

دعا إلى قادة العمل السياسي الفلسطيني إلى التعاطي بقدر من المسؤولية           ي على غزة، و   سرائيلالعدوان اإل 
أن يقدموا على خطوة للتراجع عـن الحـسم         " حماس"أعتقد أن على األخوة في      : "وقال .مع هذا العدوان  

  .، كما قال"العسكري في غزة، على أن يقدم الرئيس عباس على خطوات مقابلة لمعالجة األزمة الداخلية
  29/2/2008 قدس برس
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  فياض يبحث مع خادم الحرمين الوضع الفلسطيني .5
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، بعد ظهر أمس             :  تركي الصهيل  - الرياض

. سالم فياض رئيس الحكومة الفلسطينية، وبحث فياض مع الملك عبد اهللا تطورات القضية الفلـسطينية              .د
ـ   وقالت مصادر مطلعة ع     تابع مع المسؤولين الـسعوديين،      فياض، أن   "الشرق األوسط "لى نتائج الزيارة ل

نتائج مؤتمر باريس للمانحين، والتعهدات التي وعدت الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر، بتقـديمها         
  .للسلطة الوطنية الفلسطينية

  1/3/2008الشرق األوسط 
  

  السعودية ترغب في عودة الوئام واجة إلى تطوير بحلكنه اتفاق مكة ما زال قائماً: الشوبكي .6
  العربية الـسعودية   أكد السفير الفلسطيني لدى المملكة    : الرؤوف أرناؤوط   واس، عبد  -  رام اهللا  ،الرياض

ـ   حتى هذه اللحظة في عودة الوئـام إلـى الـصف           "أن القيادة السعودية ترغب     " الوطن"جمال الشوبكي ل
حدة الموقف الفلسطيني تمنحهم سالحا أقوى فـي تبنـي قـضايانا فـي              الفلسطيني ونبذ الخالفات، ألن و    

وكشف الشوبكي في تصريحات للصحفيين الفلسطينيين في جدة أمس النقـاب عـن أن              ". المحافل الدولية 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل جاء إلى السعودية مرتين بعد انهيار اتفاق مكة بطلب                "

واعتبر الشوبكي أن اتفـاق     ". ل المملكة إلبرام اتفاق جديد لعودة الوفاق الفلسطيني       وإلحاح منه ليطلب تدخ   
 .مكة ما زال قائما إال أنه بحاجة إلى تطوير في بعض المواقف السياسية

 ي قـال  إسـرائيل  - فلسطيني، قبل اتفـاق فلـسطيني        -وحول رغبة السعودية في رؤية اتفاق فلسطيني        
رغبون بالوفاق الفلسطيني بمعزل عن أي اتفاق، ولكنهم أيضا ليسوا ضـد            أستطيع القول إنهم ي   "الشوبكي  

ي ألنهم حددوا موقفهم منه في المبادرة العربية، ووفق هذه الرؤية أعتقـد أنـه إذا       إسرائيلاتفاق فلسطيني   
  .  فإنهم سيدعمونهإسرائيلصار اتفاق مع 

  1/3/2008الوطن السعودية 
  

  تشكيل لجنة تحقيق دوليةومنظمة التحرير تطالب ب بقتل أسير "إسرائيل"السلطة تتهم  .7
 فـضل   األسير بقتل   إسرائيلاتهمت السلطة الفلسطينية،    : رام اهللا من   1/3/2008الشرق األوسط   نشرت  

استـشهد األسـير    "وقال أشرف العجرمي وزير شؤون األسرى،       .  الطبي المتعمد  اإلهمالشاهين، بسبب   
 أعوام ونـصف    8 حيث كان يقضي حكما بالسجن       "ايشل"،  فضل عودة عطية شاهين في سجن بئر السبع       

ية في سياسة اإلهمال الطبي المتعمد، ليكون الشهيد فضل         سرائيلالعام، بعد أن تمادت مصلحة السجون اإل      
  ."2008أول األسرى الشهداء  لعام 

مـة  زكريا األغا عـضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظ        .ل د  حم :غزةمن   1/3/2008الحياة الجديدة   وأضافت  
 .ية مسؤولية استشهاد األسير فضل عودة شـاهين       سرائيلية وإدارة السجون اإل   سرائيلالتحرير الحكومة اإل  

مناشـدا   .وأكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن األسباب الحقيقية الستشهاد األسـير             
 يتعـرض لـه أسـرانا       المجتمع الدولي وهيئات األمم المتحدة المختصة بحقوق اإلنسان التدخل لوقف ما          

ية من تعذيب وإهانات وإهمال طبي، والعمل علـى فـضح الممارسـات             سرائيلالبواسل في السجون اإل   
  .ية ضد معتقلينا التي تمثل انتهاكاً سافراً لكافة المواثيق واألعراف الدوليةسرائيلاإل
  

 واريخية واألذرع العسكرية ترد بإطالق الصسرائيلالفصائل تشيع شهداء المجازر اإل .8
شيع عشرات اآلالف من الغزيين أمس في تظاهرات غاضبة جثامين عـدد مـن              :  فتحي صباح  -غزة  

وشارك في جنازة األطفال األربعة قياديـان  .  الجمعة-الشهداء الذين سقطوا أول من أمس وليل الخميس      
  .هما عضو المجلس الثوري للحركة إبراهيم ابو النجا وأحمد حلس" فتح"بارزان من حركة 
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عدم التخاذل في مقاومـة     "وتعهد  . يةسرائيلووجه أبو النجا أثناء الجنازة نداء إلى العالم لوقف الجرائم اإل          
". سياسة إجرامية بشعة باتـت مكـشوفة      "ووصف حلس مقتل األطفال األربعة والرضيع بأنه        ". االحتالل

  .ية المتنقلةسرائيلبالمجازر اإلونزل آالف الفلسطينيين في مدن قطاع غزة إلى الشوارع للتظاهر تنديداً 
وقـال  . يسـرائيل ، خرج آالف المواطنين في مدينة غزة للتنديد بالعدوان اإل         "حماس"وبدعوة من حركة    

 مـن   إسـرائيل المقاومة ستتصاعد كلمـا زادت      "النائب خليل الحية في التظاهرة إن       " حماس"القيادي في   
ه الحية الذي استشهد نجله حمزة أول من أمـس فـي   ووج". بطشها وقتلها، والمقاومة ال تعرف االنكسار  

أعطيناكم أبناءنا ليكونوا جنوداً ومقـاومين      : "ية حديثه إلى األجنحة المسلحة الفلسطينية قائالً      إسرائيلغارة  
لن نعترف  . مهما كلف الثمن   "إسرائيلعدم اعترافها ب  " حماس"وجدد تأكيد   ". فخوضوا بهم غمار المعارك   

فـي  " يةسرائيلالتغطية على الجرائم اإل   "واتهم السلطة الفلسطينية بـ     ". تلت كل القيادة  ، حتى لو ق   إسرائيلب
  .تصعيد إعالمي جديد

الستنكار المجازر  " فتح"وفي مدينة رفح، نزل آالف الفلسطينيين الغاضبين إلى الشوارع بدعوة من حركة             
وان على القطاع ووضع حـد لقتـل        وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العد      . يةسرائيلاإل

ية بالـصواريخ المحليـة     سرائيلودعوا الفصائل إلى الرد بقوة وقصف المستوطنات اإل       . األطفال والرضع 
  . رداً على استمرار العدوان على القطاع

ي، فأطلقت عشرات الصواريخ علـى المـدن        سرائيلوصعدت فصائل المقاومة رد فعلها على العدوان اإل       
، "الجهـاد اإلسـالمي   "، الذراع العسكرية لحركـة      "سرايا القدس "ذية للقطاع، فيما كشفت     والبلدات المحا 

. يسـرائيل  اإل- كيلومتراً في سابقة في تاريخ الـصراع الفلـسطيني        20صاروخاً جديداً يزيد مداه على      
 الواقعـة فـي   " عزاتـا "على بلدة   " قدس المطور "صاروخاً محلي الصنع من نوع      " سرايا القدس "وأطلقت  

ية فـي   سـرائيل صحراء النقب على الطريق الرابطة بين حدود غزة ومدينة بئر السبع كبرى المـدن اإل              
  . كيلومترا22ًالجنوب على بعد نحو 

، باتوا يطلقون الـصواريخ مـن أنفـاق         "كتائب القسام "أن عناصر   " الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية لـ     
ـ  . صغيرة تم حفرها مسبقاً لهذا الغرض      حفـرت أنفاقـاً ليـست    " كتائب القسام"إن  " الحياة "وقال شهود ل

طويلة وال عميقة مخصصة إلطالق الصواريخ، ووضعت برميالً صغيراً في فتحة كل نفق لتثبت قاذفات               
  .الصواريخ المحلية فيه ومن ثم إطالقها عن بعد عبر الهاتف الخليوي

ها هذه األنفاق، ما أحدث حفـراً       استهدفت بصواريخ " 16اف  "ية من طراز    إسرائيلوأضافوا أن طائرات    
وأشاروا إلى أن قوات االحـتالل      .  أمتار 10كبيرة يصل عمقها إلى نحو خمسة أمتار وقطرها أكثر من           

عمدت خالل األيام الثالثة إلى إطالق قذائف مدفعية ارتجاجية بغية إحداث انفجارات قوية وخلخلة التربة               
  .بغية ردم هذه األنفاق

أحد المساجد في مخيم الشاطئ، وعقد مؤتمراً صـحافياً وصـف فيـه العـدوان               أدى صالة الجمعة في     
  ".حرب مجنونة على الشعب الفلسطيني"ي بأنه سرائيلاإل

  1/3/2008الحياة 
  

  "حسابنا مع االحتالل مفتوح ودماء األطفال ستستحيل جحيماً عليه: "كتائب القسام .9
دماء األطفال واألبرياء التي سفكت على أرض       "ن  ي من أ  سرائيلاالحتالل اإل " كتائب القسام "حذرت  : غزة

قطاعنا الحبيب وضفتنا الباسلة؛ ستستحيل جحيماً على بني صهيون، وإن استمرار العدو فـي ارتكـاب                
، )29/2(وفي بيان أصـدرته الجمعـة        .، حسب تأكيدها  "الحماقات سيزيد من وتيرة المقاومة وتصعيدها     

وصل العدوان الصهيوني ذروة همجيته باسـتهدافه       "،  "تائب القسام ك"نسخة منه، قالت    " قدس برس "وتلقت  
البيان إنه   وتابع   ". ساعة 24عن سبق إصرار األطفال األبرياء، حيث استشهد تسعة أطفال خالل أقل من             

من المفارقات المخزية أن بعض من يدعون االنتساب لفلسطين، ويقولون زوراً وبهتاناً إنهـم يمثلـون                "
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؛ يبررون لالحـتالل عدوانـه، بـل        "المقاطعة السوداء "والشعب منهم براء، من قادة       ني،الشعب الفلسطي 
ويطلقون تصريحات تعطي لالحتالل الحق في سفك دمائنا وضربنا بال هوادة، إذ يعتبرون سبب عدوانه               

 كافـة "ومن جانب آخر؛ دعت الكتائـب        .، على حد تعبيره   "هو الصواريخ التي تطلقها المقاومة من غزة      
 كمـا ...المجاهدين األبرار إلى أخذ كافة التدابير األمنية الالزمة، لتفويت الفرصة على العدو الصهيوني،            

  .، حسب قولها"نطالبهم بتصعيد المقاومة للجم آلة الحرب الصهيونية
 29/3/2008قدس برس

  
  جريمة ال تقل خطورة عن جريمة االحتالل" فريق رام اهللا"تصريحات ": حماس" .10

الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في مؤتمر صحفي عقده مع الناطق باسـمها أيـضاً                قال  : غزة
إن االحتالل الصهيوني يستطيع أن يقتل بعض أبناء        ) "29/2(فوزي برهوم، في مدينة غزة مساء الجمعة        

 ".تـه الشعب الفلسطيني؛ لكنه لن يستطيع كسر إرادتنا، وسنبقى متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني وثواب            
نقول لهؤالء المراهنين إنكم    "، قائالً   "المراِهنة على كسر حماس   "ووجه أبو زهري رسالة لجميع األطراف       

فريـق رام   "تصريحات عباس و  " حماس"واعتبر الناطق باسم حركة      ".واهمون بكسر حماس أو إضعافها    
الل، ألن هـذه التـصريحات      جريمة ال تقل خطورة عن جريمة االحت      "المنددة بالمقاومة الفلسطينية؛    " اهللا

  ".تبرر جرائم االحتالل واالستمرار في عدوانه
وبشأن تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط التي دعا الطرفين الفلسطيني والـصهيوني              

لم تُعرض علينا تصريحات أبـو      " ساعة للوصول إلى تهدئة؛ قال أبو زهري         24لوقف إطالق النار لمدة     
يتصل بنا أي طرف بهذا الخصوص، لكن ما يجب أن يكون معروفاً للجميع أن الصراع لـيس   الغيط ولم   

  ".بين شعبين وإنما مجزرة يتعرض لها الشعب الفلسطيني
بدوره؛ أكد فوزي برهوم أن االحتالل الصهيوني أعد خطة الهجوم على غزة قبـل مـؤتمر أنـابوليس،                  

وتابع برهوم أن تـصريحات      .جل الحصول على غطاء دولي    مشيراً إلى أن االحتالل ذهب للمؤتمر من أ       
القادة الصهاينة بمن فيهم فلنائي تدّل على أن الهدف من العدوان الصهيوني هو إسقاط حكومـة الوحـدة                  

لـذلك فـإن العـدوان      "األمنيـة، وأضـاف     " حماس"الوطنية الشرعية برئاسة إسماعيل هنية، ومنظومة       
  ".خ القسام وإنما أهدافه سياسيةالصهيوني ليس له عالقة بصواري

  1/3/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "شعبنا لن يستسلم: "تطالب عباس بوقف المفاوضات وتؤكد" الجهاد" .11
،القيـادي فـي    ، في مؤتمر صحفي عقده مع خالد البطش          القيادي في حركة الجهاد    نافذ عزام  دعا: غزة

رة بلورة موقف عربي وإسالمي موحد لصد العدوان        ، إلى ضرو  )29/2(في غزة مساء الجمعة     الحركة،  
ي، والضغط على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي للعمل على تغيير السياسات التي تـشجع              سرائيلاإل

الكرة في الملعب   "وأكد عزام بخصوص التهدئة مع االحتالل؛ أن         .الكيان الصهيوني على قتل الفلسطينيين    
ن التهدئة وفق شروط معينة، وليس من خالل إجبار الفلسطينيين على ذلك مـن      ، وهي قد تكو   "يسرائيلاإل

  .خالل التصعيد الصهيوني
مهما بلغ حجـم التـضحيات ومهمـا عربـد          "أكد خالله أنه    " الجهاد"من جانبه؛ تال البطش، بياناً لحركة       

ن التهديـدات التـي     وشدد البطش علـى أ      "...واستكبر العدو الحاقد؛ فإن شعبنا لن يرضخ ولن يستسلم        
تضعنا جميعاً فلسطينيين وعرباً ومسلمين أمام مـسؤولية التـصدي لهـؤالء القتلـة              "أطلقها متان فلنائي  

  . "وإلرهابهم الذي ال يستثني أحداً
  29/2/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  ما يحصل في غزة هو تنكيل للشعب الفلسطيني: الحوراني .12
ان ما " "الشرق االوسط"لـ ضو المجلس الثوري في فتح محمد الحورانيعقال :  كفاح زبون- رام اهللا

يحصل في غزة هو تنكيل للشعب الفلسطيني ويطرح اسئلة صعبة على الداخل الفلسطيني، من منطلق 
 تنفذ مخططا بعيدا، يستنزف إسرائيلوحسب الحوراني فان  ."ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته

القضية الفلسطينية، بما " لقسمنة"يد العدوان على غزة بعيدا عن الضفة الشعب الفلسطيني بمحاولة تصع
سيضمن بعد ذلك، تقويض السلطة عن طريق تدمير النشاط السياسي، عبر استمرار النشاط االستيطاني، 

 .والجدار والهجمة المتواصلة
  1/3/2008الشرق األوسط 

  
  " تشالي"تحرك جدي وتقدم في صفقة : عدوانعاطف  .13

عاطف عدوان، مسير شؤون وزارة األسرى والمحررين، على وجود تحرك          .أكد د  :مر عوض ع - غزة
وقـال عـدوان فـي       .تجدي إلتمام صفقة التبادل مع االحتالل، مشدداً على وجود تقدم في صفقة شالي            

ـ   ما يدفع حماس لحجب الحديث حول هذا التقدم، هو الخشية مـن تراجـع              ": "فلسطين"تصريح خاص ل
  ".ي عن إبرام الصفقة والتنصل من التزاماتهاسرائيلل اإلحكومة االحتال

  16/2/2008صحيفة فلسطين 
  

  وعملية استشهادية قذيفة 344 صاروخاً و208 شهيداً و35: في شباط" القسام" .14
، إحصائية إجمالية   )29/2(أصدر المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء الجمعة           : غزة

في اإلحـصائية التـي تلقـى       " كتائب القسام "وأكدت   .فبراير/ جهادية خالل شهر شباط   لحصاد أعمالها ال  
 شهيداً، مشيرة إلى أنها     35فبراير  / نسخة عنها، أنها قدمت خالل شهر شباط      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "

 قذيفة هاون على أهداف صهيونية، مبينـة        344، وكذلك أطلقت    "قسام" صواريخ من طراز     208أطلقت  
  .قتلت خاللها صهيونيين وأصابت أربعة آخرين" ديمونا"ن الكتائب نفذت عملية نوعية في أ

: وبينت الكتائب أن عمليات القصف الصاروخي التي نفذتها كانت على وجه التحديد على النحـو التـالي                
الثالثـة  ، العين   17" مفتاحيم"،  5" بئيري"،  4، جنوب عسقالن    7" نتيف عتسرا " صاروخاً،   95" سديروت"

، 3" نير عـوز  "،  1" عامي عوز "،  5" ياد مردخاي "،  1" رعيم"،  5" زيكيم"،  4" نيريم"،  12" كيسوفيم"،  4
، تجمع آليات وجنـود     13" ناحل عوز "،  2" إيريز"،  17، موقع صوفا واالستخبارات برفح      1" كفار عزة "

  . صاروخا12ً
  1/3/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "إسرائيل"صر لقواتها على الحدود خدمة لمصالح أولمرت يعتبر زيادة م .15

عن أولمرت تأكيده أن مصر لم تنتهك اتفاقية السالم الموقعة بينهـا            " يديعوت"نقلت صحيفة   : محمد عطية 
" فيالدلفيـا " حين قامت بزيادة عدد قواتها المتواجدة على طول معبر صالح الدين الحدودي              إسرائيلوبين  
 هو إغالق معبر    إسرائيلهدف  " :رت موافقته على زيادة مصر لقواتها بأن      وبرر أولم  . جندي   1500إلى  

معتبرا أن زيادة القـوات المـصرية       " رفح الحدودي لمنع عمليات تهريب السالح والمسلحين من سيناء          
  .  في هذا الشأن ،بحسب قوله إسرائيلكفيلة بتحقيق مصلحة 

  29/2/2008صحيفة المصريون 
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  "حماس"زة من التعاون مع االحتالل يحذر سكان غ .16

سكان قطاع غزة، أمس، من مغبة التعاون مع الفصائل المسلحة التـي            " يسرائيلاإل"حذر الجيش    :ا.ب.د
وقال الجيش في منشورات له ألقاها بالطائرات في         .تواصل قصف مستعمراتها بالصواريخ محلية الصنع     

تخزين الـصواريخ المحليـة ومـساعدة       أجواء القطاع انه سيستهدف أي منزل سكني أو محل يستخدم ل          
بذلك لخلق ذريعة تغطي بها جرائمها التي أدت لـسقوط  " إسرائيل"وتسعى  . الفصائل المسلحة في القطاع   

  .عدد كبير من الضحايا من األطفال والمدنيين
  1/3/2008الخليج اإلماراتية 

  
  "حماس" تجاهلت عرضين للهدنة من "إسرائيل" .17

اليساري يوسي بيلين أن الدولة العبرية رفـضت        " ميرتس"كشف رئيس حزب     : أسعد تلحمي    -الناصرة  
وأعلنت مصر أنها تسعى إلـى هدنـة بـين          . نقلهما وسطاء دوليون  " حماس"عرضين للتهدئة من حركة     

وقال بيلين لإلذاعـة   .الطرفين، داعية كالهما إلى وقف فوري للتصعيد إلفساح المجال أمام جهود التهدئة      
 لـم   إسـرائيل حماس نقلت عروضاً للهدنة مرتين على األقل عبر أطراف دولية، لكن             "العبرية أمس إن  

 من حل اآلن لوقف الصواريخ الفلسطينية سـوى الهدنـة           إسرائيلليس أمام   "واعتبر أنه   ". تعرها اهتماماً 
  ".التي ستتيح لنا االنتهاء من تطوير أنظمة دفاعية العتراض الصواريخ القصيرة المدى

  1/3/2008الحياة 
  

   غزة المجتمع الدولي بضرورة اجتياح إلقناع تبدأ بحملة دبلوماسية واسعة "إسرائيل" .18
 بدأت بحملة عالميـة     إسرائيل الجمعة ان    "جيروزاليم بوست "افادت صحيفة    .زهير اندراوس  -الناصرة  

ه فـي هـذا     تهدف البالغ المجتمع الدولي بأنها عاقدة العزم علي اجتياح قطاع غزة، وقالت الصحيفة ان             
االطار اجري باراك مكالمة هاتفية مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير، واطلعه علي اخر المستجدات               

 باراك محادثة هاتفية مع عمـر سـليمان،         ى ذلك اجر  ىباالضافة ال  .ية الفلسطينية سرائيلعلي الساحة اإل  
تحتمل اكثر من ذلك، وانها ملزمـة        لم تعد    إسرائيلوزير المخابرات المصرية، وقال باراك لسليمان ان        

 فـي الحملـة العالميـة       ىواضافت الصحيفة ان ليفني، تشارك هي االخر       .تجاه مواطنيها بالدفاع عنهم   
ونقلـت   . قطاع غـزة   ىية البالغ المجتمع الدولي بأنها ستقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق ف          سرائيلاإل

ي قولها ان الهدف من العملية البرية الواسـعة فـي           ية رفيعة المستو  إسرائيلالصحيفة عن مصادر امنية     
ـ                  ىقطاع غزة هو ايقاف اطالق صواريخ القسام من القطاع باتجاه جنوب الدولة العبرية، والقـضاء عل

 ذلك فان الهدف المس بحكومة حماس برئاسة اسماعيل         ىالمصانع التي تقوم بانتاج الصواريخ، عالوة عل      
 . حد تعبير المصادر ذاتهاىي القطاع، علهنية، والعمل علي تغيير النظام ف

  1/3/2008القدس العربي 
  

  يون ال حل دون التنازل في القدسسرائيلاإل: استطالع .19
يين يعتقدون أنه ال    سرائيلمن اإل % 75أمس أن   " يديعوت" أظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة       :الناصرة

في قضية القدس، ولكـن دون توضـيح        يمكن التوصل إلى حل مع الفلسطينيين من دون تقديم تنازالت           
إن % 69وقـال    .إنه باإلمكان التوصل إلى حل من دون القـدس        % 22لطبيعة هذه التنازالت، فيما قال      

يعتقدون عكس ذلك،   % 29المحادثات الجارية مع الفلسطينيين ال تدفع العملية السياسية إلى األمام، مقابل            
ية تجري محادثات مع الفلـسطينيين بـسبب        سرائيلادة اإل من الذين شملهم االستطالع إن القي     % 78وقال  

  .إن هذا نابع عن موقف واضح للقيادة% 19، في حين قال )يةإسرائيل(اعتبارات حزبية 
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  1/3/2008 األردنيةالغد 
  

  يةسرائيلاإل" مصيدة العسل" يتصدون لـ 48فلسطينيو : زحالقة .20
ـ في تصري  كشف النائب جمال زحالقة   : وديع عواودة    -حيفا   ية سـرائيل أمس أن السلطات اإل   " العرب"ح ل

 كدولـة يهوديـة بمناسـبة       سرائيل ووالئهم إل  48وظفت ماليين الدوالرات من أجل شراء ذمم فلسطينيي       
وأوضح أن لجنة المعارف البرلمانية أقرت أمس تحويل مبالغ مالية كبيـرة مـن               .الذكرى الستين للنكبة  

البديل " الخدمة المدنية " لمشروع   48 ينضم من شباب فلسطينيي    احتياط ميزانية الدولة ستمنح كمكافآت لمن     
تهدف لاللتفـاف علـى المعارضـة الواسـعة         " عملية تجميل "واعتبر زحالقة أن هذه      .للخدمة العسكرية 

وشبهه بمـصيدة العـسل   " غالفه البراق "وشدد زحالقة على خطورة المخطط رغم        . يسرائيلللمخطط اإل 
وهذا مـا   "باب بالدولة وفك ارتباطهم بشعبهم وبقضيتهم الوطنية وأضاف         وأوضح أنه يهدف إلى ربط الش     

نرفضه جملة وتفصيال ألننا نرى فيه ممارسة لتشويه الهوية الوطنية وسلباً للحقوق ال توفيرها من خالل                
رهنها وتحويلها لحقوق مشروطة األمر الذي دفع ليبرمان والمعروف بمواقفـه المعاديـة للعـرب إلـى        

  ".طوره مؤيداً له بحماس شديد وداعياً لتكريس المزيد من األموال لهالخروج عن 
  1/3/2008العرب القطرية 

  
  وسفينة أمريكية في حيفا" كول"لحرب تواكب وصول " يةإسرائيل"استعدادات  .21

تستعد لحرب على   " إسرائيل"ذكرت مصادر أمنية وعسكرية في الكيان أن        :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
لشمالية والجنوبية في آن واحد، في إشارة إلى تصعيد العدوان العسكري الواسع علـى قطـاع                الجبهتين ا 

تستعد له ميدانيا في تدريبات مكثفة، وفي       " إسرائيل"غزة سيقود إلى تصعيد على الحدود الشمالية، أفيد أن          
م في األثناء، وهو ما     وأفيد أن تدخال أمريكيا قد يت      .تجهيز المالجئ للسكان قبل العاشر من الشهر الحالي       

إلى قبالة الشواطئ اللبنانية، وذلك بعد نحو شهر        " يو إس إس كول   "يؤشر إليه وصول المدمرة األمريكية      
" يةسرائيلاإل"وفي هذه األثناء، عززت القوات      . على رسو سفينة صواريخ حربية أمريكية في ميناء حيفا          

   . لبنانتحركاتها البرية ونشر آليات عسكرية على الحدود مع
  1/3/2008الخليج اإلماراتية 

 
  ي قتيل قرب شاطئ بحر مدينة نهارياإسرائيل على جثة العثور: يسرائيلالتلفزيون اإل .22

ي إسرائيلي أن الشرطة عثرت مساء أمس على جثة         سرائيلذكرت القناة العاشرة في التلفزيون اإل     : أ ش أ  
لقناة العاشرة إن عالمات عنف كثيـرة وآثـار         وقالت ا . قتيل قرب شاطئ بحر مدينة نهاريا شمالي حيفا       

 -كتائب أحـرار الجليـل      "وذكرت مصادر فلسطينية أن     ،  طعنات سكين كبيرة الحجم وجدت على الجثة      
ي على شاطئ بنانا في تـل أبيـب نـصرة           إسرائيلتبنت قتل   " مجموعة عماد مغنية داخل الخط األخضر     

  . لقطاع غزة
  1/3/2008السفير 

  
  عة من مستوطنين فزعين من القصفمكالمة في سا 4000 .23

 استقبل الليلة إسرائيلي أن مركز الطوارئ التابع لبلدية عسقالن جنوب سرائيلذكر التلفزيون اإل: غزة
 مكالمة تليفونية في اقل من ساعة من مستوطني المدينة الذين تملكهم الرعب عقب 4000قبل الماضية 

لتلفزيون الى ان اهالي المدينة كانوا يتصلون للتعرف واشار ا". غراد"قصف المدينة بعدد من صواريخ 
على مكان سقوط الصواريخ، واالستفسار عن كيفية مواجهة االوضاع في حال تعرضت احياؤهم 

 .للقصف
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 1/3/2008الشرق األوسط 
 

  تطوير مسدس ليزر يكشف عن المواد المتفجرة .24
عن أجهزة جديدة تـم     " أرئيل"ستوطنة  جرى تنظيمه في المركز الجامعي في م      " حفل أمني "تم الكشف في    

وبين األجهزة التي تم الكشف عنها مسدس من نوع خاص يطلق أشعة ليـزر باتجـاه                 .تطويرها مؤخرا 
كمـا   .الشخص المشتبه به، وبإمكان الجهاز عندها تحديد إذا ما كان المشتبه به يحمل مواد متفجرة أم ال                

يتم وضعها على األصبع، وذلك بهـدف       " ة ألكرتونية حلق"ال يمكن فتحه إال بواسطة      " بيت مسدس "عرض  
 ".جهات معادية"منع خطف السالح من قبل 

  29/2/2008 48عرب
  

   في جنازات غاضبة  في قطاع غزةيشيعون شهداءهممن الفلسطينيين اآلالف  .25
شارك عشرات االف الفلسطينيين في تشييع عدد من الـذين          : األنباء سمير حمتو ووكاالت     -قطاع غزة   

إلى ذلك تظـاهر    . ربعة اطفال أية على قطاع غزة وبينهم      سرائيلشهدوا في سلسلة الغارات الجوية اإل     تاس
ية سـرائيل  في مناطق عدة في قطاع غزة بدعوة من حماس للتنديد بالغارات الجوية اإل             الفلسطينيينالف  أ

تـدعو  عي هتافـات    ردد المتظاهرون الذين انطلقوا من مساجد غزة باتجاه مقر التشري         قد  و .على القطاع 
 بيـضاء  كفانـاً أ الذين ارتدوا األطفالشارك في تظاهرة جابت شوارع مخيم جباليا عشرات   كما   .لالنتقام

كما رفع عدد من    ". أميركيةقتلوني بصواريخ   "حداها  إعليها دماء وهم يحملون الفتات صغيرة كتب على         
.  غارة على مبنـى وزارة الداخليـة        المشاركين صورا لمحمد البرعي الرضيع الذي استشهد في        األطفال

  .يةسرائيل تظاهرة في رفح للتنديد بالغارات الجوية اإل أيضانظمت حركة فتحومما يجدر ذكره أن 
  1/3/2008الدستور 

  
  يسرائيلصرخة ضد العدوان اإليطلق البرلمان الفلسطيني الصغير  .26

ي ضـد الـشعب     سـرائيل اإلأطلق األطفال أعضاء البرلمان الفلسطيني الصغير صرخة ضـد العـدوان            
 وقـد   .الفلسطيني والذي أسفر عن استشهاد العشرات من األبرياء آخرهم الرضيع محمد ناصر البرعـي             

د بالعـدوان وتطالـب المجتمـع       يدالتن في مسيرات في غزة أمس وحملوا الفتات تحمل عبارات           واخرج
  .الدولي بالتحرك العاجل

  1/3/2008الخليج اإلماراتية 
  

   الغربية تكسب حماس تعاطفا أكبر في الضفةالحرب على غزة .27
، بطلب  أمس عقب صالة الجمعة     ة أدى عشرات آالف المصلين في الضفة الغربي       :كفاح زبون  -  رام اهللا 

اشـتبك  فيما  . ية في قطاع غزة   سرائيلمن أئمة المساجد صالة الغائب، على أرواح ضحايا االعتداءات اإل         
، بعـد تنظـيمهم     األقصىيين على أسوار المسجد     سرائيلود اإل العشرات من المصلين في القدس مع الجن      

خصص العديد من أئمة مـساجد الـضفة، خطـبهم          قد  و. ية على القطاع  سرائيلمسيرة منددة بالهجمة اإل   
نه دعوة لنصرة حمـاس     أ على   وهو ما فسر ضمناً   . يينسرائيل القطاع، وهزيمة اإل   أهل نصرة   إلىللدعوة  
  .كذلك

  1/3/2008الشرق األوسط 
  

  فلسطينيين جرائم حرب ضد البارتكاب وجيشها "إسرائيل"واصل طه يتهم حكومة  .28
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 وبقرار رسمي اتخذ فـي      ،ية بارتكاب جرائم حرب   سرائيل واصل طه الحكومة اإل     في الكنيست  اتهم النائب 
ي الضفة الغربية وغيرهما، مـستهدفة      ف ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و       ،أروقة مجلسها المصغر  

جبـاره علـى    إ تجويع الشعب الفلسطيني فحسب، بل تركيعه لفرض امالءاتها السياسية عليه و           بذلك ليس 
 جميع أبناء الشعب الفلـسطيني       في هذا السياق،   ودعا .قبول شروطها للتسوية بل لتصفية القضية برمتها      

حـدة  رص الصفوف وترسـيخ الو وفي القطاع والضفة وجميع أماكن تواجده إلى نبذ خالفاتهم وفئويتهم       
تخـاذ مواقـف    اطالب السلطة الفلسطينية وقادتهـا، ب      كما   .الوطنية ألنها الرد الصحيح لمواجهة العدوان     

صارمة ضد إنتاج مرحلة التصفية هذه ووضع حد لبعض قيادتها الذين يشرعنون هذه البـضاعة سـواء                 
  .كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  29/2/2008 48عرب
  

  يةسرائيللتحرك لوقف المجازر اإلل المجتمع الدولي عو الحقوقية تدراصدجمعية  .29
 جرائم االحتالل التـي ترتكـب ضـد         "راصد"أدانت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان      : رامي دعيبس 

عن   لها في بيان  وتساءلت   .هاالمواطنين العزل في قطاع غزة داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف          
 لتحمل المسؤولية الجادة والوقوف     ودعتهه الجرائم التي تقشعر لها األبدان،        المجتمع الدولي من هذ    موقف

كما دعت األمين العام لألمم المتحـدة ومجلـس          .أمام هذا اإلجرام اليومي الذي تمارسه حكومة أولمرت       
  ".إسرائيل"حقوق اإلنسان إلصدار قانون يحاكم كل المتورطين بجرائم القتل واإلبادة البشرية في 

  29/2/2008 48عرب
  

   جريحا45ية تدمر مقر اتحاد نقابات العمال في غزة موقعة سرائيلالطائرات اإل .30
 -صاروخين في ساعة متقدمة من ليل الخميس        ية  إسرائيل "16اف  " طائرات   تطلقأ:  فتحي صباح  -غزة  

، نة غـزة  الجمعة على المقر الرئيس لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في منطقة الصفطاوي شمال مدي             
 فلسطينياً، بينهم عدد من األطفال والنساء، خصوصاً أن المقر يقع في حـي              45 جرح نحو    إلى مما أدى   

  .مزدحم بالسكان
  1/3/2008الحياة 

  
  ية تتوغل شرق بلدة جباليا وتعتقل عددا من المواطنينإسرائيلقوة  .31

 منطقة عزبة   إلى الليل الفائت    ية توغلت بعد منتصف   إسرائيلأفاد شهود عيان أن قوات خاصة       : ألفت حداد 
داهمت عدداً من المنازل في المنطقة، واعتدت على سـاكنيها  و،   في قطاع غزة   عبد ربه شرق بلدة جباليا    

بالضرب المبرح، واحتجزت بعضهم في إحدى غرف المنزل وهددتهم بالقتل إذا تحركوا أو أصدروا أي               
 .إلطالق النار صوب المواطنين وكل ما هو متحرك       أصوات، قبل أن تعتلي أسطحها وتُحولها إلى منصة         

  . للتحقيق معهماألخضرلى داخل الخط إ من المواطنين واقتادوهم ااعتقلوا عددكما أنهم 
 1/3/2008 48عرب

  
  يةسرائيل يؤكد استشهاد أسير فلسطيني داخل السجون اإلرأفت حمدونة .32

خبر استشهاد األسـير فـضل عـودة      ل د رأفت حمدونة  يأكت: 29/2/2008 للدراسات   األسرىمركز  ذكر  
 مـن مـرض     ي يعـان  ، حيث أنه كان    الطبى اإلهمال، نتيجة   ايشل فى سجن     من سكان قطاع غزة    شاهين

عبد الناصـر فروانـة مـدير دائـرة          ومن جهته قال     .العالج الالزم  السكرى ولم تقدم له إدارة السجون     
، وأنه الـشهيد األول فـى        فى السجون  195االحصاء فى وزارة األسرى بأن أبو شاهين هو الشهيد رقم           

 االسيرحمل مقرر لجنة األسرى فى المجلس التشريعى عيسى قراقع مسئولية استشهاد             فيما   .2008عام  
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طالب بفتح  كما  ،  نة تحقيق لمعرفة أسباب الجريمة     وطالب بتشكيل لج   ،يةسرائيلإلدارة مصلحة السجون اإل   
  .يةسرائيل حاالت االستشهاد فى السجون اإلملف االهمال الطبى فى السجون على اثر تصاعد

وزارة شـئون   فـي   مدير الدائرة اإلعالميـة     أن رياض االشقر    : 29/2/2008 48 عرب وجاء في موقع  
 ية،سرائيل أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب القاسي في السجون اإل        70أوضح أن هناك    األسرى والمحررين   

 أسيراً استشهدوا نتيجة القتل     69 اإلهمال الطبي المتعمد، و     أسيراً استشهدوا نتيجة سياسة    49 في حين أن    
 أسرى استشهدوا نتيجة إطالق النار المباشر عليهم من قبل          7هناك  كما أن   العمد وبدم بارد بعد االعتقال،      

 شهيدا من أسـرى الـضفة       112 ن هناك إوحسب توزيع الشهداء ف    .الجنود والحراس وهم داخل السجون    
ـ      14سرى قطاع غزة، و   أمن   شهيدا   62والغربية،    هنـاك   بينما،  48 شهيدا من أسرى القدس وأراضي ال

  .شهداء من األسرى من مناطق أخرى متفرقة 7
 نقال عن    أكد   رأفت حمدونة مدير مركز االسرى للدراسات     أن  : 1/3/2008 القدس الفلسطينية    وأوردت

عقاب استشهاد شـاهين    أجية في    بأن االسرى في السجون اتفقوا على خطوات احتجا        ،معتقلي سجن النقب  
وهي االضراب عن تناول ثالث وجبات متتالية اليوم، ورفع رسالة لمدير مصلحة السجون تحـذر مـن                 
سياسة االهمال الطبي وفتح تحقيق في ظروف استشهاد االسير، فيما اتفقت اللجنة الوطنية على اصـدار                

  .رتعميم تنعى فيه الشهيد، وفتح بيت عزاء على كل قالع االس
  

   شهيدا179 فلسطينيا في شباط يرفع شهداء العام إلى 88استشهاد : إحصائية .33
 فلسطينيا، معظمهم سقطوا في قطاع غزة، إثـر غـارات     88 استشهد في شباط المنصرم      :القدس المحتلة 

عدد في حين يرتفع     شهيدا،   179جوية، وعمليات توغل واغتياالت، ليصبح بذلك عدد الشهداء لهذا العام           
 فإن عـدد الـشهداء      ،قدس برس بوبحسب إحصائية خاصة     . شهيدا 5153 انتفاضة األقصى  إلى      ضحايا

 إلى ذلـك    . ثمانية فلسطينيين    شهيدا، فيما استشهد في الضفة الغربية      80الذين سقطوا في قطاع غزة بلغ       
لفلسطينيين  فلسطينيا في ست عمليات اغتيال، ليرتفع بذلك عدد ا         18اغتالت إسرائيل خالل هذا الشهر      فقد  

ن يمقـاوم  كما أن    . شهيدا سقطوا في عشر عمليات قتل متعمد       22الذين سقطوا اغتياال منذ بدء العالم إلى        
 طفال هم دون سن الثامنة      12 خالل تنفيذهم لعملية فدائية مزدوجة في مدينة ديمونة، كما استشهد            استشهدا

 وتجـدر   . طفـال  18 العام الجاري إلـى      عشرة من العمر، ليرتفع بذلك عدد الشهداء األطفال منذ مطلع         
 فلسطينيا، معظمهم سـقطوا  1084، شاليت منذ أسر المقاومة لجلعاد      االحتالل قتلت قوات  اإلشارة إلى أن    
  .في قطاع غزة

  1/3/2008 قدس برس
  

  يسرائيلاإل جرحى في مسيرة بلعين ضد الجدار 4 .34
ن األسبوعية، إال ان األهالي قدموا شـكال        رغم قمع جنود االحتالل لمسيرة بلعي      : أمين ابو وردة   -نابلس  

المشاركون وكان  . جديدا لمقاومة جدار الفصل العنصري عبر عرض سرك ومعزوفات بمشاركة أجانب          
 مع جنود االحتالل الذين استخدموا القنابل الصوتية والغازية ما أدى إلى إصـابة              وااشتبكقد  في المسيرة   

  .لرصاص المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنيناستخدم اكما العشرات بحاالت االختناق، 
  1/3/2008الخليج اإلماراتية 

  
  يكشف عن مساومة عرضها أحمد بحر لتوزيع الصحيفة في غزةصحيفة األيام مسؤول في  .35

، أن أحمد بحر     الفلسطينية كشف عبد الناصر النجار، مدير تحرير جريدة األيام       :  يوسف الشايب  - رام اهللا 
المجلس التشريعي باإلنابة، ساوم القائمين على الجريدة في غزة، بإعادة نشر وتوزيع الصحيفة في              رئيس  
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قائمة فـي   سلطة ال الباالستئناف على قرار المحكمة، ما يعني اعترافا ب       ها  القطاع، مقابل قيام رئيس تحرير    
  .غزة

  1/3/2008الغد األردنية 
 

  مليار درهم في اإلمارات   200رجال أعمال من أصول فلسطينية يلعبون بـ  .36
 يلعب مجموعة من رجال األعمال ينحدرون من أصول فلسطينية دورا الفتـا فـي مختلـف قطاعـات             
االقتصاد اإلماراتي، خصوصا العقار وسوق المال عبر شركات ومؤسسات أصبح بعـضها علـى مـر                

لنشطة تلـك فلـسطينيون بـدأ       ويمتلك مقار االستثمار واألعمال ا     .السنين األكبر بين نظيراتها في الدولة     
معظمهم رحلة جمع الماليين بالدرهم األول، وما فتئوا أن أصبحوا من أبرز وجـوه المـال واألعمـال                  

تقدر المصادر حجم استثماراتهم وثرواتهم رغم صعوبة إحصائها بـشكل          حيث  المليارديرية في المنطقة،    
  . مليار درهم200دقيق بنحو 

  29/2/2008الراية القطرية 
  

  األسهم الفلسطينية تواجه التحديات بمزيد من الصعود : بيت االستثمار العالميرير لتق .37
 إنه رغم تصاعد التـوتر الـسياسي فـي          "غلوبل"قال تقرير صادر عن بيت االستثمار العالمي        : الدوحة

، فإن سوق فلسطين لألوراق المالية أظهـرت مقاومـة بـارزة            2007األراضي الفلسطينية خالل العام     
عة بوصول تقييمات الشركات إلى مستويات مغرية للشراء وآمال بإمكانية تـسارع مـسار عمليـة                مدفو

وقد استمر مؤشر القدس في تحقيق خسائر متتالية خالل األشهر الثمانية األولى مـن               .إسرائيلالسالم مع   
ن بتسييل جزء    نقطة إثر قيام العديد من المستثمري      408.10العام الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته عند        

إال أن المؤشر قـد تمكـن مـن          .من محافظهم االستثمارية وسط مخاوف من اتجاهات السوق المستقبلية        
 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته     527.26تعويض بعض خسائره لينهي تداوالت العام الماضي عند مستوى          

وبالنسبة لمؤشرات نشاط الـسوق، فقـد       . 2006  في العام  46.4% مقارنة بخسائر بلغت نسبتها      %12.8
 مليون سـهم، بارتفـاع      299.4شهد العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد األسهم المتداولة ليصل إلى            

هذا في حين انخفـضت قيمـة        . مليون سهم  222.7 والبالغ   2006 عن مستواه في العام      34.5%نسبته  
 مليون دينار أردني    756.4ليون دينار أردني مقارنة بـ       م 576.4 لتبلغ   23.8%األسهم المتداولة بنسبة    

  .2006خالل العام 
 1/3/2008العرب القطرية 

  
 سرائيلالقوة العسكرية واالحتالل والجدران لن تحقق األمن إل: عبد اهللا الثاني .38

 ،في خطاب ألقاه في والية نيوجيرسي امسالعاهل األردني،  أكد:  بترا- إيناس صويص -نيوجيرسي 
 العسكرية واحتاللها لألراضي الفلسطينية لن تحقق لها األمن، مثلما لن تؤمن لها الجدران إسرائيلقوة أن 

 سيتحقق عندما تعمل مع جيرانها لتحقيق سرائيلالعازلة أيضا األمن والسالم، مبينا أن األمن الحقيقي إل
ول واالعتراف بها في محيطها  لم تجلب القبإسرائيلوقال، ان ستين عاما من قيام . األهداف المشتركة

وأن الفرصة الوحيدة لها للحصول على االعتراف والقبول من ثلث دول العالم هو قبول المبادرة العربية 
  . للسالم وإنهاء االحتالل

وحذر من أن إضاعة الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق السالم ستعرض السالم لنكسة ربما تمتد عقوداً، مما 
وأضاف، أن االنقسام لن يقف عند حد بل . يضعف قوى االعتدال والتغيير اإليجابيسيقوي المتطرفين و

وعبر عن خشيته من أن إضاعة فرصة . ربما يتعمق إلى مرحلة أكبر تصل نتائجها إلى العالم جميعا
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السالم وإعادة الحقوق الفلسطينية إلى أصحابها ستجعل قرار تحديد األجندات السياسية واالجتماعية في 
علينا أن نعمل اآلن ألن الوقت ينفد، كما أن : "وقال. منطقة في يد األيديولوجيات الراديكالية المتطرفةال

الحصار المستمر للفلسطينيين في غزة يخلق كل يوم تطرفاً أكبر بين الفلسطينيين، ويمهد لدخول العبين 
أن هناك في .. ي على يقينإنن: "وأوضح". آخرين إلى المنطقة للتصرف نيابة عن الشعب الفلسطيني

وهناك سياسيون ال يريدون تحقيق السالم مع ..  من يعارض أي تحرك نحو حل النزاعإسرائيل
 ال يمكن أن يعتمد إلى إسرائيلفأمن .. وأنا أخالفهم الرأي.. الفلسطينيين، كما أنهم يرفضون حل الدولتين

  ". ما ال نهاية على االحتالل والجدران والقوة العسكرية
 1/3/2008الدستور 

  
  ي على غزةسرائيلالسنيورة يستنكر العدوان اإل .39

 ظهر أمس خالل استقباله في السرايا الكبيـرة سـفراء           ،السنيورة كلمة الوزراء اللبناني فؤاد    ألقى رئيس   
نحن نتابع بكثير مـن األلـم واالسـتنكار         " :كلمةالوجاء في   ،  وممثلي الدول العربية المعتمدين في لبنان     

بحق أهلنا في قطاع غزة بحجة مكافحة صواريخ حركة         " إسرائيل" وقائع المجازر التي ترتكبها      والغضب
إزاء هذا اإلجرام المتمادي والذي يمكن أن يتطور، حسبما يلمح قادة العدو، يهمنـي أن أعلـن                 . حماس

نـان والـدول    باسمي وباسم الحكومة اللبنانية اشد االستنكار والشجب والتنديد واني أدعو إخواني فـي لب             
العربية إلى اليقظة إلى أن قضية فلسطين كانت وما تزال هي األساس وبالتالي يجب التنبـه للمحـاوالت                  
الجارية لتحويل األنظار عما يجري على ارض فلسطين من مجازر ويجب الوقوف صـفاً واحـداً فـي                  

ا، كمـا أدعـو األسـرة       على جرائمه " إسرائيل"مواجهتها والعمل على وقف العدوان والمطالبة بمحاسبة        
  .الدولية إلى تحمل كامل مسؤولياتها السياسية واإلنسانية بحسب القانون الدولي

  1/3/2008السفير 
 

  ية في غزةسرائيلإرسال البوارج األميركية هدفه تغطية المجازر اإل: بري .40
يـو اس   "للمدمرة  أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في مقابلة مطولة، أن إرسال اإلدارة األميركية              

ووصـولها لـيس عـرض      . ية في غزة  سرائيلإلى قبالة شواطئ لبنان هدفه تغطية المجازر اإل       " اس كول 
، وأن عدم الحل في لبنان هدفه تغطية ما يجري في           "إسرائيل"عضالت بل عملية تهديد حقيقية ولمؤازرة       

  . رج األميركية قادمة في هذا اإلطاري يتحين الفرص لالنتقام من لبنان لهزيمته والبواسرائيلواإل. فلسطين
  1/3/2008السفير 

  
  ية في غزة ومسيرات غضب في المخيمات  سرائيلقباني يستنكر المجازر اإل .41

تسطر مستقبلها ومصيرها   " إسرائيل"أن  "رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني،          
كبها منذ قيامها وحتى اليوم، وخاصة في غزة بتدمير البيوت          بالمجازر والجرائم الوحشية اليومية التي ترت     

الوحدة بين أبنائه   "ودعا مفتي الجمهورية الشعب الفلسطيني إلى       ". فوق رؤوس األطفال والنساء والرجال    
ي الذي يحتل أرضه ومقاومته ألنه الواجب الذي تمليه عليـه عقيدتـه             سرائيلوالصمود في وجه العدو اإل    

إللزامهـا بوقـف    " إسـرائيل "الضغط على   "وطالب المجتمع الدولي    ". لعربية واإلسالمية وانتماؤه ألمته ا  
بيانـاً اسـتنكر فيـه     " حزب االتحاد "وفي اإلطار نفسه أصدر     ". عدوانها وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية    

  ". العدوان المستمر على قطاع غزة
  1/3/2008السفير 

  
  ئة في غزةمصر تدعو إلى إفساح المجال لجهود التهد .42
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 إلى إسرائيلدعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط : فتحي صباح,  أسعد تلحمي-غزة , الناصرة
، في "خطورة االندفاع العسكري"، وحذرها من "الوقف الفوري لتصعيدها العسكري الخطير في غزة"

ة برية واسعة في القطاع، ي إيهود باراك إلى اقتراب شن عمليسرائيلإشارة إلى تلميح وزير الدفاع اإل
". تتزامن مع جهود واتصاالت مصرية تهدف إلى التوصل إلى فترة من التهدئة"الفتاً إلى أن خطوة كهذه 

 ساعة حتى يتسنى 24من المالئم أن يلتزم الطرفان فوراً بالتوقف عن التصعيد العسكري لمدة "وشدد أن 
  ".هم أوسع، أن تأخذ مجراها تفاإطارللجهود الساعية إلى التهدئة الكاملة في 

  1/3/2008الحياة 
  

  عقب رفض أولمرت مبادرة مصرية للتهدئةسرائيلسليمان يلغي زيارة مخططة إل .43
 كان سرائيلألغى وزير شؤون المخابرات المصرية، عمر سليمان، زيارة إل : نظير مجلي-تل أبيب 

صل في قطاع غزة، الذي اعتبرته القاهرة مخططا لها ان تتم يوم الثالثاء المقبل، على أثر التدهور الحا
وذكرت مصادر سياسية مطلعة في القدس المحتلة، . ردا سلبيا من تل أبيب على مبادرة مصرية للتهدئة

 وحركة حماس، إسرائيل النار بين إطالقأمس، ان سليمان كان ينوي حمل خطة مصرية تقضي بوقف 
 فتح معبر رفح إعادةطاع، يتم بموجبها االتفاق على وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة في الق

ووضع قوات أميركية وأوروبية إلدارته، بتنسيق مع مصر وحماس، واستئناف المفاوضات حول صفقة 
، شليتي األسير، جلعاد سرائيل سراح الجندي اإلإطالق، يتم بموجبها إسرائيلتبادل أسرى بين حماس و

وحسب تلك المصادر، أطلعت مصر . فلسطيني وعربي سراح حوالي ألف أسير إطالقمقابل 
يين على الخطوط العريضة لهذه الخطة، خالل زيارة قام بها الجنرال عاموس جلعاد، المستشار سرائيلاإل

 . القاهرةإلىي، سرائيلالسياسي لوزير الدفاع اإل
  1/3/2008الشرق األوسط 

  
  لعدوان على قطاع غزة وقطر يدينون ا" المؤتمر اإلسالمي"و" التعاون الخليجي" .44

الرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج بشدة العدوان  دان عبد: وام
المستمر منذ يومين على قطاع غزة والذي راح ضحيته عشرات الشهداء بينهم عدد كبير " يسرائيلاإل"

المتكررة والمتواصلة على الفلسطينيين " يةسرائيلاإل" هذه االعتداءات إنوقال العطية، أمس، . من األطفال
وال يستثني مدنياً " يةسرائيلاإل"إنما تكشف الوجه الحقيقي لمنهج القوة الذي يتحكم في تصرفات الحكومة 

  . أو غير مدني شيخاً كان أم رضيعاً
ن وأعرب مصدر مسؤول في الخارجية القطرية ع. الدامية في غزة" يةسرائيلاإل"ونددت قطر بالجرائم 

ضد أبناء الشعب الفلسطيني " يةسرائيلاإل"إدانتها واستنكارها لالعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات "
  ".وقيامها بعمليات القتل والترويع للمدنيين من النساء واألطفال

، "يسرائيلاإل"وفي جدة، دان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو العدوان 
وأعرب في بيان له، عن اشمئزازه لجرائم القتل المتعمدة ضد المدنيين الفلسطينيين خصوصاً األطفال 

ية من مجازر يمثل سرائيلاإل"في غزة، مؤكداً أن ما تقوم به الحكومة " إسرائيل"والنساء التي ترتكبها 
  .خرقاً فاضحاً ومخالفة صريحة للقوانين واألعراف الدولية واتفاقيات جنيف

  1/3/2008لخليج اإلماراتية ا
  

  " إسرائيل"ارتفاع فاتورة الواردات من : مصر .45
 مليون 151لتسجيل " الكويز" في إطار بروتوكول إسرائيلارتفعت قيمة الواردات من : صالح السعدني

 في إسرائيلبررت وزارة التجارة االرتفاع في الواردات من . 2007 النصف األول من عام حتىدوالر 
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بموجب الكويز باستيراد " المصرية"إلى قيام الشركات المصدرة " عدد ديسمبر"صف السنوي تقريرها ن
ية تخفيضا للتكاليف، وبما يكفل لها الوفاء بنسبة المدخالت سرائيل اإلاإلنتاجكميات ضخمة من مستلزمات 

 اإلعفاءاتمن ية لإلنتاج المصري الذي يتم تصديره للسوق األمريكي، حتى يمكنها االستفادة سرائيلاإل
وكان التقرير قد أكد أن األقمشة النسيجية المستوردة جاءت على رأس قائمة مستلزمات . الجمركية
  .  مليون دوالر62.9 التي يتم استيرادها من تل أبيب، وبلغت قيمتها نحو اإلنتاج

  29/2/2008الوفد المصرية 
  

 سالم مع دمشقي للسرائيلالسفير السوري في واشنطن يلتقي رئيس اللوبي اإل .46
ية، أمس، أن المدير العام السابق لوزارة إسرائيلذكرت مصادر سياسية  :نظير مجلي - تل أبيب

ية، ألون لئيل، التقى في واشنطن مع عماد مصطفى السفير السوري في الواليات سرائيلالخارجية اإل
ربعاء الماضي، وبحثت وقالت هذه المصادر إن اللقاء جرى في مكان ما في واشنطن، يوم األ .المتحدة

ي الرافض في هذا سرائيلفيه إمكانيات دفع عجلة السالم مع سورية وتغيير الموقف األميركي واإل
 . الموضوع

  1/3/2008الشرق األوسط 
  

  وليس بيني وبينها عداء" إسرائيل"نعم لدي مكتب في : زعيم حركة تحرير السودان .47
حركة تحرير "قالت الحكومة السودانية إن فتح : ين أحمد آدم، زين العابدإسماعيل -الخرطوم، القاهرة 
دليل مادي  "إسرائيلفي إقليم دارفور بزعامة عبد الواحد محمد نور مكتبا لها في دولة " السودان المسلحة

يستهدف " يعتبره عمال أن، قبل "محسوس على أن قضية دارفور تحرك بأيد أجنبية ولوبي يهودي
وانه ليس .. أمر عادي"، فيما اعتبر عبد الواحد نور، الخطوة من جانبه بأنها "السودان في عقيدته ووحدته

واعترف نور صراحة، في تصريحات له نقلت ".  أو أية دولة أخرى في العالمإسرائيللدية أي عداء مع 
  .إسرائيلفي الخرطوم، بان لحركته مكتبا في 

  1/3/2008الشرق األوسط 
  

  باريس الدولي للكتاب تدعو لمقاطعة معرض " اإليسيسكو" .48
دعت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، ومقرها الرباط في :  نوال قطيش-الرباط 

المملكة المغربية، السلطات المعنية بدولها األعضاء كافة إلى مقاطعة معرض باريس الدولي للكتاب الذي 
وحثّت اإليسيسكو الدول . ن ضيف شرف هذا العام التي ستكوإسرائيل لقيام دولة 60سيحتفل بالذكرى 

األعضاء الخمسين على المبادرة التخاذ اإلجراء المناسب فوراً بعدم المشاركة في معرض باريس الدولي 
 آذار، نظراً للميزة التي أعطيت في هذا المعرض 19 إلى 14للكتاب الذي سينظم في الفترة من 

  .قمع والتجويع والحصار ضد الشعب الفلسطيني التي تمارس جرائم القتل والسرائيلإل
   1/3/2008الدستور 

  
  في باريس" إسرائيل"تكريم "تونس ولبنان يقاطعان معرض  .49

أعلن اتحاد الناشرين التونسيين، أمس، انه لن يشارك هذا العام في معرض باريس للكتاب : ب.ف.أ
واعتبرت فرنسا أن . الشعب الفلسطيني، على أنقاض "إسرائيل"احتجاجا على احتفاله بذكرى قيام دولة 

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية باسكال اندرياني، ". مؤسف جداً"قرار لبنان مقاطعة معرض الكتاب 
هذا النوع من التظاهرات "، الفتة إلى أن "إنه قرار مؤسف جداً"رداً على سؤال حول القرار اللبناني، 

  ". الثقافية ينبغي أن يكون منفتحاً



  

  

 
 

  

            19 ص                                   1005:         العدد                  1/3/2008 السبت :التاريخ

  1/3/2008الخليج اإلماراتية 
  
  

  " دولة يهودية" "إسرائيل"من الضروري أن تكون : باراك أوباما .50
أعاد باراك أوباما، المرشح لرئاسة الواليات المتحدة، التأكيد على التزامه          : ف ب، ا ش ا    أا ب، رويترز،    

لممكنـة لمـساعدة    ببذل كـل الجهـود ا     "،  "يديعوت أحرونوت "وتعهد في مقابلة مع صحيفة      . يسرائيلاإل
 تتمثل  اإلطار هناك ثالثة مبادئ تحكمه في هذا        أنوأوضح  ". إليهفي تحقيق السالم الذي تتوق      " إسرائيل"

 أمكن تحقيق ذلك، وضرورة أن تظل       إذا حل الدولتين    إلى، والتوصل   "إسرائيل"ضرورة ضمان أمن    "في  
  ". ياةدولة يهودية وأن تكون الدولة الفلسطينية قابلة للح" إسرائيل"

  1/3/2008السفير 
  

  ي باراكسرائيلمحكمة أوروبية تصدر أمر اعتقال ضد وزير األمن اإل .51
قالت مصادر فلسطينية مطلعة جداً أن عشرات أوامر االعتقال ضـد وزراء            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ن الـدول   يين، وقادة أمنيين رفيعي المستوى في جيش االحتالل، قد أصدرت مؤخراً في العديد م             إسرائيل

األوروبية، بعد اقتناع المحاكم بأن الحديث يجري عن مجرمي حرب، ارتكبوا أعماالً إجرامية تتنـاقض               
وأضـافت  . 1967مع القوانين والمواثيق الدولية، ضد أبناء الشعب العربي في األراضي المحتلة عـام              

يين سـرائيل الحرب اإل المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن عدم الكشف عن أسماء مجرمي              
يعود إلى استغالل عنصر المفاجأة، لكي يتم اعتقالهم في الدول األوروبية في حالة وصولهم إليها، كمـا                 
حدث مع الجنرال في االحتياط دورون الموغ، الذي رفض النزول من الطائرة في لندن، خشية اعتقالـه                 

ي سرائيلاالعتقال تشمل أيضاً وزير األمن اإل     ووفق المصادر ذاتها فان أوامر      . من قبل السلطات المحلية   
ايهود باراك، وعددا من الوزراء الحاليين والسابقين، باإلضافة إلى عشرات الجنراالت في الجيش وفـي               

  .االحتياط
  1/3/2008القدس العربي 

  
  وبوارج لسورية.. محرقة لغزة .52

  عبد الباري عطوان
ي لن تقتصر فقط علي اطفال قطاع غزة، بـل          سرائيل اإل يبدو ان المحرقة التي هدد بها نائب وزير الدفاع        

 المنطقة العربية بأسرها، فليس من قبيـل الـصدفة ان تتـزامن الحـشودات العـسكرية                 إلىربما تمتد   
كول الـى الـشواطئ     . اس. اس. ية البرية علي حدود القطاع مع وصول المدمرة االمريكية يو         سرائيلاإل

ن الحربية االمريكية المجهزة بالطـائرات العموديـة وآالف جنـود        اللبنانية وبصحبتها مجموعة من السف    
  .المارينز

، بالتعاون مع انظمة االعتدال العربية، بهدف تركيع        إسرائيلانها حرب االبادة التي خططت لها امريكا و       
 منازع، ويستمر تـدفق     أي دون   إقليمية زعيمة   إسرائيل االبد، بعدها يتم تتويج      ىالعرب مرة واحدة، وال   

  .النفط تحت السيطرة االمريكية، وباألسعار التي تحددها االدارة في واشنطن
. ، اهال بالحرب  ىاهال بالفوض :  عندما صرخ متحديا قبل شهر     ىلم يكن السيد وليد جنبالط ينطق عن هو       

 الرياض، وال بد انه سمع ما يرضيه ويشفي غليلـه،           ىفالرجل كان لتوه عائدا من واشنطن، ومعرجا عل       
  . األرض في االسابيع القليلة المقبلةى نبوءته تترجم عمليا في البحر، وربما نراها واقعا علفها هي

القيادة العسكرية االمريكية تقول انها ارسلت هذه المدمرة واخواتها بهدف دعم استقرار لبنان، وال نعرف               
هيـد لهـا، او   كيف يتم ذلك من خالل تدخل عسكري سافر، فالبوارج ترسل الى منـاطق الحـرب، للتم        
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المشاركة فيها، وال نعتقد ان البوارج االمريكية هذه المزودة بصواريخ مضادة للصواريخ، جـاءت الـى                
  .لبنان من اجل السياحة واالستمتاع بشمسه الدافئة

ية االخيرة علي لبنان جاءت بتعليمات امريكية، والحرب المقبلة ستكون كـذلك ايـضا،              سرائيلالحرب اإل 
ي، الن  سـرائيل  الوحيد لعدم ادانة تقرير فينوغراد اليهود اولمرت رئـيس الـوزراء اإل            وهذا هو التفسير  

القرار لم يكن قراره اساسا، وهذا هو التبرير الوحيد لنفض الغبار عن ايهود بـاراك واعادتـه وزيـرا                   
  .للدفاع

ن يتأتي ذلك اال مـن      رأسا المقاومتين، اللبنانية والفلسطينية، هما المطلوبان امريكيا وعربيا، وال يمكن ا          
 الحرب فعال علي حركات المقاومة في قطاع غزة تحت ذريعة وقـف             إسرائيلخالل الحرب، وقد بدأت     

اطالق الصواريخ، وشاهدنا االطفال يستشهدون في محرقة نازية اكثر شراسة، بينما يلتزم العالم بأسره،              
  .بمن في ذلك حكام العرب الصمت المطبق

 عباس متواطيء ايضا مع هذا المخطط، ليس النه لم ينأ بنفسه عنـه، وانمـا                الرئيس الفلسطيني محمود  
عندما اكد ان تنظيم القاعدة موجود في قطاع غزة بتسهيل من حركة حماس ودعم منها، معطيا الـضوء                  

ية لقصف االبرياء واالطفال تحت غطاء محاربة االرهاب واجتثاث جذوره،          سرائيلاالخضر للطائرات اإل  
  . كلمة السر التي تحشد العالم خلف اي جهة تحارب االرهابفالقاعدة هي

الصواريخ الفلسطينية هي فرقعات مثلما يقول رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، وعبثية مثلما يراها              
رئيسه عباس، ولكن لم يقل االثنان، واي من حوارييهما في رام اهللا، عن البديل لهذه الصواريخ، خاصـة   

 لم تحقق اي تقدم، وان استئناف االستيطان        إسرائيل اكثر من مناسبة ان مفاوضاتهم مع        انهم اعترفوا في  
نسف مؤتمر انابوليس للسالم، فإذا كان الحال كذلك الىس من حقنا ان نطالبهم باالستقالة واالنسحاب من                

  الحياة السياسية وحل السلطة التي يتدثرون بشرعيتها بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني؟
طة الرئيس عباس افلست، وباتت مهمتها محصورة في تسول المال لدفع الرواتب لألنصار، وتبريـر               سل

ية، وفي العرفين التجاري والسياسي، انه اذا افلست شركة او حكومة فان حلها هـو               سرائيلاالعتداءات اإل 
  .فهمهالنتيجة المنطقية، ولكن يبدو ان منطق الرئيس عباس يفوق إدراكنا، بحيث ال نستطيع 

 تريد سلطة فلسطينية علي غرار قوات انطوان لحد في جنوب لبنـان، مهمتهـا تـوفير األمـن                 إسرائيل
يين، ووقف العمليات الفدائية، وحتي هذه اللحظة لم تجد في هذه السلطة الرغبة او القدرة علـي                 سرائيللإل

قات سالم، وهـذا مـا يفـسر        تحقيق هذا الهدف، ولهذا لن تقدم لها اي تنازالت، ولن تعقد معها اي اتفا             
  .استئناف االستيطان، وتوسيع المستوطنات، وعدم تحقيق اي تقدم حقيقي في المفاوضات

ية لتقـويض سـلطة     سرائيلي االخير في نابلس هو المحطة االولي في الخطة األمنية اإل          سرائيلالتوغل اإل 
في مخيم بالطـة علـي ايـدي        الرئيس عباس، واستشهاد اثنين من كتائب شهداء االقصي قتال بدم بارد            

  . لهذه السلطة، والي اتفاقات معهاإسرائيلالمستعربين، هو دليل اضافي علي عدم احترام 
حرب تصفية المقاومة، بدأت في قطاع غزة، وحرب اخري متوقعة في لبنان لتصفية المقاومة االقـوي،                

م تعد تملك الوقـت الكـافي،       ادارة بوش ل  . اي حزب اهللا، والهدف هو جر ايران وسورية الى المواجهة         
وعنصر الزمن ليس في صالحها في التعامل مع البرنامج النووي االيراني، والمدمرة االمريكيـة كـول                

  .إسرائيلجاءت للتصدي الي صواريخ سورية او ايرانية يمكن ان توجه الى 
بينمـا سـتكون    امريكا ستخوض هذه الحرب، اذا ما قررت اشعالها بالطائرات والمدمرات والصواريخ،            

المنطقة العربية هي مسرحها الحقيقي، فإشعال الحرب الداخلية في لبنان لتفجير المواجهـة االكبـر مـع      
سورية وايران، سيدفع اللبنانيون البسطاء ثمنها، ولن تكون دول الخليج في منأي عن انتقامـات ايرانيـة                 

  . رأس الحربة فيها ربما تكون الخاسر االكبرإسرائيل. مكلفة جدا
، سرائيل واحتالل سيناء والضفة والقطاع والجوالن لم يوفرا األمن إل         1967اذالل العرب في حرب عام      

 اتي بمقاومة اخري اسالمية ال تقل بأسا وقوة،         1982وابعاد المقاومة الفلسطينية من لبنان بعد غزو عام         
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وآخر التقارير  . الهيمنة عليها واحتالل العراق وافغانستان لم يحقق لواشنطن طموحاتها في حكم المنطقة و          
  .الغربية يقول ان حكومة كرزاي تسيطر جزئيا علي ثلث افغانستان، وان طالبان تستعد الجتياح كابول

 لقطاع غزة لن يوقف المقاومة وال صواريخها، وحتي اذا توقفت فلفترة مؤقتة، والتهديـد               إسرائيلاجتياح  
ي علـي لبنـان   إسرائيلدر نفسه، وربما يكون اي عدوان       بمحرقة في قطاع غزة قد يرتد علي مطلقيه بالق        

 نفسها، الن السيد حسن نصر اهللا عندما يهدد باستخدام اسلحة جديدة تدمرها فإنه يعنـي                سرائيلمحرقة إل 
  .ما يقول

مشكلتنا كعرب محصورة في كرزاياتنا الذين فقدوا البوصلة، وباتوا يرتعدون امـام الـرئيس بـوش او                 
اما الشعوب التي تقاوم في غزة ولبنان والعراق وافغانستان، حتي لـو            . دوليزا رايس وزيرة خارجيته كون  

  .كان ثمن المقاومة باهظا، فهي التي تعيد كتابة التاريخ بطريقة مشرفة
امريكا تستطيع ان تحسم الحرب لصالحها في االيام او االسابيع او االشهر االولي بما تملكه من ترسـانة                  

 The Morning(السؤال هو عما سيحدث بعد ذلك، او ما يسمي فـي الغـرب   عسكرية جبارة، ولكن 
After (        فقد افلستها تماما حرباها في افغانستان والعراق)واالقتـصاد   ) مليـار دوالر حتـي اآلن      800 ،

الغربي كله في حال ركود، واسعار النفط تجاوزت المئة دوالر للبرميل، ولوال شراء السعودية والـصين                
  .مريكية النهارت امريكا كلياللسندات اال

ية الجديدة هم شهداء االمة، وهم النقطة الوحيـدة         سرائيلاطفال غزة الذين يذبحون الىوم في المحرقة اإل       
، وسيأتي من يثأر لهم حتما، ان لـم         ىاألكثر اضاءة في حاضرها، ومن المؤكد ان دماءهم لن تذهب سد          

  .يكن الىوم، ففي الغد، أو بعد الغد
  1/3/2008بي القدس العر

  
  ي لضرب حماس في غزةسرائيلالسيناريو اإل .53

 عدنان أبو عامر
ي السابعة صباحا، يتحدث مقدم النشرة عن تساقط صواريخ القسام          سرائيلتقطع نشرة أخبار التلفزيون اإل    "

على مدينتي عسقالن وسيدروت، والمستوطنات المجاورة للقطاع، وينتقل للمراسل في المنطقة الجنوبية،            
 يتحدث عن حركة غير عادية للطائرات المروحية، وتحرك لقوات الجيش في المنطقـة المحاذيـة                الذي

لقطاع غزة، والمستشفيات في حالة تأهب قصوى الحتمال استقبال عشرات المصابين، على الفور يـدعو        
 رئيس الوزراء الجتماع طارئ للمجلس األمني المصغر في التاسعة صباحا، لمناقشة تـدهور الموقـف،              

، والـرئيس   سـرائيل برنامجها الدبلوماسي وتتوجه إل   " كوندليزا رايس "تقطع وزيرة الخارجية األمريكية     
طرحه عدد من الخبـراء     " مرعب"هذا ملخص لسيناريو    ". المصري يرسل مبعوثا خاصا له إلى تل أبيب       

ية، المرئيـة   يلسـرائ يين، وإلى جانبه زخرت مؤخرا وسائل اإلعـالم اإل        سرائيلاألمنيين والعسكريين اإل  
والمكتوبة، بسيناريوهات تقترب مما ورد آنفا، كان آخرها أن قرارا قد اتخذ باجتياح قطاع غـزة مطلـع         

  .م، بعد أن تتحسن الظروف الجوية في المنطقة2008مارس / آذار
 نموذج ميداني على طاولة البحث

مصغر، والجهات األمنية، كرئيس     اليوم، ال سيما وزراء المجلس الوزاري ال       إسرائيلالوجهة السائدة في    
جهاز الشاباك، ورئيس هيئة األركان، ورئيس مجلس األمن القومي، كلهم يقولون بصوت واحد تقريبا مع               

ال مفر من عملية عسكرية كبيرة في غزة، علما بأن احتماال بإصـابة صـاروخ لحافلـة                 : بعض التباين 
سيؤدي لضغط سياسي عسكري على الحكومـة       يين،  إسرائيلمدرسة أو دار حضانة سيتسبب بسقوط قتلى        

للرد بالوسائل العسكرية على نحو يتجاوز الردود المألوفة، وبناء عليه، سيكون القرار مدفوعاً بالرغبـة               
في التجاوب مع الرأي العام، أكثر من ذلك، ففي حال طرأ تحسن على التكنولوجيـا الـصاروخية لـدى             

ي إسرائيل ألف   250زويدها برؤوس حربية أكثر فاعلية، ليصبح       الفلسطينيين ليتخطى مدينة عسقالن مع ت     
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على األرجح،  . ي أكثر عنفًا  إسرائيلالمباشرة، وسيكون ذلك حافزاً لرد عسكري       " حماس"معرضين لنيران   
سيشارك في مثل هذه العملية القوات المدرعة، مع توجيه ضربات جوية، فيما تتولّى القوات البرية مهمة                

لشوارع في أجزاء معينة من غزة، وترتكز على اختراقها من عدة نقاط، على غرار ما حصل                القتال في ا  
في مخيم جنين أثناء عملية السور الواقي قبل عدة سنوات، لكن كميات األسلحة الموجودة في غزة اليـوم               

لطائرات باتت أكبر بكثير منها في الماضي، وربما كان بحوزة حماس والقوى األخرى صواريخ مضادة ل              
وتبقى األهداف األساسية، المعلنة    . وللدبابات، وهي أسلحة تتميز بفاعلية كبيرة في مواجهة القوى الغازية         

 :منها والسرية، لهذه العملية الكبرى تتمثل بـ
 .ية تحيط قطاع غزة بالكاملإسرائيل إيجاد أحزمة أمنية -1
 -3. التي يتم فيها صنع صواريخ القـسام       جمع األسلحة والعثور على مخازن المتفجرات، والورش         -2

 .استهداف القادة السياسيين والعسكريين لحماس والجهاد والفصائل األخرى
وبرغم التـرجيح المعلـن علـى       .  إسقاط حكم حماس في غزة، وتهيئة األجواء لعودة محمود عباس          -4

الية، لكنها ربما تنساق لدخولها     األقل، بأن تتجنب القوات دخول مخيمات الالجئين ذات الكثافة السكانية الع          
 لتدميره موجـود    إسرائيلبسبب ضيق الرقعة الجغرافية لغزة، وبسبب االعتقاد بأن معظم ما تبحث عنه             

داخل هذه المخيمات، وإذا كانت العملية ستتضمن استهداف القادة، فعلى األرجح أن يعمد هـؤالء إلـى                 
-لكن الخالف هنا    . ش لتحديد مكان جلعاد شاليط وإنقاذه     ، وهذا أمر بديهي، كما قد يسعى الجي       "االختفاء"

 إما عملية عسكرية كبيرة مـن أجـل احـتالل     -1:  حول خيارين خطيرين   -برغم اإلجماع على العملية   
 كم مـن الـشمال،      5 وإما احتالل جزئي،     -2. القطاع كله، مما سيحتاج لتقييمات دائمة للوضع الميداني       

حاليا يجري جدال حاد وساخن جـدا       . في رفح، لفصلها عن مصر    وأخرى على طول ممر صالح الدين       
ي، ففي حين يرغب الجيش بعملية عسكرية كبيرة، لكنه يطلب مزيدا           سرائيلفي مستويات صنع القرار اإل    

فيما إذا كـان الجـيش      : من الوقت الستدعاء االحتياط، فإن هناك جداال أكثر أهمية حول نهاية المعركة           
 ويتمركز في مناطق محاذية لفترات طويلة، أو االنتظار حتى تـصل قـوات              سيخرج بعد فترة قصيرة،   

دولية بالتنسيق مع اإلدارة األمريكية، والنية هنا أن يرسل مجلس األمن قوات دولية لقطاع غزة، لتحـل                 
  .ية حتى تتمكن قوة تابعة لرام اهللا من السيطرة على القطاعسرائيلمحل القوات اإل

 منإجبار حماس على دفع الث
كما ذكر أحد وزرائه أن حماس كحركـة شـعبية ال يمكـن             " إيهود أولمرت "اإلشكال الكبير الذي يواجه     

القضاء عليها، وحتى لو كان رئيس الوزراء يرى أن الهدف الرئيس لهذه العملية هو تحقيق وقف النـار                  
ذرا لدرجة كبيـرة،    لفترة طويلة، وتقوية أبو مازن، وإضعاف حماس، فقد بدا بعد حرب لبنان األخيرة ح             

وال يريد وضع أهداف كبيرة قد يعجز الجيش عن تحقيقها، لكن مثله كباقي وزرائه يـؤمن أن ضـربة                   
عسكرية قوية ضد حماس وجلب قوات دولية سيجلب أجواء جديدة على المنطقة، وهـذا أقـصى شـيء              

لى الحفاظ على وقـف     تدفع حماس ثمن قاسيا سيجبرها ع     "يتطلع إليه، فيما أدنى هدف واقعي يتمثل بأن         
في نهاية المطاف، ترى معظم األوساط العسكرية واإلعالمية أن المجلس األمني المصغر            "! إطالق النار 

عملية عسكرية تـؤدي    : سيوافق حتما على القيام بالعملية العسكرية بحيث يأتي القرار على النحو التالي           
جاد قوة ردع عن طريق ضـربة فاعلـة ضـد           لتدمير القدرة اإلنتاجية على إطالق صواريخ القسام، وإي       

ـ         قادة حماس، دون التمييز    " قطع رؤوس "حماس وباقي الفصائل األخرى، وتعطى األوامر للجيش للقيام ب
بين القيادتين السياسية العسكرية وتدمير المقرات والبنى التحتية، ومن الممكن الطلب من السكان مغادرة              

  .مناطق سكناهم حتى ال يتعرضوا للقصف
 سيناريو المقاومة االفتراضي

يين من الجنود في اليوم األول من االجتياح العسكري،         سرائيلبالرغم مما قيل عن وقوع عشرات القتلى اإل       
يقرر خبراء عسكريون بأنه من الصعب جدا إجراء تقدير دقيق لعدد اإلصـابات، علمـا بـأن حمـاس                   
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ذ عدة شهور تحسباً لمثل هذا السيناريو، ويمكـن         وشريكاتها في مسيرة المقاومة، عاكفة على التخطيط من       
التقـارير  . يإسـرائيل للمرء أن يتوقع بأن تكون أكثر استعداداً من أي وقت مـضى لمواجهـة هجـوم                 

على امتداد كافة خطوط    " حفرات"ية وشهود العيان الفلسطينيون يتحدثون عن وجود        سرائيلاالستخبارية اإل 
راض بأن هذه األنفاق ملئت بالمتفجرات التي يمكن أن تلحـق دمـاراً             سير الهجوم المحتملة، ويمكن االفت    

كبيراً، وتدمر الدبابات والمركبات المدرعة، على غرار ما حصل في غزة فـي الماضـي عنـدما زرع               
الفلسطينيون متفجرات على جوانب الطرق، وفي حال طال القتال مخيمات الالجئين، فإن كثافة الـسكان               

يقة والعدد الكبير من مناصري حماس فيها سيعني أن القتال سيكون ضـاريا، وهنـا   فيها وشوارعها الض  
  !في مقتل" الذي ال يقهر"ستكون إصابة الجيش 

 فلسطينيا.. نتائج السيناريو
يين الفارين من القصف إلى داخل الحدود في معسكرات تحـت           سرائيلمقابل تجهيز المناطق الستقبال اإل    

إنه من أجل منع وقوع كارثة إنسانية من الممكن إيجاد تنسيق إلدخال المواد             ي، ف سرائيلسيطرة الجيش اإل  
الغذائية للفلسطينيين، وحين تبدأ العملية، سيعطى سكان بيت حانون ورفح تعليمات الجيش لترك مساكنهم،              

م آالف الفلسطينيين سيفرون إما لساحل البحر أو للحدود المصرية، خاصة أن سالح الجو قد يشن في اليو                
 غارة على عشرات األهداف، عشرات الطائرات تعمل في الجو من كافة األنـواع هجوميـة                100األول  

إلـى جانـب    . ومروحيات وطائرات بدون طيار، وقوات برية تشتبك مع مقاتلين متحصنين في مخـابئ            
ن خالـد   الميدان المشتعل، سينطلق قادة حماس يدعون العالم للتدخل ومواجهة الهجمة على الغزيين، ويعل            

مشعل أن غزة ستتحول مثل بغداد، وسيدفع العدو ثمنا قاسيا على فعلته، فيما تجري معارك غزة من بيت                  
في المالجئ واألنفاق، وبعد أن تنقضي عدة أيام على االجتياح، تنطلق           " أعدائه"لبيت، والجيش يبحث عن     

 عليها، تقنع الحكومة بـضرورة      قذائف القسام وعمليات المقاومة ضد الجيش من المناطق التي ال يسيطر          
توسيع السيطرة، حيث يستعد الجيش الحتالل كامل القطاع، ويتحدث رئيـسي الـشاباك واالسـتخبارات               

-العسكرية أمام الحكومة أن حماس فهمت الضربة العسكرية وبذلك تحقق الهدف، والتهديـد الحقيقـي                
من جهته يعبر عـن موقـف       " باراك "وزير الدفاع .  هو فقدان السيطرة على كامل قطاع غزة       -بنظرهم

األجهزة األمنية من أنه ال مفر من القيام بالجزء الثاني من العملية بـاحتالل كامـل القطـاع، وجلـب                    
تعزيزات إضافية من قوات االحتياط التي تم استدعاؤها، لتحول مهمة الجيش من عمليـة جزئيـة إلـى                  

  !داحتالل كامل، ويسفر ذلك عن مقتل وإصابة مئات الجنو
 أسئلة ملغومة بدون إجابة

، المحاضر في الجامعة العبرية، أكد أن اجتياح غزة عسكريا ليس حال سحريا،             "آفي سمحون "البروفيسور  
، الكاتـب  "يـسرائيل هرئيـل  "، فيما إسرائيللكن تأجيل ذلك االجتياح سيسبب ازدياد الوضع خطرا على  

 يوجد ثمن ما القتالع حماس اآلن، من القتلى والجرحى          اليميني الذي يعتبر منظرا للمستوطنين، يعلن أنه      
وبالتالي فإنه أيا كـان     ! خاصة، لكن الثمن سيكون أكبر بأضعاف مضاعفة إذا تُركت حماس تُمكّن لنفسها           

الذي قد تضطر تل أبيب لدفعه في أزقة غزة أمام مقاتلي حمـاس،             " الردعي"الثمن السياسي والعسكري و   
رة باهظة ومكلفة، فإن هناك أسئلة يبدو سائلها خاصة أولئـك الجنـود الـذين               الذين سيدفعون حتما فاتو   

يتأهبون لهذا السيناريو، كمن يسيرون في حقل ألغام يبدأ وال ينتهي، ومن هذه األسئلة التي يعجز قـادتهم               
  :وساستهم عن اإلجابة عنها حتى كتابة هذه السطور

 من الممكن واليسير إسقاط حكـم حمـاس بعمليـة            ما هو الهدف اإلستراتيجي من هذه العملية؟ وهل        -
عسكرية؟ وإذا كان الهدف ال يصل إلى حد إسقاطها، فما الذي يمكن تحقيقه إذن؟ وهل تتضمن العمليـة                  

 إعادة احتالل قطاع غزة؟ وإلى متى سيستمر هذا االحتالل؟ وما هي الغاية منه؟
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لى مخازن المتفجرات والـصواريخ؟ والعثـور        هل الهدف من هذه العملية جمع األسلحة واالستيالء ع         -
على المنشآت التي تصنّعها؟ وهل هو قتل القادة السياسيين والعسكريين لحمـاس والجهـاد والفـصائل                

 األخرى؟
 على امتداد الحدود مع غزة؟ وكم تبلغ المساحة         إسرائيل أم أن الهدف إيجاد منطقة أمنية تسيطر عليها          -

سيبلغ حجم التدمير الذي سيطول األمالك الخاصة للسماح بإنشاء حزام أمنـي          الالزمة لهذه المنطقة؟ وكم     
هل من الممكن وضع حد نهائي إلطالق صواريخ القـسام؟ ومـا            :  السؤال األكثر إحراجا   -يحيط بغزة؟   

 كـم سـيبلغ عـدد       -الذي سيفعله الجيش في حال استُؤنفت عمليات إطالق الصواريخ فور انـسحابه؟             
 ضيراً في   إسرائيليعتبر مقبوالً أو مبرراً؟ وما هو حجم األضرار المادية التي لن تجد             اإلصابات الذي س  
سينجم عن اعتماد هذا الخيار األكثر دموية، من بين سائر الخيارات اإلسـتراتيجية             .. التسبب بها؟ أخيرا  

ي عدد ال بأس    حماس في غزة، أوخم العواقب وأسرعها، على األقل برأ        " كابوس"ية للتعامل مع    سرائيلاإل
يين، كما أنه الخيار الذي يتميز بأكبر الفرص إلفراز نتائج سريعة، ومع ذلك فمن             سرائيلبه من الخبراء اإل   

الممكن أن تفشل فشالً ذريعاً، وتزيد من التأييد الذي تتمتع به حماس بين أوساط الفلـسطينيين، وبالتـالي                 
 علـى هـذا     إسـرائيل ين من حماس، فهل تقـدم       يمكن أن تقوي هذه العملية العناصر التي تقف على يم         

في بعض مشاهده، يشير بما ال يـدع        " هوليوديا"فإن ما تقدم من سيناريو يبدو       .. السيناريو؟ أكثر من ذلك   
 في مواجهة حماس محدودة، ومحدودة جدا، بمعنى أكثـر وضـوحا ال             إسرائيلمجاال للشك أن خيارات     

شئ في غزة، يوجد حل صعب، وسيناريو أصـعب، ومـن     للوضع النا " جيد ونظيف "ي  إسرائيليوجد حل   
، يعـيش فـي   إسرائيلصواريخ القسام المزمن في رأس " صداع"يتوقع أن عملية عسكرية دموية ستريح       

وهم، ليس أكثر، ألنه سيكتشف حتما أن تل أبيب وقعت فيما هو أخطر من هذا الصداع، إنهـا األزمـة                    
  !القلبية

حليل وضعه باحثون عسكريون وجنراالت متقاعدون لصالح مركز جافي         السيناريو المطروح في هذا الت    *
شـلومو بـورم رئـيس قـسم التخطـيط          : للدراسات اإلستراتيجية في تل أبيب الشهر الماضي، أبرزهم       

اإلستراتيجي، ونائب رئيس مجلس األمن القومي سابقا، يورام شفتسر مـسئول سـابق فـي األجهـزة                 
إسحاق فيلر مسئول كبير سـابق فـي        . رهاب الدولي في الجيش، د    االستخبارية، رئيس قسم مكافحة اإل    

الموساد، ونائب رئيس مجلس األمن القومي سابقا، غيور روم، نائب قائد سالح الجو، وممثل الجيش في                
ية بواشنطن، ورئيس قسم علم النفس في جامعة بار إيالن بالنقب، غيور ايالند رئـيس               سرائيلالسفارة اإل 

تسيبي سـتوبر، رئـيس معهـد       . ي سابقا، أور نئمان، رئيس قسم بالموساد سابقا، د        مجلس األمن القوم  
  . السابق في بريطانياإسرائيلدراسات األمن القومي، سفير 

 28/2/2008إسالم أون الين 
  

  تحالف حماس والقاعدة في قطاع غزة .54
  ياسر الزعاترة

لرئيس الفلسطيني إلـى حمـاس تهمـة    في حواره مع صحيفة الحياة اللندنية يوم األربعاء الماضي وجه ا         
إدخال القاعدة إلى قطاع غزة، بل والتحالف معها أيضاً، كما كرر شروطه التعجيزية المعروفة للحـوار                
معها، بدءا بالعودة عن االنقالب ومروراً باالعتراف بالمعاهدات الموقعة، وبمنظمة التحرير ممثالً شرعياً             

وختم الحوار بالسخرية من سالح المقاومـة       . ب إلى انتخابات مبكرة   ووحيداً، وأخيراً الموافقة على الذها    
  . في الضفة الغربية ووصفه بالكذبة الكبرى

: ما يعنينا هنا هو قصة القاعدة في قطاع غزة، وهي التهمة التي يستوقف المراقب فـي سـياقها بعـدان                   
معه، بينما يتعلـق الثـاني      يتعلق األول بمدى مصداقية الحديث عن وجود التنظيم ومن ثم تحالف حماس             

  . بالهدف الكامن خلف إطالق مثل هذا االتهام وتداعياته
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في سياق البعد األول يمكن القول إن تنظيم القاعدة لم يكن موجوداً من قبل، وإن توفر من ينتسبون إلـى                    
مـش  فكره في األعوام األخيرة، سواء كانوا ممن يعرفون بجيش اإلسالم الذي كانت لزعيمه ممتـاز دغ               

صالت بمحمد دحالن، بينما هو أقرب إلى التنظيم العائلي منه إلى التنظيم الحقيقي، أم مجرد مجموعـات      
صغيرة مشابهة تنتسب إلى ذات الفكر وال تدري ما تفعل، اللهم سوى افتعال معارك جانبيـة، أو شـراء                  

رة حـين تـشتري     وإطالقه، تماماً كما تفعل بعض الفـصائل الـصغي        ) 2 أو 1إسالم  (صاروخ وتسميته   
  وتكتب اسمها عليه وتصوره أثناء اإلطالق،، ) قسام(صاروخاً من ذات الفئة 

األكيد أن من ينسبون أنفسهم إلى القاعدة يشكلون عبئاً على حماس أكثر من أي طرف آخر، والسبب بكل                  
لى الـداخل،   بساطة هو غياب األهداف القريبة للعدو في ظل وجود السياج األمني، ما قد يحول نشاطهم إ               

أي إلى أعمال االنفالت األمني، كما كان الحال في اختطاف الصحفي البريطاني جونسون، وكمـا كـان                 
الحال مؤخراً في استهداف جمعية الشبان المسيحية، والتي اعتقل على إثرها عناصر من جيش اإلسالم،               

 من القاعدة يهجو حمـاس التـي        إلى إصدار بيان متشدد تداولته منتديات قريبة      ) قيادته(األمر الذي دفع    
  تطارد المجاهدين،، 

يشار هنا إلى أن خطاب القاعدة قد سجل خالل العامين الماضيين قسوة على حركة حمـاس تجـاوزت                  
حدود النصيحة والنقد اإليجابي، لم تتوقف عند أيمن الظواهري المعروف بموقفـه الـسلبي مـن كـل                  

ة، بل شمل أيضاً أسامة بن الدن في آخر خطاباته، وانضم           المجموعات التي تنتمي إلى المدرسة اإلخواني     
حدث ذلك بينما يجتمع العالم كله على حرب الحركة، ال سـيما العـدوان              . إليهم أخيراً أبو عمر البغدادي    

  . األمريكي والصهيوني
 الوعي  يعرف الجميع حاجة القاعدة إلى فعل في الساحة الفلسطينية، وبالطبع تبعاً لقدسية هذه القضية في              

الجمعي لألمة، لكن ذلك ليس متاحاً اآلن في غزة، اللهم إال في حالة االجتياح الـذي ينبغـي أن تكـون                     
أما في الضفة الغربية فتبـدو      . مواجهته جماعية بقيادة المجموعة األكثر قوة، وهي حماس من دون شك          
 االجتياحات الصهيونية والتعاون    المواجهة مع المحتلين أمراً يستحق اإلشادة لمن وجد إليها سبيالً في ظل           

  .األمني من طرف السلطة
في البعد المتعلق بهدف االتهام يمكن القول إنه يتعلق ابتداء بتحريض الطـرف المـصري علـى عـدم                   
التسامح مع حماس في قضية المعبر والدخول والخروج، خشية تسلل عناصر القاعدة من وإلى الـساحة                

يين، وربما األوروبيين   سرائيلأما األهم فهو تحريض األمريكان واإل     . حالمصرية، ومن ثم استهداف السيا    
على حصار القطاع بدل التعاطف مع معاناته، ألن المطلوب هو إبقاء الوضع هناك في دائرة البؤس حتى                 

  . لو لم تصل حد الهالك
الً عن تبرير   مؤسف أن يحدث ذلك، ألن األصل هو الحد من معاناة الناس في القطاع وليس زيادتها، فض               

ماذا عن عمليات القتل في الضفة الغربية ولماذا ال تواجهها          (ية بإطالق الصواريخ    سرائيلعمليات القتل اإل  
، لكن كثيرين في دوائر السلطة لم يعودوا يتورعون         )ما دام سالح المقاومة كذبة كبرى؟،     " الشرعية"قوات  

حـضن  "ي القادم، والذي سيعيد القطاع إلـى        سرائيلعن الحديث في مجالسهم الخاصة حول االجتياح اإل       
  من جديد،،" الشرعية

   1/3/2008الدستور 
  

  االعتقال السياسي للرأي اآلخر .55
  نقوال ناصر

لقد سلطت وفاة الشيخ مجد البرغوثي أثناء التحقيق معه وهو في عهدة أجهزة امن السلطة الفلسطينية في                 
، 1993ي الجماعي للرأي اآلخر الجارية منـذ عـام          رام اهللا، ضوءا ساطعا على عملية االعتقال السياس       
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يونيو الماضي قطاع غزة إلى اكبر سجن للرأي اآلخر في العالم، وحولـت             / والتي حولت منذ حزيران     
  .الضفة الغربية إلى ساحة كبرى لمطاردة ساخنة له

تمخض عنهـا مـن     والرأي األخر يتمثل حاليا بالرأي المعارض ألوسلو واستراتيجيتها واتفاقياتها، وما           
احتكار رأي واحد لصنع القرار الوطني، وإلصرار قيادتها على التمسك بها وبنتائجها وبالوضع الـراهن               

من طريق مفترض الى التحرير الى هدف في حد ذاته، وحـول            " عملية السالم "المنبثق عنها، الذي حول     
و تحت جنازير دبابات االحتالل     مفاوضي السالم إلى مجرد متحدثين محترفين عنه، بالرغم من دفن اوسل          

  .2002التي سحقتها مع حكمها الذاتي في ربيع عام 
وهذه المرة حماس هي عنوان الرأي اآلخر لكنها ليست كل الرأي األخر، اذ لم يمض وقت طويل علـى                   

  لكي تنسى الذاكرة الوطنية انها كانت اشبه باستفتاءات انظمة         1996أول انتخابات تشريعية ورئاسية عام      
الحزب الواحد الشمولية ذات لون واحد ومرشح واحد، عمليا ان لم يكن حرفيـا، وانهـا جـرت وسـط              
مقاطعة شاملة لها من معظم األلوان األخرى، وجرت على سبيل المثال على خلفية اعتقال السلطة ألحمد                

 المشهورة في تلك    سعادات أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آنذاك، قبل ان تعقبها مباشرة الحملة            
، وعندما أفسحت انتخابـات     2005السنة على حماس، وبمثل مواصفاتها جرت االنتخابات الرئاسية عام          

 المجال للنصر االنتخابي الساحق الذي حققه الرأي اآلخر، سرعان ما تم االنقالب الـسياسي               2006عام  
، ناهيـك عـن     "الحكم الذاتي "ارسة  عليه ونشأ تحالف فلسطيني أميركي مع االحتالل لعدم تمكينه من مم          

صنع القرار الوطني، وهي العملية المتواصلة حتى اآلن والتي قاد فشلها الى حالـة االنقـسام الـوطني                  
  .الراهنة

في التاسع من شباط الماضي نشرت رويترز تقريرا جاء فيه إن مسؤولين أمنيين اميركان وفلـسطينيين                
لهـا  " الجندرمـة " الفلسطينية بإنشاء قوة من خمسين الفا من         وضعوا خطة لألمن الفلسطيني لدعم السلطة     

الذين يحاولون منع أي اتفـاق      " المتطرفين"هدفان، األول القيام بمهام الشرطة بين المدنيين، والثاني كبح          
مـن  " لـيس " لهذين الهدفين ان التصدي لقوات االحتالل        أضيف وإذا،  "في المستقبل ) إسرائيل(للسالم مع   

من الفلسطيني كما اوضح وزير الداخلية في حكومة سالم فياض، عبد الرزاق اليحيي، اثناء              مهام قوى األ  
  .واضحا تماما" الوطني"زيارة له في نابلس، يصبح اإلطار االستراتيجي لعقيدة األمن 

هم جيمس جونز ووليم فريـزر وكيـث دايتـون،          ,  يوجد ثالث جنراالت اميركان كبار     إستراتيجيةوهذه  
" خريطـة الطريـق   "تزام الفلسطيني بها، وقد اعتمدت في مؤتمر انابوليس قبل ثالثة أشـهر             لضمان االل 

ية لمراقبة تنفيذ   إسرائيل – فلسطينية   –مرجعية وحيدة لها، وهي خريطة أنشأ المؤتمر لجنة ثالثية أميركية           
ـ               تفكيـك البنيـة    "المرحلة األولى منها، التي تتكون من التزام فلسطيني  يجري تطبيقه من جانب واحد ب

، وهو استحقاق تلتزم السلطة حرفيا بتنفيذه ويلتزم الجنراالت األميركان بالتأكـد مـن              "التحتية لالرهاب 
ـ إسرائيلالتزامها بتنفيذه، والتزام     االستيطان اليهودي الذي يتسارع بدل ان يتجمد، خـصوصا         " تجميد"ي ب

ـ   ، التي تصف  -" العشوائية"المستوطنات  " تفكيك"في القدس، و   ألنها لم  "  غير القانونية "ها حكومة االحتالل ب
 والتي تتوسع بدل ان يتم تفكيكها دون ان يحرك المراقبـون العـسكريون األميركيـون                -تجزها رسميا، 

  .يسرائيلالكبار ساكنا للتأكد من االلتزام اإل
قال سياسـي   ضمن هذا االطار تجري منذ اعلنت رام اهللا حالة الطوارئ في حزيران الماضي عملية اعت              

جماعي للرأي اآلخر، على الشبيهة كإجراء احترازي وقائي، اوال بحجة منع تكرار ما حدث في قطـاع                 
لتعطيل المفاوضـات   " إرهابية"من ارتكاب أعمال    " المتطرفين"غزة في الضفة الغربية، وثانيا بحجة منع        

ميركيا ومأمول فلسطينيا، لكـن     التي اطلقتها انابوليس من جهة، ولمنعهم من تفجير اتفاق سالم موعود ا           
، من جهة   أطرافهيا، مع انه ما يزال سرابا وان لم يعد يخدع أي طرف من              إسرائيلفقط مطلوبة   " عمليته"

  .أخرى
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 هؤالء الجنراالت المفروزين من قيادة االحتالل األميركي للعراق، ال يمكـن ان يكونـوا الممثلـين                  إن
لد آخر، ناهيك عن انهاء احتالل حليفهم االستراتيجي لفلسطين،         المناسبين النهاء أي احتالل أجنبي ألي ب      

وانها لمفارقة مثيرة للسخرية ان يكون امثال هؤالء الممثلين لقيادة كتبت سجلها في مجال حقوق االنسان                
في معسكر اعتقال غوانتنامو الكوبي، وسجن ابو غريب العراقي، هم األدوات المؤتمنة على بناء دولـة                

. يسودها حكم القانون والنظام، خصوصا بعد أن اشترط رئيسهم جـورج دبليـو            " يموقراطيةد"فلسطينية  
  .شرطا مسبقا للوفاء بوعده بإقامتها" ديموقراطيتها"بوش 

وال تستطيع واشنطن التنصل من مسؤوليتها عن حالة حقوق اإلنسان الفلسطيني داخل السجون وخارجها،              
سلطة الحكم الذاتي، ألنها كانت هـي الراعيـة والمـضيفة           سواء كانت هذه سجون االحتالل ام سجون        

والمتابعة لالتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وألن خبراءها ومستشاريها األمنيين لم يغيبوا لحظة واحدة منذ              
 عن األجهزة األمنيـة الفلـسطينية ونـشأتها         1993في حديقة البيت األبيض عام      " اعالن المبادئ "توقيع  

ومسؤوليتها عن وفاته ال تقـل      " في رقبتها "ها وتدريبها، وبالتالي فإن دم مجد البرغوثي        وتطويرها وتمويل 
  .عن وزر المسؤولين المباشرين عنها

وهذا اإلطار االستراتيجي كان هو المحرض والمغذي والمسعر لالنقسام الفلسطيني الذي قاد انفجاره الى              
ـ سقوط التقاليد الوطنية لما وصفه الراحل ياسر عرفات        ، وقاد الـى انتهـاك      "ديموقراطية غابة البنادق  " ب

فاضح لحرمة الدم الفلسطيني على الفلسطيني والى تدهور مريع في االحترام الـوطني لحرمـة حريـة                 
االجتهاد الوطني، وكان من الطبيعي ان يتمخض هذا الوضع عن االستهتار بحياة المدنيين عندما كـانوا                

 طبيعيا ايضا ان يقود االستهتار بالمدنيين كجماعة الى اسـتهتار           يعترضون طريق طرفي االنقسام، وكان    
  .بهم كأفراد، ليتم اختطافهم وقتلهم او احتجازهم وتعذيبهم خارج اطار القانون

، 1997 - 1996اثبات نتائجه العكسية، عندما لجأت سلطة الحكم الذاتي عـام           " سابقة"وكان لهذا اإلطار    
يين التي لم تستطع مقاومتها، لمثل ما لجأت إليه منذ          سرائيلميركيين واإل األ" شركاء السالم "بتأثير ضغوط   

ثمانية أشهر من إقصاء الرأي اآلخر لحماس، بشن حملة ضدها اعتقلت خاللها العـشرات مـن قادتهـا                  
وناشطيها، وأغلقت مؤسساتها وحظرت جناحها العسكري  وطاردت مقاوميه، في صورة ال تختلف كثيرا              

وكانت الذريعة هي الحجة ذاتها التي تتذرع الـسلطة بهـا حاليـا، أي التقـاطع مـع                  عما يحدث اآلن،    
من الوصول الى الحكـم فـي دولـة         " اليمين"االستحقاقات الدولية والتعلق بوهم الوعود االميركية ومنع        

االحتالل، والنتيجة ان التضحية بالوحدة الوطنية كانت مجانية ولم تخدم سوى أعدائها، قبـل ان تـدرك                 
الخاصة التي تبنت تكتيكات المقاومة التي تمارسها كتائـب  " كتائبها"سلطة الرأي الواحد نفسها ذلك فتفرز   

الجديدة في الكتائب المحظورة خير ظهير لها خالل انتفاضـة          " الكتائب"القسام التي حظرتها آنذاك، لتجد      
ستراتيجي المجرب اياه في الوقت     جميعها الى هدف إلعادة العمل باإلطار اال      " الكتائب"، لتتحول   األقصى
  .الحاضر

 إلسـتراتيجية  هي الدليل األحدث على النتـائج العكـسية          2006وكانت نتائج االنتخابات التشريعية عام      
 كانت حماس هي الضحية هذه المـرة،        وإذاإقصاء الرأي اآلخر وسياسة االعتقال السياسي الجماعي له،         

الماضية، ولم يكـن مجـد   " السوابق"تالية لمن لم يعتبروا من  يكون الضحية الأنفإن أي رأي آخر يمكن   
  .البرغوثي العنوان األول ولن يكون العنوان األخير لفشل هذه االستراتيجية

 كان هذا اإلطار االستراتيجي لسياسة االعتقال السياسي للرأي اآلخر يحمل سـلطة الحكـم الـذاتي                 وإذا
الناجم عن ذلك لحركة المقاومـة اإلسـالمية والمواجهـة          " عيالدفا"، فإن الموقف    "البادئ اظلم "مسؤولية  

البطولية الدامية التي يتصدى القطاع المحاصر بقيادتها لعدوان االحتالل المتصاعد عليه ال يـسوغان أي               
 الحركة  بحكم األمر الواقع هي عمليا سـلطة          أصبحت أن باسمها، خصوصا بعد     أومسار مماثل لحماس    
 انتهت الحقبة االنتقالية للفراغ القانوني والمؤسساتي خالل الفترة التـي           أنع، وبعد   الحكم الذاتي في القطا   

  .أشهر الحسم العسكري لحالة االنفالت األمني قبل ثمانية أعقبت
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