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   وحدة استيطانية في القدس750أولمرت يصادق على بناء  .1

أعطـى   :كـاالت الوعبد الرؤوف أرناؤوط  و    نقالً عن مراسلها     10/3/2008األيام الفلسطينية   نشرت  
 وحدة اسـتيطانية اضـافية فـي        750ي ايهود أولمرت، الضوء األخضر لبناء       سرائيلء اإل رئيس الوزرا 

وكان اولمرت وجه تعليماته الى      .المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة     ) جفعات زئيف (مستوطنة  
ي زئيف بويم، باستئناف مشروع االستيطان في الـشطر الغربـي مـن             سرائيلوزير البناء واالسكان اإل   

 انه  إلىية  إسرائيل وحدة استيطانية، فيما نوهت مصادر       750، والذي من المقرر ان يشمل       )فعات زئيف ج(
، 2000، اال ان العمل توقف مع اندالع االنتفاضة الثانية عـام            1999كان تم الشروع في المشروع عام       

ولون بإعادة استئناف هـذا  نتيجة للهدوء النسبي السائد، فقد طالب المقا      "ية  سرائيلوقالت وزارة االسكان اإل   
وقـال   ". وحدة 200المشروع، وقد صادق اولمرت على المشروع، وأذن بأن تشمل المرحلة االولى منه             

تجديد البناء في المشروع هو خبر جيد، فبناء مئات الوحدات السكنية هو جزء من السياسة الهادفة                : بويم
ظ على اسعار معقولة للمساكن، وتعزيز االحتياجات       الى االستجابة للعديد من الطلبات واالحتياجات والحفا      

   ".الديمغرافية في القدس، وانا انوي االستمرار في العمل باتجاه هذه السياسة من اجل تعزيز القدس
: وأضاف. وقال مارك ريجيف المتحدث باسم أولمرت، إن خطة البناء ترجع الى أكثر من عشر سنوات              

  .ر سابق على هذه الحكومةهذا القرا. هذا ليس قراراً جديداً
 تعزيز الكتل االستيطانية الكبرى فـي       أيضاي قرر   سرائيلإن وزير الدفاع اإل   " السالم اآلن "وذكرت حركة   

 إنها تنوي االحتفاظ بها في أي حل نهائي مع الفلسطينيين، وذلك            إسرائيلاالراضي الفلسطينية التي تقول     
إن الخـوف مـن     "وقالت السالم اآلن     .ة في الضفة الغربية   مقابل اخالء بعض البؤر االستيطانية العشوائي     
 في تنفيذ التزاماتها في اتفاق انابوليس،       اإلخفاق إلىية  سرائيلعنف المستوطنين وتمردهم يدفع الحكومة اإل     

يقوم وزير الدفاع بمكافأة اولئـك الـذين يعيـشون فـي            "واضافت  ". وتقويض عملية السالم بشكل عام    
  ".مستوطنات عشوائية

" عمليـة تفجيريـة سياسـية      "أولمرتقرار  " سالم اآلن ال"اعتبرت حركة   : 10/3/2008الحياة  جاء في   و
  .تضعف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتمس بفرص التوصل إلى تسوية
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 توجه صفعة إسرائيل"تقرير بعنوان في صحيفة الجارديان جاء في   :10/3/2008بي بي سـي     وأوردت  
ن قـرار   إ: من لندن أعده توني أولولين من القدس وايان بالك        " ة بتوسيع المستوطنات   العملية السلمي  إلى

توسيع مستوطنة جفعات زئيف القريبة من رام اهللا يعتبر بمثابة صفعة جديدة للعملية السلمية التي رعتها                
ولمرت قوله  ونسب التقرير الى أ   . الواليات المتحدة في أنابوليس، كما تقول مصادر فلسطينية ودبلوماسية        

ال خالف في الرأي يستطيع التغلب على الحـس العميـق           " :في بداية الجلسة الوزارية التي عقدت األحد      
وميرس هاراف هي المدرسة الدينية اليهودية التـي        " بالتزامي والتزام البالد بأسرها تجاه ميرس هاراف      

  . نية أشخاصتعرض طالبها الطالق النار من مسلح فلسطيني وأدى ذلك الى مقتل ثما
  

  إلى التجاوب مع مصر لتحقيق التهدئة ويدعو عريقات يربط السالم بضمانات أميركية .2
 دعا مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات الفـصائل            : جيهان الحسيني  -القاهرة  

وقـال   ،"مـصلحة عليـا فلـسطينية     "الفلسطينية إلى التجاوب مع الجهد المصري لتحقيق التهدئة ألنهـا           
مصر تبذل حالياً جهدا جبارا للتوصل إلى تهدئة من أجل وقف شالل الـدم ولحمايـة أبنـاء        ": "الحياة"لـ

إذا تحققت التهدئة ووفرت أميركا ضمانات      "ورأى أنه   ".  شهيدا 137خالل خمسة أيام سقط نحو      ... شعبنا
ررة في المرحلة األولـى مـن        التزاماتها المق  إسرائيلالستمرار مفاوضات السالم بحيث تضمن أن تنفيذ        

خريطة الطريق والتزام تهدئة شاملة متزامنة ومتبادلة مع رفع الحصار عن الـشعب الفلـسطيني، فـإن                 
وعما إذا كانت التهدئة متبادلة أم مـن جانـب واحـد، قـال               ".السالم سيتحقق في غضون العام الحالي     

يين في سبيل تحقيق تهدئة متبادلة، ونعلـم        يين والفلسطين سرائيلمصر تعمل مع األميركيين واإل    : "عريقات
، مطالبا األميـركيين    "جيدا أن مصر لن تقبل بتهدئة من جانب واحد، وإن كان األمر كذلك لن تتدخل فيه               

المطلوب من األميركيين توفير ضمانات لدعم استمرار العملية السلمية         : "، وقال "تقديم ضمانات "بضرورة  
 تعهداتها وفقا   إسرائيلشاملة يلتزمها جميع األطراف ومن خالل التزام         تحقيق تهدئة    إلىمن خالل السعي    
  ".لخريطة الطريق

  10/3/2008الحياة 
  

  ولمرت منتصف األسبوع المقبل والتهدئة جوهر اللقاءأ يلتقي عباس": سما"مصادر لـ .3
ـ            :  حكمت يوسف  -غزة   ين كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في ديوان الرئاسة الفلـسطينية اليـوم االثن

عن وجود اتصاالت مكثفة بين الرئيس عباس واإلدارة األمريكية بقيادة وزيرة الخارجيـة             " سما"لمراسل  
األمريكية رايس التي أشرفت بنفسها على االتصاالت حيث ناقشت رايس مـع عبـاس سـبل اسـتئناف               

قمي المفاوضـات    طبيعتها بإعادة اللقاءات بين طا     إلىي وإرجاع األمور    سرائيلالمفاوضات مع الجانب اإل   
 الرئيس عباس تعرض لضغوطات واتصاالت مكثفة من قبل         إن" وقالت المصادر  .يسرائيلالفلسطيني واإل 

ي واستئناف المفاوضـات    سرائيلاإلدارة األمريكية وبعض الدول األوروبية إلعادة الحوار مع الجانب اإل         
 وأضافت المصادر  ".مال قطاع غزة   ش ىي األخير عل  سرائيل أعلن عباس تعليقها بسبب التصعيد اإل      أنبعد  

ي سـرائيل ي بلقاء مع رئيس الوزراء اإل     سرائيل الرئيس الفلسطيني سيستأنف االتصاالت مع الجانب اإل       إن"
 موضوع التهدئـة ووقـف التـصعيد        أنمنتصف األسبوع المقبل وعلى األرجح يوم االثنين القادم حيث          

  ".وأولمرت بين عباس ي ضد الفلسطينيين سيكون على طاولة البحثسرائيلاإل
  10/3/2008وكالة سما 

  
  بشأن استئناف المفاوضاتالفلسطينية تضارب التصريحات  .4

أكد وزير اإلعالم، ووزير الخارجية والناطق باسم الحكومة الفلسطينية رياض          :  يوسف الشايب  – رام اهللا 
ي بجهود مصر مـن اجـل       وأشاد المالك ". هناك عملية تفاوضية دون التهدئة    "المالكي، أمس أنه لن يكون      
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القيادة الفلـسطينية تعمـل     "ي، وقال   سرائيلالوصول إلى تهدئة شاملة متزامنة بين الجانبين الفلسطيني واإل        
على إنجاح الدور المصري حتى يتكلل برفع الحصار عن قطاع غزة، وبإعادة فتح كافة المعابر، وخاصة                

  . معبر رفح
س على لسان رئيس دائرة شؤون المفوضات في منظمـة          رشح أول من أم    وتتضارب هذه األنباء مع ما    

صائب عريقات، والذي أعلن بدء استئناف المفاوضات يوم الخميس المقبل، فـي            .التحرير الفلسطينية، د  
 .إطار ثالثي يشارك به الجنرال فريزر

  10/3/2008الغد األردنية 
  

  مصير المفاوضات مظلم وقاتم: عبد ربه .5
 امين سـر اللجنـة      أكد:  وليد عوض  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      10/3/2008القدس العربي   نشرت  

 مـصير   أن الفلـسطينية الرسـمية      لإلذاعـة  أمـس التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه        
ن مستقبل العملية   أ ى عبد ربه عل   شدد و األرض ى عل إسرائيلالمفاوضات مظلم وقاتم في ظل ما تقوم به         

 الفلـسطينية المطروحـة بـشأن مواصـلة         األسئلة ىية عل سرائيل اإل األجوبة ىبناء عل التفاوضية سيحدد   
 ىوشدد عبد ربه عل    . تقدم علي صعيد المفاوضات    إحراز إمكانيةوعبر عن عدم تفاؤله بشأن       .االستيطان

قـف   بعده، وخاصة و   أو أنابوليس من االلتزامات المترتبة عليها سواء قبل مؤتمر         أيا لم تنفذ    إسرائيلن  أ
ية علي توسيع   سرائيل مصادقة الحكومة اإل   أن إلى الفلسطينية، ومشيرا    األراضياالستيطان المتواصل في    

  . بالعملية التفاوضيةأبيب دليل علي عدم رغبة تل أمسمستوطنة بالقدس 
 أن المفاوضـات بـين الـسلطة    ياسر عبد ربه  أكد   :رام اهللا من   9/3/2008 قدس برس وجاء في وكالة    

 ال عالقة لها بمسألة التهدئة، وأن الشرط المطلوب لمعاودة اسـتئنافها هـو وقـف                إسرائيل و الفلسطينية
ـ   عبد ربه   ونفى   .ي على قطاع غزة   سرائيلالعدوان اإل  علمه بوجـود   " قدس برس "في تصريحات خاصة ل

  .وإنهاء االنقسام السياسي الداخلي" حماس"و" فتح"جهود مصرية جديدة إلعادة الحوار بين حركتي 
  

   قرار سياسي خاطئ"إسرائيل"العودة إلى المفاوضات مع : مصطفى البرغوثي .6
مصطفى البرغوثي قرار السلطة الفلسطينية بالذهاب      . وصف رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية د      :رام اهللا 

 يوم الخميس المقبل بأنه قرار خاطئ ال يوفر إال تغطية سياسية السـتمرار              إسرائيلإلى المفاوضات مع    
ـ     . في عدوانها على الشعب الفلسطيني     ائيلإسر السلطة برئاسة  " قدس برس "ودعا في تصريحات خاصة ل

أن : يين إال إذا تحققت ثالثـة شـروط هـي         سرائيلالرئيس عباس إلى عدم العودة إلى المفاوضات مع اإل        
لعنصري، يون عدوانهم على غزة ويرفعوا الحصار عنها، وأن يوقفوا بناء جدار الفصل ا            سرائيليوقف اإل 

وأن يوقفوا كل األنشطة االستيطانية، ألنه ال معنى ألي مفاوضات في ظل استمرار االستيطان وتضاعفه               
 مرة عما كان عليه قبل ثالثة أعوام، وازدياد الحواجز األمنية واستمرار الحصار، ومفاوضات فـي                11

ـ      سرائيلظل هذا الوضع لن تكون إال توفيرا لغطاء سياسي إل          دوانها علـى الـشعب      كي تستمر فـي ع
  .الفلسطيني، على حد تعبيره

  9/3/2008 قدس برس
  

  وحدة سكنية في مستوطنة750 بناء "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تدين قرار  .7
 ببناء  أولمرتي ايهود   سرائيلأدانت السلطة الفلسطينية أمس القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء اإل         : رام اهللا 

وقـال كبيـر     .وطنة جفعات زئيف اليهودية في الضفة الغربية المحتلة        وحدة سكنية جديدة في مست     750
ندين بشدة هذا القرار الذي يأتي قبيل التئام اللجنة الثالثية الدولية           "المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات     

 هذا القرار هو بمثابة وضع العـصا        إن"وأضاف عريقات    ". من خارطة الطريق   األوللمراقبة تنفيذ البند    
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، ونطالب  وإحيائها على تدمير الجهود المبذولة لدفع عملية السالم         إسرائيلي العجلة، وهو يظهر تصميم      ف
  ".يين بإلغائهسرائيلاإل

 10/3/2008الشرق األوسط 
  

   عن جميع األسرىاإلفراج من دون "إسرائيل"ال اتفاق سياسي مع : العجرمي .8
ير شـؤون األسـرى والمحـررين فـي الـسلطة           قال وز : )د ب أ  (،   نادية سعد الدين   -، القاهرة   عمان

ية ناجحة تـسفر عـن      إسرائيل –ال حديث عن عملية سياسية فلسطينية       "الفلسطينية أشرف العجرمي إنه     
 ".يةسرائيل جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقالت اإل        إطالقتسوية سلمية من دون     
ـ    لجنة التفاوض بشأن األسرى التي تشكلت بعد مؤتمر        "ن أن   خالل زيارته عما  " الغد"وأضاف في حديث ل

وبحـسب   ".أنابوليس إلى جانب ست لجان أخرى حول قضايا الوضع النهائي لم تجتمع أبداً حتى اليـوم               
 ألف أسير، مـنهم     11 – 10ية يتراوح بين    سرائيلالفلسطينيين في السجون اإل    العجرمي فإن عدد األسرى   

 معتقالً في الـسجون منـذ اتفـاق أوسـلو           352 أسيرة، بينما يقبع     98اً و  عام 18 – 13 طفالً بين    355
ـ  سنة، فيما يرزح أقدم أسير في        20 معتقالً  بعمر   80منهم أكثر من    ) 1993(  عامـاً   31سجون منـذ    ال

  .ويدعى سعيد العتبة
رية بـين   ي جلعاد شاليت والجا   سرائيلتعثر المفاوضات المتعلقة بتبادل األسرى مع الجندي اإل       "وأشار إلى   

 رفـضت   إسـرائيل "، مشيراً إلـى أن      " عبر طرف ثالث كان مصر سابقاً واليوم ألمانيا        إسرائيلحماس و 
 من بينهم النائب مروان البرغوثي، فـي        األسرى من   350 عن قائمة تقدمت بها حماس بحوالي        اإلفراج

ستثمر قضية البرغوثي   حماس ت "، معتقداً بأن    "ظل أنباء متناقضة بشأن بقاء اسمه ضمن القائمة أو شطبه         
  ". داخليةأوألهداف حزبية 

أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري إنه ال توجد خالفات          مع   عقب اللقاء     األحد قال العجرمي أمس  و
بين فتح وحماس حول قضية األسرى والمعتقلين، معلنا عن اجتماع يعقـد اليـوم للمنـدوبين الـدائمين                  

  .رى الفلسطينيين والعرببالجامعة العربية لبحث قضية األس
  10/3/2008-9الغد األردنية 

  
   معتقل من فتح في سجون غزة800 معتقل من حماس فقط مقابل 80لدينا : العجرمي .9

طالب وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية أشرف العجرمي          :  نادية سعد الدين   -عمان
ا جرى اعتقالهم منذ ما سماه بانقالب حماس فـي           معتقل فلسطيني لديه   800 عن حوالي    باإلفراجحماس  "

 يونيو الماضي على خلفية انتمائهم أو مؤازرتهم لفتح خالفاً للمعتقلين الفلسطينيين فـي              /منتصف حزيران 
 معتقالً بسبب مخالفتهم للقانون والمساس بالوضع األمني ووفق         80الضفة الغربية الذين ال يتجاوز عددهم       

 ".لعام وبناء على تهم محددة توجه ضدهم وليس لمـوقفهم ورأيهـم الـسياسي             مذكرات يصدرها النائب ا   
ـ  العجرمي  ووصف   بالوجه المأسـاوي للوضـع     "خالل زيارته عمان تلك االعتقاالت      " الغد"في حديث ل

  ".كل قيادات حماس في الضفة الغربية تعمل وتمارس نشاطها بحرية"، مؤكداً أن "الداخلي المنقسم
، بحسبه، وإنمـا    سرائيل إل إرضاء الصواريخ ليس    إطالقف العمل المسلح ووقف     بوق " العجرمي وطالب

سـلطات  "، معتبراً أن    " العدوان على الشعب الفلسطيني    إلدامةلتجريدها من السالح الذي يخدم مصلحتها       
االحتالل ال تستطيع التصدي الستحقاقات العملية السياسية والدبلوماسية بينما تستغل الصواريخ كغطـاء             

 تلعـب   إقليميةما يجري في الساحة الفلسطينية محكوم بالفصائلية وبجهات         "ضاف إن   أو ".برر للعدوان وم
  ".بالورقة الفلسطينية وتدفع بسياسات ال عالقة لها بالقضية الفلسطينية

  9/3/2008الغد األردنية 
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  محاكمة الصحفيين مستهجنة ونطالب بضمان حرية الصحافة:  جرارخالدة .10
عمليـة اعتقـال     عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار،      النائب  استهجنت   :تو نسمة حم  - غزة

 .الصحفيين ومعاقبتهم ومحاكمتهم، داعية القضاء الحترام القانون بما يضمن حريـة عمـل الـصحفيين              
ـ      ، أمس، على ضرورة حماية حرية الـصحافة والـصحفيين          "فلسطين"وشددت جرار في حديث خاص ل

عتداء عليهم بشكل يومي، سواء عبر االعتقال أو منعهم من تغطية األحداث، مؤكدة على              الذين يجري اال  
وطالبت بضمان حرية الصحافة لجميـع الـصحفيين، وعـدم           .ضرورة الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم    

 ملفتة إلى أنه يجب التعاطي مع جميع الصحفيين سواء كـان            ،التعامل معهم بنوع من التجاذبات السياسية     
  . ون لهذه الجهة أو تلكيخضع

  10/3/2008صحيفة فلسطين 
  

   عدم تبني عملية القدس"حماس"مشعل طلب من : الجريدة الكويتية .11
القدس أن العملية   " الجريدة"أبلغ مسؤول فلسطيني كبير مقرب من حركة حماس         :  أماني السعيد  -رام اهللا   

ترط عدم ذكر اسمه، إلى أن رئيس المكتب        وأشار المسؤول الذي اش    ."كتائب القسام " من تنفيذ    الغربية هي 
ـ  خالد مشعل الموجود في دمشق سارع، فور تبني مسؤول مجهول من الحركة العملية             " حماس"السياسي ل

 إسرائيلعبر وكاالت األنباء، إلى إبالغ قيادات الحركة في الداخل بضرورة عدم تبني العملية خشية رد                
  .طينيةالعنيف، كما هو متوقع عقب كل عملية فلس

في الداخل أن الحركة غير معنية في هذا الوقـت وهـذه            " حماس"وأفاد المسؤول بأن مشعل أبلغ قيادات       
بإعالن مسؤوليتها عن العملية، مطالباً في الوقت ذاته القيادات البارزة فـي            " الصعبة والحرجة "الظروف  

 للعمليـة   إسرائيلة استغالل   بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في الفترة المقبلة خشي         " حماس"
 ستـستغل هـذه     إسـرائيل وبرر مشعل طلبه هذا، بحسب المسؤول الفلسطيني نفسه، بأن           .لالنتقام منهم 

ـ      وتوسيع رقعة االستهداف، في إشـارة إلـى خـشية          " حماس"الفرصة لزيادة استهداف القيادة السياسية ل
  .الحركة اإلسالمية من استهداف قياداتها في دمشق وبيروت

 مقترحاً للتهدئة عبر مصر، ترغب فـي هـذه          إسرائيلالتي أرسلت إلى    " حماس"وأشار المسؤول إلى أن     
وأضاف .  للمقترح إسرائيلالتهدئة بقوة وال تريد أن تعطل الجهود المصرية التي تصطدم بتعنت ورفض             

 عربية للتراجع   للعملية سيزيد من الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الحركة من أطراف          " حماس" أن تبني 
عن االنقالب في قطاع غزة الذي تم في منتصف يونيو الماضي، وسيزيد الضغوط عليها فـي القطـاع،                  

وزاد المسؤول المقرب من حماس على ذلك بقولـه،          .وهو ما يهدد بقاءها في ظل الحالة الصعبة للسكان        
وصا فـي ظـل الوضـع       إن مشعل يرى في العملية إحراجا لدمشق التي تستضيف قيادة الحركة، وخص           

العملية زيادة الضغوط على دمشق     " كتائب القسام "ومن شأن تبني    . المتوتر بين سورية والواليات المتحدة    
  .وترحيل قياداتها" حماس"إلغالق مكاتب 

  10/3/2008الجريدة الكويتية 
  

  يتدربون في إيران وسوريا " حماس"مقاتلو : "صندي تايمز" .12
البريطانية الصادرة أمس أن قائداً ميدانياً من حركـة         " صنداي تايمز  "زعمت صحيفة :  عمر حنين  -لندن  

أكد، للمرة األولى، أن المئات من مقاتلي الحركة تلقوا تدريبات في إيران وسوريا، مشيرا إلـى                " حماس"
  . عنصر يمثلون افضل عقول الحركة قد تم إيفادهم إلى طهران300أن نحو 

، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، كونه يمثـل هـدفاً للقـوات              وادعت الصحيفة أن القائد الحمساوي    
بـأن  "اعترف، في مقابلة خاصة مع مراسلتها ماري كولفين ونشرت على صفحتها االولى،             " يةسرائيلاإل"

حماس ترسل مقاتلين إلى إيران للتدريب على فنون القتال الميدانية وعلى تكنولوجيا األسـلحة وتطـوير                
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 كما تُرسل مقاتلين آخرين إلى سـوريا        2005من قطاع غزة في عام ،     " إسرائيل"الصواريخ منذ انسحاب    
أرسلنا سبع دفعات إلى إيـران تلقـى        "ونقلت عن القائد قوله     ". لتلقي تدريبات على طرق القتال األساسية     

ـ                ة المقاتلون في كل دورة تدريبات لتطوير قدراتهم القتالية في حين يمكث المقاتلون البارزون من كل دفع
 150وأشـار إلـى أن      ". فترة أطول هناك لتلقي مناهج متقدمة قبل أن يعودوا إلى قطاع غزة كمـدربين             

مقاتالً من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يتلقون مناهج تدريبية اآلن في طهران لفتـرة                
أن "وتـابع   . اإليراني يوماً و ستة أشهر في قاعدة عسكرية مغلقة يديرها الحرس الثوري             45تتراوح بين   

 مقاتالً حمساوياً آخرين تدربوا في سوريا على يدي مدربين تعلموا أساليب القتال في إيران، وهناك                650
يعودون إلى قطاع غزة مزودين بالقـدرات       "، مضيفاً أن المقاتلين     " مقاتالً من حماس   62في سوريا اآلن    

أللغام األرضية والصواريخ والقنص والتكتيكات القتاليـة  التقنية العالية التي نحتاجها والمعرفة المطلوبة با     
حين تمكن مقاتلوه من الخـروج  " إسرائيل"مثل تلك التي استخدمها حزب اهللا في حرب تموز األخيرة مع           

  ".وهاجموها بنجاح" يةسرائيلاإل"من اإلنفاق وراء القوات 
الحركة يسافرون إلى مصر ومنها     أن مقاتلي   "وبحسب الصحيفة، فقد كشف المصدر الفلسطيني نفسه عن         

إلى سوريا حيث يستكملون الرحلة التي تسمح بدخولهم ومغادرتهم دون ختم جوازات سـفرهم السـباب                
".  مقاتل يقتـدي بحـزب اهللا      15000أن الجناح العسكري في حماس الذي يضم نحو         "أمنية، مشيراً إلى    

.. رع وسنستخدم طرقنا الخاصـة فـي القتـال        نحن ال نملك دبابات وال طائرات، لكننا مقاتلو شوا        "وقال  
بفضل األشياء التي تعلمناها في الدورات التدريبية في إيران وكان أحدها كيفية االسـتفادة مـن المـواد                  

  ".العادية لتحويلها إلى متفجرات
" يينسرائيلاإل"أمس في نقل ادعاءات المسؤولين      " الصنداي تلغراف "مع صحيفة   " الصنداي تايمز "واتفقت  

. حماس في غزة، وحزب اهللا في لبنان      : عن طريق جبهتين  " إسرائيل"ان إيران تشن حربا بالوكالة على       ب
ونقلت الصنداي تلغراف عن هؤالء المسؤولين ان دعم إيران لحركة حماس يقف وراء زيادة الهجمـات                

 .بما في ذلك عملية القدس األخيرة" يةسرائيلاإل"ضد القوات 
  10/3/2008الخليج اإلماراتية 

  
  تدريب إيران لعناصر القسام خبر عار عن الصحة:  في طهران"حماس"ممثل  .13

 أكد الدکتور أبو أسامه ممثل حرکة حماس في إيران أن ما أوردتـه صـحيفة                : وكاالت –فلسطين اآلن   
 التدريب العـسکري    یصندي تايمز حول تواجد مجاهدين عسكريين من الحركة في إيران للحصول عل           

 ". جملة وتفـصيال   ننفيههذا الخبر عار عن الصحة والأساس له و       : "ن الصحة، وقال  غير صحيح وعار ع   
هـذا الخبـر    :"  سؤال وکالة فارس اإليرانية لألنباء والتي نشرت المقابلة        ی ابواسامه في رده عل    وأضاف

يأتي في سياق وضع حماس وإيران تحت مزيد من الضعط والحصار، موکدا أن حماس لـيس لهـا أي                   
 أوفي الخارج، وجهازها العسکري في داخل فلسطين سواء من حيث التسليح والتـدريب              نشاط عسکري   

  " .من حيث التخطيط والتنفيذ للعمليات، وکل ما يتعلق بالنشاط العسکري للحرکة يتم داخل فلسطين
  10/3/2008فلسطين اآلن 

  
  تالل جرائمهوالجهاد تقبلها إذا أوقف االح.. تنتظر خطة التهدئة المصرية لدرسها" حماس" .14

نفى عـضو المكتـب الـسياسي       : القاهرة عن جيهان الحسيني مراسلتها من       10/3/2008الحياة  ذكرت  
يين تكون شـاملة    سرائيلمحمد نصر أن تكون الحركة تسلمت خطة تتضمن تهدئة مع اإل          " حماس"لحركة  

اءتنا مثل هذه الخطة    إذا ج : "ومتزامنة ومتبادلة تشمل فتح المعابر وفك الحصار ووقف االغتياالت، وقال         
يون يسعون إلى الحصول علـى      سرائيلاإل"ية، وقال   سرائيلغير أنه شكك في النيات اإل     ". سندرسها بجدية 
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، مشدداً على أنه إذا استمر      "استسالم فلسطيني، وفي الوقت ذاته ال يريدون وقف إطالق النار من جانبهم           
  .ي، فإن المقاومة لن تتوقفسرائيلالعدوان اإل
المصريين لمـسوا   "عيد ذاته، أوضح مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أحمد يوسف أن            على الص 

من األميركيين قبوال لفكرة التهدئة وضرورة إدخال حماس في المعادلة، إذ ال يمكن التعويل فـي هـذه                  
م بحثه اآلن هـو  ما يت... يبدو أن هناك قبوال من كل األطراف للتهدئة   : "، وقال "المسألة على الرئاسة فقط   
المصريين طلبوا من حماس أثناء االجتمـاع األخيـر         "أن  " الحياة"وكشف لـ   ". التوصل إلى تهدئة موقتة   

 إسـرائيل الذي عقد في العريش وقف التصعيد حتى يمكن التحرك مع األميركيين واألوروبيين إلقنـاع               
  ".فة تصب في هذا اإلطارهناك مساعي أوروبية مع األطراف المختل"، مشيراً إلى أن "بالتهدئة

نقـل  : وكـاالت عن منتصر رحمي مراسلها من القاهرة، وعن ال 10/3/2008الشرق القطرية وأضافت 
إن فصائل المقاومة فى قطاع     "الموقع االلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر فلسطينية قولها          

 تلك التفاهمات دخلت حيز التنفيذ نهاية        توصلوا إلى تفاهمات من شأنها أن تقود لتهدئة وأن         إسرائيلغزة و 
ية المحاذية لقطاع غزة    سرائيلحيث لم يطلق تجاه المستوطنات والمواقع العسكرية اإل       .. األسبوع الماضى   

 ."ية أى طلعة جوية فـى قطـاع غـزة         سرائيلإال صاروخ فلسطينى واحد فى حين لم تنفذ الطائرات اإل         
تناع عن شن أى عملية برية أو غارات جوية مقابل وقـف             تعهدت باالم  إسرائيلوأوضحت المصادر أن    

  .إطالق الصواريخ
 قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد إن زيارة مرتقبة سيقوم بها وفدان لحركتي ،وعلى صلة ايضا

الجهاد االسالمي وحماس األسبوع المقبل لمدينة العريش المصرية الستكمال مباحثات التهدئة الفلسطينية 
وقال البطش في تصريحات صحفية إن وفد حركة الجهاد  0ية التي تعد مصر وسيطا فيهاسرائيل اإل-

الذي زار مؤخرا مدينة العريش يعد في إطار اللجنة التحضيرية والتمهيدية لبحث العديد من القضايا منها 
يبا واجتماعا التهدئة والحوار الوطني الفلسطيني وفك الحصار وفتح المعابر وأضاف أن هناك لقاء قر

 من التهدئة قال إن الحديث عن التهدئة مستمر وال الحركةوبشأن موقف . سيكون ربما االسبوع القادم
يتوقف والحركة تنظر إلى أن هناك ما هو معروض وما تقبله إذا أوقف االحتالل جرائمه وإذا استعد أن 

لة لها عالقة بإنهاء الحصار وفتح يعطي حقوقنا فحينها مسألة التهدئة تدرس وتدرس في إطار صفقة شام
 . ي في الضفة الغربيةسرائيلالمعابر وتضمن وقف التصعيد اإل

  
  إليها  وتعترف بجهود مصرية للتوصل"إسرائيل" اتفاق تهدئة مع ألي تنفي توصلها "حماس" .15

 وقالت الحركة علـى لـسان      .إسرائيل نفت حركة حماس اليوم توصلها الى أي اتفاق للتهدئة مع            : غزة
حتى هذه اللحظة ليس هناك اي اتفاق حول تهدئة لكن االشقاء           "الناطق باسمها في غزة اسماعيل رضوان       

ان "واشار رضوان في تصريحات صحفية ادلى بها اليوم الى           ".المصريين يقومون بجهد في هذا االطار     
ة العريش وكـان    جهود المصريين هذه تأتي من خالل الحوارات التي كانت تتم مع وفد الحركة في مدين              

ي الشامل ورفع الحصار    سرائيلمتى توقف هذا العدوان اإل    "وتابع   ".يطرح هذا الموضوع من قبلهم علينا       
عن ابناء شعبنا الفلسطيني وكانت التهدئة شاملة متزامنة متبادلة يمكن التفكير فلسطينيا فيما يخفف علـى                

  ".ابناء شعبنا الفلسطيني
  10/3/2008وكالة سما 

  
  "إسرائيل"تستنكر استئناف المفاوضات مع  "حماس" .16

ـ            : حامد جاد -غزة " الغـد "أعرب المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أمس في حديث خاص ل
ي، معتبـرا أن  سرائيلعن استهجان حركته العتزام السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات مع الجانب اإل         
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ية لضمان تشديد أجهـزة     إسرائيل هو محاولة أميركية     يإسرائيلالحديث عن لقاء ثالثي أميركي فلسطيني       
  .السلطة الفلسطينية لسياسة القمع ضد قوى المقاومة في الضفة الغربية وخاصة ضد حركة حماس

  10/3/2008 األردنيةالغد 
  

   لالحتالل وسنعلن موقفنا بالوقت المناسب ةعملية القدس رسالة صامتنشر صور : أبو عبيدة .17
رسـالة  "بيدة الناطق باسم كتائب القسام أن نشر صور عملية القدس يحمل في طياته              أكد أبو ع  : )ا.ب.د(

إن "ورداً على عدم تبني القسام عملية القدس حتى اآلن قـال أبـو عبيـدة     ".يسرائيلصامتة لالحتالل اإل 
 معلومات  "إسرائيل"االعتبارات األمنية تأخذها كتائب القسام في عين االعتبار وال تريد الكتائب أن تعطي              

التي نفـذتها كتائـب     " ديمونة"، مشيرا إلى عملية     "أمنية مجانية، ولكننا سنعلن موقفنا في الوقت المناسب       
  . القسام تم تبنيها بعد فترة من وقوع الهجوم

  10/3/2008الخليج اإلماراتية  
  

  "التوالي وليس بالتزامن"فتح ترحب وتشترط تطبيقها على : المبادرة اليمنية .18
المستقلة فـي   " رامتان"فهمي الزعارير في مقابلة مع وكالة       " فتح"جدد الناطق باسم    : حي صباح  فت -غزة  

على التوالي وليس بـالتزامن مـع       "الضفة الغربية ترحيب حركته بالمبادرة اليمنية، لكنه اشترط تطبيقها          
 كونهـا تتـضمن     وافقت من حيث المبدأ على المبادرة اليمنية      "وقال ان حركته    ". تطبيق حماس خطواتها  

خطوات أولية تهدف الى إنهاء االنقالب وكل آثاره وتداعياته، لكن اللقاء على قاعـدة المبـادرة ولـيس                  
  .، في إشارة الى تطبيق البند األول من المبادرة"بالتزامن بل بالتوالي

زة الـى  عودة األوضاع في غ"على نسخة منها على   " الحياة"وينص البند األول من المبادرة التي حصلت        
إجراء انتخابـات   "، فيما ينص البند الثاني على       "ما كانت عليه قبل انقالب حماس على مؤسسات السلطة        

، "2005استئناف الحوار على قاعدة اتفـاق القـاهرة لعـام           "أما البند الثالث فينص على      ". نيابية مبكرة 
اعتبار ان الشعب الفلسطيني كل     "، والخامس على    "2007العودة الى تطبيق اتفاق مكة للعام       "والرابع على   

السلطة الفلسطينية تتكون من الرئاسة المنتخبة والبرلمـان المنتخـب          "ويعتبر البند السادس ان     ". ال يتجزأ 
التـزام الـشرعية    "ويشدد البند السابع علـى ضـرورة         ".والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية     

  ".الفلسطينية بكل مكوناتها
 تصريحات الزعـارير بتطبيـق       المتحدث باسم حماس    ابو زهري   سامي ، وصف "الحياة"وفي تعقيبه لـ    

فتح تريد  "ورأى ان   ". تنصل مبكر من التزامات هذه المبادرة     "المبادرة على التوالي وليس بالتزامن بأنها       
". سطينيمن المبادرة ما يخدم مواقفها، وال تريد أي حوار جاد يمكن ان يسهم في إعادة ترتيب البيت الفل                 

جـاهزون  : "، وقـال  "المبادرة لم تتحدث عن أي شروط مسبقة وإنما عن أسس للحـوار           "وشدد على ان    
ورداً على سؤال ان كان قياديون مـن الحركـة مـن القطـاع              ". لمناقشة كل شيء على طاولة الحوار     

  .دسينضمون الى وفد الحركة المتوجه الى اليمن، قال ابو زهري أنه لم يتم تشكيل الوفد بع
  10/3/2008الحياة 

  
  تقبل اإلدارة المشتركة مع حرس الرئاسة لمعبر رفح " حماس: "أبو زهري .19

حـديث  في  سامي ابو زهري،    . د" حماس"اعلن الناطق الرسمي باسم حركة       : منتصر حمدان  -رام اهللا   
اع غزة،  عن قبول الحركة لفكرة االدارة المشتركة مع الحرس الرئاسي للمعابر في قط            ،"الخليج"ـخاص ل 

موضحا ان المقصود باالدارة المشتركة هو ان يتولى حرس الرئاسة الفلسطينية مع قادة مـن االجهـزة                 
   .االمنية التابعة للحكومة المقالة مسؤولية ادارة المعابر في القطاع

10/3/2008الخليج اإلماراتية   
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   تملك الوسائل كافة لمواجهة التهديدات المحدقة بهاإسرائيل: أولمرت .20

 أمـس أن    أولمـرت ي ايهـود    سرائيلصرح رئيس الوزراء اإل   : وكاالت ال - برهوم جرايسي  - الناصرة
وقال للـصحافيين خـالل جلـسة مجلـس          .المحدقة بها " كل الوسائل لمواجهة التهديدات   " تملك   إسرائيل

ات  قادرة على مواجهة كل التهديـد      إسرائيل"الوزراء المخصصة الستعراض التقديرات االستراتيجية ان       
بالتأكيد هناك تهديدات ومخاوف واخطار لكـن       "واضاف   ".وكل األخطار المتعلقة بأمنها وأمن مواطنيها     

وقال مصدر رسمي ان الحكومة استمعت الـى تقـارير           ".مجرد حديثنا عنها يعني ان هناك ردودا عليها       
جية وجهـاز االمـن      واالستخبارات العسكرية وجهاز تقييم الشؤون الخار      "الموساد"لجهاز االستخبارات   

  ".التهديدات التي تمثلها ايران وحزب اهللا اللبناني وحركة حماس" حول ما وصفته بـ"شين بت"الداخلي 
 وتأتي فـي    إسرائيلوقال مصدر رسمي ان هذه التقارير األمنية ترسم صورة قاتمة للتهديدات المحدقة ب            

 سـرائيل ت الى ان التهديد الـرئيس إل      اعقاب احد أسوأ الهجمات في القدس منذ اربع سنوات، وقد اشار          
صـورة قاتمـة للتهديـدات      " االسـتخبارات ترسـم      إني رسمي   إسرائيلوقال مسؤول    .مصدره ايران 

 االستخبارات ركزت على التهديد الـذي تمثلـه         أجهزة أن إلى  وأشار ".إسرائيلاالستراتيجية المحيطة ب  
   .ية بالسعي لحيازة القنبلة الذرإسرائيلايران التي تتهمها 

  10/3/2008 األردنيةالغد 
  

   ال تستبعد اندالع انتفاضة ثالثة2008ية للعام سرائيلستخبارية اإلالتقديرات اإل .21
يوفال ديسكين امس في تقرير سنوي للتقديرات االستخبارية الذي قدمـه للحكومـة             ،  قال رئيس الشاباك  

 العام في الضفة الغربية وقطاع غـزة        ية في جلستها امس ان اندالع انتفاضة ثالثة متواصلة هذا         سرائيلاإل
هو احتمال ضعيف اال ان مثل هذه االنتفاضة قد تندلع في حال المس باالماكن المقدسة االسالمية وعلـى              
نحو خاص المسجد االقصى او جراء ارتفاع دراماتيكي في عدد الشهداء الفلـسطينيين فـي االراضـي                 

 وان حركـة حمـاس      2008قطاع سيتعمق خالل العـام       االنفصال بين الضفة وال    أن إلى  وأشار .المحتلة
 انـه طالمـا اسـتمرت       إلـى  وأضاف. ستتضاعف قوتها خاصة في مجال القذائف الصاروخية ومداها       

 .ية فان احتمال المصالحة بين حركتي فتح وحماس يبقـى ضـئيال           سرائيلمحادثات السالم الفلسطينية اإل   
ي تزايدت وان   سرائيل احتجاجهم ضد مؤسسات الحكم اإل      مظاهر إن قال   إسرائيلوبالنسبة للفلسطينيين في    

  . على حد تعبيرهإسرائيل تولي اهتماما خاصا لمعالجة قضايا عرب أنية سرائيلعلى الحكومة اإل
 طرأ انخفـاض    2007ي وقال انه خالل العام      سرائيلوتطرق ديسكيين في تقريره الى اليمين المتطرف اإل       

طورتها اال انه قال هناك استعداد عال لـدى اليمـين المتطـرف          في مستوى انشطة اليمين المتطرف وخ     
  لمقاومة قوات االمن في حال اخالء مستوطنات او مواقع غير قانونية

واخيرا قال ديسكين تتزايد معقولية اندالع مواجهة مجددا مع حزب اهللا بموازاة مواجهـة علـى جبهـة                  
  .اخرى

  10/3/2008القدس الفلسطينية 
  

   وسط توقعات باستئناف مفاوضات السالملى واشنطنإليفني  .22
ية تسيبي ليفني الى الواليات المتحدة امس       سرائيلتوجهت وزيرة الخارجية اإل   : الوكاالت –القدس المحتلة   

وستلتقي ليفني ديـك    . في زيارة تستمر ثالثة ايام وسط جهود لدفع عملية السالم المتعثرة مع الفلسطينيين            
 مكتـب   أصدرهوذكر بيان   .  الماضي األسبوع الفلسطينية   واألراضي لإسرائيتشيني ورايس التي زارت     

وقبل ". االجتماعات ستركز على عملية السالم والمسألة االيرانية وغيرها من القضايا االقليمية          "ليفني بان   
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 الجنرال السابق جيمس جونز الموفد االميركي الخاص لشؤون االمن في الـشرق             ليفنيمغادرتها، التقت   
  .السالم"  الوضع في غزة والهجمات الفلسطينية تضعف الثقة في عمليةإن"وقالت لجونز  .االوسط

  10/3/2008الدستور 
 

  يون يطالبون بتغليظ العقوبات على الفلسطينيينإسرائيلنواب  .23
 عقابيـة علـى     إجراءات فرض   إلى أمسيين  سرائيلدعا العديد من النواب اإل    :  وكاالت –القدس المحتلة   
ودعا . ضالعين في عمليات في اعقاب الهجوم على مدرسة دينية يهودية في القدس المحتلة            الفلسطينيين ال 

رئيس حزب شاس المتطرف وزير التجارة والصناعة ايلي يشائي الى الغاء تـصاريح االقامـة لعائلـة                 
وقـال  . المهاجم الفلسطيني على المدرسة في خطوة ستحرمهم من المزايا االجتماعية وتـصريح العمـل             

يجب ان نصادق على قرار او نغير القانون الحالي اذا لزم االمر حتى يتم الغاء بطاقـة                 "ي في بيان    يشائ
  ".  شخص ينفذ هجوما وتدمير منزلهمأي لعائلة إقامة تصريح أي أوية الزرقاء سرائيلالهوية اإل
ت شـديدة    حسون من حزب كاديما انه سيطرح مسودة قانون ينزل عقوبا          إسرائيلقال النائب    من جهته، 

االنتفاضة الفلسطينية الثالثة بدأت     "إنواضاف   ".السباب قومية "ضد اي شخص يشارك في القاء الحجارة        
  ".  التنقل في عربات مصفحة اثناء توجههم الى اجازتهمإلىيين مضطرين سرائيلال نريد ان نرى اإل. فعال

 اعتقال بحق عـدد مـن الفلـسطينيين         ية الجنرال اهارون فرانكو ان عمليات     سرائيلوأكد قائد الشرطة اإل   
  ستجري خالل االيام المقبلة لالشتباه بتورطهم فى عملية القدس 

  10/3/2008الدستور 
 

  لن نسمح بوجود عدو داخل بيتنا: نتنياهو .24
، إلى المحرضـين ضـد العـرب،        نتنياهوية بنيامين   سرائيلانضم رئيس المعارضة اإل    :االتحاد -رام اهللا 
 "إرهـاب الحجـارة  "عليهم استنكار . هور العربي عليهم أن يختاروا في أي جانب هم إن قادة الجم  ": وقال

 لن  إسرائيل": وأضاف نتنياهو قائالً لإلذاعة العبرية     ."إسرائيل"واإلثبات أنهم يقفون بقوة إلى جانب دولة        
طنيهـا   ولجيـشها وموا   سـرائيل الـوالء إل  "ودعا إلى   . "يمكنها أن تسمح لنفسها بوجود عدو داخل البيت       

  ."وضحاياها
  10/3/2008االتحاد اإلماراتية 

  
   جبل المكبر من جدار الفصلإخراجلى  إمون يدعوار .25

ية في نهاية االسبوع الماضي الى اخراج االحياء علـى          سرائيلمون نائب رئيس الحكومة اإل    ادعا حاييم ر  
لية في المدرسـة الدينيـة      اطراف مدينة القدس مثل جبل المكبر الذي انطلق منه عالء ابو دهيم منفذ العم             

عن رمون قولـه ان العمليـة       " هآرتس"ونقلت صحيفة    .من اطار جدار الفصل   " مركاز هراب "اليهودية  
   .اثبتت انه من المحظور بقاء هذه االحياء كجزء من القدس، الن هذا يلحق اضراراً بأمن وباقتصاد الدولة

 10/3/2008القدس الفلسطينية 
  

  لبرادعيحملة إلقصاء ا: إسرائيل .26
ي زئيف بويم امس، انه سيطلب من وزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي            سرائيلقال وزير اإلسكان اإل   : ا ش ا  

واتهـم بـويم    ". فـوراً "بلورة كتلة تعمل على تنحية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي             
  ". لمجتمع الدوليالتردد وتمكين إيران من عدم االستجابة لمطالب ا"المسؤول الدولي بـ

  10/3/2008السفير 
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   تدرس إغالق بيت عزاء منفذ عملية القدسإسرائيل .27
ي ايهود أولمرت، توجيهاته، أمس، إلى الجهات المختصة سرائيلأصدر رئيس الوزراء اإل: القدس المحتلة

الء أبو بدراسة إمكانية تفكيك وإغالق بيت العزاء الذي أقيم في حي جبل المكبر جنوب شرقي القدس لع
دهيم من سكان الحي، وهو منفذ العملية التي استهدفت المعهد الديني الذي يمثل رمزا للصهيونية في 

وترأس أولمرت صباح أمس جلسة مشاورات لمناقشة النواحي القانونية لهذه . ، الخميس الماضيإسرائيل
 ال تستحق الحصول على ية، أن عائلة أبو دهيمسرائيلواعتبرت مؤسسة التأمين الوطني اإل .القضية

  .مخصصات الورثة والدفن بموجب القانون
 10/3/2008الشرق األوسط 

  
  يسرائيلنهاء الخالفات الداخلية في ظل العدوان اإلإصبري يحث على عكرمة  .28

نهاء الخالفات الداخلية الفلسطينية فـي ظـل        إطالب الشيخ عكرمة صبري بالعمل على       : القدس المحتلة 
ن مـن   أ  موضحا .ية بحق االبرياء من االطفال والنساء والمسنين والمرضى       سرائيلإلتواصل االعتداءات ا  

سباب الصمت العربي والدولي تجاه مجازر االحتالل هو االنقسام واالقتتـال بـين الفلـسطينيين               أبرز  أ
  .مور بعيدة عن الثوابت الوطنيةأوالتنازع فيما بينهم على 

  10/3/2008الحياة الجديدة 
  

  ية التي تحرض على الفلسطينيينسرائيلالتصريحات العنصرية اإل  يرفضاهللالمطران عطا  .29
نُشرت امس في احدى الصحف الروسـية،       في تصريحات   لمطران عطا اهللا حنا     ا رفض: القدس المحتلة 

يين والتي فيها تحريض على العرب      سرائيلالتصريحات العنصرية التي صدرت من بعض المسؤولين اإل       
وشدد علـى   . خر دعا الى تقييد حركتهم    ، فيما آ   من القدس  همأن أحدهم طالب بترحيل   والفلسطينيين لدرجة   

الفلسطينيين ليسوا ضيوفا عند أحد، فهم أصحاب االرض وأصحاب قضية عادلة وأصـحاب نـضال               أن  
  .مشروع يهدف الى تحقيق طموحاتهم الوطنية

  10/3/2008الحياة الجديدة 
  

  أهالي القطاع  لمعاناةالعالممسيرة حيوانات في غزة غدا للفت أنظار  .30
 يعد ناشطون فلسطينيون في المجال المجتمعي في غزة لتنظـيم مـسيرة للحيوانـات تنديـداً                 :اي.بي.يو

 أمام العدوان والجرائم التي يرتكبها االحتالل في األراضي الفلسطينية عامة وقطاع غزة             يبالصمت العالم 
 الفكرة هو تصريح األمين العام لألمم المتحدة الذي         وقال منسق الفعالية سامي عكيلة، أن صاحب      . خاصة

 بمثابة تصريح   ذلك كان  في الدفاع عن نفسها ولكنه رفض القوة المفرطة، معتبراً أن            "إسرائيل "تفهم حق 
  .لالحتالل بالقتل

  10/3/2008الخليج اإلماراتية 
  

   سجون االحتالل على أجندة القمة العربيةيفاألسرى  بوضع قضية ةطالبم .31
ه مركز األسرى للدراسات رسالة إلى وزراء خارجية الدول العربية أثناء تحضيرهم ألجنـدة القمـة                وج

 أسير عربى  فى سجون االحتالل       11.000 لوضع قضية ما يزيد عن       ،العربية المزمع عقدها هذا الشهر    
حـد مـن    دعاهم لتبني موقـف مو     كما   .ضمن مواد النقاش ويوميات العمل والكلمات للرؤساء والممثلين       
  .يةسرائيلقضية األسرى الفلسطينيين والعرب الموجودين في السجون اإل

  10/3/2008 للدراسات األسرىمركز 
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  منة منى تعاني من حالة صحية سيئة للغاية  آاألسيرة  .32
أكد نادي األسير الفلسطيني أن األسيرة أمنة منى المحكومة بالسجن المؤبد منذ :  نجيب فراج-بيت لحم 

تعاني من حالة صحية سيئة للغاية وسط إهمال طبي متعمد من قبل إدارة سجن الجلمة سبع سنوات 
فيما تجدر اإلشارة إلى أن منى تعاني من العزل منذ نحو سنتين وممنوعة االتصال بالعالم . يسرائيلاإل

 .الخارجي
   9/3/2008تقرير األسرى 

  
   2008  بداية العام  امرأة فلسطينية منذ13استشهاد : مركز حقوقي .33

 امـرأة   13ن  أه بمناسبة يوم المرأة العـالمي،       لقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان        : رام اهللا 
وأشار إلـى   . ي لهن سرائيل جراء استهداف قوات االحتالل اإل     2008 بداية العام     فلسطينية، استشهدن منذ  

اءات الحصار المشدد الـذي تواصـل        حياة النساء الفلسطينيات تأثرن بسياسة العقاب الجماعي وإجر         أن
 نساء جـراء حرمـانهن مـن        7وفاة  ، الفتا إلى     تطبيقه بحق سكان قطاع غزة على وجه خاص        إسرائيل

 نساء توفين من بين الجموع التي ظلت عالقة على معبر رفـح             6السفر لتلقي العالج الالزم، إضافة لـ       
  .بفعل إغالقه حوالي شهرين

  9/3/2008 قدس برس
  

   فلسطينيا خالل الليلة الماضية29 ويعتقل  الغربية يرفع اإلغالق عن الضفةاالحتالل .34
وأوضح الناطق  .  فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية       29 ةاعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضي    

ات بلسان جيش االحتالل أن االعتقاالت تركزت في عدة مدن فلسطينية رئيسية وأنها تأتي في إطار العملي               
أصدر باراك تعليمات برفع اإلغالق الذي فرض على الضفة في أعقـاب             ومن جهة أخرى فقد      .الجارية

  .العملية التي استهدفت المدرسة الدينية في القدس
 10/3/2008 48عرب

  
  شمال خان يونسي إسرائيلإصابة مواطن بجروح خطيرة في قصف  .35

ي لـمنازل الــمواطنين شـرق بلـدة        ئيلإسراأصيب مواطن بجروح خطيرة في قصف        :أيمن أبو ليلة  
 مصادر طبية أن قوات االحتالل عرقلت عمل سيارات         أكدتو .القرارة، شمال محافظة خان يونس، أمس     

القصف ألحق أضراراً كبيـرة     ، كما أن    اإلسعاف واألطقم الطبية التي حاولت نقل المصاب إلى المستشفى        
  .بعشرات المنازل واألراضي الزراعية

  10/3/2008سطينية األيام الفل
  

  لن نسمح باستمرار معاناة الصحفيين في الضفة الغربية: كتلة الصحفي الفلسطيني .36
نها لن تسمح بحال من األحـوال باسـتمرار معانـاة الـصحفيين             أ قالت كتلة الصحفي الفلسطيني،      :غزة

عن استمرار اعتقال   حملت المسئولية الكاملة    قد  و. المختطفين من قبل األجهزة األمنية في الضفة الغربية       
ومحاكمة واستدعاء وتعذيب العشرات من الصحفيين في الضفة لنعيم الطوباسي الذي يصف نفسه بأنـه               

كتلة كافة الجهات المعنيـة بمـا فيهـا االتحـاد الـدولي      الودعا ياسر أبو هين، رئيس     .نقيب الصحفيين 
أن التعامـل الفئـوي والحزبـي       وشدد على    .للصحفيين إلى التحرك السريع وإغالق هذا الملف األسود       

 يعمق االنقسام في الوسط الصحفي الباحث عن التوحد والوفـاق،          ،المقيت الذي يميز أداء نقابة الصحفيين     
نقابة لتكون الجسم الممثل بجدارة للكـل الـصحفي وفقـا           الداعياً إلى الشروع فوراً في خطوات إصالح        
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مي الحكومي في غزة إلى متابعة قضية جريـدة          المكتب اإلعال   من جهة أخرى   دعا و .ألسس مهنية بحتة  
  . عمال بمبدأ حرية الرأي والتعبيرلقطاعاأليام، والعمل على رفع الحظر عن دخول الصحيفة ل

 9/3/2008وكالة سما 
  

   احتجاجاً الغربية في الضفةاألونروا مكاتب بإغالقاللجان الشعبية تهدد  .37
الق مكاتب االونروا العاملة في المخيمات  احتجاجا علـى          قرر المكتب التنفيذي للجان الشعبية إغ     : أريحا

  .ة والطبية المقدمة لالجئين فيهاتعمد الوكالة تقليص الخدمات الغذائي
ن هذه الخطـوة االحتجاجيـة هـي بدايـة        أ ، عماد ابو سمبل    التنفيذي لالجئين  وقال الناطق باسم المكتب   

  .لبرنامج احتجاجي تصاعدي
  10/3/2008الحياة الجديدة 

  
  رفح احتجاجاً على تقليص المساعداتفي  األونروااعتصام في مقر  .38

ونروا اعتصاماً في المركز الرئيسي لتوزيـع       األنظّمت اللجنة األهلية للمنتفعين من خدمات وكالة        : رفح
المعونات وسط محافظة رفح، صباح أمس، احتجاجاً على قـرار اتخذتـه الوكالـة مـؤخراً، بتقلـيص                  

ونروا جـون جيـنج   األالمشاركون مدير عمليات  وطالب  .لالجئين، السيما الموظفين  المساعدات المقدمة   
  .بالعمل على زيادة المساعدات العينية والغذائية المقدمة لسكان القطاع بدالً من تخفيضها

  10/3/2008األيام الفلسطينية 
 

   أشهر 9 خالل  غزة مليون دوالر الخسائر المباشرة لحصار400 .39
 بعد حوالي تسعة أشـهر      ،مسأ ،درت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تقريرا شامال      أص:  د ب ا   -غزة  

ي الشامل على قطاع غزة وإغالق المعابر التجارية والبرية، مستعرضة ما خلفـه             سرائيلمن الحصار اإل  
نه وحسب نتائج التقريـر     أ رامي عبده الناطق باسم اللجنة       ذكرو .على كافة النواحي والقطاعات    الحصار

 مليـون دوالر،    400شباط الماضي بلغت حوالي      فإن إجمالي الخسائر المباشرة حتى نهاية شهر      "لنهائية  ا
  ." مليون دوالر شهريا48ًالمباشرة بحوالي  حيث تقدر الخسائر

  10/3/2008الدستور 
  

  2007 يصدر نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع للعام  المركزياإلحصاء .40
ة،  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني نتائج مسح القوى العاملة في األراضي الفلسطيني           أصدر: رام اهللا 

 لتمثيل الربع الرابع من عـام       4/1/2008 و 7/10/2007وقد تم جمع البيانات في الفترة الواقعة ما بين          
ركين في القوى   انخفضت نسبة المشا  فقد  وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية،       وقد بينت النتائج أنه      .2007

من جهة أخرى انخفضت نسبة      و %.41.4الى  % 42.7من   2007العاملة ما بين الربعين الثالث والرابع       
فـي الربـع الرابـع      % 15.5 إلى   2007في الربع الثالث    % 15.7مشاركة النساء في سوق العمل من       

في الربـع   % 29.1ن من   وفقاً للتعريف الموسع للبطالة، انخفضت نسبة األفراد الذين ال يعملو          و .2007
، انخفضت   أيضا وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية    و. 2007في الربع الرابع    % 28.8 إلى   2007الثالث  

في الربـع الثالـث     % 23.2نسبة األفراد الذين لم يعملوا وبحثوا عن عمل في األراضي الفلسطينية من             
ن حسب األنشطة االقتصادية في كل مـن        أما توزيع العاملي  . 2007في الربع الرابع    % 22.2 إلى   2007

الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد لوحظ انخفاض في نسبة العاملين في قطاع الزراعة في الضفة الغربيـة                 
، أما فـي قطـاع غـزة فقـد          2007في الربع الرابع    % 17.0 إلى   2007في الربع الثالث    % 17.4من  
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 اع البناء والتشييد، حيث انخفضت النسبة مـن       أظهرت النتائج انخفاض ملحوظ في نسبة العاملين في قط        
، كما انخفضت نسبة العاملين في قطاع الـصناعة         2007بين الربعين الثالث والرابع     % 1.5إلى  % 3.7
من جهة أخرى بقي قطاع الخدمات يحتل أعلى نسبة تـشغيل فـي             . لنفس الفترة % 5.5إلى  % 5.8من  

% 52.2في الضفة الغربية و   %  33.6بواقع  ،  العاملينيشغل أكثر من ثلث     أنه  األراضي الفلسطينية حيث    
  .2007في قطاع غزة خالل الربع الرابع 

  9/3/2008 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  ممارسات االحتالل وتشديد الحصار يؤديان إلى تدمير البيئة الطبيعة في قطاع غزة .41
ية سرائيلأن اإلجراءات والممارسات اإل    في بيان لها،  أكدت سلطة جودة البيئة في قطاع غزة        : ألفت حداد 

 أن الحصار أدى إلى تعطل الكثير       توأوضح .قطاعالوتشديد الحصار ساهم في تدمير البيئة الطبيعية في         
ـ     التيمن القطاعات الخدماتية الهامة لفترات طويلة أو حتى انهيار شبه تام لبعضها، و              ها كان علـى رأس

بما يتجـاوز  تقدر  كمية النفايات المنزلية المنتجة في قطاع غزة  أن الفتة إلىقطاع جمع النفايات الصلبة، 
، إلى أن توقف واضطراب عمل العديد من محطات ضـخ  هت من جهة أخرىونو.  ألف طن سنوياً 400

المياه العادمة ومحطات معالجتها، أدى إلى عدم معالجة كميات ضخمة يومياً من المياه العادمة وتـسبب                
في تصريفها إلى الطبيعة دون معالجة، مما يؤدي بشكل مباشر إلى تلويث مجمل عناصر البيئة كالتربـة                 

أدى ضخ المياه العادمة دون معالجة سـواء إلـى البحـر       وقد   . بشكل خطير  والمياه الجوفية ومياه البحر   
يوم، أو إلى الكثبان الرملية إلى تلويث مياه البحر وخصوصاً منطقة           /3 م 30,000المتوسط بما يصل إلى     

مساحة األراضي المجرفة من قبل االحتالل التي تأثرت بالتخريـب           ومن جهة أخرى ذكرت أن       .الشاطئ
 كيلو متر مربع، أي بنسبة تصل حـوالي         100ر المباشر في قطاع غزة بلغت ما يزيد عن          المباشر وغي 

  .قطاعالمن إجمالي مساحة  27%
 9/3/2008 48عرب

  
  العاهل األردني يحذر من مخاطر عرقلة مساعي السالم .42

يك استقبل العاهل األردني عبد اهللا الثاني في عمان، امس، رئيس وزراء جمهورية التش:  بترا–عمان 
وأكد العاهل األردني، خالل اللقاء، ضرورة استمرار مشاركة المجتمع الدولي وبشكل . ميريك توبوالنيك

خاص دول االتحاد األوروبي في جهود دعم عملية السالم وصوال إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية 
رعية الدولية ومبادرة السالم الفلسطينية ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استنادا إلى قرارات الش

وحذر مجددا من المخاطر التي تترتب على عرقلة مساعي تحقيق السالم، مشددا على أهمية . العربية
ي على تجاوز أية صعوبات تحول دون استمرارهما في عملية سرائيلمساعدة الجانبين الفلسطيني واإل

 .التفاوض حول جميع قضايا الحل النهائي
   10/3/2008الرأي األردنية 

  
  حصار على الفلسطينيينالالذهبي يؤكد أهمية الدور األوروبي لوقف  .43

 إسرائيلأكد رئيس الوزراء نادر الذهبي اهمية الدور االوروبي في الضغط على :  امجد معال-عمان 
لوقف العمليات العسكرية وسياسة الحصار التي تفرضها على الشعب الفلسطيني وااللتزام بتعهداتها 

ي على االستمرار في مفاوضات جادة سرائيلقة تجاه عملية السالم، وفي حث الجانبين الفلسطيني واإلالساب
جاء . تفضي الى حلول عادلة ودائمة لقضايا الحل النهائي وبما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

  .توبوالنيك، امسذلك في المباحثات التي اجراها الذهبي مع رئيس وزراء جمهورية التشيك ميريك 
  10/3/2008الدستور 
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  ي وتعتبره جريمة إبادة جماعيةسرائيلندوة تندد بالعدوان اإل .44

اعتبر مشاركون في ندوة عقدتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين، امس االول، ان حصار : عمان
ها القانون ي على الشعب الفلسطيني جريمة ابادة جماعية يحاسب عليسرائيلقطاع غزة والعدوان اإل

وقالوا في ندوة العدوان على غزه في ظل القانون الدولي االنساني ان العقاب الجماعي والتدمير . الدولي
 .والقتل الجماعي ومنع وصول المؤن والمواد االساسية هدفه التدمير الكلي او الجزئي للشعب الفلسطيني

   10/3/2008الرأي األردنية 
  

  اس عند بوابة فاطمة تضامنا مع غزةتظاهرة للجماعة اإلسالمية وحم .45
بوابـة  "نظمت الجماعة االسالمية في لبنان وحركة حماس تظاهرة، امـس، عنـد             :  السفير –مرجعيون  

في بلدة كفركال على الحدود مع فلسطين المحتلة، شارك فيها قياديون من الجماعـة والمنظمـات                " فاطمة
لى مئـات مـن مناصـري الجماعـة وحمـاس           الفلسطينية وعلماء دين وشخصيات وفاعليات، إضافة ا      

. ية، في الجنوب وبيروت والـشمال     وفلسطينيون قدموا من مختلف المناطق اللبنانية والمخيمات الفلسطين       
: كال مـن    تحدث خالله   ، أقيم احتفال خطابي      الذي يعرف بالجدار الطيب    "يسرائيلاإل "باحة الموقع في  و

ا بسام حمود، رئيس رابطة علماء فلسطين الـشيخ داوود          المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في صيد     
مصطفى، مسؤول العالقات السياسية في حركة حماس في لبنان ابو احمـد فـضل، وعـضو المكتـب                  

وقد أعرب المشاركون عن تضامنهم مع أهل غزة وتنديدهن         . السياسي للجماعة االسالمية عزام االيوبي    
ق أهلنا في فلسطين، مستنكرين الصمت العربي الرسـمي علـى          بالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو بح     

  ". خيار المقاومة لتحرير فلسطين"المحرقة الصهيونية، و مؤكدين على 
  10/3/2008السفير 

  
  حماسحوار مع الإيقاف المفاوضات العبثية وفتح  "إلىعباس يدعو  مولوي .46

الرئيس الفلـسطيني محمـود   ريح دعا فيه تصأدلى األمين العام للجماعة اإلسالمية الشيخ فيصل مولوي ب     
إيقاف المفاوضات العبثية مع الصهاينة، وفتح الحوار مع حركة حماس وفق مبادرة الـرئيس               " إلى عباس
بإغالق البعثات الـصهيونية    "و "يةسرائيلاإل" بإدانة المجازر    الدول العربية واإلسالمية  ، كما طالب    "اليمني

بعثاتها وسفرائها في تل أبيب احتجاجاً على المجازر المتواصلة ضـد     وطرد السفراء الصهاينة واستدعاء     
فك الحصار عن غزة وتنظيم الدخول والخروج وإدخـال المـواد           "دعا مصر إلى    و". الشعب الفلسطيني 

  ".األساسية إليها، بعيداً عن تدخّل الكيان الصهيوني
  7/3/2008األمان اللبنانية 

  
  غطية مسبقة للمجازر الصهيونية ت" إسرائيل"زيارة بوش لـ: غانم .47

شدد رئيس لجنة االدارة والعدل النائب روبير غانم، في كلمة ألقاها خالل اجتماعـات الـدورة العاديـة                  
ضرورة توحيد الموقف العربي في هذه الظروف الـصعبة         "للبرلمان العربي االنتقالي في القاهرة، على       

، مـضيفا   "إسرائيل"ي مع الضغوط التي تمارس لصالح       لتتوازن الضغوط العربية أمام مجلس األمن الدول      
 أخيرا وإعالنه منها أنها دولة يهودية، جاء بمثابة         "إسرائيل"ـزيارة الرئيس األميركي جورج بوش ل     " أن

تغطية مسبقة للمجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين في غزة على الرغم من سعيه الى تأكيد قيام دولـة                  
  . "فلسطين المستقلة

  10/3/2008ير السف
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   تتوقف على تحقيق اختراق في جهود السالمإسرائيلالعالقات العربية مع : مبارك .48

ية بتحقيق اختراق في جهود سرائيل اإل-ربط الرئيس حسني مبارك تطور العالقات العربية : القاهرة
 تتوقف إسرائيل العالقات العربية مع"البولندية، إن " غازيتا فيبورشا"السالم، وقال في حديث لصحيفة 

 مسؤولية تعثر مفاوضات السالم، إسرائيل، فيما حمل "إيجاباً أو سلباً على تحقيق اختراق في جهود السالم
 العسكري في غزة والحصار الذي تفرضه على القطاع ال يوفران التهدئة إسرائيلتصعيد "موضحا أن 

  ".أطلقها اجتماع أنابوليسالمطلوبة لمواصلة المفاوضات على قضايا الوضع النهائي التي 
وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها واتصاالتها لرفع الحصار عن غزة وإنهاء معاناة سكانه، غير أنه 

 يدها من المسؤولية، ورفض محاوالت تصدير المشكلة برمتها إلى مصر، إسرائيلرفض أن تنفُض 
، كما تسعى الى 2005صل إليه عام مضيفا أن مصر تحاول العودة الى بروتوكول المعابر الذي تم التو

  .ترتيبات تتيح فتح باقي المعابر
  10/3/2008الحياة 

  
  ضرورة إحداث تهدئة تمهد الستئناف المفاوضات: مصر .49

التقى رئيس االستخبارات المصرية :  جيهان الحسيني- القاهرة :10/3/2008 الحياة ذكرت صحيفة
ية سرائيلئة السياسية واالمنية في وزراة الدفاع اإلالوزير عمر سليمان في القاهرة، أمس، رئيس الهي

سليمان عرض على غلعاد رؤية مصر في "إن " الحياة"عاموس غلعاد، وقالت مصادر مصرية موثوقة ل 
، مشيرة إلى أن من المقرر أن يلتقي "خصوص ضرورة إحداث تهدئة تمهد الستئناف المفاوضات

 وأوضحت أن لقاءات المسؤولين مع قادة حماس التي .مسؤولون مصريون مع حماس قريبا لدرس األمر
تعد آلية بديلة لبحث األمور بين القاهرة والحركة بعد مغادرة الوفد "تكررت في مدينة العريش أخيرا 

  ".يونيو الماضي/ األمني المصري لغزة في أعقاب حسمها العسكري في القطاع منتصف شهر حزيران
قالت مصادر مصرية :  خالد محمود رمضان-القاهرة  :10/3/2008 األخبار وأضافت صحيفة

ية، الجنرال عاموس جلعاد، سرائيلإن رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإل" األخبار"ل
أجرى في القاهرة، أمس، محادثات مع مساعدي رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان 

وتل أبيب بشأن كيفية تأمين الحدود الفلسطينية المصرية المشتركة الستكمال المفاوضات بين القاهرة 
  .وإدارة المعابر الحدودية

   
   والفصائلإسرائيلخطة مصرية متكاملة للتهدئة وتفاهمات بين  .50

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية، امس االحد، أن القاهرة أعدت خطة :  منتصر رحمي–القاهرة 
ي الفلسطينية وفتح المعابر ورفع الحصار وأن هذه الخطة تلقى تشجيعاً متكاملة إلعادة الهدوء في األراض

مصر تعمل على تهدئة الوضع في "وقالت المصادر إن  .أمريكياً وأوروبياً وإن كانت تواجه صعوبات
األمريكيين متفهمون "، مضيفة أن "غزة تمهيداً إلجراءات تسمح بتخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني

  ". لمساعي المصرية، واألمر نفسه ينطبق على األوروبيينلهذا وأيدوا ا
وأضافت المصادر، أن مصر تعمل من خالل خطة ستعرض على كل األطراف تتضمن عدة بنود من 

، وأنه إذا كانت ل حماس مالحظات 2005رفع الحصار من خالل إعادة العمل باتفاق المعابر لعام "بينها 
وتنص الخطة المصرية ".  فيها بعد إعادة العمل به وليس قبل ذلكعلى هذا االتفاق، فإنه يمكن النظر

 مقابل سماح االخيرة بتخفيف إسرائيلأيضا على وقف إطالق الصواريخ نهائيا من قطاع غزة على 
وفي مقابل . الحصار وعلى أن تسمح حماس لموظفي السلطة الفلسطينية بالعودة إلى العمل على المعابر

 ".ن الضرب واالعتداء واالغتياالت عإسرائيلتمتنع "هذا، 
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  10/3/2008الشرق القطرية 
  

  إسرائيلمبارك يزور الواليات المتحدة لحضور توقيع اتفاقية بين الفلسطينيين و .51
أن الرئيس حسني مبارك سيتوجه إلى الواليات المتحدة في مايو " المصريون"علمت : حسين البربري

نوية المعتادة، بناء على دعوة ستوجه إليه من الرئيس القادم بعد سنوات من توقفه عن زيارته الس
وستأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها عدد من ملوك ورؤساء دول . األمريكي جورج بوش

أن دعوة األطراف المعنية " المصريون"وأضافت مصادر دبلوماسية ل . عربية، فضال عن إيهود أولمرت
ي من بنوده اإلعالن سرائيل وضع اتفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلبعملية السالم في المنطقة تأتي بهدف

وتسعى واشنطن إلى . عن دولة فلسطينية بحدود قابلة للتفاوض، وذلك قبل انتهاء الوالية الثانية لبوش
الحصول على دعم الدول العربية من خالل تواجد قادتها في الواليات المتحدة، وإلحاقها بعملية التفاوض 

 عاما، إضافة إلى فتح باب التطبيع العربي 15ذ بنود االتفاق المزمع، وفق جدول زمني يصل إلى لتنفي
  . سياسيا واقتصاديا، بما في ذلك التمثيل الدبلوماسيإسرائيلمع 

  9/3/2008صحيفة المصريون 
  

  البرلمان العربي يدعو لعقد القمة العربية في موعدها ومكانها .52
دان البرلمان العربي، في ختام دورته :  أبو هارون، صالح الجازوي محمد عمرو، مصطفى-القاهرة 

برئاسة محمد جاسم " أمس" بمقر األمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة 2008العادية األولى لعام 
الصقر، بشدة المحرقة التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستمرار 

سرعة تحقيق المصالحة بين األطراف الفلسطينية "مجددا دعوته إلى . لألشقاء في فلسطينحرب اإلبادة 
باعتبارها خطوة ضرورية وملحة لتوحيد الجهد الفلسطيني والعربي في مواجهة العدوان الصهيوني 

 .وطالب الحكومات والشعوب العربية بكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني". السافر
   10/3/2008يتية الرأي الكو

  
  حول تهريب السالح" يةسرائيلاإل"استياء مصري من تبني كي مون للمزاعم  .53

برغم اإليضاحات التي قدمتها المتحدثة الرسمية باسم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون : القاهرة
وزارة الخارجية بشأن مرجعيته التهام مصر بتسهيل تهريب السالح إلى قطاع غزة، إال أن ذلك لم يمنع 

من توجيه رسالة إلى كي مون عبرت فيها عن االستياء والدهشة من تصريحاته، ولفتت النظر إلى 
  .مواقف سابقة لألمين العام تثير عالمات استفهام

  10/3/2008الخليج اإلماراتية 
  

  يسرائيل اإلاإلفريقي األخدودمخاوف عربية من موافقة اليونسكو على مشروع  .54
 إسرائيلحذر االتحاد العام لالثريين العرب من المشروع الذي تقدمت به : حي خطاب فت-القاهرة 

 إسرائيلويهدف الى فتح االبواب امام , على قائمة التراث العالمي" االخدود االفريقي"لتسجيل ما يسمى 
اد وقال رئيس االتح .يإسرائيلالختراق دول حوض النيل تحت ستار مشروع االخدود االفريقي باشراف 

 تسعى في محاولة جديدة للتغلغل داخل منطقة حوض النيل وبعض إسرائيلان : العام لالثريين العرب
وهو االمر الذي , الدول العربية التي يمر بها هذا االخدود تحت ستار دولي بموافقة من منظمة اليونسكو

  .رفضته الدول االعضاء باتحاد االثريين العرب
  10/3/2008العرب اليوم 
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  في غزة" بالمقاومة" جزائريين 8اء عن التحاق أنب .55

الجزائرية عن مصادر أمنية، أمس، أن ثمانية طلبة من بلدة الرقيبة بوالية " اليوم"نقلت صحيفة : ا.ب.د
تركوا عائالتهم قبل أسبوع والتحقوا بالمقاومة الفلسطينية في )  كم شرق العاصمة الجزائرية600(الوادي 
 عاما اتصال 24 و18 اثنين من الطلبة الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بينوأضافت الصحيفة أن. غزة

أنهم يعتزمون تنفيذ عمليات استشهادية ضد "بأسرتيهما وأكدا أنهما في غزة وأنهما بصحة جيدة قائلين 
  ". يينسرائيلاإل

  10/3/2008الخليج اإلماراتية 
  

  " إسرائيل"إيران تخصص جائزة كبرى لالقتصاص من قادة  .56
الثالثة الذين " يينسرائيلاإل"قررت ايران منح جائزة كبرى لمن يقتص من القادة :  ستار ناصر-طهران 

واقيمت في طهران، أمس، مراسم لتعيين . تم تشخيصهم بأنهم وراء عمليات االبادة للشعب الفلسطيني
قصاص "ان جائزة لالقتصاص من مصممي ومخططي هذه الجرائم من قادة الكيان الصهيوني تحت عنو

، وذلك برعاية حركة طالب العدالة، وبالتعاون مع عدد من التنظيمات واشير إلى ثالثة من القادة "جالوت
العسكريين واالستخباراتيين للكيان الصهيوني، والذين اظهرت التحقيقات انهم يضطلعون بدور اكبر في 

واالشخاص الثالثة ". إسرائيل" ضد قتل الشعب الفلسطيني المظلوم، واغتيال المجاهدين الذين يناضلون
، وعاموس يادين "الموساد"ايهود باراك، مئير داغان رئيس : الذين حددت جائزة لالقتصاص منهم هم

  .رئيس استخبارات جيش الكيان
  10/3/2008الخليج اإلماراتية 

  
 إسرائيلليبيا تعلن رسميا دعمها لتحرك أحد مواطنيها لمقاضاة  .57

أعلنت ليبيا، أمس، أنها تدعم رسميا مساعي نجل وزير خارجيتها األسبق صالح :  خالد محمود-القاهرة 
 وكشف مالبسات حادث إسقاطها طائرة ركاب مدنية ليبية فوق صحراء شبه إسرائيلبوصير لمقاضاة 

شباط عام / ي لها في الحادي والعشرين من شهر فبرايرسرائيلجزيرة سيناء المصرية ابان االحتالل اإل
1973 . 

  10/3/2008شرق األوسط ال
  

 سودانيون ينخرطون في صفوف الحركة االستيطانية في القدس .58
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ان المجموعة االستيطانية  : محمد جمال- القدس -.ا.ب. د–الجزائر 

م التي تنشط في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة في القدس في المجال الحفريات واالستيطان تقو" العاد"
حالياً باستغالل األوضاع األمنية وأوضاع آالف الالجئين القادمين من السودان ودارفور تحديداً وتشغيلهم 
في أعمالها غير القانونية في نطاق الحفريات وتنفيذ البنى التحتية في المناطق االستيطانية المختلفة في 

وأفاد شهود عيان  .قصى المبارك وعين سلوان وأسفل المسجد األ–القدس المحتلة وخاصة نفق سلوان 
ان عشرات الالجئين السودانيين واألفارقة قد انخرطوا في صفوف الحركات االستيطانية الصهيونية وقد 

وقدرت أوساط فلسطينية عدد .  سئل بعضهم عن البلد التي قدموا منها فأوضحوا انهم من السودان
 .سة أالف سوداني ومثلهم من اريتريا بنحو خمإسرائيلالسودانيين الذين تم استيعابهم في 

  10/3/2008الشرق القطرية 
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  الصهيونية العالمية وراء بث المخاوف من برنامج طهران النووي: سفير مصري سابق .59

السفير أحمد الغمراوي، "  اإليرانية–جمعية الصداقة المصرية "اعتبر رئيس :  علي الطواب-القاهرة 
لصهيونية العالمية تقف وراء دعوى أن الملف النووي اإليراني يثير سفير مصر السابق في بغداد، أن ا

 .ذعرا لدى الكثيرين، ولذلك البد من إيقافه
   10/3/2008الرأي الكويتية 

  
  غذائية للفلسطينيين في غزة   شاحنة مساعدات مصرية20إدخال .60

 قطـاع غـزة   ىبطاطين ال شاحنة محملة بالسلع والمواد الغذائية وال20تم أمس إدخال : أحمد سليم-رفح  
 بشمال سيناء   ها أكد مدير  ، التي مقدمة من جمعية الهالل األحمر المصري     ،  سالم عن طريق ميناء كرم ابو    

ـ    ، أن كميات كبيرة من المساعدات سيتم إدخالها تباعا الي القطاع          ، على محمد عمر   وجـود   ى مـشيرا إل
  . للفلسطينيينتوجيهات من سوزان مبارك بتلبية كافة اإلحتياجات اإلنسانية

  10/3/2008األهرام المصرية 
  

  كان يكفي شرط واحد" حماس"أخطأنا بفرض ثالثة شروط للحوار مع : مستشار ساركوزي .61
ـ     : محمد خلف  -صوفيا   الشك اننا اخطأنا بفرض ثالثة شروط      " الفيغارو"قال احد مستشاري ساركوزي ل

الشك انـه يجـب     "الخارجية كوشنير   قال وزير    و .قبل الحوار مع حماس، كان يكفي فرض شرط واحد        
نتحدث مع حزب اهللا النه جـزء       "موضحا  " لكن االن ال يمكننا القيام بذلك     "مستدركا  " التحادث مع حماس  

  ".من الحل في لبنان، اما حماس فهي جزء من المشكلة في فلسطين
 ان يكونـوا اكثـر      نيين على يالم نرفع السقف قليال لحمل الفلسط     : قال المحلل الفرنسي جورج مالبرونو    و

ال؟ وهل يمكننا ان نفرض على طرف نسعى للتحاور معه ان يتخلى عن كل اوراقه قبـل بـدء                     اعتداء
  المحادثات؟

الرفض الفرنسي للتحاور مع حماس يستند الى اسباب تكتيكية وايديولوجية في الوقـت نفـسه، ويـرى                 
يرفض اي اتصال مع قادتها قبل ان       ان باريس ال تريد ان تضعف الرئيس محمود عباس الذي           "مالبرونو  

اال ان مسؤوال رفيعا في الخارجية الفرنسية لم يخف قلقه من ان عدم التكلم               ."يعيدوا اليه السلطة في غزة    
  ".هذا هو الخطر بالتحديد"مع حماس سيجعلها اكثر راديكالية قائال 

  10/3/2008الوطن الكويتية 
  

  في األراضي المقدسة " وتدوامة الدمار والم" يشجب  بنديكتوسالبابا .62
 امس، خالل قداس االحد امام االالف من        ،قال البابا بنديكتوس السادس عشر    :  وكاالت االنباء  -الفاتيكان  

ادمت اعمال العنف والرعب خالل االيام االخيرة مجددا االرض المقدسة لتغذي دوامـة مـن               "المصلين،  
والفلسطينية في عزمهـا مـن      " يةسرائيلاإل"لسلطات  اشجع ا "واضاف  ". الدمار والموت ال تبدو لها نهاية     

الجميع الى التخلي عـن مـسارات       "ودعا البابا   ". خالل التفاوض على بناء مستقبل سلمي وعادل لشعبيها       
  ".الكراهية والثار المتعرجة، لكي يسلكوا بطريقة مسؤولة طريق الحوار والثقة

  10/3/2008الدستور 
  

  " يةسرائيلاإل"سان توثق جرائم الحرب الفيدرالية الدولية لحقوق اإلن .63
أعلن أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان إدريس اليازمي أن الفيدرالية تقوم بالتعاون مع              : القاهرة

منظمات حقوقية فلسطينية وأخرى تعمل من داخل الكيان الصهيوني بتوثيق جرائم الحـرب الـصهيونية               
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على استخدام كل الوسائل المتاحة من قبل منظمات واتفاقيات العدالة          ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا للعمل      
الدولية لمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة، مشيرا إلى أن هناك تقارير مستمرة وجهوداً توثيقيـة قائمـة                

إن األمر  : وقال اليازمي . حاليا تراعي تسلسل المسؤولية داخل سلطات الكيان الصهيوني عن هذه الجرائم          
  .رق المزيد من الوقت وإن هناك قضايا مشابهة استغرقت سنوات طويلةقد يستغ

  10/3/2008الخليج اإلماراتية 
  

  مازن حوار عن بعد مع الرئيس أبو .64
  حسن نافعة. د

دعيت لحضور لقاء نظمته صحيفة الدستور األردنية، مساء األربعاء قبل الماضي، مع الرئيس الفلسطيني              
 حوار حول األوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية والجهود الدوليـة          جري فيه ) مازن أبو(محمود عباس   

 المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وانعقـاد مـؤتمري         إسرائيلواإلقليمية المبذولة، خاصة منذ استئناف      
  ،٢٠٠٨ي قبل نهاية عام سرائيل اإل-س وباريس، للتوصل إلي تسوية نهائية للصراع الفلسطيني يأنابول

مازن مقتنعا بوجود فرصة حقيقية لتسوية معقولة قبل مغادرة الـرئيس األمريكـي               الرئيس أبو  وبينما بدا 
بوش البيت األبيض، ومصمما علي اغتنامها والحرص علي عدم إهدارها، بدا في الوقت نفـسه مقتنعـا                 

س صـواريخ حمـا   " العمل المسلح في هذه المرحلة إلي درجة قيامه بتكرار عبارته الشهيرة             ىبعدم جدو 
  .ما ال يقل عن عشر مرات في هذا اللقاء" العبثية

: في الجزء المخصص للمناقشة في هذا اللقاء شاركت بتعقيب قصير، أشرت فيه إلي نقاط محددة أهمهـا                
 أن المفاوضات وسيلة وليست غاية في ذاتها، وأن نجاح هذه الوسيلة في تحقيـق أهـدافها يتطلـب                   -١

  . متاحة في المرحلة الراهنة، خصوصا إذا تم استبعاد خيار المقاومةشروطا وضمانات ال يبدو أنها باتت 
ية الحالية، أو أي حكومة أخري، قد يفرزها المجتمع         سرائيل ال توجد مؤشرات توحي بأن الحكومة اإل       -٢
ي في المستقبل المنظور، قد تغير موقفها من قضايا التسوية النهائية بما يسمح بالتوصـل فعـال                 سرائيلاإل

  .ذه التسوية خالل الوقت المتبقيلمثل ه
 ال توجد في الوقت نفسه مؤشرات توحي بأن إدارة الرئيس بوش باتت جاهزة أو راغبة أو قـادرة                   -٣ 

  .  علي تغيير موقفها خالل الشهور القليلة المتبقية علي رحيلهاإسرائيلعلي ممارسة ضغوط، لحمل 
صممة الستهالك الوقت، وبالتالي محكوم عليهـا        تبدو المفاوضات الجارية حاليا، في حدود علمي، م        -٤

مازن يبدو، في سياق كهذا،      ثم أنهيت تعليقي بسؤال حول األسباب التي تجعل الرئيس أبو         . مقدما بالفشل 
  . االستمرار في المفاوضات الراهنةىمقتنعا ومتفائال بجدو

تـابع تحليالتـي فـي الـصحف     مازن رده علي بمجاملة، قال فيها إنه ي أثار دهشتي أن يبدأ الرئيس أبو   
فقد كانت تلك هي المرة األولي التي ألتقي فيهـا          . والفضائيات العربية، وأنه سعيد برؤيتي هنا في عمان       

وعندما شرع في مغادرة القاعة، وراح يصافح من وجدهم في طريقه، حرص علـي        . سيادته وجهاً لوجه  
رغم اختالفه مع بعض ما أتوصل إليـه مـن   تبادل حديث قصير معي، أكد فيه من جديد تقديره آلرائي،       

  .، وكانت لفتة كريمة منه"!الخالف في الرأي ال يفسد للود قضية"اجتهادات، وأن 
 اإلصالح العربـي فـي      ىبعد أيام قليلة من هذا اللقاء، التقيت مصادفة أثناء انعقاد المؤتمر الخامس لمنتد            

وفـي حـديث علـي      . رئيسيين التفاق أوسـلو   مكتبة اإلسكندرية األخ حسن عصفور، أحد المفاوضين ال       
الفطور، في الفندق الذي أقمنا فيه، ذكرني بواقعة كان طرفها اآلخر مسؤوالً فلسطينياً كبيـراً هـو األخ                  

ففي أعقاب فوز حماس باالنتخابـات النيابيـة        . وهي واقعة طريفة تستحق أن تروي     . الرحيم الطيب عبد 
  . علي الساحة الفلسطينية في ذلك الوقتنشرت مقاال، ضمنته رؤيتي لبعض ما يجري

الرحيم، واعتبرها منحازة لحماس، مما دفعه لالتـصال         ويبدو أن وجهة نظري لم ترق لألخ الطيب عبد        
الرحيم عن استيائه ممـا كتبـت،        وفي هذا الحديث عبر األخ عبد     . بي معاتبا، وهو أمر يحمد له بالقطع      
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 أنه كان قد أعد ردا مكتوبـا        ىقد التبست علي، وأشار إل     أنها ربما تكون     ىوشرع في توضيح أمور، رأ    
  . علي، وهو ما رحبت به

الرحيم األسباب والمعلومات التي بنيت عليها رؤية تمثل اجتهادا شخصيا           من جانبي، شرحت لألستاذ عبد    
 ىهلكاتب مستقل، وال تعبر بأي حال عن موقف منحاز مسبقا لحماس، وبدا مقتنعا بما قلت، لدرجة أنه أن                 

حديثه بوعد تطوع هو به لسحب الرد المكتوب الذي كان قد أعده بعد أن أصبحت األمور أكثر وضوحا                   
 الصحف الفلسطينية، وكـان رداً غاضـباً،        ىغير أنني فوجئت بالرد منشورا بعد أيام في إحد        . في ذهنه 

  .وربما متجاوزاً أيضا
الواقعة، أكثر تسامحا مع الرأي اآلخـر       مازن، حين ذكرني األخ حسن عصفور بهذه         بدا لي الرئيس أبو   

وألن ضيق الوقت المخصص للقاء عمان لم يكن يسمح بحـوار           . المختلف عن كثيرين من المحيطين به     
 عدد من النقاط، لعلها تشكل نوعـا مـن          ىحقيقي، فربما يكون من المفيد هنا أن أشير في هذا المقال إل           

  :مازن، وذلك من خالل المالحظات التالية بوالرغبة في استمرار الحوار عن بعد مع الرئيس أ
 ال يعني توجيه النقد لسياسات ومواقف معينة تتبناها السلطة الفلسطينية بقيادة فتح اتفاقا مـع جميـع                  -١

  . السياسات والمواقف التي تتبناها حماس أو غيرها من المنظمات الفلسطينية المعارضة
واحد للخير  : ألحادية التي تري العالم منقسما إلي فسطاطين      وأظن أنه آن األوان إلدراك خطورة الرؤية ا       

من ليس معنـا  : ، أو التعامل مع اآلخرين وفق قاعدة)يمثله اآلخرون دائما(وآخر للشر ) نمثله نحن عادة (
  . فهو ضدنا

إن رؤية كهذه قد تناسب غالة المتطرفين العقائديين من أمثال بن الدن وبوش، لكنهـا ال تليـق بحركـة                    
 وطني يفترض أن تسعي لحشد وتعبئة جميع القوي الراغبة في مقاومة الغاصب المحتل، أيا كانت                تحرر

  .توجهاتها األيديولوجية أو رؤيتها لما يجب أن تكون عليه مرحلة ما بعد االستقالل
 ال ينطوي مثل هذا النقد علي أي نوع من التنكر أو االنتقاص من الدور التاريخي المهم الذي لعبتـه                    -٢

  .مازن شخصيا في حركة التحرر الوطني الفلسطيني منظمة فتح أو أبو
غير أنه يجب أن يكون واضحا للجميع في الوقت نفسه أن األدوار التاريخية ال تمنح رخصة بالعصمة أو                  

فالحركة الوطنية الفلسطينية لم تبدأ بفتح، ولن تنتهـي بحمـاس،           . القداسة ألحد، شخصا كان أم مؤسسة     
دة فيها دوما إلي من هم أكثر قدرة علي الوصول بها إلي غايتها النهائية، وهـي التحـرر                  وستؤول القيا 

  . واالستقالل الوطني الكامل
مازن شرعية، وبالتالي سلطة وصالحيات، ال يمكن ألحـد    يدرك كثيرون، وأنا منهم، أن للرئيس أبو   -٣

اس بدورها شرعية، وبالتالي سـلطة      أن يشكك فيها أو يخرج عليها، لكننا ندرك في الوقت نفسه أن لحم            
 إن لـم تكـن      -وصالحيات، ليس من حق أحد أن يشكك فيها أو يخرج عليها، وهي شرعية ال تقل عن                 

  مازن نفسه،  شرعية أبو- ىتزيد عل
أن حماس فازت في انتخابات الحقة علي االنتخابات التي فاز فيها أبومازن، ولـم              : األول: وذلك لسببين 

أن الفوز في انتخابات نيابية يختلف عن الفوز في انتخابات رئاسية، فاألول يعكس             : يتخضها هي، والثان  
ومـن المعـروف أن حمـاس       . ثقة شعبية في برنامج بعكس الثاني، الذي يعكس ثقة في شخص الرئيس           
  .نجحت علي أساس برنامج انتخابي، جوهره استمرار المقاومة المسلحة

 أخفقت في توظيف فوز حمـاس واسـتثماره لتحـسين موقـف              في اعتقادي أن السلطة الفلسطينية     -٤
تفاوضي، كان قد تآكل كثيرا، وبدت حريصة علي إظهار عجز حماس عـن تحمـل مـسؤولية الحكـم                   

  .واستعادة ما خسرته من مواقع ومزايا بأكثر من حرصها علي ترتيب البيت الوطني
 بـدورها فـي تـأزم األوضـاع         غير أن ذلك ال يعفي حماس من مسؤوليتها عن أخطاء عديدة ساهمت           

  .الفلسطينية بأكثر مما كانت عليه قبل وصولها للسلطة
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 لوضع حماس في موقع يسمح لها بتحمل وممارسة مسؤوليتها تجاه شعبها وتجاه أمتها، ومـساءلتها                -٥
مازن، في تقديري، أن يشرع علي الفور في إعادة بنـاء منظمـة              عن ذلك، كان يتعين علي الرئيس أبو      

  .ر الفلسطيني علي أسس ديمقراطية وتنشيط دورها في عملية اتخاذ القرارالتحري
فقد كان من شأن خطوة كهذه أن تساعد علي تجنب الكثير مما وقع من أخطاء علي الجـانبين وتجـاوز                    

  .مازن لم يفعل لكن الرئيس أبو. أزمة عدم الثقة التي كانت وال تزال تسمم األجواء الفلسطينية
وحده مـسؤولية   " الطرف اآلخر "ف األطراف الفلسطينية في محاوالتها الرامية لتحميل         استمرار مختل  -٦

ما جري ويجري من نكبات، دون أي محاولة جادة من جانبها، لتقييم ذاتي يسمح بتصحيح ما ارتكبته من                  
  .أخطاء، أصبح خطرا يهدد بتصفية نهائية للقضية الفلسطينية برمتها

ف أن تدرك أيضا أن هناك قوي دولية وإقليمية كثيـرة تـسعي لتعميـق               وأظن أنه بات علي هذه األطرا     
الخالفات الفلسطينية، كي تتمكن هي من غسل يدها من أي مسؤولية لها عن تـصفية قـضية تعتبرهـا                   

  .الشعوب العربية واإلسالمية قضيتها األولي
س في أذنه برجاء الحـد      مازن، أن أهم   في النهاية أود، وبكل االحترام والود والحب لشخص الرئيس أبو         

  .، ألن ضرره أكثر من نفعه"صواريخ حماس العبثية"قليال من استخدامه تعبير 
وال جدال في أنه يدرك أن كثيرين في العالم العربي يعتقدون أن المفاوضات التي تجري اآلن بين السلطة               

 بـين المقاومـة     فالمطلوب اآلن صيغة خالقـة تمـزج      .  تبدو أكثر عبثية من صواريخ حماس      إسرائيلو
  .المسلحة والعمل السياسي علي نحو يمكّن الحركة الوطنية الفلسطينية من الخروج من مأزقها

  9/3/2008صحيفة المصري 
  

  خريطة طريق من نوع مختلف للمقاومة .65
  عبد الحليم قنديل

ثون  حماس، وهذا في حد ذاته انتصار لحماس، وربما لم يكن المتحد           ى أن تنتصر عل   إسرائيلليس بوسع   
يون أنفسهم يتحدثون عـن فـشل       سرائيلباسم حماس مغالين حين تحدثوا عن نصر في عملية جباليا ، فاإل           

  .سرائيلواضح إل
 لـم   سـرائيل ان هدفا واحـدا إل    : ية علي ما جري ظاهرة المغزي، فهي تقول ببساطة        سرائيلالتعليقات اإل 

ن الجـانبين، فقـد زاد عـدد شـهداء          يتحقق، وان غزة مثل لبنان، ال يصح فيها الحساب بعدد القتلي م           
الفلسطينيين علي المئة، وزاد عدد المصابين الي مئات، لكن قوة امتصاص الضربات عند الفلـسطينيين               

 مع حزب اهللا في لبنان، والنصر فـي النهايـة           إسرائيلتبدو بال نهاية، تماما كما كان األمر في حروب          
ي قوة نيرانه، وهذه عبقرية حروب االستنزاف التي ال       محجوز للطرف األكثر احتماال ال للجيش األعظم ف       

  .... النصر أبداسرائيليقدر فيها إل
، وأثار فيه صـاحبه مواجـع       )قلنا لكم (ية جاء علي طريقة     سرائيلوباستثناء تعليق واحد في الصحافة اإل     

فان ال أحد   ،  2005قديمة، وتحدث عن األهمية االستراتيجية لمستوطنات غزة التي جري تفكيكها في عام             
 هـددت   - وزيرة الخارجية الشقراء     - يتحمس العادة احتالل غزة، صحيح أن تسيبي ليفني          إسرائيلفي  

 داخلة في مزايدات سياسة مع بـاراك جنـرال الحـرب            - علي ما يبدو     -باعادة االحتالل، لكن ليفني     
 -، فقـد تحـدث بـاراك        المستعاد من المخازن، والذي حدد أهدافا لما يجري لم يتحقق لآلن واحد منها            

 عن فك ارتباط نهائي مع غزة، وطرح خطة عمل عسكري متدرج متالحق بأهداف              -بالعكس من ليفني    
ليس بينها اعادة احتالل غزة، تحدث عن هدف وقف اطالق الصواريخ باتجاه سديروت و عسقالن وربما                

 كما يطلقـون عليهـا فـي        أشدود ، وهو الهدف الذي تحقق عكسه بالضبط، فلم يتوقف اطالق القسامات           
 -، بل فاجأتهم حماس باطالق صواريخ غراد باتجاه عسقالن بعد سديروت، وهدد اسماعيل هنية               إسرائيل

  . كلها في مرمي الصواريخ الفلسطينيةإسرائيل بأن -في تصريح ذي مغزي 
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مذعور بـين   وليست القصة هنا في األثر الدموي أو التدميري للصواريخ، بل في نشر الرعب والهياج ال              
 علي العـيش فـي      - قبل صدمة صواريخ صدام فصدمة حزب اهللا         -، وهم الذين تعودوا     إسرائيلسكان  

  !إسرائيلالحصن الحصين، وبعيدا عن نار الحروب وميادينها التي يجول فيها ويصول جيش 
ق خلق توازن رعب من نوع مختلف، رعب ربما يماثل ما جري وقت مبادرة حزب اهللا باطال               : والمغزي

ي يبدو أكبر هذه المرة، فقذائف الكاتيوشا الي الشمال         سرائيلالكاتيوشا باتجاه كريات شمونة ، لكن األلم اإل       
ي متصلة  سرائيل الي مدن الجنوب اإل    - محلية الصنع    -ي كانت متقطعة، بينما قذائف القسامات       سرائيلاإل

 - بالدقـة    - واردة، فال أحد يعرف      منذ سبع سنوات، واحتماالت التطور بها الي رعب أكبر ودمار أكثر          
أن لدي حماس وسائل أخري مجربـة فياضـة بالرعـب           : طبيعة مخزون حماس من الصواريخ، أضف     

يين مثل العمليات االستشهادية، وهي قابلة للتجدد في أي وقت، وتحت ضغط تصاعد محـارق               سرائيللإل
ت أكثر تعقيدا، وأن الحلـم بتفكيـك         صار إسرائيلي في غزة، وهو ما يعني أن مشكلة         سرائيلالنيران اإل 

 يبدو كأمل ابليس في الجنة، فسلطة حماس زاد التأييد لها           -ي  إسرائيل مع احتفاظها بأسير     -سلطة حماس   
ان غزة صـارت    : ية عن ضابط فتحاوي قوله    إسرائيلبشدة في غزة أيام المحرقة بالذات، ونقلت صحيفة         

  .كلها حماس 
ان أهل غزة في أسوأ أحوال معيشة، وانه لم         : لي طريقتهم، يقولون   يفسرون ما جري ع    إسرائيلوهم في   

 -يعد لهم سوي كرامتهم، وان حماس التي تحارب معهم وعـنهم هـي عنـوان الكرامـة، والتفـسير                    
 فيه بعض الحقيقة، لكنه ال يشرح القصة كلها، فسلطة حمـاس ال تبـدو سـلطة                 -باستطرادات الشروح   

ل عربيا، فهي سلطة قد تنطوي علي تشدد وضيق أفق أحيانا، لكنها سلطة             بالمعني الدارج المكروه المبتذ   
 برنامج المقاومـة    - بضغط الحوادث    -غاية في النزاهة، ومثلها األخالقية لم تعطب بعد، ثم انها تستعيد            

كامال اآلن، وبعد أن كانت مهددة بالتورط في برنامج المساومة واتفاقات الهدنة، وتلك ميزة هائلة لحماس                
  ....بالمقارنة مع خوار سلطة عباس

 او  -والذي يراجع ما جري أيام المحرقة، وهي قابلة للتكرار ربما بصورة أكبر، يجد أن برنامج حماس                 
ية علـي   سـرائيل  قد كسب الجولة بامتياز، فقد أثبت أن قوة حماس فوق المقدرة اإل            -قل برنامج المقاومة    

 إسرائيل، ثم ان حماس استفادت من جالء        إسرائيلفوق ما تطيق    تفكيكها، ربما ألن تكاليف الدم المطلوبة       
النسبي عن غزة، وطورت كتائب عز الدين القسام الي ما يشبه جيش حرب عصابات محتـرف بتقاليـد                  
عسكرية غاية في االنضباط، وهذه نقطة في غاية األهمية، اذ أن تـشتت األذرع العـسكرية للفـصائل                  

تجاوز التشتت الي التوحد لم يتم بعد، وان بدت الرغبـة ظـاهرة فـي               الفلسطينية يبدو مشكلة كبري، و    
تصريح أخير ألحد قادة كتائب شهداء األقصي ذراع فتح العسكرية، والـذي طالـب باسـتعادة الفرقـة                  

  .العسكرية الموحدة
ن وفي غيبة االمكانية السريعة لدمج الفصائل العسكرية، بدا البديل ظاهرا في تطور وزن كتائب عز الدي               

القسام ذاتها، وبصورة جعلتها أشبه بالعمود الفقري لفصائل السالح الفلسطيني، وال تبدو قوة كتائب القسام               
محجوزة في مخزون السالح، وال في ترسانة صواريخ قابلة للتطور فقط، بل في انـضباطها وطابعهـا                 

لحيوي لقياداتها القابلة لالحالل    االستشهادي، ومقدرتها المتزايدة علي تطوير تكتيكات القتال، وفي الطابع ا         
  .يين الي حد الذهولسرائيلواالستبدال بكفاءة ظاهرة، وهو ما يدهش اإل

 تكتيك قطع الرأس في حماس، واكتشفت أن حماس تبدو كائنا أسطوريا بـألف رأس،               إسرائيلفقد جربت   
اقة حماس، ولم تضعفها    اغتياالت القادة من أحمد ياسين الي الرنتيسي وأبوشنب لم تؤد الي تراجع في ط             

ي الوارد الي   سرائيلحمالت االعتقال لقادة الكتائب والوزراء ونواب المجلس التشريعي، وال يبدو التقدم اإل           
 تكتيكا مفيـدا،    - وغيرهم   -حملة اغتياالت لقادة من وزن محمود الزهار واسماعيل هنية وسعيد صيام            

ا، واغتيالهم يزيد من قوة حمـاس، والتـي تبـدو           فهؤالء ليسوا من طالب المناصب وال من طالب الدني        
 لـم   - قبل عقد ويزيد     -كشجرة ترتوي بدم الشهداء الزكي، تماما كما أن اغتيال المهندس يحيي عياش             
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 تتكلم اليوم عن أسطورة الجعبري رئيس أركان حرب         إسرائيليضعف كتائب عز الدين القسام، وصارت       
 حقيقة ما يجري، فهم يتحدثون عـن عـدم          - في غالبهم    -ن  يوسرائيلحماس، وربما يدرك المعلقون اإل    

جدوي تكتيك االغتياالت واالعتقاالت بالجملة، ويعتبرونها معارك صغيرة قد تجلب الحماس الجمـاهيري     
، لكنه الحماس القابل للتبدد بسرعة، والي حد أن علق أحدهم علـي عبثيـة               إسرائيلالموقوت لجنراالت   

هل يريدون تنصيب فلنائي رئيسا لسلطة غزة بدال مـن          : ة، وتساءل ساخرا  اختيار الحرب البرية في غز    
 هو الذي هدد غزة بالهولوكست، ونفذ المحرقة بالفعـل،          -ي  سرائيل رئيس األركان اإل   -وفيلنائي  ! هنية؟

  ....ولكن دون أن تحترق حماس، ودون أن يحترق حماس الناس لحركة حماس
 اال أن تواصل الحرب، فان انتصار برنـامج         سرائيلن مخرج إل  وألن المعركة تبدو متصلة، وال يبدو م      

المقاومة في المحرقة األولي هو الخطوة األولي في خريطة طريق من نوع مختلف، فلم تكسب حمـاس                 
بقدر ما كسبت في أيام المحرقة، ولم تكسب القضية الفلسطينية في سنوات بقدر ما كسبت في األيام ذاتها،                  

 ذاهبة الي المأزق األخير، وخصوصا بعد أن كشفت         -وبرنامجها في المساومة     -فقد بدت سلطة عباس     
  . وثائق خطة دايتون التي تورط فيها دحالن وعباس ضد حماس- األمريكية -مجلة فانيتي فير 

ية، وأن تتهم حماس وصواريخها بما      سرائيلحاولت سلطة عباس في بداية المحرقة أن تجاري الدعاية اإل         
 الدم الفلسطيني انتهت بها الي احناء الرأس، وقررت وقف المفاوضات مؤقتـا مـع               جري، لكن عاصفة  

 انتصارا لحماس، وجاءت لتـصل مـا        - وزيرة الخارجية األمريكية     -أولمرت، وهو ما اعتبرته رايس      
انقطع في شبكة عنكبوت أنابوليس وخريطة الطريق األمريكية، ولكن بال جدوي مؤكدة، خصوصا مـع               

 التي أيقظتها معركة غزة في أوساط الفلسطينيين بالذات، فقد بدت غزة مع الضفة والقدس               الروح الجديدة 
ي في القدس هو الوجه اآلخر الحتشاد الجـيش         سرائيلموحدة علي نداء المقاومة، وبدا احتشاد البوليس اإل       

ة فـي   ي علي حدود غزة، وبدت المعركة موحدة من رمي الصواريخ في غزة الي رمي الحجار              سرائيلاإل
 قـد انتهـي عنـد       - بأثر من انفصال السلطة      -القدس، وبدا أن االنفصال الفلسطيني بين غزة والضفة         

  .القاعدة الجماهيرية األوسع الي وحدة وطنية كفاحية
وربما يكون العائق الباقي هو وجود السلطة الفلسطينية ذاتها، سلطة العبث التي أقيمت كحاجز أمني بين                

ية في غزة، والغارات    سرائيلي، وطبيعي أن اتصال الحرب اإل     سرائيلة االحتالل اإل  الشعب الفلسطيني وقو  
ية في الضفة، وتداعي الحوادث بالدم السيال، والقلق المصاحب، كل ذلك ربما يجعل مهمة حـل            سرائيلاإل

 أكثر سهولة، ونظن أن حل هذه السلطة مفيد لحـرب التحريـر الـوطني               - عمليا   -السلطة الفلسطينية   
لسطينية، وقد يتيح الفرصة للبحث عن اطار سياسي موحد بمنظمة التحرير أو بغيرها، ويتيح الفرصة               الف

لوحدة وطنية فلسطينية في ميادين السالح أوال، ويسمح بالتقدم الي بناء قيادة مسلحة بانتفاضة ثالثة هـي                 
والبدء بتحريرالضفة،  أظهر ما يحتاجه الوضع الفلسطيني اآلن، وفي دراما حرب استكمال تحرير غزة،             

يين علي مظاهرات القدس والضفة بدت منتبهة لما يجري بأكثر من           سرائيلومما له مغزي أن تعليقات اإل     
معلقين عرب، ووصفتها بأنها تشبه ما جري عشية االنتفاضة الثانية، فقد كان االعتداء علي األقصي هو                

  ....ح شرارة اشتعال االنتفاضة الثالثةشرارة تفجير االنتفاضة الثانية، وحرب حرق غزة ربما تصب
 في خريطة طريق المقاومة بدت بوادرها ظاهرة فـي        - بعد حل السلطة ووحدة السالح       -الخطوة الثالثة   

عواصم العرب القريبة من فلسطين بالذات، فقد ثبت أن الحكام ليسوا صامتين كما يشاع، وأنهم شـاركوا                 
 - بالمقابـل    - في عملية ابادة الفلـسطينيين، وتولـد         -ي  ائيلسر وبدعم المجهود الحربي اإل    -بالتواطؤ  

ية اسـتيقظت   سـرائيل تعاطف شعبي مستعاد لصالح القضية الفلسطينية، ففي وهج نيـران المحرقـة اإل            
العواطف الكامنة من مراقدها، وبدا اتصال المقاومة بالسالح مع المقاومة بالسياسة ظاهرا بـشدة، فعـدا                

   - في القاهرة وبيـروت وعمـان        -في سورية، بدت حركات المعارضة للنظم       الوضع المموه والمختلط    
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 خط النار مع الفلسطينيين بالضبط، وبدت القضية العربية موحدة ضد حلـف الـنظم مـع أمريكـا                   ىعل
  . تزيح الغشاوات عن األبصار فاذا هي اليوم حديد- الفلسطيني بالذات -، وتأكد أن بركة الدم إسرائيلو

  10/3/2008ي القدس العرب
  

  عملية في الطريق .66
  عاموس هارئيل وآفي يسسخاروف 

 من اللـواء المـدرع      74في قطاع غزة، مطلع األسبوع، الحظ قائد الكتيبة         " الشتاء الساخن "خالل عملية   
، المقدم نير بن دافيد، ثالثة شبان فلسطينيين بلباس مدني يدخلون أحد البيوت فـي محـيط بلـدة                   "باراك"

. الثالثة من حقيبة رشاشي كالشنكوف وقذيفة آر بي جي، وفتحوا النار باتجـاه الـدبابات              وأخرج  . جباليا
ويقولـون  . ية على النار، ترك هؤالء الفلسطينيون سالحهم وفروا من المكان         سرائيلوعندما ردت القوة اإل   

  . ي إن هذا عمل تحايلي وليس جبناً من جانبهمسرائيلفي هيئة أركان الجيش اإل
لية قوات جفعاتي والمدرعات، التي يصفها الجيش بأنها ناجحة نـسبياً، الـصعوبة فـي               وقد جسدت عم  

وهذه المـشكلة   . التعامل مع منظمات إرهابية، تستخدم أحياناً أساليب عصابية وأنماط عمل شبه عسكرية           
إذ أن حمـاس تنـتهج اسـتراتيجية        . قد تتبدى بكامل قوتها، إذا تقرر تنفيذ عملية أوسع في قطاع غـزة            

كما أنها تخلـع الـزي العـسكري،        . وعندما تريد تتصادم مع الجيش، بالسالح وبزي عسكري       : االختفاء
  . وتدخل إلى البيوت وتخرج األسلحة من مخابئها فقط عندما تكشف قوة من الجيش نقاط ضعفها

:  واضـحة  ، تعليمـات  "الشتاء الـساخن  "وقد تلقى قائد لواء جفعاتي، العقيد إيالن مالكا، الذي قاد عملية            
التمركز خالل بضع ساعات في خط طول محدد، شمالي شرق مدينة غزة، لمنع إطـالق الـصواريخ،                 

صحيح أن المنظومة الدفاعية لحماس مقسمة إلى كتائب وألوية، ولكـن           . العتقال مطلوبين وضبط أسلحة   
 في محاولة صد تقـدم      قائدي اللواءين الفلسطينيين اللذين عمل مالكا في منطقتيهما لم يظهرا عزماً كبيراً           

ومن اللحظة التي تبدى فيها تفوق الجيش، ركزوا جهدهم إلزعاجه بـالقوة، وتكبيـده خـسائر                . جفعاتي
ية إسرائيلولو أفلحت حماس في توثيق دبابة       . وكسب عدد من الصور التي تساعد في المعركة اإلعالمية        

. ولكن حماس لم تنل الصورة التي تريد      . مشتعلة بكاميرا فيديو لمدة خمس عشرة ثانية، ربما الكتفى بذلك         
  ". عين هشلوشا"وفقط نالت هذه الصورة صباح يوم أمس في تفجير سيارة الجيب العسكرية قرب 

ي بشأن الحاجة إلى خطوة بريـة       سرائيللقد كان بوسع حدث دراماتيكي مصور تغيير موقف الجمهور اإل         
 ساعة  24 في غزة، وسقوط أحد عشر قتيالً خالل         يسرائيلفتدمير مدرعتين للجيش اإل   . كبيرة في القطاع  

فتناسب اإلصابات في قتـال هـذا       .  زادت الدعم لخطة الفصل التي أعدها أرييل شارون        2004,في أيار   
. ، لم يبدد الخوف من الخـسائر      )كثير منهم مدنيون  ( فلسطينياً   120يين مقابل   إسرائيلاألسبوع، ثالثة قتلى    

 قتيل وتوضح بذلك تحفظات     300 200 ما بين    إسرائيلملية برية كبيرة    وتتوقع جهات سياسية أن تكبد ع     
أما في هيئة األركان فيعتقدون أن هذه تقديرات مبـالغ          . رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، من هذه العملية      

  . فيها
والجيش ال يعتقد أن مهمة احتالل أجزاء من شمالي القطاع واحتالل أو تطويق جزء من جنوبيه، مهمـة                  

صحيح أن ذلك سيكون وحـالً      . بل إن البقاء في تلك المناطق بعد احتاللها تعتبر تحدياً معقوالً          . حيلةمست
كيف : غير أن الصعوبة الكبرى تتمثل في إعداد خطة للخروج        . الصقاً وكثيفاً، ولكن بالوسع التعامل معه     

ن تعود حماس إلعالن    يمنع الجيش استئناف الخطر على سديروت وعسقالن، لحظة انسحابه من هناك؟ أل           
  االنتصار بعد االنسحاب، كما فعلت هذا األسبوع في جباليا؟ 

 في التوضيح بأن المدنيين من   إسرائيلإذ لم تفلح    . ويبدو أن التفوق في المعركة اإلعالمية هو للفلسطينيين       
نتاج لصواريخ  عائلة عطا اهللا قتلوا في غارة جوية في غزة بسبب أنهم اختاروا أن يقيموا في بيتهم خط ا                 



  

  

 
 

  

            29 ص                                   1014:         العدد                  10/3/2008 اإلثنين :التاريخ

بل أنها لم تلوح في اإلعالم الدولي بحقيقة أن حماس قصفت معبر صوفا، وقتما كانت تمر عبره                 . القسام
  .  شاحنة محملة بالغذاء، أثناء العملية العسكرية60

وأبدى مصدر أمني رفيع المستوى تقديره بأن العملية العسكرية الكبيرة في قطاع غزة تتطلب ما بين ستة                 
شهر للسيطرة على المناطق المراد احتاللها، وحوالى نـصف عـام آخـر             : ة شهور كحد أدنى   إلى سبع 

ومع مرور الوقت، فإن المقصود هو تقلـيص إطـالق          . للتمشيط، العتقال مطلوبين وتدمير وسائل قتالية     
أمـا حـول   . الصواريخ وتقليص وتيرة تعاظم حماس، أيضاً عن طريق معالجة مشاكل التهريب في رفح  

  . تيجية الخروج فالنقاش ال يزال مستمراًاسترا
 إسـرائيل  أن تقام قوة متعددة الجنسيات، للسيطرة على المعابر بين القطـاع وكـل مـن               إسرائيلوتأمل  

ويفترض بقوة كهـذه أن تحظـى       . ومصر، وربما أيضا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن مناطق في القطاع          
. س النبض بشكل أولي مع دول عربيـة وإسـالمية         ولهذا الغرض، يجري ج   . بمكانة موثوقة في القطاع   

  . وبشكل مفاجئ فإن ردود الفعل كانت إيجابية نسبياً
  في وزارة الدفاع 

كان هذا أسبوعا غير سهل للطابق الرابع عشر في وزارة الدفاع، وهو الطابق الذي يربط بـين مكتـب                   
القات بين الرجال على جانبي الممـر،       وتعتبر الع ". هكرياه"وزير الدفاع ومبنى هيئة األركان العامة في        

وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس األركان غابي أشكنازي، سوية على وجه العموم، حتى اللحظة التـي                
وقد حدث ذلك آخر مرة يوم األحـد، عنـدما قـرر            . يرفض فيها أشكنازي المشاركة في اللعبة السياسية      

ر بشكل مثير للسخرية بعض مظاهر الغطرسة التي        رئيس األركان إخراج جنود جفعاتي من جباليا وأظه       
  . أشاعها مكتب وزير الدفاع

فلديه مكانة مستقلة وقوية لدى الرأي العام، وهو مجرب         . ومن ناحية باراك، فإن أشكنازي زبون صعب      
بما فيه الكفاية ألن ال يتورط في الحلبة السياسية ويسقط في األفخاخ التي وقع فيها سلفه، دان حلـوتس،                   

فبعد مقتل روني يحيى من إصابة صاروخ قسام في كلية سفير، وبعد إطالق صـواريخ               . ي حرب لبنان  ف
 وحماس علـى    إسرائيلكاتيوشا على عسقالن، خلقت التصريحات العلنية لعدد من الوزراء إحساسا بأن            

وقد دعم هذا اإلحساس نثر شذرات معلومات حول انتشار لـم يـسبق لـه مثيـل للجـيش                   . شفا حرب 
  . ي تمهيداً لمهاجمة غزةسرائيلاإل

ومن الوجهة العملية، تلخصت الخطط بغارات جوية مكثفة، تبددت هي األخرى خالل يوم االثنين، وفـي              
واعتقد عدد من الجنراالت أنه ينبغي استغالل الزخم، وأن تنـشر           . العملية البرية التي نفذها لواء جفعاتي     

لسلة عمليات برية متدحرجة، فـي أنحـاء مختلفـة مـن            على الحدود مع غزة قوات إضافية وأن تبدأ س        
وفي نظره، طالما أن الحكومة لم ترسم للجـيش أهـدافاً          . غير أن رئيس األركان فضل االنتظار     . القطاع

  . صريحة وجدوالً زمنياً واضحاً، فإنه ال جدوى من إنهاك القوات
س تنوي كبح إطالق النار، ومـن دون  ومنذ اللحظة التي أشارت فيها المعلومات االستخبارية إلى أن حما        

تعليمات من أولمرت وباراك بتكثيف االستعدادات لعملية أكبر، قرر أشكنازي التعجيل بعـض الـشيء               
وتبددت اآلمال المبالغ فيها التي طورها الساسة، والتـي وقعـت           . بإخراج قوات جفعاتي ووقف التصعيد    
كان من الصعب رؤية قوات حول قطاع غـزة،         وفي يوم االثنين    . على أرض خصبة في وسائل اإلعالم     

  . عدا الكتائب العمالنية الضرورية لمهمات األمن الجاري على طول الخط
ويتملك وزير الدفاع على وجه الخصوص في هذه األيام تقلب خالق، إضافة إلى سلسلة التكهنات العلنية                

إطالق نار  :  تسويق األفكار التالية    ساعة أفلح باراك في    48وخالل  . والمشوشة التي أطلقها بشأن القطاع    
فلسطينية قرب الحدود   " مدن أشباح "، خلق   )رجال القانون يتحفظون  (مركز على مواقع إطالق الصواريخ      

علينا (، تسوية إلخالء مواقع استيطانية بالتراضي       )شارون فكر في األمر، لكنه لم يجسده أبداً       (في القطاع   
ونالت كل مبادرة منه كتلك تغطية إيجابية       . ب الحريدي من الجيش   ، وكذلك محاربة التهر   )أن ننتظر لنرى  
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. ولكن ليست هناك حلول حتى اآلن، ولكن على األقل صدرت عناوين في الـصحف             . في وسائل اإلعالم  
ومن الجائز أن المعركة االنتخابية قد بدأت، من دون أن نعرف، ولكن من الصعب اتهام رئيس األركان                 

  . شاركة فيهاإذا لم يكن جاهزاً للم
وال شك لدى الجيش بأن الجولة المقبلة هـي علـى           . وقد وضع قرار أشكنازي حداً لجولة العنف الحالية       

األدوات المتوفرة، بما في    " درجات"حينها أيضا سوف يوصي رئيس األركان بتجريب كل         . مرمى حجر 
   .ذلك اغتيال قادة الذراع السياسي لحماس، قبل الدخول الواسع إلى القطاع

ويعترف . إن الفجوة بين األقوال واألفعال هذا األسبوع خلفت شعورا بائسا بعض الشيء في قيادة الجيش              
في كل مرة نخرج فيها إلى عملية كهذه، وينتهي األمر بعودة الوضع إلى مـا               "ضابط رفيع المستوى بأنه     

  ". كنا عليه، تتآكل قدرتنا الردعية أكثر
  مع سديروت 

لطريق صالح الدين، الذي يقطع القطاع من الشمال إلى الجنـوب، فـي مـدخل               وفي الشارع الموازي    
المنطقة التي عمل فيها جنود جفعاتي والمدرعات، كان بالوسع يوم أمـس األول ومـن دون مـصاعب                  

لقد تم تدمير قسم من البيوت بشكل تام بضربات         . ية وراءها سرائيلمالحظة الدمار الذي خلفته القوات اإل     
وفي المناطق المجـاورة، شـرقي      . سكرية، وأخرى تضررت بقذائف المدفعية والرصاص     الجرافات الع 

جباليا، ظهر التدمير الواسع للبنى التحتية، أنابيب مياه مفجرة، خطوط كهرباء مقطعة، طـرق أسـفلتية                
  . اختفت فجأة

 دخـول   يين منذ أكثر من عـام     سرائيلمحظور على الصحافيين اإل   (وقال صحافي فلسطيني زار المنطقة      
. أن الشهادة األكثر ملموسية لما جرى في المنطقة تعبر عن نفسها بالعدد الكبير لبيوت العـزاء               ) القطاع

شادر يغطي فناء البيـت،     : وكان المشهد شبه موحد   . ففي كل شارع أقيم المزيد والمزيد من بيوت العزاء        
 حركة حماس، وميكرفون    كراسي بالستيكية، مكبرات صوت، صور القتلى، وهم في الغالب من أعضاء          

وفـي األمـاكن    . معد الستخدام حشد الزائرين الذين يريد بعضهم إلقاء كلمات تأبين وعزاء ألبناء العائلة            
  . القليلة التي لم تفتح فيها بيوت عزاء، شوهد الجرحى في كراسي مقعدين أو على نقاالت

النـصر، فـور انـسحاب الجـيش        غير أن الدمار والقتلى والجرحى لم يمنعوا قادة حماس من إعـالن             
وواحدا تلو آخر وقفوا أمام الميكرفونات إلقناع جمهور أنصارهم والنـاس فـي العـزاء أن                . يسرائيلاإل

وكان أول المحتفلين محمود الزهار، الذي رسخ مـؤخرا مكانتـه كالشخـصية             . حماس ضربت المحتل  
  .  الثنين من أبنائهإسرائيل األبرز في المستوى السياسي في القطاع، ألسباب بينها حقيقة قتل

إن العدد الكبير للقتلى لم يثر الشكوك حتى لدى منافس الزهار على الريادة في حماس خليل الحية، الذي                  
احـذروا،  : "يين قـائال  سرائيلوتوجه الحية لإل  . فقد هو اآلخر أحد أبنائه في إحدى معارك األسبوع الفائت         

وعقد مسؤول ثالث في حمـاس هـو        . قيقية لحماس لم تظهر بعد    ، متوعداً بأن القوة الح    "احذروا، احذروا 
وحماد الذي زعـم    . ي ملطخ بالدماء  إسرائيلالنائب فتحي حماد مؤتمرا صحافيا لوح فيها بلباس عسكري          

ولكن النائـب   . أن هذا هو قميص جندي قتل في المعركة لم يفلح في توضيح الرسالة التي أراد إيصالها               
ري البالغ من العمر ثالثين عاما والذي يملك مطامح سياسية بعيدة المدى،            الشاب من حماس مشير المص    

مـا  "وقال المصري إن حماس مؤهلة لضرب       . نصر اهللا ) األمين العام لحزب اهللا حسن    (تحدث بروحية   
  ". بعد سديروت

ضية  أكثر مما فعلت هذا األسبوع، ولكن محاوالتها شبه المر         إسرائيلومن المؤكد أن بوسع حماس إيالم       
ية واسعة، يمكن أن تقود إلى نهاية حكمها فـي قطـاع            إسرائيللبث الرعب، تشهد على خوفها من عملية        

وبين الحين واآلخر ذكرنا قادة حماس بذلك الفارس من فيلم عصابة مونتي فايتون، الذي بعـد أن                 . غزة
صل التصرف كـأن    قطعت يداه ورجاله في المعركة أطلق الشتائم واإلهانات بحق خصمه المنتصر، ووا           

  ". العدو أجبن من أن يقاتل"
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ورغم إطالق الصواريخ بكثافة على سديروت وعسقالن، فإن حماس تفهم أنها لم تحظ بفوز مذهل فـي                 
أما احتفاالت النصر فإنها أعدت أساساً لمناكفة الخصم السياسي         . يسرائيلصدامها المباشر مع الجيش اإل    

ي في قطاع غزة من شعبية حماس بـين سـكان           سرائيلالجيش اإل لقد زادت عملية    . الداخلي، حركة فتح  
ومـن  . أنها أثبتت قدرة حماس على إمالء جدول األعمال حتى فـي الـضفة الغربيـة              : واألهم. القطاع

غيـر أن   . المشكوك فيه أن حماس وقفت خلف التظاهرات الشعبية التي تمت هذا األسبوع فـي الـضفة               
رمي زجاجات حارقة، يشهد على تأثير هذه المنظمة في الـضفة           االحتجاج، الذي ترافق برشق حجارة و     

  . الغربية، تحت أنظار فتح
الذي عرضته وسائل اإلعـالم العربيـة       ) أبو مازن (وقد أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس        

وحماس التـي   .  في ضوء القتل الجماعي في غزة، عن تجميد المفاوضات السياسية          إسرائيلكمتعاون مع   
وفي يوم الثالثاء عنـدما وصـلت وزيـرة         . بدت كمن يرسم جدول األعمال السياسي، كسبت من جديد        ت

وصبيحة . الخارجية األميركية كوندليسا رايس إلى رام اهللا تراجع عباس ووافق على استئناف المحادثات            
أما . ار شامل اليوم التالي، عاد رئيس السلطة للتقلب وأعلن أنه لن تكون هناك مفاوضات من دون وقف ن               

وحقق . رايس التي سمعت هذا التصريح أثناء لقاءات كانت تجريها في القدس، ذهلت وسارعت إلى تأنيبه              
  . وأعلن أن المفاوضات سوف تستأنف في األيام القريبة. التأنيب فعله وأصلح عباس كالمه

.  قائمة على جدول األعمال    إن فكرة وقف النار الشامل، رغم النبرة الحماسية في الجانبين، ال تزال فكرة            
وقف إطالق الصواريخ من القطـاع مقابـل        : وقد سلمت حماس حتى في األيام األخيرة شروطها للتهدئة        

وتقـول  . أما بخصوص الضفة، فإن الخالف مستعر     . وقف االغتياالت الجوية والتوغالت البرية في غزة      
يتعلق باستمرار اعتقـال    " بناءغموض  "جهات ذلت صلة غير مباشرة مع حماس أن حماس توافق على            

ي يقولون أن حماس تطالب بـشكل حـازم بوقـف           سرائيلوفي هيئة أركان الجيش اإل    . المطلوبين هناك 
والمـستوى  . من دون اعتقاالت سوف تستأنف العمليـات      : ي بسيط سرائيلوتحليل الجيش اإل  . االعتقاالت

ل تهدئة قبل أن تتدهور األمـور نحـو         العسكري أشد حزماً من المستوى السياسي، الذي قد يدرس احتما         
  . مواجهة أعنف في القطاع

ي إسـرائيل هل أن إسقاط حكم حماس في القطاع هو فعـالً هـدف             : ويكمن خلف هذا الجدال سؤال آخر     
مطلوب؟ أليس من األفضل التصارع مع عدو معروف؟ أما الجانب الثاني للسيناريو المتفائل بشأن نـشر                

قطاع فهو الفوضى الشاملة التي ستنتشر، والتي ستنشأ فيها فصائل متماثلة مع            قوة متعددة الجنسيات في ال    
ويقدر رئيس شعبة االستخبارات الجنرال عاموس يادلين أنه تسلل للقطاع بعـد تحطـيم              . الجهاد العالمي 

وماذا سيحدث إن سيطرت القاعدة هنـاك؟ فـي         . الحدود في رفح عشرات اإلرهابيين المتصلين بالقاعدة      
اصطدام في زقاق معتم مع     : ألركان يقولون إن هذا نقاش نظري، يشبه المقارنة بين ما هو األفضل           هيئة ا 

  .القاتل من بوسطن أو زيارة ليلية من جاك السفاح
  رتسآه
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