
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ويدعم محادثات التهدئة بين مصر و حماس"العدل الدولي"عباس يتمسك بسالم أساسه 
  األمريكيون أدركوا أن حماس رقماً صعباً ال يمكن تخطّيه للوصول إلى تسوية: أحمد يوسف

  ف السلطة الفلسطينيةعلى إضعاوحماس تتناوبان " إسرائيل: "عبد ربة
  مجموعات من أنصار السالم اليهود تحذر من حفريات إسرائيلية تحت األقصى

"ترانسفير" من مصريةفمخاو
 ٤٨يــــستهدف عــــرب 

  والمقدسيين
 ٤ص ... 

 

 ٩/٣/٢٠٠٨١٠١٣األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ١٠١٣:         العدد                  ٩/٣/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  حماسو  ويدعم محادثات التهدئة بين مصر"يالعدل الدول"عباس يتمسك بسالم أساسه  .٢
 ٤   صعباً ال يمكن تخطّيه للوصول إلى تسوية األمريكيون أدركوا أن حماس رقم:أحمد يوسف .٣
٤. ٥  ف السلطة الفلسطينيةعلى إضعاوحماس تتناوبان " إسرائيل: "هعبد رب 
 ٥  عريقات يعلن استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي بقيادة الجنرال فريزر .٥
 ٥  للشعب الفلسطينيثمن المساعدات األمريكية تُالفلسطينية السلطة  .٦

    
    :المقاومة

 ٥   المي لهجوم القدسدانة المؤتمر االسإحماس تستنكر  .٧
 ٥   بعملية القدسعباستنديد كتائب األقصى تستهجن  .٨
 ٦  غير شاملة ومتبادلة ومتزامنة" تهدئة"من العبث الحديث عن : أبو مرزوق .٩
 ٦ شاملة ستستمر مع المصريينلى تهدئة إالمباحثات حول الوصول : برهوم .١٠
 ٦  الجناح العسكري هو المخول تبني عمليات المقاومة: حماس .١١
 ٦  مشعل في صنعاء منتصف األسبوع لبحث المبادرة اليمنية: قدس برس .١٢
 ٦   أي قرار بالتهدئة تتخذه قيادتها السياسيةسرايا القدس تعلن أنها ستلتزم  .١٣
١٤. ٧  متبادلة ومتزامنة مع االحتاللان على تهدئة حماس والشعبية تصر 
 ٧   تعيشها الحركة" ضبابية"فتحاويون يشتكون من  .١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٧   اذا تفاوضنا مع حماس سنقتل السلطة الفلسطينية : بيريز .١٦
 ٧  توم يدعو إلى تقييد حركة الفلسطينيين في القدساي .١٧
 ٧  التوصل التفاق تهدئة" ال يستبعد"عاموس غلعاد يزور مصر اليوم و .١٨
 ٨   عاما٦٠ن مهاجر من إسرائيل خالل مليو .١٩
  ٨  الجيش اإلسرائيلي يعلن إجهاض هجوم فلسطيني على مستوطنة في الضفة .٢٠
 ٨  على عملية القدس" اإلسرائيلي"الصمت " ما بعد... "تقرير اخباري  .٢١
    

    :األرض، الشعب
 ٩  مجموعات من أنصار السالم اليهود تحذر من حفريات إسرائيلية تحت األقصى .٢٢
 ٩  محاولة لمجموعة من اليهود المتطرفين إحراق إحدى بوابات المسجد األقصى .٢٣
١٠  لى األم تقع مسؤولية ادارة شؤونها ع٤٨فلسطينيي   أسرمن% ٨,١: تقرير .٢٤
١٠  ٦٧ عام آالف فلسطينية منذ ال١٠اعتقلت " إسرائيل" .٢٥
١٠   في مختلف المستويات القياديةتهاتوسيع مشاركعباس يدعو في يوم المرأة إلى  .٢٦
١٠  ٤٨أراضي لة الفلسطينية داخل اإلعالن عن تأسيس اتحاد لجان المرأة العام .٢٧
١١  ض على القتليحربالت ليبرمان  يتهمزحالقة .٢٨
١١   في الخليل دونما من أراضي الظاهرية ودورا٧٦٦صادر ي االحتالل .٢٩
١١  امنة تصل غزة أيار المقبللجنة تقصي الحقائق الدولية حول مجزرة العث .٣٠
١١   عاما١١ًبعد ... فلسطيني يزور شقيقه في السجن .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ١٠١٣:         العدد                  ٩/٣/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

١٢  اعتصام امام مجلس الوزراء في رام اهللاويدعو إلى  اتضرابسلسلة إتحاد المعلمين يعلن إ .٣٢
   

   :اقتصاد
١٢ تبعية االقتصاد الفلسطيني إلسرائيل مفروضة بقوة السالح وواقع االحتالل: شتيةا .٣٣
   

   : األردن
١٢   المواطنة ال تتعارض مع حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض: البشير .٣٤
١٢   عزاء لمنفذ عملية القدسإسالميو األردن يستهجنون منع إقامة  .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٣  كييمررغم الترحيب األ للتهدئة تهامبادر حول القاهرة تواجه مصاعب في االتصاالت .٣٦
١٣   أنفاق للتهريب بين مصر وغزة٦العثور على  .٣٧
١٣   أخرجت مصر عن دورها في المنطقة " كامب ديفيد": عاكف .٣٨
١٣   تظاهرة حاشدة في صنعاء تضامناً مع غزة .٣٩
١٤    أفارقة على الحدود مع فلسطين٩الشرطة المصرية تلقي القبض على  .٤٠
١٤  ٧٣الطائرة المدنية الليبية عام " إسرائيل"ط مطالبة بفتح ملف إسقا .٤١
١٤  مشروع للنظام األساسي للبرلمانيتوصل إلى البرلمان االنتقالي العربي  .٤٢
   

   :دولي
١٤  واشنطن تفاوض حماس عبر القاهرة .٤٣
١٤   ترض على قرار الكونغرس بإدانة الهجمات على إسرائيلنائب اميركي يع .٤٤

   
    :مختارات

١٥  هبوط أول انسان على سطح القمر كان تمثيلية: األمريكيون يعترفون .٤٥
 ١٥  المعارضة الماليزية تعلن فوزها بثلث مقاعد البرلمان .٤٦
    

    :تحوارات ومقاال
١٥  أحمد الحيلة. ..خيارات االحتالل في مواجهة المقاومة الفلسطينية .٤٧
١٧  عبد الرحمن الراشد... إنهم يريدون تخريب المفاوضات .٤٨
١٨ هاني حبيب... !!الربيع الحاسم.. إلى" الشتاء الساخن"من  .٤٩
٢٠  موشيه ارنس... فشل القيادة اإلسرائيلية في التفكير واألسلوب .٥٠
    

 ٢١  :كاريكاتير
***  
  
  

  
  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ١٠١٣:         العدد                  ٩/٣/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

   والمقدسيين٤٨يستهدف عرب " ترانسفير" من ةي مصرمخاوف .١
 اإلسرائيلية لم تستطع بعـد      كشفت مصادر مصرية موثوقة أن سلطات األمن      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

وجدت اشارات لفصائل عدة داخـل منزلـه        "، مشيرة إلى أنها      القدس مليةعتحديد االنتماء الفصيلي لمنفذ     
عمليـة  "واوضـحت أنهـا     ". ويةاخلفيته حمس "، غير أنها لفتت إلى أن       "لدى تفتيشه، منها الجهاد وحماس    

 ".ينفذ عملية فدائية  ) بطاقة زرقاء (حمل هوية مقدسية    نوعية بكل المقاييس، فللمرة األولى هناك فلسطيني ي       
، مبدية مخاوفها من    "تتسبب عملية القدس في إدخال القضية في منعطف خطير        "توقعت المصادر أن    فيما  

إلى أهـالي القـدس     الذي بات ينظر     هناك رعب داخل المجتمع اإلسرائيلي،       ، حيث أن  "عملية ترانسفير "
ـ   النظر في أمور كثيرة، خصوصاً       االسرائيليون  أن يعيد  وتوقعت. ع كبير  على أنهم بعب   ١٩٤٨وأهالي ال

 تجدر االشارة إلى أنـه      .عملية وقعت في منطقة حيوية واستراتيجية تقطنها شخصيات سياسية مهمة         الأن  
قال الناطق باسـم وزارة الخارجيـة حـسام         في حين   القاهرة لم تدن عملية القدس الغربية،       كان الفتا أن    

استمرار الوضع الحالي يغذي دائرة العنف وإراقة الدماء، والجهد المصري يصب في اتجـاه              "ن  ، أ زكي
  ".كسر هذه الدائرة ووقف إراقة الدماء

  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة 
  

  حماسويدعم محادثات التهدئة بين مصر و "العدل الدولي" أساسه بسالمعباس يتمسك  .٢
الرئيس عباس أعلـن دعمـه      أن   :رام اهللا من   محمد يونس نقالً عن مراسلها     ٩/٣/٢٠٠٨الحياة  نشرت  

، "سـرائيل إ"لى تهدئة مـع     إالمفاوضات الجارية بين مسؤولين مصريين وحركة حماس بهدف التوصل          
كل "ن السلطة الفلسطينية تطالب بالسالم رغم       ، أ مسأ في كلمة ألقاها لمناسبة يوم المرأة العالمي         أضافو

 السالم العـادل    ، مشددا على أن   "العدل الدولي "م المبني على    ، وتصر على السال   "االعتداءات االسرائيلية 
قال مـسؤولون    من جهة أخرى     .والشامل ال يتم إال بتبييض السجون اإلسرائيلية وإطالق جميع األسرى         

ن عباس عرض على القادة المصريين في زيارته األخيرة للقاهرة اجراء اتصاالت مع كـل               أفلسطينيون  
حصل على مباركة رايس إلجراء هـذه       ، وأنه   لى تهدئة إئيلي بهدف التوصل    سرامن حماس والجانب اإل   

  .االتصاالت
 السلطة من غـزة بفعـل االنقـالب         خروجرغم  أن عباس أكد على أنه       ٨/٣/٢٠٠٨ ٤٨عربوذكرت  

ن العودة عن الخطأ خير من      إ: "وأضاف موجها حديثه لحماس   . الدموي، إال أنها ستبقى مسؤولة عن غزة      
هذا ما طالبنا فيه ونطالب فيه ونصر       . باطل فلنعد عن الخطأ، ولتعد اللحمة إلى أبناء شعبنا        التمادي في ال  

  ".عليه، ألن الذين قاموا باالنقالب هم من هذا الشعب، وهم أخوة لنا
  
   صعباً ال يمكن تخطّيه للوصول إلى تسوية األمريكيون أدركوا أن حماس رقم:أحمد يوسف .٣

حمد يوسف، مستشار رئيس الوزراء المقال اسماعيل       أن أ  :غزةمن   ٩/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال نشرت  
ن ياألميركيحيث أن   نه يجب االنفتاح على حماس، وال بد من محادثة حماس،           أدرك،  أن العالم   أ قال   ،هنية

لى تسوية، فيجب ان    إحتى يتم التوصل    " وشدد على أنه  . أدركوا أن حماس رقم صعب، وال يمكن تخطيه       
  ".لكلمة في تمرير هذا االتفاقتكون حماس صاحبة ا

هناك شعور عام في    "قول يوسف أن    : نقالً عن وكاالت من غزة     ٩/٣/٢٠٠٨ االتحاد االماراتية    وأوردت
األوساط السياسية األميركية أو األوروبية بأن ما جرى من حصار ومحاولة عزل حماس عبـر شـروط                

  . "الرباعية الدولية، كان خطأ فادحا لن يحقق نتائج
  
  
 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                    ١٠١٣:         العدد                  ٩/٣/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

  ف السلطة الفلسطينيةعلى إضعاوحماس تتناوبان " إسرائيل: "ربهبد ع .٤
فـي   وذلك. ضعاف السلطة الفلسطينية  إسرائيل بالعمل على    إ ،تهم ياسر عبد ربه   إ:  كفاح زبون  - رام اهللا 

ن الحكومـة   أ إلـى   وأشـار  . بعد عملية القدس   داء السلطة الفلسطينية،  ألولمرت  إطار الرد على هجوم أ    
 من القيام بدورها فيما يتعلق بحفـظ األمـن           السلطة تعمل كل ما يمكنها من أجل عدم تمكين       اإلسرائيلية  

ن هناك لعبة مزدوجة، يتناوب فيها طرفان، إلضعاف الـسلطة؛          أواعتبر   .واالستقرار للشعب الفلسطيني  
  .االحتالل اإلسرائيلي، واالنقالبيون في قطاع غزة

  ٩/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال
 
  ئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي بقيادة الجنرال فريزر يعلن استعريقات .٥

استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية عبـر آليـة        عن  أعلن صائب عريقات    : حامد جاد  -رام اهللا   
التفاوض الثالثية التي يقودها المنسق األمريكي لعملية السالم الجنرال فريزر اعتبارا من يـوم الخمـيس                

ن الجولة المقبلة من المفاوضات ستركز على بحث تنفيذ المرحلة األولى من خطة خارطة              أوأكد   .المقبل
طالب عريقات الفصائل الفلسطينية بالعمل جديا على إنجـاح المفاوضـات الجاريـة مـع               قد   و .الطريق

المسؤولين المصرين بشان التوصل إلى تهدئة متبادلة كمطلب تقتضيه المـصلحة الوطنيـة الفلـسطينية               
 .ة في ظل األوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزةخاص

  ٩/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  للشعب الفلسطينيثمن المساعدات األمريكية تُالفلسطينية  السلطة .٦

 للـشعب الفلـسطيني،     "مـساعدات " أمس، ما تقدمه الواليات المتحدة من        ، ثمن صائب عريقات   :أ.ب.د
  .ونروااألضافة إلى المساعدات المقدمة لوكالة إلتحتية، وبخاصة المساعدات االنسانية ومشاريع البنى ا

  ٩/٣/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  
  دانة المؤتمر االسالمي لهجوم القدس إحماس تستنكر  .٧

 ،"منظمة المـؤتمر اإلسـالمي    "أعربت حركة حماس عن استيائها من تصريحات األمين العام لـ           : غزة
 ،وقال الناطق باسم حماس   .  في القدس الغربية   "المأسوي"جوم  أكمل الدين إحسان أوغلو، التي دان فيها اله       

نعبر عن بالغ استيائنا من هذه التصريحات ألنها توفر فرصـة لالحـتالل لتبريـر               ": سامي أبو زهري  
تتعارض مع كون عملية القدس رد فعل على الجرائم الصهيونية، ومـع حـق            "، و "جرائمه في حق شعبنا   

  ."مته في ظل استمرار االحتالل والعدوان اإلسرائيليشعبنا الطبيعي في مواصلة مقاو
  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
   بعملية القدسعباستنديد  األقصى تستهجن كتائب .٨

ديني المعهد  العملية  ب تصريحات الرئيس عباس وتنديده      "كتائب األقصى "ستهجنت  إ:  فتحي صباح  -غزة  
أييدها المطلق والكامل للعملية البطولية فـي       ت"وقالت في بيان أمس إنها تعلن       ،  يهودي في القدس المحتلة   ال

القدس، ونؤكد أنها تأتي في سياق الرد على مجازر المحتل الصهيوني وجرائمه، وندعو إلـى اسـتمرار              
بالعمل فوراً على إطالق المناضلين كافة من سجون السلطة الفلـسطينية،           " ت عباس طالبقد  و. "العمليات

صى وتسليمهم سالحهم الذي صودر منهم ليتمكنـوا مـن مقاومـة            وعلى رأسهم أبناء كتائب شهداء األق     
  .لوقف كل أشكال التنسيق األمني المدمر كما دعته ."االحتالل اإلسرائيلي

  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة 
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  غير شاملة ومتبادلة ومتزامنة" تهدئة"من العبث الحديث عن : أبو مرزوق .٩
تأتي في سياق   "ة في القدس المحتلة، بأنها       وصف الدكتور موسى أبو مرزوق، العملية االستشهادي       :دمشق

، مؤكداً أن أي حديث عن التهدئة       "الرد الطبيعي على جرائم االحتالل بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع          
ولفت إلى أن عملية القدس أعطـت       ". ضرب من العبث  "من غير أن تكون شاملة ومتبادلة ومتزامنة هو         

 الشعب الفلسطيني حلٍّ من     يهب الفلسطيني؛ بأنه ال يمكن أن يفرض عل       رسالة قوية متعلقة بتوجهات الشع    
 هناك شبه اعتراف وإقرار على الصعيد الدولي بأنه ال يمكن التوصل إلـى تهدئـة                كد أن وأ. خالل القوة 

األمريكية " فانيتي فيير "نشرته مجلة   من جهة أخرى أن ما      . على حساب أمن ومصالح الشعب الفلسطيني     
 أن   حول جذور األزمة التي تفجرت في حزيـران، وأضـاف            حماسيدعم ما كانت أعلنته     يأتي ليؤكد و  

ما فتئت تعلن استعدادها لقبول أي طرف فلسطيني أو أي طرف عربي أو دولي محايد للتحقيـق                 الحركة  
  . في كل األحداث التي حدثت في غزة

  ٨/٣/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لالعالم 
 
 لى تهدئة شاملة ستستمر مع المصريينإل المباحثات حول الوصو: برهوم .١٠

لى تهدئة شاملة فـي     إجل التوصل   أنها ستستمر في مباحثاتها مع مصر، من        أحماس   كدت حركة  أ :غزة
ن تكون المباحثات التي بدأتها القاهرة مع فصائل        الحركة أ  الناطق باسم    ،ونفى فوزي برهوم  . قطاع غزة 

  .العريش ستتلوها جوالتن جولة  مبينا أ.فلسطينية الخميس، قد فشلت
  ٩/٣/٢٠٠٨ وسط الشرق اال

  
  الجناح العسكري هو المخول تبني عمليات المقاومة: حماس .١١

هي الجهة الوحيدة المخولـة تبنـي عمليـات          أكد القيادي في حركة حماس محمد نصر أن كتائب القسام         
 الكتائب سواء بالتأكيـد      أن الجناح السياسي للحركة سيصدر بياناً بناء على توضيحات         وأوضحالمقاومة،  

غير أنـه شـدد     . "الظروف الميدانية لكتائب القسام قاسية للغاية     "وعزا تأخر االعالن إلى كون      . أو النفي 
  ."هذا ليس معناه أن حماس هي المسؤولة عن عملية القدس"على أن 

  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
  مشعل في صنعاء منتصف األسبوع لبحث المبادرة اليمنية:  برسقدس .١٢

 كشف مصدر سياسي يمني عن زيارة مرتقبة لخالد مشعل إلـى صـنعاء منتـصف األسـبوع                  :اءصنع
 اليمنية الرامية إلى    ةسيلتقي الرئيس علي عبد اهللا صالح، وسيبحث معه ما ورد في المبادر           حيث   ،الجاري

وأضاف أن حركة حماس أبلغـت القيـادة         .فتح حوار غير مشروط مع حركة فتح والرئاسة الفلسطينية        
حريصة على إنجاح المبادرة، وأن الزيارة تهدف في المقام األول إلى استطالع رأي الرئيس               ليمنية أنها ا

  .صالح حول بعض القضايا الواردة فيها
  ٨/٣/٢٠٠٨قدس برس 

  
   القدس تعلن أنها ستلتزم أي قرار بالتهدئة تتخذه قيادتها السياسية سرايا .١٣

ستلتزم أي قرار تتخذه القيادة السياسية للحركة فـي مـا           " أنها  أكدت سرايا القدس   : فتحي صباح  -غزة  
مـن  و .لتزامها التهدئة في حال تم التوصل إليها بوساطة مصرية        إلى  إ، في إشارة ضمنية     "يتعلق بالتهدئة 
أوقفـت إطـالق الـصواريخ  فـي اتجـاه           "ن تكون   أ الناطق باسم السرايا     "بو احمد أ"نفى  جهة أخرى   

  ."ائيلية المحيطة بقطاع غزةالمستوطنات والمواقع االسر
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  ."الحديث عن التهدئة في الوقت الراهن في غير أوانه"ن أ شدد على إال أنه 
  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
  متبادلة ومتزامنة مع االحتالل على تهدئة انتصر والشعبية حماس .١٤

متزامنة وأن  تهدئة متبادلة و  الأن تكون    على    فوزي برهوم  "حماس" المتحدث باسم     شدد : رائد الفي  -غزة  
أكـدت   في حين    .تكون هناك ضمانات لتطبيقها على األرض بوقف العدوان اإلسرائيلي وإنهاء الحصار          

التهدئة يجب أن تطرح لمصلحة الشعب الفلسطيني، وفي إطار         "الجبهة الشعبية على لسان كايد الغول، أن        
 موضـحا أن  . " حالياً لـن يفيـد     معالجة موضوع التهدئة باألمر الذي يجري     "، معتبراً أن    "مقاومة موحدة 

  .التهدئة يجب أن تكون في إطار تكتيكي وليس بداية إلنهاء المقاومة
  ٩/٣/٢٠٠٨الخليج االماراتية 

 
  تعيشها الحركة " ضبابية" يشتكون من فتحاويون .١٥

كشفت مصادر في حركة فتح، عن أن الحركة باتت تعيش حالة ضبابية وغياباً للرؤية، موضحة                :رام اهللا 
ن االسباب الحقيقية وراء هذه الحالة تعود الى تعدد األجندة والمواقف بين الهيئـات القياديـة فـي                  أعن  

وأشارت تلك   .ستعادة دورها إالحركة األمر الذي يساهم في اضفاء المزيد من الضعف وقدرة الحركة في             
ـ   إالمصادر في إطار توصيفها للحالة الداخلية التي باتت تعيشها الحركة،            راعات وخالفـات   لى وجود ص

ذكرت أن  و. واختالفات بين أقطاب فاعلة داخل الحركة األمر الذي يجعل مستقبل الحركة في مهب الريح             
كما . هناك تياراً يطالب بأهمية الدخول المباشر في  الحوار مع حركة حماس فيما يعارض تيار آخر ذلك                

ن هناك  أ ويقابله تيار يعارض ذلك بشدة، كما        ن هناك تياراً يعبر عن تأييده للتعاون مع االدارة االمريكية         أ
  .قطباً يدعم عقد المؤتمر بسرعة يقابله قطب يطالب بالتروي

  ٩/٣/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  
  اذا تفاوضنا مع حماس سنقتل السلطة الفلسطينية: بيريز .١٦

مقابلـة مـع    الذي يقوم بزيارة الى باريس ابتداء من اليوم، فـي             شيمون بيريز،   أكد :وكاالت - باريس
اعتبر  من جهة أخرى     .ن أي بلد لم يساعد اسرائيل كما ساعدته فرنسا        أ ،نشرتها امس '' لوفيغارو''صحيفة  

االنتقادات الموجهة الى اسرائيل بسبب توغلها فـي        رافضا   ،''عمال بربريا ''في القدس   األخير  الهجوم  أن  
، مـشددا   قتل السلطة الفلسطينية  يسها،  تفاوض مع ال ، فقد أكد أن   ماسحالعالقات مع   أما حول   . قطاع غزة 
  . من المستحيل التفاوض مع السلطة الفلسطينية وضربها في الوقت نفسهعلى أن

  ٩/٣/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 
  
  توم يدعو إلى تقييد حركة الفلسطينيين في القدساي .١٧

دعا إلى تفعيـل    كما  . دعا رئيس جهاز الشاباك السابق، داني يتوم إلى تقييد حرية الفلسطينيين في القدس            
 .أنظمة رقابة على التنقل بين شقي المدينة

  ٨/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  التوصل التفاق تهدئة" ال يستبعد"غلعاد يزور مصر اليوم و عاموس .١٨

 من المقرر ان يزور عاموس غلعاد المـسؤول الكبيـر فـي وزارة الجـيش                :ب.ف. ا -القدس المحتلة   
من جهة اخرى لم    . اع غزة، كما افاد مصدر امني اسرائيلي      االسرائيلي اليوم مصر لبحث الوضع في قط      

وضع شرطين لوقف الغـارات     في حين   . تتفاوض بشأنه مصر  الذي  تهدئة  ال، ضمنيا، اتفاق     غلعاد يستبعد
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الوقف التام الطالق الصواريخ ووقف تهريب االسلحة من مصر الى قطاع           "االسرائيلية على القطاع هما     
 الى  ا في نفس الوقت   فتال. د على ان اسرائيل ال تتفاوض على تهدئة مع حماس         جدد التأكي  علما أنه    ".غزة
  .ن لديها اهدافا سياسية ايضاإبل " حماس ليست فقط منظمة ارهابية"ن أ

  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  

   عاما٦٠مليون مهاجر من إسرائيل خالل  .١٩
نهاية األسبوع، أن أكثر من مليـون       أعلن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية      :  برهوم جرايسي  -الناصرة

عن تقديرات  % ٥٠شخص هاجروا إسرائيل خالل السنوات الستين الماضية، وهي حصيلة تفوق بحوالي            
وكانت  .الوكالة اليهودية، ودائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، التي نشرت في األسابيع القليلة الماضية           

، علما   ألف على قيد الحياة    ٦٠٠ ألف مهاجر، من بينهم      ٧٠٠حوالي  عن  اإلحصائيات السابقة قد تحدثت     
 ال يوجد في إسرائيل تعريف واضح للشخص المهاجر، كما أنه ال يوجد ما يلزم المهاجر أن يتنـازل                   أنه

عن جنسيته، إال أنه حسب دائرة اإلحصاء، فإن كل شخص غادر إسرائيل لمدة عامين متواصلين، علـى                 
 .ام فإنه يعتبر مهاجرااألقل ولم يزرها ولو لعدة أي

  ٩/٣/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  الجيش اإلسرائيلي يعلن إجهاض هجوم فلسطيني على مستوطنة في الضفة .٢٠

أعلن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أمس، أن قواته في منطقة بيت لحـم،             :  صالح النعامي  - تل أبيب 
بان فلسطينيين، على مـستوطنة قـرب       أجهضت الليلة قبل الماضية، هجوما مسلحا حاول تنفيذه أربعة ش         

مجـدال  "وأضاف أن الشبان األربعة وصلوا إلى بوابة مستوطنة         . بيت لحم، جنوب غربي الضفة الغربية     
ا اقتحام المستوطنة لتنفيذ عملية عـسكرية       ووحاول. ألقوا زجاجة حارقة وقنبلتين   و، بسيارة خاصة،    "عوز

ستقبال السبت، إال أن قوة عـسكرية كانـت قـد عرفـت             على البيوت أو القاعة التي تقام فيها صلوات ا        
  بقدومهم ونصبت لهم كمينا

  ٩/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال
  

  على عملية القدس" اإلسرائيلي"الصمت " ما بعد... "تقرير اخباري  .٢١
التزام الصمت بخالف مـا جـرى       " إسرائيل" منذ عملية القدس، تواصل      : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

ويعتبر ". اإلسرائيلية"هة فيما مضى، وحول هذا الصمت تتباين التخمينات والتفسيرات          عقب عمليات مشاب  
تنتظر استكمال التحقيق بشأن العملية والكشف عن هوية الجهـة          " إسرائيل"بعض المراقبين المحليين أن     

نـون بـأن   التي تقف وراءها، سيما وأن الفصائل الفلسطينية لم تعلن عن تبنيها، ما يفتح الباب أمـام الظ              
  .العملية من إنتاج وإخراج حزب اهللا

باتـت  " إسـرائيل "جديداً، وأن   " إسرائيلياً"في المقابل يرى آخرون أن هذا هو الهدوء الذي يسبق عدواناً            
التي رافقها سيل من تصريحات     " الشتاء الساخن "بعدما استخلصت الدروس من     " األفعال ال األقوال  "تفضل  

التي لم تنجح في إسكات صوت الصواريخ وال في حماية العمـق            " المحرقة "التهديد والوعيد على شاكلة   
  .، مجدداً"اإلسرائيلية"كما دللت عملية القدس، بل ألحقت األذى بقوة الردع 

أن المستوى الـسياسي الـذي ال       " هآرتس"ويوضح آفي سخاروف محرر الشؤون الفلسطينية في صحيفة         
 الظالل عليه، يحاذر من التورط بحملة برية واسعة في القطاع           تزال حرب لبنان ولجنة فينوغراد تتركان     

  .ويتحفظ منها بسبب تكلفتها
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، لم تتبدد المخاوف    "الشتاء الساخن "في  " إسرائيليين" فلسطينياً مقابل ثالثة     ١٣٠ويلفت إلى أنه رغم مقتل      
 جندي خالل حملـة  ٣٠٠ إلى٢٠٠وأن هناك أوساطا سياسية تتوقع مقتل   "من خسائر بشرية    " اإلسرائيلية"

  ".برية واسعة وهذا مرد تحفظ أولمرت منها
ومع ذلك يبدو أنه ونتيجة الضغوط الداخلية والخوف على قوة الردع ال مفر من الـصدام مـع                  "وأضاف  

التي قدر لها أن تكون محدودة، لكن السياسيين قفزوا على          " الشتاء الساخن "حماس وأتوقع تصعيدا يتجاوز     
ويـضيف أن المؤسـسة   ". التوقعات منها ما أصاب قوة الردع بالضرر فور توقفها   عربتها ورفعوا سقف    

العسكرية أقل تحفظا من المستوى السياسي وتقلل من حجم المخاطر المنوطة باجتياح واسع، الفتا إلى أن                
من القطاع، وهل تكفل الحملة توقف الصواريخ، وهل تعود         " إسرائيل"السؤال المطروح هو كيف ستخرج      

في المواجهة بين الطرفين على الـوعي حقـق الفلـسطينيون           "إلعالن انتصار جديد؟، وأضاف     " سحما"
  ".لم تنجح في شرح مواقفها في العالم" إسرائيل"انتصارا ألن 

من جانبه يقدر المعلق العسكري للصحيفة عاموس هارئيل أن أوساطا في قيادة األركان تـضغط باتجـاه    
عمليات متدحرجة في القطاع، لكن قائد الجيش جابي اشـكنازي يفـضل            حشد المزيد من القوات والبدء ب     

. التريث طالما أن الحكومة لم تصدر تعليمات واضحة مشفوعة بجدول زمني محـدد بهـذا الخـصوص     
بالنسبة للجيش فإن العملية القادمة خلف عتبة الباب لكن قيادته تفضل تجريـب كافـة وسـائل                 "وأضاف  

  ".الغتياالت قبل االجتياح البري الواسعالضغط المتاحة بما في ذلك ا
وهـو هـل يخـدم    " إسرائيل"ويشير إلى سؤال آخر خلف النقاش بين المستويين السياسي والعسكري في    

ويخشى من نمو   "؟ وأليس من األفضل مواجهة عدو معروف؟ ويضيف         "إسرائيل"مصالح  " حماس"سقوط  
  ".سحركات أكثر تطرفا كالجهاد العالمي في حال أسقطت حما

  ٩/٣/٢٠٠٨االماراتية الخليج 
  

   من أنصار السالم اليهود تحذر من حفريات إسرائيلية تحت األقصىمجموعات .٢٢
، بتحذيرين منفصلين   "سرائيلإ" خرجت منظمتان يهوديتان من أنصار السالم في         : نظير مجلي  - تل أبيب 

، يـه ن، الحفريات التي يجريها المستوطنون تحت أركان المسجد األقصى تشكل خطـرا عل            أتقوالن فيه   
ن األنفاق االسرائيلية   أ،  "عيرعميم"وقال دانئيل سيدمان، من حركة       ."سرائيلإ"انفجار عالمي ضد    وتهدد ب 

قد بنيت بشكل تقاطعي، يمتد من الحائط الغربي        هي  و. أدت الى بناء مدينة تحت البلدة القديمة في القدس        
متالكـه فـي حـي      بالقرب من بوابة دمشق، وحتى مجمع البيوت السكنية الذي تمكن المستوطنون من ا            

ضمان أن يستطيع اليهودي أن يعبر من الحي اليهودي         لذلك،  و. لى الحي اليهودي  إالمسلمين، ومن هناك    
 أمـا . إلى حائط المبكى والى الكنس التي تقام تحت األقصى، من دون أن يحتكوا بالفلسطينيين في المكان               

ن األنفاق ستصل في مرحلة معينـة       أعلى  ن هناك أكثر من دليل      أ ، فقالت اللجنة االسرائيلية ضد التعذيب   
الى باحة المسجد األقصى والى ما تحت أركان المسجد والعبث فيها بهدف تدميره، لكي تشعل المنطقـة                 

  .كلها
  ٩/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال

  
   لمجموعة من اليهود المتطرفين إحراق إحدى بوابات المسجد األقصىمحاولة .٢٣

اليهود المتطرفين إحراق احدى بوابات المـسجد األقـصى،          مجموعة من    تحاول:  ميسرة شعبان  -غزة  
تحت مرأى شرطة االحتالل التي تتواجد في المكان من خالل وضع قطعة قماش مغموسة بمواد مشتعلة                

  . في زاوية باب السكينة، وهو الباب المالصق لباب السلسلة الذي يقع في الجهة الغربية للمسجد
  ٩/٣/٢٠٠٨المستقبل 
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   تقع مسؤولية ادارة شؤونها على األم٤٨فلسطينيي   أسر من%٨,١: تقرير .٢٤

 بـأن   ، الذي أجرته جمعيـة الجليـل      ٢٠٠٧تشير المعطيات االولية للمسح االجتماعي االقتصادي الثاني        
 الف  ٥٥٨من المجتمع الفلسطيني في البالد، حيث يصل عددهم الى حوالي           % ٤٩,١ناث يشكلن نسبة    اإل
بالنـسبة  ما   أ .من االسر تقع مسؤولية ادارة شؤونها على األم كربة اسرة         % ٨,١لى أن   إما يشير   في. انثى
مـن  % ١١,٣لوضع الصحي للنساء العربيات فيتميز بنسب مرتفعة من األمراض المزمنة حيث أشارت             ل

األمراض، أما في مجموعة الجيل فوق االربعين فتصل هذه النـسبة           هذه  نهن يعانين من أحد     ألى  إالنساء  
من الفتيات والنساء العربيات من جيل      % ٧,٩وفي مجال التعليم تشير النتائج الى أن         .تقريبا% ٤٢,٠الى  
من النساء والفتيات في نفـس مجموعـة        % ٨,٣ عاما فما فوق ملتحقات حاليا بالتعليم، في حين أن           ١٨

فيمـا  . ل االنهـاء   قب هكانوا قد التحقن بالتعليم غير انهن تركن      % ٣٥,٥ وأن   ،الجيل لم يلتحقن أبدا بالتعليم    
بسبب % ٨ و ، بسبب الزواج أو الحمل    تركهن كان   ،من اللواتي تركن التعليم   % ٤,٩تجدر االشارة الى أن     

من النساء يشاركن   % ١٩,٣بينت المعطيات أن    من جهة أخرى    و .عدم توفر مدرسة قريبة لمكان السكن     
بـين  % ٧,٢ه النـسبة الـى      ، وتنخفض هذ  هنبين% ١٣,٦ أما نسبة البطالة فتصل الى       ،في قوى العمل  

  .تنعدم تقريبا بين حامالت اللقب الثاني والثالثفي حين  ،األكاديميات اللواتي يحملن اللقب االول
  ٨/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   ٦٧ عام آالف فلسطينية منذ ال١٠اعتقلت " إسرائيل" .٢٥

 ، أنـه  أة العـالمي  حقوقية، في بيان لها بمناسبة يوم المر      الكشفت جمعية واعد     : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 قرابـة عـشرة آالف مواطنـة        ٦٧ن سلطات االحتالل اعتقلت منذ عـام         فإ حسب آخر اإلحصائيات  وب

فلسطينية، حيث شاركت المرأة إلى جانب الرجل في دورها الوطني والنضالي وفي مقاومـة االحـتالل،          
  .رهن االعتقال أسيرة ١٠٠منهن  خالل انتفاضة األقصى، ال يزال ناعتقل  فلسطينية٧٠٠ حوالي كما أن

  ٩/٣/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
    

   في مختلف المستويات القياديةتهاتوسيع مشارك يدعو في يوم المرأة إلى عباس .٢٦
الرئيس محمود عباس خالل استقباله المئات من النساء الفلسطينيات اللواتي احتفلن في مقر             دعا  : وكاالت

لعالمي، إلى توسيع مشاركة المرأة فـي مختلـف المـستويات           المقاطعة في رام اهللا بمناسبة يوم المرأة ا       
رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية عصام عبد      عدد من النساء، ك   وأعلن عن منح وسام نجمة فلسطين ل      . القيادية

الهادي، وأمينة ضبايا وهي والدة شهيدين وثالثة أسرى، وليندا بعلوشة والدة األطفال الثالثة الذين قتلـوا                
وفي السياق، أكد رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات، أن األسـيرات             .يقة وحشية في غزة بطر  

في سجون االحتالل يعشن ظروفا صعبة، تجاوزت كل الحدود والبنود التي نـصت عليهـا االتفاقيـات                 
  .والمعاهدات الدولية

  ٩/٣/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  

  ٤٨أراضي فلسطينية داخل  عن تأسيس اتحاد لجان المرأة العاملة الاإلعالن .٢٧
يعتبر هذا  حيث  اختتم في مدينة سخنين، المؤتمر التأسيسي إلتحاد المرأة العاملة الفلسطينية،           : رائد دالشة 

التنظيم أول تنظيم نقابي للنساء العامالت الفلسطينيات منذ انهيار الحركة النقابية الفلسطينية في نكبة عـام   
 إلـى   نمئات النسوة انتسب   كما أن    .ورا واسعا فاق جميع التوقعات    شهد المؤتمر إقباال وحض   قد  و .١٩٤٨

  .االتحاد بعد انتهاء المؤتمر مباشرة
  ٨/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  ض على القتل يحربالت ليبرمان  يتهمزحالقة .٢٨

النائب في الكنيست د يأك ت:نابلس مراسلها من  أمين أبو وردة عن ٩/٣/٢٠٠٨ الخليج االماراتيـة     نشرت
أن أقوال ليبرمان التي أعقبت عملية القدس هي تحريض على القتل، مشيراً إلـى أن               على   جمال زحالقة، 

  .  العنصري يلقى آذانا صاغية في أجواء العنصرية والتطرف في المجتمع اإلسرائيليهكالم
اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، المنبثقة عن        أن   :رام اهللا  من   ٩/٣/٢٠٠٨ االتحاد االماراتية    وذكرت

 حذرت من محاولة االعتداء الدموي على شخصيات وقيـادات          ٤٨ني  جنة المتابعة العليا لشؤون فلسطي    ل
 حزب االتحاد القومي    يمن حملة التحريض الدموي التي يشارك بها زع       أ  وأشارت إلى  .عربية في الداخل  

ات المكثفة لطرد   ايفي ايتام ضد جمال زحالقة، وليبرمان، ضد مجمل القيادات العربية في الداخل، والدعو            
 على أن محاولة االعتداء الدموي على شخصيات قيادية وشعبية عربية           اًشكل مؤشر تالعرب من وطنهم،    

  .أصبحت قضية وقت وموقع
  
    في الخليل دونما من أراضي الظاهرية ودورا٧٦٦صادر ي االحتالل .٢٩

تالل أصدرت أمرا عسكريا    ن سلطات االح  أ ذكرت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار، امس،        : وفا -الخليل  
 دونما من أراضي الظاهرية ودورا جنوب غـرب الخليـل،  لـصالح جـدار الفـصل                  ٧٦٦بمصادرة  
المساحة التي ستصادر فعليا إما كأرضية للجدار أو ستكون معزولة خلفه تقـدر             في حين أن    . العنصري

 كلية أو جزئية،  إضـافة       يستفيد منها جميع أهالي المنطقة إما بصفة      هي أراضي   و  دونم، ٣٣٠٠حوالي  ب
  .إلى كونها مملوكة بأوراق رسمية من قبل المزارعين في المنطقة

  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   الحقائق الدولية حول مجزرة العثامنة تصل غزة أيار المقبلتقصيلجنة  .٣٠

نـة  ثمنت منظمات حقوقية قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمـم المتحـدة إدا            :  فتحي صباح  -غزة  
من جهة أخرى، كشف مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان فـي            و .الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة    

أن لجنة تقصي الحقائق برئاسة القس الجنوب األفريقي ديزموند توتو التـي شـكلها              ،  غزة عصام يونس  
رين الثـاني   مجلس في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل في حق عائلة العثامنة فـي تـش               ال

  .، ستصل إلى القطاع في أيار المقبل عبر معبر رفح٢٠٠٦
  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة 

  
   عاما١١ًبعد ...  يزور شقيقه في السجنفلسطيني .٣١

ال تزيد المسافة الفاصلة بين وليد ابو محسن وشقيقه الوحيد جمال الذي يمـضي              :  محمد يونس  -رام اهللا   
يلي كثيرا عن نصف ساعة سفر بالسيارة، لكنهما لم يتمكنا          حكما بالسجن المؤبد في سجن هداريم االسرائ      

 عاما بسبب رفض السلطات االسرائيلية منح االول تـصريحا لزيـارة            ١١من رؤية أحدهما اآلخر منذ      
 حصل وليد على تصريح دخول لمدينة القدس لمرافقة والدته          تحقق هذا االسبوع بعد أن    لكن الحلم    .الثاني

الج، ما مكنه من اجتياز الفحص األمني والحصول على تصريح لزيارة شقيقه،            المسنة الى المستشفى للع   
 عاما من الغياب، وهناك خلف جدار الزيارة التقى اسرى فـي    ١١زار وليد شقيقه بعد      .ربما لمرة واحدة  

 وعاد بدروس من وراء القضبان تصلح لمن هـم          ،عنفوان الشباب وحكمة الشيوخ، التقاهم وتحدث معهم      
  .دحتى لو كان يمضي حكما بالسجن المؤب... ن االنسان يعيش سعيدا بقوة االملأولها خارجها، أ
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  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة     
  
  
  اعتصام امام مجلس الوزراء في رام اهللاويدعو إلى  اتضرابسلسلة إ يعلن المعلمينتحاد إ .٣٢

االربعاء والخميس  عن سلسلة اضرابات ابتداء من يومي       في رام اهللا    علن اتحاد المعلمين    أ : معا -بيت لحم 
  . مع مطالب المعلمين فياضمن هذا االسبوع وذلك احتجاجا على عدم تجاوب حكومة

  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  تبعية االقتصاد الفلسطيني إلسرائيل مفروضة بقوة السالح وواقع االحتالل: اشتية .٣٣
ن أ ،"بكـدار "مية واالعمـار     قال الدكتور محمد اشتية رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتن         :الدوحة

  بحوالي ٢٠٠٨االقتصاد الفلسطيني يمر بأزمة كبيرة تتلخص مالمحها في عجز الموازنة الفلسطينية لعام             
مليار دوالر، وغياب استثمارات القطاع الخاص، في ظل عدم توافر مناخ سياسي مشجع، باالضافة               ١,٤

 االقتصاد الفلسطيني يعاني خلالً في التركيبة، النـه تـابع بـشكل             أن  الفتاً إلى  .الى انعدام حرية الحركة   
% ٦٤أن  واردات تأتي من اسرائيل، في حـين        المن  % ٨٦ هناكحيث أن   اساسي لالقتصاد االسرائيلي،    

 مفروضة بقـوة  "سرائيلإ"ـ ن تبعية االقتصاد الفلسطيني لأوضح  أو ".سرائيلإ"لى  من الصادرات تذهب إ   
 في االقتصاد الفلسطيني عكـست      "سرائيلإ"حدثتها  أن التشوهات التي    ألى  إ ل، الفتاً السالح وواقع االحتال  

نفسها بشكل مباشر على قطاع الزراعة والكفاءات الفلسطينية وفي رأس المال البشري، حيث هـاجرت               
ن نسبة الفقر فـي الـضفة        وفي هذا السياق بين أ     .الكفاءات البشرية خارج الوطن وال يسمح لها بالعودة       

، فضال عن المآسي االخرى المعاشة يوميا علـى         %٤٧ما البطالة تصل الى     في،  %٨٠الغربية تقدر بنحو  
 ٤٣١ مـستوطنة و   ١٨٥ضافة الى   إ حاجزاً عسكرياً داخل الضفة،      ٥٣٩االرض والمتمثلة بوجود حوالي     

 التـي   "سي"لى القدس وغور االردن ومنع االستثمارات في مناطق         إالف مستوطن، عدا عن منع الدخول       
  .من مساحة الضفة الغربية% ٥٢تمثل 

  ٩/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  المواطنة ال تتعارض مع حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض: البشير .٣٤

 صالح البشير امس وفد اللجنة اليهوديـة         االردني لتقى وزير الخارجية  إ:  صالح خوالدة  - بترا   -عمان  
لى ايجاد حل   إكد خالل اللقاء محورية القضية الفلسطينية داعيا        أو. ي المنطقة االمريكية الذي يقوم بجولة ف    

ن خلـق  أسـرائيلية مبينـا   لى ضرورة وقف بناء المستوطنات اإلإودعا  . سرائيليللصراع الفلسطيني اإل  
نـابوليس واالضـرار    أرض في االراضي الفلسطينية من شـأنه تقـويض مـسار            وقائع جديدة على األ   
ن حـق   أن لالردن مصالح في قضايا الحل النهـائي مـشددا علـى             إوقال  .  النهائي بمفاوضات الوضع 

كد خالل اللقاء   أو. المواطنة الذي اكتسبه الالجئون الفلسطينيون ال يتعارض مع حقهم بالعودة والتعويض          
  .على موقف االردن الرافض الستهداف وقتل المدنيين االبرياء من الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي

  ٩/٣/٢٠٠٨ستور االردنية الد
  
   األردن يستهجنون منع إقامة عزاء لمنفذ عملية القدسإسالميو .٣٥

استهجن اإلسالميون في األردن قيام السلطات األردنية بمنع عائلة منفذ عملية القدس              : رائد الفي  -غزة  
  . من إقامة بيت عزاء في عمان

  ٩/٣/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
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  كي يمررغم الترحيب األ للتهدئة تهامبادر حول  االتصاالتالقاهرة تواجه مصاعب في .٣٦

كشفت مصادر ديبلوماسية مصرية أن القاهرة أعدت خطـة متكاملـة إلعـادة    :  محمد الشاذلي-القاهرة  
لعـام  االهدوء في األراضي الفلسطينية تمهيداً لفتح المعابر ورفع الحصار من خالل إعادة العمل باتفـاق                

لى إمشيرة  . لخطة تلقى تشجيعاً أميركياً وأوروبياً وستعرض على كل األطراف        ، مضيفة أن هذه ا    ٢٠٠٥
لى فـرض   إتدعو الخطة   و. ه يمكن النظر فيها بعد إعادة العمل ب        المعابر ن مالحظات حماس على اتفاق    أ

ـ  الهدوء، أي توقف إطالق الصواريخ نهائيا من القطاع باتجاه إسرائيل، كما تدعو حماس             ى الـسماح    إل
 وفي المقابل تمتنع إسرائيل عـن الـضرب         ،السلطة بالعودة إلى العمل على المعابر طبقا لالتفاق       ألفراد  

القاهرة تواجه مصاعب في االتصاالت وأنها تأخذ       " إال أن المصادر لفتت إلى أن        .واالعتداء واالغتياالت 
وقـد أكـدت   .  أن الجانب المصري هو الوحيد الذي يستطيع أن يتـصل بـالجميع  على الرغم من  ".وقتاً

 هدف مصري يخص األمن القومي واستقرار األوضـاع فـي           الخطةحت أن   ض أن القاهرة أو   المصادر
  . لن تسمح بتكرار الموقف السيئ الذي أدى إلى االنفجار باتجاههاهاالمنطقة، وأن

  ٩/٣/٢٠٠٨الحياة 
  
   أنفاق للتهريب بين مصر وغزة٦العثور على  .٣٧

 كانت تقـوم بعمليـة    مصريةدورية أمنية حدوديةأن مطلعة   قالت مصادر    : يسري محمد  -مصر –رفح  
بين الجـانبين المـصري     تربط  ،  "أنفاق بمنطقتي الدهينية وصالح الدين    ستة  تمشيط روتينية عثرت على     

وذكرت أن األنفاق كانت مجهزة لعمليات التهريب ويبدو أنها استخدمت عدة مرات من قبل               .والفلسطيني
  .دودية العازلةحيث تمتد بطول المنطقة الح

  ٩/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال
 
  أخرجت مصر عن دورها في المنطقة" كامب ديفيد: "عاكف .٣٨

كامب "وصف المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف اتفاقية            :بشير العدل  – القاهرة
. يـة واإلسـالمية   بأنها أخرجت مصر عن دورها في المنطقة ومنعتها من تقديم الخير لألمة العرب            " ديفيد

 مؤتمر شعبي نظمته ليلة اول امس نقابة المحامين موقف الحكومات العربية الذي تراجع أمـام                فيوانتقد  
 مؤكدا أن على الحكومات العربيـة خاصـة         .القوى االستعمارية الجديدة في إشارة إلى اسرائيل وامريكا       

.  من قضايا االمة العربية واالسـالمية      الحكومة المصرية دورا هاما في دعم القضية الفلسطينية وغيرها        
ومن جهتها دعت القوى السياسية الشعبية في ختام مؤتمرها الحكومة المصرية إلى فتح معبر رفح وفـك                 

كما دعت إلى اعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد         . الحصار عن قطاع غزة وتوصيل الكهرباء والغاز إليه       
قوافل اإلغاثة ووقف الحمالت اإلعالمية التحريضية الموجهـة        وتقديم التسهيالت الخاصة بدخول لجان و     

  . إلى الشعب الفلسطيني
  ٩/٣/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
  تظاهرة حاشدة في صنعاء تضامناً مع غزة .٣٩

 حكام األمة العربية    واناشدحيث  . تظاهر عشرات اآلالف من اليمنيين احتجاجاً على محرقة غزة         :صنعاء
وشدد المهرجان الحاشد الذي نظمتـه جمعيـة األقـصى          . مستوى المسؤولية واإلسالمية أن يرتفعوا إلى     

والهيئة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي ومجلس األمن واألمـم               
المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان وكل محبي السالم في العالم بمناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن              

  .ئم التي يرتكبها الصهاينةيدينوا الجرا
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  ٩/٣/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  
  

   أفارقة على الحدود مع فلسطين٩الشرطة المصرية تلقي القبض على  .٤٠
أصيب سوداني برصاص الشرطة المصرية أثنـاء محاولتـه التـسلل إلـى              : محمد أبوعيطة  -القاهرة  

  .خرين من دول إفريقية مختلفةألقي القبض على ثمانية آ، فيما  عبر األراضي المصرية"إسرائيل"
  ٩/٣/٢٠٠٨الخليج االماراتية 

  
   ٧٣الطائرة المدنية الليبية عام " إسرائيل"مطالبة بفتح ملف إسقاط  .٤١

طلب االبن األكبر لصالح بوصير وزير الخارجية الليبي األسبق الذي كان من  : حنان البدري-واشنطن 
 إعادة فتح التحقيق في مجريات الحادث، ٧٣ عام "يلإسرائ"بين ضحايا الطائرة الليبية التي أسقطتها 

وتقدم نيابة عنه المحامي اإلسرائيلي كينيث مان بمذكرة بهذا الخصوص إلى كل من أولمرت وميني 
تعلم أن والده أحد كانت  "إسرائيل"وذكر بوصير أن  .ميزوز المدعي العام بوزارة القضاء اإلسرائيلية

 معلومات ه تلقتعائلتإال أن ين في الساعات األولى بعد الحادث، الركاب، وأعلنت اسمه ضمن الناج
يبدو أنها  بما في ذلك صورة فوتوغرافية لجثمانه مسجى على أرضيةه، متضاربة عما انتهى إليه مصير

  . لدفنه في بنغازيهم، وفي حالة تختلف مع حالة الجثمان الذي سلم إلي"إسرائيل"كانت بالمستشفى في 
  ٩/٣/٢٠٠٨تية الخليج االمارا

  
  مشروع للنظام األساسي للبرلمانيتوصل إلى البرلمان االنتقالي العربي  .٤٢

توصلت اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق اإلنسان في البرلمان االنتقالي العربي إلى مـشروع              :القاهرة
واهـا،   مادة تحدثت عن تعريف المـصطلحات التـي احت         ٢٦للنظام األساسي للبرلمان، وهو ديباجة من       

واختصاصات البرلمان وعدد أعضائه واألهداف ومقره، وأن العضو في البرلمان يمثل الوطن العربـي              
  .أحكام تتعلق بحصانة األعضاء وبلد المقرإضافة إلى كله وليس دولته، 

  ٩/٣/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
 
  حماس عبر القاهرة  تفاوضواشنطن .٤٣

مريكيـة  أمـصادر   أن   :فرح سـمير   -القدس المحتلة   نقالً عن مراسلها في    ٩/٣/٢٠٠٨ عكاظ   أوردت
ن رايس تواجه ضغوطا منذ شـهور       أ مشيرة إلى  ،ن تغير واشنطن نهجها تجاه حماس      أ وروبية توقعت أو

  .حركةالللتعامل مع 
فـي مـؤتمر    أكـدت    رايس   أن: رام اهللا نقال عن الوكاالت من      ٩/٣/٢٠٠٨ وسطالشرق اال  في   وجاء

نهـم  أتوقع أن يقوموا بـالجهود التـي قـالوا          هي ت  و ، مع المصريين   تحدثت أنها ،صحافي في بروكسل  
رفضت الخوض فـي    إال أنها   . سيقومون بها لمحاولة تحقيق تهدئة في المنطقة وتحسين الوضع في غزة          

  .تفاصيل المحادثات
  
  نائب اميركي يعترض على قرار الكونغرس بإدانة الهجمات على إسرائيل .٤٤

رشح الجمهوري للفوز بترشيح حزبه النتخابات الرئاسة األمريكيـة         عترض الم إ:  محمد سعيد  -واشنطن  
 رون بول على قرار الكونغرس بإدانة الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل وتحميل إيران               النائب

سياسة االنحياز إلسـرائيل تزيـد العـداء        "حذر من أن     كما أنه    .وسوريا مسؤولية رعاية هذه الهجمات    
  ".ي المنطقة وتجردها من حيادها ومصداقيتها كوسيط نزيه في أعين هذه الشعوبللواليات المتحدة ف
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  ٩/٣/٢٠٠٨الدستور االردنية 
  

  
  هبوط أول انسان على سطح القمر كان تمثيلية:  يعترفوناألمريكيون .٤٥

ـ       أاعترف بعض المسؤولين األمريكيين في      :  عماد مجاهد  -عمان   ن أحد اللقاءات الـصحفية الرسـمية ب
هبوط ارمسترونغ عـام    عملية  ن  أ كانوا قد مثلوا أمام العالم قصة الهبوط على سطح القمر، و           األمريكيين

وهنالك دالئـل   .  لم تكن على سطح القمر وإنما كانت على سطح األرض وتحديدا من صحراء نيفادا              ٦٩
 هبوط، فقد ظهرت في الـصور أن العلـم        العلمية مهمة للغاية غابت عن نباهة المخرج الذي نقل قصة           

األمريكي الذي وضع على سطح القمر كان يرفرف وكأنه موجود على سـطح األرض بفعـل الريـاح                  
 أن قصة الهبوط تم تـصويرها       كما. المتحركة، وهذا يستحيل وجوده على سطح القمر الخالي من الهواء         

 لمدة ساعتين متواصلتين وهي مـدة ال يمكـن لكـاميرا            - حسب االدعاءات األمريكية     -بشكل مباشر   
لتصوير تحملها في الظروف القمرية مثل أشعة الشمس الحارقة واألشعة غير المرئية التي تتلف الكاميرا               ا

 أن ألوان العلم األمريكي في الصور التلفزيونية كانت واضحة جـدا وهـي ال يمكـن               فضال عن . والفيلم
 ،ى سـطح القمـر    ظهورها على سطح القمر، إضافة لذلك فهنالك دليل آخر على تمثيل هبوط الرواد عل             

ن وزن رائد الفضاء مع بدلـة  ألوهي أن مكان قدم ارمسترونغ الشهيرة على سطح القمر لم تكن حقيقية،           
 يؤكد العلماء أن مكان خطوة رائـد الفـضاء          بينماعلى سطح القمر،    غرام   كيلو ٣٠الفضاء ال يزيد على     

  . لتشكلهاغرام كيلو١٢٠الملتقطة تحتاج إلى وزن يزيد على 
  ٩/٣/٢٠٠٨االردنية الدستور 

  
   الماليزية تعلن فوزها بثلث مقاعد البرلمانالمعارضة .٤٦

 صوت الماليزيون أمس لتجديد برلمانهم الفدرالي على خلفية توتر اثني واسـتياء             : وكاالت -كوااللمبور  
وأعلن زعيم المعارضـة انـور      .  مليون نسمة  ٢٧اجتماعي كبير في هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه عن           

ن تكون الحكومة خسرت غالبية ثلثي المقاعد التـي كانـت           ألى احتمال   إن النتائج االولية تشير     أيم  ابراه
اللجنة االنتخابية لم تعلن بعد خمس ساعات على اغالق مكاتـب التـصويت             إال أن   . تشغلها في البرلمان  

ئـتالف الجبهـة    فاز ا قد  و.  مقعدا سيضمها البرلمان الجديد    ٢٢٢سوى عن نتائج ثمانية مقاعد من اصل        
الوطنية الذي تشكل المنظمة الوطنية للوحدة الماليزية بزعامة رئيس الوزراء عبداهللا احمد بدوي كبـرى               

ن أقر ب أقد  الذي تراجعت شعبيته،    بدوي  فيما تجدر االشارة إلى أن      . فصائله، بغالبية هذه المقاعد الثمانية    
 حين فازت باكثر من     ٢٠٠٤رزتها في انتخابات    الجبهة الوطنية ستجد صعوبة في تحقيق النتائج التي اح        

  . نائبا بعد االنتخابات الحالية٢٢٢ من مقاعد البرلمان الذي سيضم ٩٠%
  ٩/٣/٢٠٠٨الدستور االردنية 

  
   في مواجهة المقاومة الفلسطينيةاالحتاللخيارات  .٤٧

 أحمد الحيلة
لمناقشة مجموعة من ) ٥/٣(ء انعقد المجلس الوزاري المصغر لحكومة االحتالل الصهيوني يوم األربعا
وحسب مصادر رفيعة المستوى . الخيارات أو البدائل في التعامل مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

اجتياح : الخيار األول: في مكتب رئيس الوزراء، فإن المجلس ناقش أربعة خيارات على النحو التالي
الرد تناسبياً على : الخيار الثالث.  العمليات الجاريةاإلبقاء على وتيرة: الخيار الثاني. كامل لقطاع غزة
  .تفاوض غير مباشر مع حماس لالتفاق حول وقف إطالق النار: الخيار الرابع. إطالق الصواريخ
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كان واضحاً أن المجلس الوزاري قد اقترب من الخيار الثاني الذي يتيح للجيش القيام بعمليات عسكرية 
جاز الهدف الرامي إلى وقف إطالق الصواريخ نهائياً من قطاع غزة، مكثفة وشبه متواصلة بغرض إن

عندما طالب أولمرت جيش االحتالل بإعداد خطة تُفضي إلى وقف نهائي إلطالق الصواريخ، في الوقت 
  .الذي أكد فيه على أن الجيش سيستمر في عملياته العسكرية في القطاع حتى يتوقف إطالق الصواريخ

  
  :للمجلس الوزاري المصغر، يمكن قراءة عدة مالحظات على النحو التاليفي ظل هذا القرار 

شتاء (إن االحتالل خفّض من سقف أهدافه التي رافقت عمليته األخيرة في شمال قطاع غزة : أوالً• 
عندما حدد أهداف العملية ) ٢٩/٢يديعوت أحرونوت (، والتي جاءت على لسان وزير الدفاع باراك )حار

األسلحة ـ إضعاف حكم حماس حتى إسقاطها " تهريب" وقف إطالق الصواريخ ـ وقف :العسكرية بـ 
وفي ذلك إشارة إلى تراجع االحتالل خطوة إلى الوراء بعدما . ـ استكمال فك االرتباط عن قطاع غزة

لمس صعوبة تحقيق تلك األهداف نتيجةً لما شاهده من صمود وشجاعة المقاومين الفلسطينيين الذين قال 
إن العمليات كانت في منطقة صعبة وأن مسلحي حماس هم : "م بعض جنود االحتالل الشهادات التاليةفيه

في الماضي كانوا يجرون نحوك لتفجير أنفسهم، اآلن يتصرفون بحكمة ومن الصعب . مقاتلون حقيقيون
قع صحيفة ، بينما نقل مو")غفعاتي"آذار، نقالً عن جنود من لواء ٣موقع صحيفة معاريف " (إيجادهم

هناك الكثير من الجنود الذين لم يشاركوا في حرب : "آذار، عن جنود من نفس اللواء قولهم٣يديعوت 
، وتنقل الصحيفة عن أحد الجنود "لبنان، إال أن عدد من الذين شاركوا يشعرون أن الوضع هنا مشابه

وأكثر مراوغة وحنكة، وكأنهم الوضع هناك ليس كما تركناه، المقاتلون الفلسطينيون أكثر شجاعة : "قوله
لقد دارت هنا بعض المواجهات الجدية في : "ويضيف". لديهم أيضا معدات متطورة. جزء من جيش
كانت نهاية األسبوع مليئة باألحداث كإطالق الصواريخ المضادة للدبابات، ولكننا عملنا . األيام األخيرة

مع تسارع نبضات القلب، فبالنهاية غزة هي وبطبيعة الحال، .. بشكل جيد، وسالح الجو ساعدنا جدا
  ".غزة

هذا الواقع جعل القيادة الصهيونية تدرك أنه من الخطأ التمسك بأهداف مبالغ فيها، حتى ال يتكرر خطأ 
 عن أهداٍف غير واقعية وغير قابلة للتحقق، األمر "إسرائيل" على لبنان، عندما أعلنت ٢٠٠٦حرب تموز 

لتالي فإن خفض االحتالل لسقف أهدافه داللة على عجزه أو فشله في إمالء وبا. الذي أوقعها في مأزق
  .شروطه على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني

اتخاذ قرار مواصلة العمليات العسكرية، في ظل وجود وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا : ثانياً• 
يكي، وإلى شراكة واشنطن لتل أبيب رايس في تل أبيب، إشارة واضحة للغطاء والضوء األخضر األمر

في ارتكابهما المزيد من الحماقات والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، وهذا كان واضحاً من تصريحات 
، في الوقت الذي حملت " في الدفاع عن نفسها"إسرائيل"حق "عندما أكدت على ) ٤/٣(رايس في القاهرة 

  .ة الصهيونية في قطاع غزةفيه حركة حماس المسؤولية عن العمليات العسكري
ما يجري في قطاع غزة، على صلة بالتطورات الحاصلة عموماً في الشرق األوسط ؛ فاجتياح : ثالثاً• 

ـ " كول"تزامن مع إعالن واشنطن إرسال المدمرة األمريكية ) شتاء حار(جيش االحتالل لشمال القطاع 
اللبنانية، التي تشهد اصطفافاً سياسياً حاداً ينذر ـ إلى الشواطئ " روس"جرى استبدالها مؤخراً بالمدمرة 

، وذلك بالتوازي مع محاوالت التشويش "إسرائيل"بنشوب حرب أهلية، بتحريض من الواليات المتحدة و
مارس الحالي، أي أن ضرب المقاومة في قطاع غزة / على انعقاد القمة العربية في دمشق أواخر آذار

ولعل القوم اختاروا قطاع . ى لفرض أجندتها على المشرق العربيعلى صلة برؤية صهيوأمريكية تسع
غزة أوالً، اعتقاداً منهم بأنه الحلقة األضعف بعد ثمانية أشهر من الحصار المتواصل، وظناً منهم أن 
استهداف القطاع سيعيد لهم هيبة الردع، من خالل ارتكاب المزيد من المجازر التي يراد لها أن تفت في 

  .مة الفلسطينية واللبنانية، ودول الممانعة الداعمة لهاعضد المقاو
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إذن يتوقع من االحتالل أن يستمر في سيناريو استهداف غزة عبر توجيه المزيد من الضربات المركزة 
والمكثفة شبه المتواصلة، بهدف استنزاف المقاومة، وإنهاك الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، 

التي تعمل حركة حماس والمقاومة على تثبيتها من خالل ) ميزان الرعب(من أجل تغيير معادلة 
استهداف البلدات والمستوطنات المجاورة للقطاع بالصواريخ، عند كل اعتداء سافر على الشعب 

فاالحتالل يريد وقف الصواريخ نهائياً لتأمين جبهته الداخلية مع إبقاء يد جيشه طليقة في . الفلسطيني
وقطاع غزة، في ظل استمرار ملهاة ما يدعى بالمفاوضات التي يراد لها أن تقزم القضية الضفة الغربية 

  .وأن تختزلها في حكم ذاتي هزيل، أو دولة فلسطينية مرهونة وتابعة حسب المواصفات الصهيوأمريكية
ارد، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن تطور وتدحرج العملية العسكرية الصهيونية على قطاع غزة أمر و

وهو مرهون بقدرة المقاومة على الصمود واستنزاف جيش االحتالل، وعلى قدرتها في استهداف الجبهة 
؛ فإذا تمكن االحتالل من استنزاف المقاومة، فإنه قد يطور ..)اسديروت، وعسقالن(الداخلية لالحتالل 

ة السيد إسماعيل هنية تمهيداً أهدافه باالنتقال إلى الخيار األول، أي اجتياح كامل القطاع، وإسقاط حكوم
لوصول قوات دولية أو أطراف فلسطينية متمثلة في الرئاسة وحكومة السيد فياض وأجهزتها األمنية، 

الناشئ، مما يعني التخلص من المقاومة وصواريخها التي يعتبرها الرئيس عباس " السلطوي"لملء الفراغ 
  !ازر بحق الفلسطينيينعبثية، وذريعة الرتكاب االحتالل المزيد من المج

أما إذا حدث العكس، وتمكنت المقاومة من استنزاف االحتالل، ومن استهداف الجبهة اإلسرائيلية الداخلية 
لفترة طويلة نسبياً، أو توسيع جغرافية المقاومة لتنسحب على الضفة الغربية ـ التي شهدت شبه انتفاضة 

لتي أرسلت رسالة اعتراض شديدة اللهجة في السادس من أثناء عملية الشتاء الحار على شمال القطاع، وا
من اقتحام ) سكان منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية(هذا الشهر، عندما تمكن الشهيد عالء أبو دهيم 

المدرسة التلمودية في القدس، موقعاً ثمانية قتلى ونحو أربعين جريحاً ـ، فإن ذلك سيدفع االحتالل إلى 
النتقال إلى الخيار الثالث، أي الرد تناسبياً على إطالق الصواريخ، أو حتى االنتقال خفض سقف أهدافه با

إلى الخيار الرابع، أي البحث في جدوى التفاوض غير المباشر مع حماس لعقد صفقة تفضي إلى الهدنة 
ح مئات مقابل إطالق سرا" جلعاد شاليت"أو التهدئة المتبادلة ورفع الحصار، وإلى إطالق سراح الجندي 

 .من األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل
٨/٣/٢٠٠٨ ٤٨عرب  

  
   تخريب المفاوضاتيريدونإنهم  .٤٨

 عبد الرحمن الراشد
 عندما تحدى المتطرفين، مؤكدا أنه ال طريق أمسمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أصاب الهدف 

طهم األحداث الدموية، وأال تلعب بهم سعى أمس إلقناع العالم بأال تحب. إال طريق السالم مهما فعلوا
  .األطراف التي ال تريد السالم

 وفلسطينية وعربية وأجنبية إسرائيليةمنذ أن بدأت المفاوضات قبل أشهر كنا نعرف جيدا أن هناك أطرافا 
لذا ال بد أن نسأل . ستسعى لحرف القطار عن مساره، وقد تعهدت عالنية بأنها ستفشل المفاوضات

ن لماذا يرقصون مع الجانب الرافض، عندما قاموا بشن هجومهم على غزة ردا على صواريخ اإلسرائيليي
 يقولون إن هجمات الصواريخ هدفها واحد، واحد فقط، أنفسهم أنهمحماس؟ ولماذا أوقفوا المفاوضات مع 

حكومة كانت مناظر األطفال والنساء القتلى والجرحى تدلل على أن ال. تعطيل المفاوضات ومنع السالم
اإلسرائيلية تعطي حماس ما تريده، تراقصها بنفس لغة الدم والتعطيل وإفشال المشروع الذي قيل لنا 
جميعا إنه لن يتوقف مهما كانت اآلالم حتى يتم التوقيع على اتفاق السالم وقيام دولتين فلسطينية 

  .وإسرائيلية
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ان هدفه أيضا تخريب التفاوض، قدم لنا وهجوم القدس الذي أودى بحياة ثمانية مدنيين إسرائيليين، وك
كل ما تطلب األمر تجنيد شاب واحد فقط ليسيل هذا الكم الكبير من . نموذجا على سهولة تخريب السالم

  .  النهايةإلىالدماء والغضب والحرج، وكاد أن يودي بكل عملية السالم 
 أنليئة باألطراف التي تريد فهل يعقل أن كبار مخططي السالم يعجزون عن فهم تضاريس منطقتنا الم

 فردا واحدا ينجح في القضاء أو صواريخ طفولية أنهل يعقل . تجهز فردا لقلب المنطقة رأسا على عقب
  على أمل ماليين الناس وجهد العديد من الحكومات؟

ال أمل للسالم إن كانت العصي التي توضع في العجلة قادرة في كل مرة على تعطيل المفاوضات، بل 
  .ا أن نثق بأن العديد من األحداث الدامية هي على الطريق يخطط لهاعلين

 الراعي لمشروع الدولتين، واالتفاق الموعود، الواليات المتحدة، هل إلىوالسؤال يجب أن نوجهه 
  تستطيعون التزحلق حتى نهاية الممر الثلجي مهما كانت الصخور والحواف الخطرة؟

 يعلم انه لن يصل إلى الطاولة أنعلى الرئيس األميركي، الذي يفترض إن المسؤولية تقع بالدرجة األولى 
 الطرفان، ويوقعان أهم اتفاقية في تاريخنا الحديث بدون دماء وضحايا وآالم، إن لم إليهاالتي يجلس 

فالسالم المعطل كان دائما أسوأ . يستعد لخوض غمار حرب السالم، وهي بالفعل حرب، فعليه أال يبدأها
 نهايتها إلى يصل أن، وعلى من يريد أيضانحن أمام مرحلة مهمة وتاريخية وصعبة . ع المستمرمن النزا

  . يربط أحزمة األمان ويكمل السير حتى النهايةأن
٩/٣/٢٠٠٨ األوسطالشرق   

  
  !!الربيع الحاسم.. إلى"  الساخنالشتاء"من  .٤٩

   هاني حبيب
اموس جلعاد مسؤول القسم السياسي في وزارة  العريش، عإلىوالجهاد " حماس"القاهرة تستدعي قيادات 

 خالل "إسرائيل" إلى القاهرة هذا األسبوع، وزير األمن المصري عمرو سليمان إلىالحرب اإلسرائيلية 
إذاً، األوضاع ال يمكن أن تستمر على ما هي عليه اآلن، كافة األطراف تدرك أن .. هذا األسبوع

رقاء، ما يستدعي خطة للخروج من األوضاع السائدة ترتكز معادالت جديدة فرضت نفسها على كافة الف
 عدد من العناصر التي تأخذ في الحسبان هذه المعادالت، وربما في إطار صفقة شاملة تتضمن إلى

أهم ما في المعادالت الجديدة، اختراق معبر رفح ودخول القاهرة، عنوة .. المعابر، وإطالق سراح شاليت
 اإلسرائيلي، واستدعاء المعادلة الثانية المتعلقة بالعملية -صراع الفلسطيني ورغماً عنها، طرفاً في ال

، المستمرة بشكل أو بآخر، دون تجاهل عملية القدس الفدائية، رغم "الشتاء الساخن "اإلسرائيليةالعسكرية 
ذه العملية  عالقة فلسطينية بهإلى، التي ال تشير "إسرائيل"أنها خارج حسابات مختلف األطراف، باستثناء 

 ليست وحدها، "إسرائيل"حتى اللحظة، لكنها تدرك أن العنصر الفلسطيني بالغ األهمية بالرغم من ذلك، 
 البحث إلىهكذا يقول بعض قادتها وأصحاب الرأي في وسائل إعالمها، اختراق معبر رفح، دفع القاهرة 

مهدداً أكثر من أي وقت مضى، بفعل ، ولكن لنفسها بعدما تبين أن أمنها بات "إسرائيل"ـ عن حل، ليس ل
 اإلسرائيلي، القاهرة أهم من واشنطن في -التفاعالت الداخلية الفلسطينية واستمرار الصراع الفلسطيني 

هذا السياق، ولكن وبينما القاهرة تنشط للبحث عن حل، فإن مثل هذا الحل يأخذ باالعتبار العامل 
، "إسرائيل" تهدئة على الحدود بين قطاع غزة وإلىة، التوصل  باعتباره األهم واألكثر خطوراإلسرائيلي

  .بات مسألة مصرية بامتياز، بعدما تم اختراق معبر رفح بالصورة التي شهدها الجميع
فيها غزة، ليس ندماً على االنسحاب أو إعادة انتشار " تركوا"اإلسرائيليون قادمون على الطريقة التي 

عندما لم يتم ذلك بالتفاهم مع القيادة الفلسطينية، الرئيس أبو مازن، قواتهم على غالف القطاع، ولكن 
من جانب واحد، اإلسرائيليون نادمون، ألن التخلي عن هذا المحور " فيالدلفيا"وفضلوا التخلي عن محور 

بالطريقة التي تمت، سمح بدخول وخروج عناصر وكوادر الفصائل الفلسطينية، خاصة حركتي حماس 
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 أغلقت غزة وحاصرتها، لكنها لم تتمكن من إغالق "إسرائيل".. تزود باألسلحة والذخائروالجهاد، وال
كانت هناك .. األنفاق وال السيطرة على المعبر األساسي للفلسطينيين، بعد رفح، خاصة بعد اختراقه

ع غزة، وتم  في التحكم بمصائر العباد في قطا"إسرائيل"تفاهمات تتعلق بهذا المعبر، لكنها لم تصمد أمام 
 - صفحات الملف الفلسطيني إلىاالختراق، الذي أسس لمعادالت جديدة من ضمنها دخول القاهرة 

 المسلمين في مصر، واإلخوان اإلسالمية، بسبب األمن من ناحية، حيث الترابط بين الحركات اإلسرائيلي
زبائن في منتجعات سيناء،  سياحية تتعلق بالمرافق التي يمكن أن تتعطل لنقص ال-وألسباب اقتصادية 

التي بذلت القاهرة جهوداً كبيرة لجعلها واحة تنعم بالهدوء واالستقرار، وإن كان ذلك ظّل يتراوح بين 
 وغير اإلسالميةوقت وآخر، حيث لم تخل تلك الواحة من عمليات وتجمعات واتصاالت بين الجماعات 

بال سيطرة، يعني المزيد من العمليات ذات ، لكن التواصل بين قطاع غزة وتلك المنطقة، اإلسالمية
، القاهرة في هذه الحالة باتت عنصراً فاعالً، سواء لجهة تأثير كل ذلك على مصالحها "اإلرهابي"الطابع 

، وليس مجرد وسيط استخدم كل تأثيره إلصالح ذات البين "طرفاً"األمنية واالقتصادية، أو لجهة اعتبارها 
  .اإلسرائيلي - باتت القاهرة على مرمى التأثير المباشر للصراع الفلسطيني في الداخل الفلسطيني، اآلن

واشنطن، ليست ببعيدة عن الخطة التي يجري التداول بشأنها، سبق وأن رفضت وزيرة الخارجية 
، كما "بضبط النفس" وقف عمليتها في قطاع غزة، وحتى لم تطالبها "إسرائيل"كوندوليزا رايس الطلب من 

 أن واشنطن تؤيد إلى، واليوم، الموقف األميركي اختلف بشكل واضح، فرايس أخذت تشير جرت العادة
، لكن حسابات الواليات "إسرائيل"المهمة التي تضطلع بها مصر لترتيب هدنة بين الفرقاء في فلسطين و

، كون "لإسرائي" إنقاذ مفاوضات ما بعد أنابوليس بين القيادة الفلسطينية وإلىالمتحدة تذهب بعيداً، 
 على اإلسرائيلية هذه المفاوضات التي تعترضها العديد من العقبات أنواشنطن تدرك أكثر من غيرها، 

وجه الخصوص، ستتعطل كلياً إذا ظّل الوضع على ما هو عليه اآلن، عملية إسرائيلية واسعة النطاق، لن 
 "إسرائيل"ـ ، لن يسمح لتسمح ألبو مازن باللقاء مع أولمرت، واستمرار إطالق الصواريخ من غزة

في " حماس"بالصمت واالنتظار، من هنا، فإن الموقف األميركي بات ينصب بشكل أساسي على إشراك 
لن تتمكن من أن تتخلى علناً عن " حماس"المداوالت الجارية، أي احتواؤها، بدالً من إقصائها، لكن 

 على السيطرة على شعارات وأفعال  تفاهمات معهاإلىشعاراتها، ولن تكون قادرة في حال التوصل 
لذلك، كانت قيادات الجهاد في ضيافة المستويات األمنية المصرية ".. اإلسالميالجهاد "اآلخرين، خاصة 

وما يقال عن دعوة مصرية للفصائل األساسية الفلسطينية األخرى لعقد حوار ! في العريش قبل أيام قليلة
  .في القاهرة، يأتي في السياق نفسه

 القيادة الفلسطينية في رام اهللا، ويبدو وكأنها خارج اللعبة، لكننـا نعتقـد أن               إلىديثنا كله لم نتطرق     في ح 
األمر على خالف ذلك، إذ إن مواقف هذه القيادة باتت واضحة وجلية حول كافة عناصر الخطة التي يتم                  

الخارطة، أهمها سـيطرة    تداولها، لكنها تدرك، كما يدرك الجميع، أن هناك عناصر جديدة، دخلت على             
على قطاع غزة، وأن ذلك األمر ال يمكن تجاهله من قبل الباحثين عـن حلـول لكافـة                  " حماس"حركة  

 إلىوالقيادة الفلسطينية في رام اهللا، إشارة واضحة        " حماس"القضايا، الموقف من قضية المعبر، من جهة        
ف النظر عن الرغبات واآلمال وحتى      أن األمر الواقع يفرض نفسه أيضاً على مختلف األطراف، وبصر         

الشرعية، فمن يبحث عن حل ال يتجاهل الوقائع على األرض، بل يتعامل معها، ونعتقد أن القاهرة األكثر                 
إلماماً وتماساً مع األوضاع الداخلية الفلسطينية، أكثر األطراف التي تدرك أهمية التعامل مع المجريـات               

  .الجارية
 - هطول المطر البارد، من القاهرة على الملف الفلسطيني إلىد تؤدي ق" الشتاء الساخن"عملية 

، وهذه ربما إحدى أهداف العملية التي لم تستكمل بعد، لكن التهديد بتواصلها سيكون له اإلسرائيلي
 تهدئة أو توافقات، ربما ال يعلن عنها، خاصة إلىالمفعول األكيد على مختلف األطراف، بغية التوصل 

 من قطاع غزة، قد توقف أو "إسرائيل" إلىمالحظ أن وابل الصواريخ محلية الصنع المنطلق وانه من ال
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، التي يجب أن تكون "حسن النية"على األقل، بات أقل حدة وعدداً، وكأنما نحن أمام األعراب عن 
لدائم، إذا ما  الربيع اإلىمتبادلة، كما هو حال أي توافق حول تهدئة محتملة، واالنتقال من الشتاء الساخن 

نجحت جهود القاهرة وتحسست مختلف األطراف المصالح المتبادلة، وقدمت التنازالت المتبادلة، للتوصل 
 مثل هذا الربيع الذي نعتقد أنه في كل األحوال، لن يستمر طويالً، فاألمر أبعد من تهدئة، ويتعلق إلى

فة المناطق الفلسطينية، وهذا األمر مناط أساساً، بضرورة إنهاء االحتالل بكافة صوره وأشكاله، عن كا
  !! التي تعتقد أنه من الممكن االعتماد على تهدئة كبديل عن إلنهاء االحتالل"إسرائيل"ـ ب

٩/٣/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   
  
    اإلسرائيلية في التفكير واألسلوبالقيادةفشل  .٥٠

 موشيه ارنس 
رئيس الوزراء الذي جلب علينا مصيبة حرب كان من المبالغ فيه توقع أن يستخلص ايهود اولمرت، 

 من "إسرائيل" الطريق الوحيد للدفاع عن مواطني أنلبنان الثانية، العبرة من الحرب، وان يدرك اآلن 
 الصواريخ، وانه ال إطالقالهجمات الصاروخية قصيرة المدى تتمثل في نشر قوات برية في مناطق 

 ى هدم البنإلى، التي تدعو "الرافعة" توقع نتائج من فرضية اأيضوكان من المبالغ فيه . يوجد بديل لذلك
التحتية للعدو ومهاجمة السكان المدنيين حتى يضغطوا على مطلقي الصواريخ لوقف الهجمات على 

الشيء . األوسط ال ينجح وال يؤثر بكل بساطة في منطقة الشرق األسلوبالمواطنين اإلسرائيليين، فهذا 
أن يؤدي رفع الثمن، الذي يتكبده السكان الفلسطينيون عن كل هجمة صاروخية نفسه يقال عن التوقع ب

 بتغيير نهجهم، فهذا ال يؤثر وذاك ال ينفع، والعكس اإلرهابيين إقناع إلىضد المدن والقرى اإلسرائيلية، 
ع  الوقود والكهرباء ومنإمدادات، وتقليص لإلرهابيينهو الصحيح، هذه الطريقة تزيد من دعم السكان 

مسيرات االنتصار في غزة بعد انسحاب القوات البرية كانت . الغذاء عنهم ال يخدم الهدف المراد منه
 هو الذي يعتبر منتصرا األخيرخ رو الصاإطالقمتوقعة، وعلى غرار حرب لبنان الثانية، من ينجح في 

 "إسرائيل"رة  لقدأخرىمشاهدي الشرق األوسط فقط، وهذه ضربة  في نظر المشاهدين، وليس في نظر
 - حول الضرر الذي يلحق بحماس ال تأخذ بالحسبان شعور حماس باالنتصار األحاديثكل . الردعية

 والتعزيز الذي يحصلون عليه من ذلك لمواصلة هجماتهم على -ذلك ألنهم انتصروا وفقا لرؤيتهم 
عين الجدد لصفوفهم،  مشكلة في الحصول على فيض من المتطوأي، ولن يواجهوا اإلسرائيليينالمدنيين 
 شحنات جديدة لترسانتهم الصاروخية والتسلحية بكميات تفوق ما فقدوه وإدخال الذين قتلوا، أولئكبدال من 

 يدخل بعض المنطق أنوماذا بالنسبة لوزير الجيش الذي كان من المفروض به . األخيرة القتال أيامفي 
 مالوا للتناسي بأنه نفس األمانيمنا االعتماد على  الذين اعتادوا أولئكاالستراتيجي لحكومة اولمرت؟ 

 إلى أدت التي األحداث الجانب في خطوة استهلت دائرة أحادية جنوب لبنان بصورة أخلىالشخص الذي 
اآلن هو يتحقق ما إذا كان استخدام .  عبرة من نفس الخطأأيةحرب لبنان الثانية، يبدو انه لم يستخلص 

 هذه الخطوة تعيق الهدف الذي أنحا وفقا للقانون الدولي، ويبدو انه ال يدرك المدفعية ضد المدنيين مسمو
. األخالقية ال تستجيب لمعاييرنا وإنها متاحة وفقا للقانون الدولي، إنهااريد من ورائها حتى لو قالوا له 

 بمسألة واحدة إال في قيادتنا العليا، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، هي ال تنشغل األخرىوبالنسبة للعضو 
 أمل السابق، الذي األركانشاؤول موفاز، وزير الجيش ورئيس هيئة . الدولة الفلسطينية: على ما يبدو

 عن الحاجة إالبأن يقدم للمجلس الوزاري نصائح ذات منطق ونابعة من التجربة العملية ال يتحدث 
حالة ليس واضحا كالشمس، وهو ، وكأن الهدف في هذه الاألهداف تحديد أساسالستراتيجية جديدة على 

 نتوقعه في آخر المطاف من الشخص أنحماية السكان المدنيين الذين يقطنون بجانب غزة، والذي يمكننا 
 نحن األسف من غوش قطيف وشمالي غزة؟ لشدة اإلسرائيليين المواطنين بإخالءالذي أمر الجيش 

 تزاح أن إلى ستقودنا أين إلىات، ومن يعرف  الكوارث والنكبألحداثعالقون مع هذه القيادة التي تميل 



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١٠١٣:         العدد                  ٩/٣/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

هم يتشبثون في مقاعدهم جيدا ويرتكزون على دعم شاس والمتقاعدين والفارين من : عن مناصبها
فيا .  الذين حصلوا على بطاقة مفتوحة لمرة واحدة للكنيست على يد شارون واولمرتوأولئكالليكود، 
  .األسنانوصك  االبتسام إال أمامكم ليس "إسرائيل"مواطنو 

"هآرتس"  
٩/٣/٢٠٠٨الدستور األردنية   

 
 :كاريكاتير .٥١

  

  
  

  ٩/٣/٢٠٠٨الغد األردنية   
  


