
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  ت مفتوحة للرد على العدوان الصهيونياكل الخيار: حماس
  سنفوت على اإلسرائيليين فرصة دفع الفلسطينيين نحو التصعيد: المتحدث باسم فتح

  يستهدف الضغط على حماسو مدبر  على قطاع غزةسرائيلياإلصعيد تال": يديعوت"
  المسيحيون العرب ليسوا أقليات وال نريد حماية: المطران حنا

  فتح غير متحمسة لحكومة برئاسة عباس: العالول

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى
 والعدوان الصهيوني على ١٧

  قطاع غزة مستمر
  

 ٤ص ... 

  ٢٤٣٧  ١١/٣/٢٠١٢ األحد



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٤٣٧:                العدد١١/٣/٢٠١٢ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤   أولوياتنا اآلن حماية الشعب ووقف العدوان:هنية.٢
 ٥  لتصعيدلفرصة ال تل أبيبعدم إعطاء ويدعو الفصائل لوقف التصعيد ب "إسرائيل"ب أبو ردينة يطال.٣
 ٥  قطاع وإفشال المصالحةالي  فاالستقرار زعزعة هدفه التصعيد الصهيوني :وزارة الداخلية في غزة.٤
 ٥  بحر يدعو القاهرة للتدخل العاجل لوقف العدوان على غزة.٥
 ٦  "إسرائيل" مع  بوقف التنسيق األمني الفلسطينيةخريشة يطالب السلطة.٦
 ٦  السلطة عن تصعيد غزة" انشغال "حزب التحرير ينتقد.٧
 ٦ أمن السلطة ينتشر في الخليل لمنع أي نشاط تضامني مع غزة: المركز الفلسطيني لإلعالم.٨
 ٧  رسائل فلسطينية لالحتالل والمجتمع الدولي خالل أسبوع: األحمدعزام .٩
 ٧  توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل للمرة الثالثة خالل أقل من شهر: غزة.١٠
    

    :المقاومة
 ٧  ال مجال للحديث عن التهدئة في ظل العدوان: رضوان.١١
 ٨  ت مفتوحة للرد على العدوان الصهيونياكل الخيار: حماس.١٢
 ٨  العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه": القسام".١٣
 ٨  فتح غير متحمسة لحكومة برئاسة عباس: العالول.١٤
 ٩  ال بديل عن المصالحة وملتزمون بإعالن الدوحة: حماس.١٥
 ٩  تصاعد خالفات فتح وحماس يضع اتفاق الدوحة في مهب الريح": اةالحي".١٦
 ١٠  حماس تدعو مصر إلنهاء أزمة الوقود في غزة.١٧
 ١٠   على غزة وتدعو النجاز المصالحةاإلسرائيلي تدين التصعيد ةفصائل وفعاليات وطني.١٨
 ١١  سنفوت على اإلسرائيليين فرصة دفع الفلسطينيين نحو التصعيد: المتحدث باسم فتح.١٩
 ١٢  من حق الفلسطينيين الرد بكل أشكال المقاومة على العدوان": قدس برس"جرار لـ.٢٠
 ١٢   تهدد االحتالل برد قاسٍفي الضفة"  مجموعات عماد مغنية-كتائب األقصى".٢١
 ١٢  فوز فتح بغالبية مقاعد نقابة الصحفيين بالضفة في ظل مقاطعة االنتخابات.٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ١٣  بسبب التصعيد الصاروخي" دفع ثمن باهظ"بـ" حماس"نائب نتنياهو يتوعد .٢٣
 ١٣  ه تطلق منييخ التعلى قطاع غزة ردا على الصوارباراك يهدد باستمرار القصف .٢٤
 ١٤  يستهدف الضغط على حماسو مدبر  على قطاع غزةسرائيلياإلتصعيد ال": يديعوت".٢٥
 ١٤   م بأسرهإيران تشكّل تهديداً على العال: ليفني.٢٦
 ١٥   إيران تهديداً للعالم كلهيعدفي ألمانيا " إسرائيل"السفير الجديد لـ.٢٧
 ١٥  "اإلسرائيليون يبنون أكبر مركز اعتقال في العالم: "اإلندبندنت.٢٨
 ١٥   ٢٧ صاروخاً من أصل ٢٥ ت اعترض"قبة حديديةال" منظومة :جيش اإلسرائيليال.٢٩
 ١٦    ضد النائبة زعبي"مارزل" مظاهرة إلغاءتعلن عن اإلسرائيلية الشرطة .٣٠
 ١٦   ساعة١٢ صاروخًا فلسطينيا على النقب خالل ٨٠سقوط : الجيش اإلسرائيلي.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٤٣٧:                العدد١١/٣/٢٠١٢ األحد :التاريخ

 ١٦  السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة يؤكد تأييد دول عربية للهجوم اإلسرائيلي على إيران.٣٢
 ١٧   على الحدود المصريةةسرائيلياإلقوات حرس الحدود لاستنفار أمني .٣٣
 ١٧   صواريخ قطاع غزةوطنات عقب تعرضها لحالة من الهلع والخوف أصابت سكّان المست.٣٤
 ١٨   قلق صهيوني من ارتفاع نسبة السجناء من الجنود اإلسرائيليين ذوي األصول اإلثيوبية.٣٥
    

    :األرض، الشعب
 ١٨  مايةالمسيحيون العرب ليسوا أقليات وال نريد ح: حناعطا اهللا المطران .٣٦
 ١٨  تظاهرة في أم الفحم ضد قانون عنصري إسرائيلي جديد.٣٧
 ١٩  سرائيليةخطارات الهدم اإلإجازات البناء وإمشكالت الكهرباء و: الضفة الغربية.٣٨
 ١٩  يعكس الحالة السياسية الداخلية واالنشقاقات الفلسطيني اإلعالم: وفا"إدارة رئيس مجلس .٣٩
   

   :صحة
 ٢٠ تصعيد غزة زاد معاناة القطاع الصحي المحاصر":" الشرق"أبو سلمية لـ.٤٠
   

   :ثقافة
 ٢٠ شعر وغناء في أمسية فلسطينية على مسرح أبوظبي.٤١
   

   : األردن
 ٢٠  طالب بنصرة الشعب الفلسطينيتالعمل اإلسالمي جبهة : األردن.٤٢
 ٢١  "الوطن البديل" هرفضيعلن  األردنيحزب المؤتمر الوطني .٤٣
 ٢١   حقوق الفلسطينيين سببه إنكار"إسرائيل"تردي العالقات مع :  أردنيحكومي مسؤول.٤٤
 ٢١   ونظيرتها الفلسطينية األردنيةاتفاقية تفاهم بين نقابة المحامين.٤٥
   

   :عربي، إسالمي
 ٢٢   المجزرة اإلسرائيلية الجديدة في قطاع غزةتدينجامعة الدول العربية .٤٦
 ٢٢   العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةتدينمنظمة التعاون اإلسالمي .٤٧
 ٢٢  وزير الخارجية المصري يدين الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة.٤٨
 ٢٢   عن غزةيدعو لقمة عربية طارئة لبحث رد العدوان" اتحاد األطباء العرب".٤٩
 ٢٣   ألف صاروخ إذا تعرضنا لهجوم١١ بـ سنرد: السفير اإليراني في بيروت.٥٠
 ٢٣  متضامنون ينطلقون من آسيا للمشاركة في مسيرة القدس المليونية.٥١
   

   :دولي
 ٢٣  روبي يطالب بتفادي التصعيد في غزةاالتحاد األو.٥٢
 ٢٤  "جريمة قتل خارج القانون"االغتياالت اإلسرائيلية ": األورومتوسطيالمرصد ".٥٣
 ٢٤  تصل إلى قطاع غزة" ١٠أميال من االبتسامات "قافلة .٥٤



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٤٣٧:                العدد١١/٣/٢٠١٢ األحد :التاريخ

 ٢٤  العلم اإلسرائيلي" تخريب"ومضايقات تعرض لها جنود إسرائيليون يدين يس جامعة كاليفورنيا رئ.٥٥
    

    :حوارات ومقاالت
 ٢٤  فهمي هويدي... !هل تذكرون؟.. فلسطين .٥٦
 ٢٦  مؤمن بسيسو... ديناميات التحول واالنفتاح.. حماس.٥٧
 ٢٩  نقوال ناصر... واجهة فلسطينية للتدويل العربي.٥٨
 ٣١  علي جرادات...  نتنياهو ومستقبل المنطقة-لقاء أوباما .٥٩
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  غزة مستمر الصهيوني على قطاع والعدوان ١٧ارتفاع حصيلة الشهداء إلى  .١

 على قطاع غـزة،     "اإلسرائيلي"حصيلة العدوان   ، أن   غزة من   ،١١/٣/٢٠١٢،  الرسالة، فلسطين ذكرت  
بعد استشهاد الطفل أيوب عسلية في الثالثة عـشرة         ,  آخرين ٢٦ شهيداً وإصابة أكثر من      ١٧ارتفعت إلى   

  .ع صباح اليوم األحدمن العمر واصابة آخر في غارة إسرائيلية جديدة شرق مخيم جباليا شمال القطا
وإصابة آخـرين فـي     ) عاما٢٤(ويأتي استشهاد الطفل بعد ساعات من استشهاد المقاوم أحمد سالم ذيب            

من ألويـة   )  عاماً ٢٤" (مهدي أبو شاويش  "غارة على حي الزيتون شرق مدينة غزة، واستشهاد المجاهد          
عصر السبت شرق رفح جنوب     , يةالناصر صالح الدين في غارة شنتها طائرة استطالع على دراجة نار          

الشهداء مؤكدة تمسكها بخيار الجهاد والمقاومة حتى تحريـر كامـل           " سرايا القدس "وزفت    .قطاع غزة 
وأكدت السرايا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون لعنة تطارد المحتل فـي كـل                 .تراب فلسطين 

  .مكان
 سرايا ، أن حتلة ـ محمد جمال وريما زنادة غزة، القدس الم، ١١/٣/٢٠١٢، الشرق، الدوحةوأضافت 

نشرت تصوير فيديو لعملية قصف مواقـع االحـتالل         ،  القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي     
  .  من نوع جراد٤٠ صاروخًا بينهم ٧٠في حين تبنت إطالق . باستخدام راجمة صواريخ جديدة

الثة عمال تايلنديين منذ ليلة أمس جراء سقوط        وأعلنت مصادر عبرية عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم ث        
وقالت مصادر إسرائيلية عسكرية إن حـوالي       . عشرات صواريخ المقاومة على المستوطنات اإلسرائيلية     

 منها في أراضـي جنـوب       ٦٥ صاروخا وقذيفة صاروخية أطلقت منذ بدء يوم الجمعة وقد سقطت            ٨٠
  .سقالن وأسدودمبينة أن أهم هذه المناطق هي مدن بئر السبع وع

  
  أولوياتنا اآلن حماية الشعب ووقف العدوان: هنية .٢

 إسماعيل هنية، أن أولويات الحكومة اآلن هي حماية  الفلسطيني في قطاع غزة أكد رئيس الوزراء:غزة
المركز "وقال هنية في تصريحٍ مقتضب تلقى  .الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وتعزيز الصمود

 إنه يجري اتصاالت مكثفة لوقف العدوان على ١٠/٣خةً منه، مساء يوم السبت نس" الفلسطيني لإلعالم
  قطاع غزة

  ١٠/٣/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم،  
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  لتصعيدلفرصة ال تل أبيبعدم إعطاء ويدعو الفصائل لوقف التصعيد ب "إسرائيل"ب أبو ردينة يطال .٣

و ردينة للصحفيين في رام اهللا بأن الحكومة  صرح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أب:وكاالتال
اإلسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد الخطير في قطاع غزة واالغتياالت وتدمير البنى التحتية 

مطلوب من الحكومة اإلسرائيلية وقف هذا التصعيد "وقال  .واالقتحامات في الضفة الغربية المحتلة
منطقة بأسرها، وال نريد استمرار تدهور األمور بشكل ال الخطير، خاصة أن هناك توتراً هائالً في ال

كما نطالب الجميع بعدم إعطاء إسرائيل فرصة لمثل هذا التصعيد، ألن نوايا "وأضاف ". يمكن الدفاع عنه
الحكومة اإلسرائيلية سواء كان في الضفة الغربية أو في غزة هي تدمير المشروع الوطني الفلسطيني 

رار في االستيطان وإيجاد مناخ سلبي لتدمير ما تبقى من محاوالت إلنقاذ عملية وتهويد القدس واالستم
 ".السالم المتوقفة والمتدهورة أصالً

  ١١/٣/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، 
  
  قطاع وإفشال المصالحةال في االستقرار زعزعة هدفه التصعيد الصهيوني :وزارة الداخلية في غزة .٤

 قالت وزارة الداخلية في الحكومة :وكاالتالالرحيم حسين،  عبد عالء المشهراوي، -غزة، رام اهللا 
إن التصعيد الصهيوني األخير هو جريمة غير "، في بيان أصدرته في غزة، في قطاع غزةالفلسطينية 

مبررة تأتي في سياق زعزعة الحالة األمنية المستقرة في قطاع غزة، وإرباك الساحة الفلسطينية وخلط 
وأضافت  ".د المصالحة الفلسطينية في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها القطاعاألوراق وإفشال جهو

االحتالل الغاصب يحاول لفت األنظار عن عمليات تهويد القدس المستمرة، والمجتمع الدولي يتحمل "
  ".المسؤولية الكاملة عن اعتداءات االحتالل بسبب الصمت على جرائمه المستمرة

  ١١/٣/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، 
  
  بحر يدعو القاهرة للتدخل العاجل لوقف العدوان على غزة .٥

أحمد بحر، العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في . دان رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د
 أن االحتالل يستهدف بعدوانه تعطيل مسيرة المصالحة قطاع غزة، الذي راح ضحيته العشرات، مؤكداً

، األشقاء ١٠/٣ودعا بحر في بيان صحفي، السبت .  جهود التوافق الوطني الداخليالفلسطينية وإحباط
المصريين إلى التدخل العاجل للجم عدوان ومخططات االحتالل، مشدداً على ضرورة تحمل مصر 

ولياتها القومية تجاه أشقائها الفلسطينيين الذين أوغل الصهاينة المجرمون في دمائهم وأرواحهم ؤلمس
ونعى بحر شهداء المقاومة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني األبطال، محمال حكومة االحتالل . مومقدراته

ولفت إلى أن . مسئولية تصعيد األوضاع الميدانية وكافة ما يترتب على ذلك من تبعات وتداعيات
لى االحتالل يحاول تفجير األوضاع مع قطاع غزة باعتباره الحلقة األضعف من وجهة نظره، ويعمد إ

جر المنطقة نحو التصعيد بغية تحقيق أهداف سياسية ومعنوية ال تخفى على أحد، مشددا على أن 
كما أكد بحر على حق . االحتالل سيفشل وسيخسر المعركة كما خسرها في كافة جوالت التصعيد السابقة

  .شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بمختلف السبل واإلمكانيات المتاحة
  ١٠/٣/٢٠١٢ن أون الين، موقع فلسطي
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  "إسرائيل" مع  بوقف التنسيق األمني الفلسطينيةخريشة يطالب السلطة .٦
دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق األمني 

ر خريشة في واعتب". لتوحيد الصف الفلسطيني أمام عدوان االحتالل"مع االحتالل بشكل واضح وسريع 
ليس "، أن العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني ١٠/٣، السبت "قدس برس"تصريحات لوكالة 

". بحاجة لمبرر للقيام به، باعتبار أنه متواصل منذ عشرات السنين دون أن يتوقف وبنفس الوتيرة والعقلية
يات المصالحة واالنقسام، فتحت الباب إن حالة االسترخاء الفلسطينية والتهدئة غير المعلنة واتفاق: "وقال

  ". واسًعا لإلسرائيليين لهذا العدوان دون أن يلتفتوا ألي ردات فعل حقيقية من الفلسطينيين
  ١٠/٣/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 

  
  السلطة عن تصعيد غزة" انشغال"حزب التحرير ينتقد  .٧

إصرار السلطة على " وصفه بـ، ما١٠/٣اإلسالمي في فلسطين، السبت " حزب التحرير"استنكر 
االستجداء السياسي لدولة االحتالل، بينما تصر القيادات اإلسرائيلية على ارتكاب المجازر، كما حصل 

واعتبر الحزب أن التصعيد اإلسرائيلي . في غزة من عدوان أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى
سالة ستوجهها لنتنياهو تتحدث فيها عن تزامنا مع كشف مصادر السلطة عن مضمون ر"في غزة يأتي 

  ". وتؤكد التنسيق األمني" المواجهة المسلحة"رؤية مستقبلية تستثني 
إنه لمن المخزي أن : "ماهر الجعبري عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير، في بيان مكتوب.وقال د

يادات االحتالل اليهودي تنشغل قيادات السلطة بتحبير الرسائل السخيفة في الوقت الذي تنشغل فيه ق
واعتبر الجعبري أن تأكيد السلطة ". بتسويد سماء غزة بدخّان القذائف، وتتلطخ أيديها بدماء المسلمين

يكشف أن تدريب األجهزة األمنية ليس إال لقمع الشعب وحفظ "المستمر على االلتزام بالتنسيق األمني 
قة فشل مشروعهم وبطالنه، واالعتراف لألمة مواجهة حقي"ودعا قادة السلطة إلى ". أمن االحتالل

سيعيد األمور إلى "، في إشارة إلى حالة الربيع الثوري، الذي اعتبر أنه "بتخاذلهم، قبل أن تفاجئهم األمة
  ".نصابها، ويعيد تعريف العالقة مع االحتالل اليهودي على أساس جهاد الجيوش

  ١٠/٣/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 
  
  أمن السلطة ينتشر في الخليل لمنع أي نشاط تضامني مع غزة: يني لإلعالمالمركز الفلسط .٨

االعتداءات والقصف الصهيوني المستمر منذ عصر أمس الجمعة على قطاع من رغم على ال :الخليل
 مواطنًا وجرح نحو ثالثين آخرين، إال أن سلطة رام اهللا قامت بمنع أي تحرك ١٥غزة، واستشهاد 
ن قبل األحزاب والقوى الوطنية، وال حتى مجموعات الحراك الشبابي التي نشطت  أو متضامني شعبياً

وأكدت مصادر محلية للمركز الفلسطيني لإلعالم أن عناصر أمن السلطة انتشرت في مدينة  .مؤخراً
: وقال الناشط في الخليل محمد عمرو للمركز الفلسطيني لإلعالم .لمنع أي نشاط تضامني مع غزة الخليل

نا تهديدات من أمن السلطة وتحديًدا جهاز المخابرات، وقالو لنا، إن قمتم بأي تحرك أو نشاط وصلت"
  ".فسيتم اعتقالكم على الفور وتقديمكم للمحاكم، بدعوى إثارة الفتن وخلخلة النظام واألمن العام
  ١٠/٣/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  تمع الدولي خالل أسبوعرسائل فلسطينية لالحتالل والمج: األحمدعزام  .٩
يوجه الرئيس محمود عباس خالل أسبوع رسائل إلى الجانب اإلسرائيلي :  نادية سعد الدين-عمان 

والمجتمع الدولي، لتأكيد الحقوق والموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات، بحسب عضو اللجنة 
الرسائل لم تبعث حتى "لمحتلة إن من األراضي ا" الغد"وأضاف إلى  .المركزية لحركة فتح عزام األحمد

وحول ما تردد مؤخراً بشأن ضغوط أميركية على  ".اآلن، ومن المتوقع إرسالها خالل أسبوع تقريباً
الجانب الفلسطيني لعدم إرسال تلك الرسائل خالل الفترة الحالية حتى إجراء االنتخابات الرئاسية، قال 

  ".فلسطيني لم تتوقف لحظةالضغوط األميركية على الجانب ال"األحمد إن 
، مبيناً أن "بجديد" المقرر عقده غداً االثنين في نيويورك، ،واستبعد خروج اجتماع اللجنة الدولية الرباعية

  ". اإلسرائيلية-اللجنة لم تقدم حتى اآلن طرحاً جديداً بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية "
خير، قبل أسبوع تقريباً، في األراضي المحتلة مضمون تلك وقد بحثت القيادة الفلسطينية في اجتماعها األ

حقوق الشعب الفلسطيني "الرسائل المنتظر إرسالها، عبر وفود فلسطينية، إلى الجهات المعنية، لتأكيد 
ضرورة استناد استئناف المفاوضات إلى االلتزام اإلسرائيلي بوقف "وتبين  ".ومعاناته تحت االحتالل
 إليجادالمجتمع الدولي "وتحث الرسائل  ". وقرارات الشرعية الدولية١٩٦٧دود االستيطان ومرجعية ح

الخيارات الفلسطينية بتنفيذ خطوات المصالحة، "، وتتحدث عن " األفق السياسيانغالقحلول جادة أمام 
وتفعيل جهود التحرك نحو المجتمع الدولي وضرورة قيام األمم المتحدة بجدية البحث في قرارات سابقة 

  ".صدرتها، مثل االستيطان، ولم يلتزم االحتالل بهاأ
  ١١/٣/٢٠١٢الغد، عمان، 

  
  توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل للمرة الثالثة خالل أقل من شهر: غزة .١٠

ن محطة توليد الكهرباء الوحيدة أ أمس سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت .):ب.ف.ا( -غزة 
 . لثلث القطاع، توقفت عن العمل بالكامل للمرة الثالثة خالل اقل من شهرفي غزة التي تؤمن التيار

بسبب نفاد إمدادات الوقود المحدودة والتي كانت تشغل خالل "توقف هذا ال إلى السلطة في بيان وأشارت
المسؤولين والجهات المعنية "وطالب البيان . "األيام الماضية وحدة واحدة من أصل أربع في المحطة

ة اإلسراع لتزويد غزة بالوقود الكافي لعمل محطة التوليد وبالطرق الرسمية وبما يضمن بضرور
  ."استمرار عمل المحطة والتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين

  ١١/٣/٢٠١٢الرأي، عمان، 
  
  ال مجال للحديث عن التهدئة في ظل العدوان: رضوان .١١

ال مجال  "إسماعيل رضوان أن    . د" حماس"مة اإلسالمية   أكد القيادي في حركة المقاو    :  محمد جاسر  –غزة
للحديث عن التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي في ظل استمراره في مسلسل الدمار وسـفك الـدماء بحـق      

ـ     . وحمل د ". الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة      فلـسطين أون   "رضوان في تصريح خاص بـ
. كاملة عند العدوان والمجازر التي ترتكب ضد شعبنا الفلـسطيني         ، االحتالل اإلسرائيلي المسئولية ال    "الين
  ". لن تنعم دولة االحتالل اإلسرائيلي باألمن ما لم ينعم به شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة:" وقال

كفى عبثاً بالمصلحة الوطنيـة     "رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس بقوله        " حماس"ووجه القيادي في    
 وذلك رداً على دعوة األخير الشعب الفلسطيني للحفاظ على التهدئة وتفويت الفرصـة              ،"ومستقبل القضية 
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اسـتهتار عبـاس بـدماء      "على االحتالل من أجل عدم تهرب االحتالل من عملية التسوية، مشيراً إلـى              
  ". الشهداء

  ١٠/٣/٢٠١٢، فلسطين أون الين
  
  ت مفتوحة للرد على العدوان الصهيونياكل الخيار: حماس .١٢

االحتالل الصهيوني من مغبَّة التمادي في عدوانه علـى         " حماس"حذرت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
جاء ذلك تعقيباً على التـصعيد       .قطاع غزة، مؤكدة أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني          

داً والعشرات من    شهي ١٥الخطير الذي يقوم به االحتالل الصهيوني ضد قطاع غزة؛ والذي راح ضحيتها             
  .الجرحى

نـسخة منـه الكيـان      " المركز الفلسطيني لإلعـالم   " تلقى   ١٠/٣وحملت الحركة في بيان لها يوم السبت        
شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة لن تقـف    "الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانه، قائلة إن         

  ".فلسطيني أمام آلة الحرب واإلرهاب الصهيونيةمكتوفة األيدي، فحقنا الطبيعي أن ندافع عن شعبنا ال
  ١٠/٣/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه": القسام" .١٣

أن " حمـاس "، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسـالمية        "كتائب الشهيد عز الدين القسام    "أكدت  : غزة
تها في هذه المرحلة وكل المراحل، مشددة علـى أن العـدو            المقاومة الفلسطينية قادرة على تحديد خيارا     

يـوم  " األقصى"وأكد أبو عبيدة الناطق اإلعالمي لكتائب القسام في تصريح لفضائية            .سيدفع ثمن جرائمه  
 أنه ال توجد تهدئة مجانية مع العدو الصهيوني و أن كتائب القسام مع فصائل المقاومة للرد                 ١٠/٣السبت  

وأضاف الناطق اإلعالمي أن المقاومة الفلسطينية لديها مـا تـؤلم بـه االحـتالل              .لعلى جرائم االحتال  
الصهيوني للرد على جرائمه ولن تقف مكتوفة األيدي وأن العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه عاجالً أم                

  .أجالً
  ١٠/٣/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  فتح غير متحمسة لحكومة برئاسة عباس: العالول .١٤

محمود العالول أن حركتـه غيـر       » فتح«أكد عضو اللجنة المركزية لحركة      :  جيهان الحسيني  -قاهرة  ال
، »حمـاس «متحمسة لقيادة الرئيس محمود عباس حكومة التوافق التي أقرها اتفاق الدوحة مـع حركـة                

يري الكبيـر   التعاطف والدعم الدولي وااللتفاف الجماه    «معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها أن تُفقد عباس          
  .»حوله

الحكومة ألسـباب   ) عباس(برئاسة أبو مازن    ) فتح(لسنا سعداء في الحركة     «: »الحياة«وقال العالول لـ    
لم تكن هناك معارضات واضحة ومعلنة التفـاق        «، مشيراً إلى أنه     »تتعلق بالحركة وكذلك بدور الرئيس    

كومة ستشكل مخرجاً لمأزق ملـف الحكومـة   الدوحة، لكننا استسلمنا عندما رأينا أن رئاسة أبو مازن الح  
وأشار إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ورئـيس المكتـب الـسياسي                .»الذي مازال يراوح مكانه   

، مـشدداً علـى أن      »هما من طرحا هذا األمر كحل ألزمة ملف الحكومة        «خالد مشعل   » حماس«لحركة  
  .» رئاسة الحكومةهذا ليس مطلباً فتحاوياً، وأبو مازن ليس راغباً في«
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وقـال لــ    . ونفى العالول ما يتردد عن أن مفاوضات ستعقد قريباً بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي            
ال يمكن عقد مفاوضات طالما أن االنتهاكات اإلسرائيلية مستمرة وقـتلهم الفلـسطينيين لـم               «: »الحياة«

وارتفاع عدد الشهداء جراء هذا القـصف،       القصف اإلسرائيلي الحالي لقطاع غزة      «، مشيراً إلى    »يتوقف
  .»واالستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وعدم تحديد مرجعية لهذه المفاوضات

 ١١/٣/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  ال بديل عن المصالحة وملتزمون بإعالن الدوحة: حماس .١٥

ة الوطنية الفلسطينية تعتبر خيـاراً      إسماعيل رضوان إن المصالح   .  قال القيادي في حركة حماس د      :غزة
استراتيجيا بالنسبة لحركة حماس، مشيراً إلى أنه ال بديل عن المـصالحة إال المـصالحة، وأن حركتـه                  

وجاء ذلـك    .جاهزة لتطبيق كافة ملفات المصالحة وملتزمة التزاماً كامالً بإعالن الدوحة، واتفاق القاهرة           
للدراسـات  " فلسطين"، نظمه معهد "الواقع والتحديات.. فق الوطنيحكومة التوا"خالل لقاء سياسي بعنوان    

  .، حضره عدد من الشخصيات البارزة والمثقفين والمهتمين"إبداع"اإلستراتيجية التابع لمؤسسة 
وحمل رضوان االحتالل االسرائيلي مسؤولية تعطيل عجلة المصالحة وإعاقة تنفيذ اتفاق المصالحة ألنـه              

  .ه تحقيق المصالحة من خالل منعه إلجراء االنتخابات في القدس الشريفيضع العراقيل في وج
ودعا رضوان حركة فتح إلى وقف المناكفات اإلعالمية وتوحيد الجهود وتركيزها من أجل إيجاد آليـات                
عملية وتطبيقية حقيقية لتنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع وتشكيل الحكومة التوافقيـة، والوقـوف               

  .وجه الممارسات والمؤامرات اإلسرائيلية التي تتربص بالقضية الفلسطينيةبقوة في 
  ١١/٣/٢٠١٢، الغد، عمان

  
  تصاعد خالفات فتح وحماس يضع اتفاق الدوحة في مهب الريح": الحياة" .١٦

اتفـاق  » حمـاس «و  » فـتح «وضعت الخالفات المتصاعدة بين قيادتي حركتي       :  محمد يونس  -رام اهللا   
الكثير من اآلمال بقرب إنهاء االنقسام الفلسطيني، في مهب الريح مثل سابقيه من اتفاق              الدوحة الذي أثار    

  .مكة الى اتفاق القاهرة
وشهدت العالقة بين الحركتين في األيام القليلة الماضية تدهوراً جديداً، وصـل حـد تبـادل االتهامـات                  

ي غزة الدكتور محمود الزهار اتهـم       ف» حماس«فالقيادي البارز في    . الجارحة بين عدد من كبار قادتهما     
أدى إلـى  «وقال في تصريحات صحافية إن هذا األمر       . »حالة انفصام في الشخصية   «بأنها تعيش   » فتح«

واتهـم الحركـة بوضـع    . »الماضي) مايو(تأخير تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في ايار         
  .»مخطط دعائي ضد الحكومة في غزة يشمل افتعال أزمات«

عزام األحمد اتهم   » فتح«وتزامنت تصريحات الزهار مع تصريحات لمسؤول ملف المصالحة في حركة           
وقال األحمد في لقاء مع صحافيين      . في غزة بالتعاون مع إيران إلفشال اتفاق الدوحة       » حماس«فيها قادة   

ـ  »إيران لعبت دوراً تخريبياً في المصالحة بيننا وبين حماس        «: في رام اهللا   راً أن زيـارة رئـيس      ، معتب
مؤشر على  «الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية إلى إيران والدعم المالي الذي قال إن طهران قدمته                

ان ايران لديها رغبة في استمرار االنقسام، وإال ماذا يفسر أن المعارضة التفاق المصالحة تأتي فقط من                 
  .»قيادة حماس في غزة؟
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فرص تطبيق اتفاق الدوحة تتضاءل، وأنها ال تزيد عن فرص االتفاقات           وأظهرت التطورات األخيرة أن     
وتقول مصادر مطلعة على مواقف الطرفين ان كليهما غير قادر علـى دفـع              . السابقة مثل مكة والقاهرة   

كلفة تطبيق االتفاق، فعباس يسعى إلى تجنب التعرض لحصار مالي وسياسي غربي، ويميل الى انتظـار                
ويبدو ان عباس يفضل إرجاء االنتخابـات الـى         . األميركية الستكشاف فرص المستقبل   نتائج االنتخابات   

  .ذلك الحين
  ١١/٣/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  حماس تدعو مصر إلنهاء أزمة الوقود في غزة .١٧

، أمس، السلطات المصرية، إلى العمل على إنهـاء أزمـة الوقـود             ”حماس“دعت حركة   : )آي.بي  .يو  (
وحـث  . ة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل منعها وصول الوقود إلى القطـاع            الخاصة بقطاع غزة وإعاد   

الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيانٍ، مجلس الشعب المصري واألحزاب والقـوى الـشعبية                
. ”التحرك العاجل إلنهاء معاناة غزة التي اجتمع عليها ظالم العدوان وظـالم الحـصار             “والشبابية على   
مجلس الشعب المصري ومصر الثورة أمام مسؤولية تاريخية ألنه من          “، إن   ”حماس“باسم  وقال المتحدث   

غير المناسب أن تُسلم غزة لالحتالل يغرقها في الظالم والدماء في ظل استمرار حالـة الـصمت غيـر                 
  .”المبرر

  ١١/٣/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  تدعو النجاز المصالحة تدين التصعيد االسرائيلي على غزة وةفصائل وفعاليات وطني .١٨

أدانت قوى وفصائل وفعاليات العمل الوطني، التصعيد اإلسرائيلي األخير علـى قطـاع             :  غزة –رام اهللا   
 . مواطنا في قصف متواصل على القطاع      ٣٠ مواطنا وإصابة أكثر من      ١٥غزة، الذي أدى إلى استشهاد      

  .لمحافظات الجنوبية بالتصعيد اإلسرائيليوفي هذا السياق نددت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في ا
ووصف رئيس الهيئة الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة في تصريح صـحفي لـه تعقيبـاً علـى التـصعيد                    

عمليات االغتيال التي نفذها جيش االحتالل بالجرائم البشعة والتي من شأنها أن تدفع             , اإلسرائيلي األخير 
تها داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يتعـرض           باتجاه انفجار األوضاع في المنطقة برم     

له الشعب الفلسطيني على يد حكومة االحتالل التي يبدو أنها تلقت الضوء األخضر من اإلدارة االميركية                
وأكد أبو سمهدانة في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني فقد ثقته بأي عملية             , للبدء في هذا التصعيد األخير    

ة وهو ما يجعل المنطقة على حافة االنفجار بفعل الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد الحقـوق               تسوي
  .الفلسطينية

وطالب أبو سمهدانة حركة حماس بتسريع الخطى نحو انجاز المصالحة واستعادة الوحدة األمر الذي من               
االحتالل سواء في غـزة أو      شأنه أن يمكن الشعب لفلسطيني من مواجهة التحديات التي تفرضها حكومة            

مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني المثقل بهمـوم        , القدس أو الضفة من خالل العدوان والتهويد واالستيطان       
الحصار والعدوان وقبل كل شيء االنقسام بات في أمس الحاجة إلى إنهاء هذا االنقسام المرير الذي بات                 

  .يتهدد وجوده كشعب
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ح احمد عساف ان الرد الفوري واالقوى على التصعيد االسـرائيلي يكـون             وقال المتحدث باسم حركة فت    
بتسريع انجاز المصالحة داعيا حماس الى االعالن عن قبولها الصريح بتشكيل حكومة التوافق الـوطني               

  .بال شروط والبدء بتطبيق كل ما اتفق عليه في القاهرة والدوحة 
 طالل أبو ظريفة، الجرائم اإلسـرائيلية البـشعة التـي           وأدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية     
  .تقترفها حكومة االحتالل بحق شعبنا في قطاع غزة

وحملت الجبهة العربية الفلسطينية، االحتالل اإلسرائيلي النتائج الكاملة عن التصعيد العـدواني الخطيـر              
  .الذي يتعرض له قطاع غزة، مدينة هذا التصعيد اإلسرائيلي

الوحيد الذي يتحمل مسؤولية تصعيد العدوان، وعليه أن يدرك أن شعبنا لن يقف              حتالل، هو وأكدت أن اال  
مكتوف األيدي وسيدافع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة، ولـن يقبـل باسـتمرار محـاوالت التـضليل                    
 اإلسرائيلي للرأي العام العالمي، ومحاوالت تضخيم خطر المقاومة، التي تمارس بحق شعبنا في الـدفاع              

  .عن نفسه
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لكبح جماح إسرائيل، وتحمل المسؤولية تجـاه شـعبنا               

  .الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها الغاشم وقتلها الممنهج الذي تمارسه بحق شعبنا
وشدد االتحاد فـي    , ع غزة واستنكر اتحاد األطباء العرب المجازر اإلسرائيلية المتواصلة بحق أهالي قطا         

بيان أصدرته لجنة العالقات الخارجية فيه، امس، على أنه لن يتوقف عن دعم الشعب الفلـسطيني عبـر                
  .مشروعاته اإلغاثية سواء داخل فلسطين أو خارجها

ياسر الوادية رئيس تجمـع     . وقال د ،  كما ادان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة التصعيد االسرائيلي       
العدوان االسرائيلي على غزه يستهدف توتير األجواء واعادة الحرب على غزه وزيادة معاناة أهـل               بأن  

غزه الذين يكابدون المعاناة جراء الحصار ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عن البيوت والمصانع              
خل الـسريع لوقـف     وطالب الوادية بأن يتحمل المجتمع الدولي والعربي مسؤولياته بالتـد         .والمستشفيات

  .الهجوم الغاشم والتصعيد الخطير وعدم تدهور الوضع أكثر من ذلك الن الوضع حساس وخطير
  ١١/٣/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  سنفوت على اإلسرائيليين فرصة دفع الفلسطينيين نحو التصعيد: المتحدث باسم فتح .١٩

أن التصعيد اإلسرائيلي الجديد في قطـاع  " فتح"كة اعتبر أحمد عساف، الناطق الرسمي باسم حر  : رام اهللا 
يأتي تعبيًرا عن أزمة، ومحاولة خروج من المأزق الذي وصلت إليه حكومة تل أبيب، من خـالل                 "غزة  

وأشـار   .، كمـا قـال    "ضغوط القيادة الفلسطينية وتعريتها إلجراءات االحتالل في كافل المحافل الدولية         
تعتبر أن ما يجري في قطاع غزة جريمة        " فتح"أن حركة   " برسقدس  "عساف، في تصريحات خاصة لـ      

لن تمر بدون محاسبة لقادة االحتالل ممن يواصلوا ارتكـاب          "جديدة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكًدا أنها       
يهدف من خالل هذا التصعيد إلى دفع الجانب الفلـسطيني نحـو            "وشدد على أن االحتالل      ".هذه الجرائم 

ستـسعى لتفويـت    " فـتح "، مؤكًدا أن حركة     " بالتصعيد وتوتير األجواء في المنطقة     المصلحة اإلسرائيلية 
  ".الفرصة على االحتالل

رد فلسطيني موحد على التصعيد األخير، من خالل إتمـام المـصالحة الفلـسطينية              "وطالب عساف بـ    
  ".وتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف بين كافة قوى الشعب الفلسطيني

 ١٠/٣/٢٠١٢، قدس برس
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  من حق الفلسطينيين الرد بكل أشكال المقاومة على العدوان": قدس برس"جرار لـ .٢٠

على أن العـدوان اإلسـرائيلي      " الجبهة الشعبية لتحرر فلسطين   "أكدت خالدة جرار، القيادية في      :  رام اهللا 
 االحـتالل   استمراًرا العتداءات وجرائم سابقة بحق الشعب الفلسطيني، بحيث أن        "على قطاع غزة يعتبر     

يسعى للتصعيد من خالل االغتياالت في غزة واالستمرار في االستيطان والتهويد في الـضفة الغربيـة                
  ".والقدس

العـدوان  "بـأن  " قدس بـرس "وأشارت، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ     
 لتخريـب المـصالحة وال      اإلسرائيلي يحمل كذلك رسائل سياسية للفلسطينيين والعالم، حيث أنه يـسعى          

يرغب بتوحد الفلسطينيين وإنهاء انقسامهم، ويعمل على الضغط على الفلسطينيين لعدم اتخاذ موقف موحد              
رافض للتفاوض، خاصة في ظل ما تم التوصل إليه في القاهرة من االتفاق على إيجـاد إطـار قيـادي                    

  .، كما قالت"لفلسطيني يضم جميع الفصائل الفلسطينية وهذا أمر يزعج االحتال
رد المقاومة على جرائم االحتالل هو أمر مشروع للدفاع عن شـعبها،            "وشددت في الوقت ذاته على أن       

  . ، وفق تعبيرها"ومن حق الفلسطينيين الرد بكل األشكال على احتالل عسكري يمارس أبشع جرائم القتل
 ١٠/٣/٢٠١٢، قدس برس

  
  ضفة تهدد االحتالل برد قاسٍفي ال"  مجموعات عماد مغنية-كتائب األقصى" .٢١

، فـي الـضفة الغربيـة، االحـتالل       " مجموعات عماد مغنيـة    -كتائب شهداء األقصى    "هددت  : رام اهللا 
اإلسرائيلي برد قاس يتجاوز إطالق الصواريخ، على تصعيده ضد قطاع غزة واغتياله اثنا عشر مقاوًمـا               

قـدس  " العام للكتائب، في بيان صحفي، تلقـت         وقال سالم ثابت، القائد    .فلسطينًيا منذ مساء أمس الجمعة    
لـن يتوقـف علـى إطـالق        "نسخة عنه إن رد مقاتلي كتائب األقصى على االحتالل اإلسرائيلي           " برس

  ".الصواريخ فقط
تتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية تجـاه هـذا         "واعتبر البيان أن عمليات االغتيال اإلسرائيلية األخيرة        

النظر في الهدوء الذي ُيمنح لدولة اإلحتالل بدون مقابل، بينما يشكل هذا الهدوء             التطور الخطير، وإعادة    
  .، حسب تعبيره"غطاء لوزارة القتل في تل أبيب إلرتكاب مزيد من القتل ومزيد من الموت

 ١٠/٣/٢٠١٢، قدس برس
  
  فوز فتح بغالبية مقاعد نقابة الصحفيين بالضفة في ظل مقاطعة االنتخابات .٢٢

بغالبية مقاعـد الهيئـة اإلداريـة لنقابـة         " فتح"، التابعة لحركة    "نقابة مهنية للجميع  "زت كتلة   فا: رام اهللا 
في مدينة رام اهللا في الضفة الغربيـة، والتـي          ) ١٠/٣(الصحفيين الفلسطينيين، التي جرت أمس السبت       

  .ميوالجهاد اإلسال" حماس"عقدت في ظل مقاطعة عدة حركات سياسية فلسطينية وال سيما حركتي 
 مقعـداً   ١٧ مقعداً في المجلس اإلداري للنقابة، بما يعادل ما بين           ٤٩على  " نقابة مهنية للجميع  "وحصلت  

المقربة من اليـسار الفلـسطيني علـى        " التحالف المهني الديمقراطية  "في األمانة العامة، في حين حصل       
" الكتلة المستقلة "انة العامة، أما    عشرة مقاعد في المجلس اإلداري للنقابة أي بمعدل ثالثة أعضاء في األم           

  .فحصلت على ثالثة مقاعد في المجلس اإلداري بمعدل مقعد واحد في األمانة العامة
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وكان عشرات الصحفيين بغزة نظموا اعتصاًما احتجاًجا على إجراء هذه االنتخابات، مؤكـدين أنهـم ال                
  .يعترفون بأي نتائج ستفرزها هذه االنتخابات

  ١١/٣/٢٠١٢، قدس برس
  
  بسبب التصعيد الصاروخي" دفع ثمن باهظ" يتوعد حماس بـنتنياهونائب  .٢٣

دعا نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، موشيه يعالون، حركة المقاومـة اإلسـالمية            : )فلسطين(الناصرة  
  .إلى وضع حد للتصعيد الصاروخي من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة" حماس"

آمـل أن   "، في مستوطنة كفر سـابا،       )١٠/٣(الل مشاركته في ندوة أقيمت اليوم الشبت        وقال يعالون، خ  
ستدفع  المنطلقة من القطاع، وإن لم تفعل ذلك فهي          تستعيد حركة حماس صوابها وتضع حداً لالعتداءات        

  .، على حد تصريحاته"ثمنا باهظاً يزيد بكثير عماّ دفعته خالل جوالت التصعيد األمني السابقة
أن الحكومة اإلسرائيلية ترفض رفضاً باتـاً أن يكـون      "أضاف وزير الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلي،      و

تقـوم  " حماس"، معتبراً أن العقيدة التي تتمسك بها        "لتهديدات من أي تنظيم كان     مواطنو إسرائيل عرضة    
ـ          رفض وجود دولة    "أساساً على    اقي ال يعـدو كونـه      إسرائيل ومواطنيها في هذه المنطقة، وأن كـل الب

  .، حسب تقديره"مناورات تكتيكية
التحتيـة للمقاومـة     من جانبه، تعهد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، بالقضاء على البنى             

إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلـى محـاوالت االسـتنزاف          "الفلسطينية وفصائلها في قطاع غزة، وقال       
 ".الوضع نهائياًالحمساوية ولن تقبل بهذا  

 ١٠/٣/٢٠١٢، قدس برس
  
  ه تطلق منييخ التعلى قطاع غزة ردا على الصوارباراك يهدد باستمرار القصف  .٢٤

صرح وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك بأن عمليـات الجـيش           :  احمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   
  .ناإلسرائيلي العسكرية في قطاع غزة ستستمر على األرجح يوماً أو يومي

اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني مساء أن      " جيروزاليم بوست "وقال باراك في تصريح أوردته صحيفة       
تلك العمليات العسكرية ضد قطاع غزة تعتبر رداً على الصواريخ التى تطلق من القطاع ضـد مواقـع                  

  . صاروخ منذ الجمعة١٠٠إسرائيلية وصلت إلى ما يقارب 
اإلسرائيلية الى االجتماع التشاوري الذي أجـراه       " يديعوت أحرونوت "لصحيفة  وأشار الموقع اإللكتروني    

رئيس هيئة األركان اإلسرائيلي الميجور جنرال بيني غينتس بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية وقائد الجبهة              
الداخلية وقادة سالح الجو اإلسرائيلي، أكد على مواصلة التصعيد علـى غـزة والـرد علـى إطـالق                   

  .يخالصورا
وهدد غيتنس برد قوي على استمرار إطالق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر تجاه إسرائيل، وأثنـى                

التـي قالـت    " القبة الحديدية "فيما كان يتحدث بعد جلسة مشاورات مع قيادات هيئة األركان، على نظام             
  ". أطلقتها المقاومة٢٧ صاروخًا من أصل ٢٥تصدت لـ"الصحيفة إنها 

 ١١/٣/٢٠١٢، وتالمستقبل، بير
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  يستهدف الضغط على حماسو مدبر  على قطاع غزةسرائيلياإلتصعيد ال": يديعوت" .٢٥
، أليكس فيشمان،في معرض تحليله للتصعيد الجاري "يديعوت أحرونوت"قال المحلل العسكري لصحيفة 

  .حاليا في قطاع غزة انه تصعيد مدبر اسرائيليا وليس صدفة غير متوقعة مسبقا
انه ليس تصعيدا متوقعا : "يقول" تصعيد مدبر" في صحيفته اليوم االحدن تحت عنوان وكتب فيشمان،

مسبقا بل هو تصعيد مدبر فالجيش اإلسرائيلي نصب بالفعل كمينا واستعد له عدة أيام بانتظار حدوث 
ف التي حددتها إسرائيل لنفسها، فسو" درجة التحمل"التصعيد، وإذا ما تجاوز إطالق الصواريخ من غزة 

  ".يصادق المستوى السياسي على توسيع العمليات ضد القطاع بما في ذلك عمليات برية
إن سالح الجو اإلسرائيلي قام باستعدادات مسبقة عندما نصب بطاريات إسقاط : "ومضى فيشمان يقول 

ائج وغطى سماء غزة بتشكيلة واسعة من مختلف أنواع الطائرات، فجاءت النت) القبة الحديدية(الصواريخ 
زيادة على . مطابقة لهذه االستعدادات، وباستثناء إصابات طفيفة ، لم تقع خسائر باألرواح أو الممتلكات

ويوفر هذا الوضع . ذلك فقد تم إسقاط كافة الصواريخ التي كان يفترض أن تصيب المناطق السكينة
  ".الداخلية أو الخارجيةللمستوى السياسي عمليا مرونة وقدرة على اتخاذ القرارات بمعزل عن الضغوط 

وبحسب فيشمان، فإن التعليمات المعطاة للقيادة العسكرية تنص على أنه في حال استمرار سقوط 
، فسيعطي المستوى السياسي الضوء األخضر للجيش "نقطة التحمل"الصواريخ على إسرائيل فوق 

  ".اإلسرائيلي، بتوسيع العمليات في القطاع بما فيها عمليات برية
خفي فيشمان أن التصعيد الحالي موجه باألساس للضغط على حكومة حماس، ووضعها أمام معضلة وال ي

مزدوجة، إذ سيكون عليها وهي تسعى حاليا إلى الظهور كجسم سياسي براغماتي، أن تقرر ما إذا كانت 
  .ي القطاعتملك القدرة واإلرادة الضروريين لكبح جماح الجهاد اإلسالمي التي باتت تهدد هيمنة حماس ف

، "كشف الشاباك"ويرى فيشمان، أن إسرائيل تعتبر حماس المسؤول األساسي عما يدور في القطاع، فقد 
على حد ادعاء فيشمان، منذ مدة اللعبة المزدوجة لحماس إذ ان الذراع العسكري للحركة لم يتوقف عمليا 

  .عن القيام بعمليات ضد إسرائيل وإنما كان يختبئ خلف منظمات صغيرة
ويختم فيشمان تحليله بالقول،إن القرار في إسرائيل هو عدم التساهل مع حركة حماس بل مواصلة 

 للقيام بعمليات -حتى داخل غزة-الضغط عليها في إشارة إسرائيلية واضحة لحماس بأنه ال حصانة ألحد 
 النطالق ضد إسرائيل عبر سيناء، فإسرائيل لن تقبل بأن تكون سيناء قاعدة لإلرهاب وغزة نقطة

  .العمليات عبر سيناء، يقول فيشمان
  ١٠/٣/٢٠١٢، ٤٨عرب 

 
  إيران تشكّل تهديداً على العالم بأسره: ليفني .٢٦

عن خطابها التصعيدي ضد إيران الذي سيطر علـى تـصريحات           ) إسرائيل(بلغة شبه موحدة تراجعت     
سـبوع األول مـن الـشهر       ومواقف قادتها منذ التحضير لزيارتهم للواليات المتحدة، والتي تمت في األ          

 في سياق كلمة ألقتها في نيويورك في مؤتمر النساء          -فقد أكدت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني       . الجاري
أن إيران تشكّل تهديداً على العالم بأسره وليس على االستقرار فـي منطقـة الـشرق                ،  المائة والخمسين 

ب دوراً حاسماً ويجب تصعيدها مـن أجـل         وقالت إن العقوبات المفروضة على إيران تلع      . األوسط فقط 
  . تجنب ضرورة االلتجاء إلى خيارات أخرى

 ١٠/٣/٢٠١٢فلسطين أون الين، 
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   إيران تهديداً للعالم كلهيعدفي ألمانيا " إسرائيل" لـالجديدالسفير  .٢٧

خطـراً  حذر السفير اإلسرائيلي الجديد في ألمانيا ياكوف حاداس هاندلسمان من اعتبار إيران             : )أ.ب  .د  (
أقرأ دائمـاً   “األلمانية الصادرة، أمس،    ” بيلد“وقال هاندلسمان في لقاء مع صحيفة       . وحدها” إسرائيل“على  

ما الذي يحدث عندما تنشأ حرب مع إيران؟، واألولى من ذلـك            : في الصحف الصادرة هنا تساؤالت عن     
  .”أن يتساءل الناس عما يحدث إذا امتلكت إيران قنبلة نووية؟

ير الجديد في برلين أنه يتوقع أن تمثل ألمانيا قوة رائدة في أوروبا في التعامل مع النزاع الدائر                وذكر السف 
نثق بأن ألمانيا ستؤثر في أوروبا من خالل قوتهـا ونفوذهـا            “حول برنامج إيران النووي، مبيناً بالقول       

  .”وأنها ستتخذ دورها الريادي المسؤول في هذا الشأن
ينبغي أال تهاجم إيران، وهـو      ” إسرائيل“إن وسائل اإلعالم األلمانية تقول إن        “أضاف حاداس هاندلسمان  

فقط، إال أنه من الضروري إيضاح أن إيران تمثل مشكلة للعالم           ” إسرائيلية“ما يظهر إيران وكأنها مشكلة      
  .”كله

 ١١/٣/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  "العالماإلسرائيليون يبنون أكبر مركز اعتقال في : "اإلندبندنت .٢٨

 ،تقريرال، يقول "اإلسرائيليون يبنون أكبر مركز اعتقال في العالم    " بعنوان   اًاإلندبندنت اليوم تقرير  ت  صدرأ
إن اآلالف من طالبي اللجوء األفارقة الهاربين من المالحقة واالضطهاد في بلدانهم قد ينتهي بهم المطاف                

  .في مركز اعتقال في صحراء النقب في إسرائيل
اصيل نقرأ أن إسرائيل ستشرع قريبا ببناء مركز اعتقال عمالق في صحراء النقـب السـتيعاب         تفالوفي  

آالف المهاجرين القادمين من أنحاء مختلفة من أفريقيا إلى إسرائيل التي يدخلونها كل عام بطرق غيـر                 
 بعيدا عـن نيـران الـصراعات      " أرض الميعاد "مشروعة عبر الحدود مع مصر، طمعا باالستقرار في         

  .والحروب في القارة السمراء
تقول الصحيفة إن مجموعات حقوق اإلنسان تخشى من أن يتحول مركز االعتقال المذكور إلى معـسكر                

سيكون األكبر من نوعه في العالم، كما سـتبلغ         "منسي في حر الصحراء وقرِّها، مشيرة إلى أن المركز          
  .طاقته االستيعابية ثمانية آالف مهاجر

 ألف شخص قد عبـروا الحـدود   ١٧إن تقديرات وزارة الداخلية اإلسرائيلية تشير إلى أن       ويقول التقرير   
  .اإلسرائيلية العام الماضي، وذلك بزيادة كبيرة على أعداد السنة التي سبقتها-المصرية

 ١١/٣/٢٠١٢، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  
   ٢٧اروخاً من أصل  ص٢٥ ت اعترض"قبة حديديةال" منظومة :اإلسرائيليجيش ال .٢٩

 تـم   ٢٧ صاروخاً من أصل     ٢٥اعترضت  ” قبة حديدية “زعم جيش االحتالل أن منظومة      : )آي.بي  .يو  (
إطالقها باتجاه مدينة بئر السبع ومناطق بعيدة نسبيا عن الحدود، وذلك على خلفية التصعيد مـع قطـاع                  

لعدد الكبير مـن الـصواريخ،      على اعتراض هذا ا   ” قبة حديدية “وعبر الجيش عن رضاه من قدرة       . غزة
  .مشيراً إلى أن الصاروخين اآلخرين سقطا في مناطق مفتوحة من دون تسجيل إصابات أو أضرار
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لكان الحال فـي مدينـة   ” قبة حديدية“إنه لو لم تكن هناك منظومة       ” إسرائيليون“وقال محللون عسكريون    
الجبهـة  “وقررت قيـادة     .واريخ الفلسطينية بئر السبع مختلفاً، ولربما أصيب العديد من المستوطنين بالص        

اليهـودي  ) المساخر(” البوريم“الصهيونية منع احتفاالت كان مقرراً إجراؤها أمس بمناسبة عيد          ” الداخلية
 .الذي صادف قبل يومين

 ١١/٣/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
   ضد النائبة زعبي "مارزل" مظاهرة إلغاءتعلن عن  اإلسرائيليةالشرطة  .٣٠

ئل اعالم اسرائيلية، ان القائد العام الشرطة، يوحنان دانينو، قرر اليوم السبت، الغـاء تظـاهرة                نقلت وسا 
والمقصود مظاهرة عصابة مارزل االستيطانية المتطرفـة االسـتفزازية، ضـد           " اسرائيل ارضنا "حركة  

  .الناصرة والتجمع وحنين زعبي، التي كان مقررا اقامتها في الناصرة غدا األحد
ئد الشرطة االسرائيلية هذا االلغاء في اطار استعدادات الشرطة االسرائيلية، تماشيا مع الوضـع              وأدرج قا 

  .األمني الذي فرضه التصعيد العسكري، على الجبهة الجنوبية وضرورة تعزيز الشرطة لقواتها هناك
مع قائـد اللـواء     ان قائد الشرطة، اتخذ هذا القرار بعد مشاورات اجراها بهذا الشأن            " واينت"ونقل موقع   

  .الجنوبي في الشرطة وقائد وحدة العمليات
وكانت الشرطة االسرائيلية، قد سمحت لعصابة مارزل التظاهر في الناصرة ضد التجمع وحنين زعبي،              

  .رغم ما تحمله هذه المظاهرة من استفزاز لمشاعر اهالي الناصرة وللجماهير العربية كافة
 ١٠/٣/٢٠١٢، ٤٨عرب 

 
   ساعة١٢ صاروخًا فلسطينيا على النقب خالل ٨٠سقوط : يليالجيش اإلسرائ .٣١

عبرت مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية عن قلقها من األوضـاع المتـوترة فـي              ): فلسطين( الناصرة  
، والتي شهدت سقوط العشرات من الصواريخ       ١٩٤٨المناطق الجنوبية لألراضي الفلسطينية المحتلّة عام       

  .ئيلي أسفر عن استشهاد اثني عشر فلسطينًيا منذ مساء أمس الجمعةالفلسطينية عقب تصعيد إسرا
 صاروخ وقذيفة صاروخية ُأطلقـت      ٨٠وقالت المصادر عسكرية في جيش االحتالل، إن ما ال يقل عن            

، سـقط علـى     ) سـاعة  ١٢نحو  (من قطاع غزة منذ بدء التصعيد عصر أمس الجمعة وحتى فجر اليوم             
وتواصل المستويات العسكرية والـسياسية     . ، وفق المصادر  ٤٨سطين  أهداف إسرائيلية جنوب أراضي فل    

اإلسرائيلية مشاوراتها لتقييم األوضاع األمنية في منطقة غالف غزة، حيث ترأس بيني غانتس، رئـيس               
، جلسة مشاورات خاصة مع عـدد مـن         )١٠/٣(أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم السبت        

  .ضاع والوقوف على آخر التطورات والمستجدات في المنطقةكبار الضباط لتقييم األو
 ١٠/٣/٢٠١٢، قدس برس

  
  السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة يؤكد تأييد دول عربية للهجوم اإلسرائيلي على إيران .٣٢

في مقابلة مع القناة العاشرة فـي التلفزيـون         :  عامري نحمياس  -  القناة العاشرة  - التلفزيون اإلسرائيلي 
 السعي اإليراني للحصول علـى  ،رون بروس سرائيلي من مكتبه في نيويورك، شبه السفير اإلسرائيلي      اإل

الذي يسافر من لندن إلى باريس بسرعة كبيرة جداً ويصل إلى وجهته بدقة             "قنبلة نووية بقطار يوروستار     
  ".كبيرة
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ائيلي على إيران، أجـاب     ولدى سؤاله عن رأي الدبلوماسيين العرب حول احتمالية حدوث الهجوم اإلسر          
لقد رأينا السفير السعودي هنا يتحدث ضد إيران، كما أننا نرى           . يحدث هنا شيء مهم   : "بروس أور قائالً  

وهذه أشياء لم تكـن فـي       . بينما السفير السوري يهاجم البحرينيين والسعوديين     . دول الخليج ضد سوريا   
دية ودولة إسرائيل وهو ما يجب علينا أن نعمل         يوجد هناك تالقي في المصالح بين دول كالسعو       . الماضي

  ".ولن ُأضيف شيئاً آخر في هذا الموضوع. على تطويره
ولدى سؤاله عما إذا كان هناك دبلوماسيون عرب ُيصرحون داخل الغرف المغلقة بأنهم يؤيدون الهجـوم                

 ".نعم: "على إيران، أجاب بروس أور قائالً
    ١٠/٣/٢٠١٢، مركز دراسات الشرق األوسط

  
   على الحدود المصريةةسرائيلياإلقوات حرس الحدود ل أمني استنفار .٣٣

تشهد المنطقة الحدودية بين مصر واألراضي العربية المحتلة حالة من االستنفار األمني من قبل              : القاهرة
وقالت مصادر بدوية وشهود عيان إن حالـة مـن االسـتنفار األمنـي              . ”الناحال“قوات حرس الحدود،    

غير مسبوقة شهدتها المنطقة الحدودية مع األراضي المصرية بمنطقة وسط سيناء، وبجنوب            ” يلياإلسرائ“
  .معبري رفح وكرم أبو سالم

تتحرك قرب الشريط الحدودي، مدعومـة بطـائرات        ” إسرائيلية“إن آليات عسكرية    : وأضافت المصادر 
بالمنطقـة الحدوديـة،    ” ائيلييناإلسـر “، فضال عن انتشار قوات كبيرة من الجنـود          ”إسرائيلية“عسكرية  

واستخدام كشافات إنارة ليلية وكالب بوليسية على الحدود باألراضي العربية المحتلة، في حـين يـشهد                
  .الشريط الحدودي حالة من الهدوء واالستقرار داخل الحدود المصرية

 ١١/٣/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  قطاع غزة صواريخ تعرضها ل الهلع والخوف أصابت سكّان المستوطنات عقبمنحالة  .٣٤

سادت حالة من التوتر واالستنفار في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية أدت إلى رفـع             ): فلسطين(الناصرة  
، عقب تعرضـها لقـصف صـاروخي        ١٩٤٨حالة التأهب في جنوب األراضي الفلسطينية المحتلّة عام         
ة رداً على سلسلة غـارات متواصـلة شـنّها          مكثّف نفّذته فصائل المقاومة في قطاع غزة الليلة الماضي        

الطيران الحربي اإلسرائيلي وأسفرت حتى اآلن عن استشهاد ما ال يقل عن اثني عشر فلسطينياً وإصابة                
  .آخرين

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن حالة من الهلع والخوف أصابت سكّان المستوطنات اليهودية في جنـوب               
إسرائيليين بسبب التدافع والتزاحم باتجـاه المالجـئ والمواقـع           وأسفرت عن إصابة أربعة      ٤٨فلسطين  

المحصنة عقب إطالق صفارات اإلنذار، عدا عن إصابة ثمانية أشخاص على األقـل بجـروح تفاوتـت                 
شدتها بين الطفيفة والخطيرة جراء شظايا الصواريخ الفلسطينية، بينهم ثالثة عمال أجانب أحدهم حالتـه               

  . المصادرالصحية خطيرة، بحسب
" غالف غزة "في الجيش، إلى سكّان مستوطنات      " الجبهة الداخلية "من جانبها، أوعزت قيادة ما تُعرف بـ        

عيـد  "بالتقيد بجملة من التعليمات التي تقضي بإلغاء كافّة الفعاليات والمهرجانـات واالحتفـاالت بــ                
  .عداد كبيرة في األماكن المغلقةاليهودي، مشددة على ضرورة تجنّب التجمهر والتجمع بأ" المساخر
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قراراً بفتح المالجئ العامة في السلطات المحلية في األحيـاء والمـستوطنات            " الجبهة الداخلية "واتخذت  
 .جنوب أراضي الداخل والتي تحوي مبانٍ غير محصنة

 ١٠/٣/٢٠١٢، قدس برس
 
  من ارتفاع نسبة السجناء من الجنود اإلسرائيليين ذوي األصول اإلثيوبيةقلق صهيوني  .٣٥

من أصول إثيوبيـة    " اإلسرائيليين"كشفت معطيات نشرتها الشرطة العسكرية الصهيونية أن نسبة الجنود          
الذين أودعوا السجون العسكرية يفوق بأربع مرات نسبتهم في الجيش، حيث أن الجنود من أصول إثيوبية                

في الجيش، إال أن أعدادهم في السجون العسكرية أعلى من تلك النـسبة بكثيـر               % ٢,٦  ما نسبته  يمثلون
وأرجعت المعطيات ارتفاع هذه النسبة إلى تورط الجنود اإلثيوبيين بأعمال عنف شاذة            %. ١١حيث بلغت   

اعدة خضعوا على أثرها للتحقيق في الشرطة، فضالً عن قيام الكثير منهم بـالهرب مـن الجـيش لمـس                  
وفي هذا السياق، شرع قسم القوى البـشرية        ". عائالتهم التي تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة في إسرائيل       

بالجيش بمشاركة الشرطة العسكرية بتنفيذ نشاطات مركّزة ألبناء الطائفة اإلثيوبية في السجون العسكرية             
 باالضافة إلى إقامة ورش عمـل       عبر ممثلي قسم الهجرة واالندماج في القسم وبالتعاون مع طبيب نفسي،          

  .لتطوير وتحسين اندماج الجنود اإلثيوبيين في الجيش الصهيوني
  موقع عكا اإلخباري، فلسطين

 ٩/٣/٢٠١٢مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
  
  المسيحيون العرب ليسوا أقليات وال نريد حماية: حناعطا اهللا المطران  .٣٦

أساقفة سبسطية للروم االرثوذكس مطالبة عدد من المـسؤولين فـي           رفض المطران عطا اهللا حنا رئيس       
أرفض رفـضاً  “الغرب في الفترة األخيرة بحماية األقليات في الدول العربية، في إشارة للمسيحيين، وقال    
نقول “وأضاف  . ”قاطعاً ومطلقاً بأن ُينعتَ المسيحيون في المشرق العربي على أنهم أقليات تحتاج لحماية            

لمسؤولين في الغرب إننا كمسيحيين في هذه المنطقة العربية لسنا أقليات بحاجة إلى حماية مـن                لهؤالء ا 
أحد ونرفض أن ينظر إلينا كأقليات، فنحن جزء أساسي من مكونات هذه المنطقة ولسنا بضاعة مستوردة                

هذه المنطقة،  من هنا وهناك لكي نحتاج لحماية أحد، فنحن أصيلون في بالدنا وجذورنا عميقة في تاريخ                
  .”والمسيحية انطلقت من عندنا ولم تأت إلينا من أي مكان في العالم

المسيحيون ليسوا أقلية في فلسطين وليسوا أقلية في سوريا أو لبنان أو في مصر أو األردن أو                 “وأضاف  
ننـا  في العراق، فهذا هو وطننا وهذه هي أرضنا ونحن ننظر إلى طرح مسألة الحماية بكثير من الشك أل                 

ال نثق بالغرب الذي كان في كثير من األحيان يستغل مسألة حماية المسيحيين لتمرير مشاريعه وأطماعه                
  .”في المنطقة

  ١١/٣/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  تظاهرة في أم الفحم ضد قانون عنصري إسرائيلي جديد .٣٧

ية أمس، في مدينة أم الفحم       تظاهر عشرات من الفلسطينيين، المفروضة عليهم الجنسية اإلسرائيل        :رام اهللا 
اإلسـرائيلي  " قـانون المواطنـة   "شمالي فلسطين المحتلة، بعدما صادقت المحكمة العليا اإلسرائيلية على          

الجديد، الذي ينص على حرمان الفلسطينيين من ممارسة حياتهم العائلية في إسرائيل إذا تزوجـوا مـن                 
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إلسرائيل، خاصة العراق   " دول معادية " من مواطني    فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أو       
" الكنيست"وشارك في التظاهرة العديد من القيادات وأعضاء البرلمان اإلسرائيلي           .وسوريا ولبنان وإيران  

  .وأفراد عائالت متضررة من القانون العنصري الجديد المتوقع أن يهجِّر عشرات العائالت
سوف يضر بـأكثر    " قانون المواطنة "محمد زيدان أن    " لجماهير العربية لجنة المتابعة العليا ل   "وأكد رئيس   

  . ألف عائلة فلسطينية عبر تفريقها وحرمان أفراد العائلة الواحدة من العيش معا١٣٠ًمن 
  ١١/٣/٢٠١٢، االتحاد، أبو ظبي

  
  اإلسرائيليةخطارات الهدم إجازات البناء وإمشكالت الكهرباء و: الضفة الغربية .٣٨

وجهت االدارة المدنية االسرائيلية أكثر من ستة اخطارات لهدم مشروع جديـد            : إيمان عريقات  -رام اهللا 
يوفر الطاقة الكهربائية عبر مولدات هوائية وشمسية لنحو ألف فلسطيني يعيشون في أكثر من ستة عشر                

  .جنوب جبل الخليل) قرية" (خربة"
ش االسرائيلي، أكثر من سـتة اخطـارات لهـدم          وكانت االدارة المدنية االسرائيلية قد وجهت، عبر الجي       

المولدات الهوائية وألواح توليد الطاقة الشمسية لسكان المنطقة بدعوى عدم وجود تراخيص بناء لها فـي                
  .”ج”منطقة تصنف بموجب اتفاقيات أوسلو ضمن مناطق 

الكاملة ويتوجب على   وتعتبر السلطات االسرائيلية هذه المناطق، ومنذ عام سبعة وستين، تابعة لسيطرتها            
  .الفلسطينيين الحصول على تراخيص اسرائيلية قبل بدء العمل بأي مشروع فيها

  "ال تراخيص للفلسطينيين"
الفلسطينية منذ شهر أغسطس الماضي بتنفيذ مشروع لتوليد الطاقة         -بدأت منظمة كوميت مي االسرائيلية    

  .ب الحصول على هذه التراخيصالكهربائية في هذه المنطقة، وأكدت المنظمة عدم جدوى طل
بينما يحـرم   ”االسرائيلية الفلسطينية عزرا ناوي     " تعايش"وقال أحد نشطاء السالم االسرائيليين من حركة        

ان . الفلسطينيون من الكهرباء ينعم المستوطنون المنتشرون في مختلف أرجاء المنطقة بكل وسائل الراحة            
كهرباء عن الفلسطينيين وتسعى من خـالل ذلـك لطـردهم مـن       االدارة المدنية االسرائيلية تريد قطع ال     

  ”.أرضهم مجددا
 ١٠/٣/٢٠١٢، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   الفلسطيني يعكس الحالة السياسية الداخلية واالنشقاقاتاإلعالم: "وفا"إدارة رئيس مجلس  .٣٩

ور رياض حسن ان االعالم التقليدي      الدكت» وفا«قال رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء الفلسطينية        : عمان
تراجع في وجه االعالم الجديد، ال سيما وسائل االتصال االجتماعي المنتشرة ضمن نطاق واسـع فـي                 

» ما له وما عليه   .. اإلعالم الفلسطيني «واضاف خالل محاضرة القاها في منتدى العصرية بعنوان          .العالم
لحالة السياسية الداخلية واالنشقاقات التي تشهدها منظمـة        ان االعالم الفلسطيني يعكس الصورة الحقيقية ل      

التحرير ومختلف الفصائل الفلسطينية، مشيرا الى ان االختالف حول بعض القضايا كتسمية مـصطلحي              
المحادثات والمفاوضات، الى جانب االختالف حول مفهوم التنسيق االمني قد اثر في مصداقية الخبر لدى               

  .المتلقي الفلسطيني
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اف ان هناك سمة تميز وسائل االعالم الفلسطينية بأنها تحمل عداء لالحتالل وهي نتيجة للغـضب                واض
المكتوم واالحتقان الناتج عن الغطرسة االسرائيلية، الفتا الى ان ذلك من شأنه ان يعطي انطباعا عن تلك                 

  .الوسائل بأنها محرضة على اليهود واالحتالل
ن خالل رصد االخبار والتقارير في وسائل االعالم االسرائيلية، تبين          وفي السياق ذاته قال رياض انه وم      

ان معظم المواد المنشورة فيها، ملئت بالحقد البغيض الذي يحـرض علـى العنـصرية ضـد الـشعب                   
  .الفلسطيني

  ١١/٣/٢٠١٢، الدستور، عمان
  
  تصعيد غزة زاد معاناة القطاع الصحي المحاصر":" الشرق"أبو سلمية لـ .٤٠

طق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة أدهم أبو سلمية، أن القطاع الـصحي                أعلن النا 
ـ . يمر بكارثة إنسانية زادت بعد التصعيد الذي شهده القطاع         التصعيد على قطاع غـزة     ": "الشرق"وقال ل

أدهم، الشيخ  وناشد  ". زاد من معاناة الوضع الصحي جراء النقص الحاد في األدوية والمستلزمات الطبية           
 للعمل على إنهاء معاناة قطاع غزة المحاصرة، خاصة بعـد تـصعيد             قطرحمد بن خليفة آل ثاني أمير       

العدوان الصهيوني، وزيادة صعوبة األوضاع في القطاع الصحي، ومختلف القطاعات األخرى المهمـة             
كز حقـوقي مـن     من جهته حذر مر   . في قطاع غزة المحاصر خاصة بتواصل انقطاع التيار الكهربائي        

  .كارثة صحية في قطاع غزة جراء نفاذ مخزون األدوية والمستهلكات الطبية في مخازن وزارة الصحة
  ١١/٣/٢٠١٢، الشرق، الدوحة

  
  شعر وغناء في أمسية فلسطينية على مسرح أبوظبي .٤١

ح نظم مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم مساء أمس األول، علـى مـسر             :  فدوى إبراهيم  -أبوظبي  
أبوظبي التابع لنادي تراث اإلمارات على كاسر األمواج بكورنيش أبوظبي، أمسية فلسطينية أحياها الفنان              

  .أبوعرب وفرقة الدلعونا التراثية، وحضرها جمهور كبير استمتعوا بباقة من األغاني
” محمـد “صيدة  افتتح الحفل حبيب يوسف الصايغ المدير العام لمركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم بق             

  .التي أهدى أبياتها للجالية الفلسطينية، وهي رثاء لمحمد الدرة
ثم غنى وأطرب مبتدئأ    ،  عقب ذلك صعد الفنان الفلسطيني أبو عرب الى المسرح وسط تصفيق الجمهور           

علـى مـدى نحـو      ” أبو عـرب  ”عقب ذلك شدا أبراهيم الصالح الشهير ب      . بتحية االمارات قيادة وشعباً   
حـضر الحفـل إلـى جانـب         . من أغانية التراثية الفلسطينية وسط تفاعل جماهيري الفت        ساعتين بعدد 

الجمهور الكبير عدد من كبار المسؤولين والسفراء والدبلوماسين واإلعالميين وحشد كبير والفـت مـن               
  .أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية المقيمية في الدولة 

  ١١/٣/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
 
  طالب بنصرة الشعب الفلسطينيتالعمل اإلسالمي جبهة : األردن .٤٢

 النظام الرسمي العربي بوضع إمكاناته في نصرة اإلسالميطالب حزب جبهة العمل :  بترا–عمان 
مس السبت، بالشعوب العربية واإلسالمية أن أ أصدرهوأهاب الحزب في تصريح  .الشعب الفلسطيني

ة، وأن ال تتخلى عن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بالدعم المادي تتمسك بمركزية القضية الفلسطيني
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 الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى االنخراط في وحيا الفصائل الفلسطينية المقاومة، داعياً .والسياسي
  ."أثبت على الدوام أنه المشروع الوحيد القادر على لجم أطماع العدو"مشروع المقاومة الذي 

 ١١/٣/٢٠١٢ الدستور، عمان،
  
  "الوطن البديل" هرفضيعلن  األردنيالمؤتمر الوطني حزب  .٤٣

 لقاء له في عجلون مساء أول تحت التأسيس األردنينظم حزب المؤتمر الوطني : علي القضاه -عجلون 
 علي . استعرض خالله رئيس اللجنة العليا للمتقاعدين العسكريين وعضو لجنة الحوار الوطني دأمس

 بعد فك أعطي جواز سفر بأي الحزب ال يعترف أنلى إ ، مشيراًومنطلقات الحزب أهدافالحباشنة 
  وطناًاألردن يكون أن ومحاولة ،أزماتها تصدير إلى التي تسعى ،"إسرائيل"ـلاالرتباط الن ذلك خدمة 

  . وهذا ليس في مصلحة الفلسطينيين،بديالً
 ١١/٣/٢٠١٢الدستور، عمان، 

  
   سببه إنكار حقوق الفلسطينيين"إسرائيل"قات مع تردي العال:  أردنيحكومي مسؤول .٤٤

القضية " هو "إسرائيل"قال مصدر حكومي مسؤول إن األساس بعالقة األردن مع :  تغريد الرشق-عمان 
حول الموقف من ادعاءات " الغد"، وذلك في معرض رده على سؤال لـ"الفلسطينية وعملية والتسوية

  .أول من أمس عن ترد في العالقات" ديعوت احرونوتي"رسمية إسرائيلية نشرها موقع صحيفة 
أن التطرف السياسي اإلسرائيلي في سياسة الحكومة "اعتبر المصدر الحكومي األردني المسؤول و

 ". على خلق أجواء سليمة معنا ومع كل دول المنطقة تجاه القضية الفلسطينية ال يساعد أبداًاإلسرائيلية
 والتعنت في إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، واالستمرار في تهويد اإلسرائيلياالستيطان "وأكد أن 

من جانبنا في األردن، "واستدرك بقوله  ".القدس، والممارسات العدوانية على األرض، هو التطرف بعينه
 في العالقة األردنية اإلسرائيلية، ولكن هم الذين يقولون ذلك، بناء على ال نقول إن هناك تدهوراُ

 السلبية تجاه القضية الفلسطينية والتسوية، وتجاه أمن واستقرار اإلسرائيليةها عالقة بالمواقف استنتاجات ل
 تل أبيب، إلى أردنيفي إرسال سفير " المماطلة" للحكومة بـاإلسرائيليةوفيما يخص االتهامات  ".المنطقة

  ".هذا استنتاج غير صحيح من قبلهم"اكتفى المصدر الحكومي، بالقول 
١١/٣/٢٠١٢ان، الغد، عم  

  
   ونظيرتها الفلسطينية األردنيةاتفاقية تفاهم بين نقابة المحامين .٤٥

 األخوية وقعت نقابة المحامين أمس اتفاقية تفاهم مع نقابة المحامين الفلسطينيين تجسيداً للعالقة :عمان
أكيداً على مركزية  وفلسطين وتكريساً لوحدة الشعبين الشقيقين وتاألردنوالقومية التي تربط المحامين في 

وتضمنت المذكرة، وفقا لتصريح صادر عن النقابة، تعزيز أواصر التعاون المهني  .القضية الفلسطينية
فيما بين النقابتين بغية االرتقاء بمهنة المحاماة في األردن وفلسطين وذلك من خالل الربط االلكتروني 

ركة والتعاون والمساعدة بمجال التأمين الصحي، بين النقابتين وعقد الدورات والمؤتمرات المهنية المشت
  .كما تم االتفاق على االستمرار في عقد لقاءات تشاورية دورية بين المجلسين

 ١١/٣/٢٠١٢الدستور، عمان، 
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   المجزرة اإلسرائيلية الجديدة في قطاع غزةتدينجامعة الدول العربية  .٤٦
 الوزاري المجزرة اإلسرائيلية الجديدة في  دان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى:وكاالتال

قطاع غزة، وطالب، في بيان أصدره خالل اجتماعه في القاهرة، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم 
، القوة "إسرائيل"وطالب .  عن مواصلة مجازرها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني"إسرائيل"لردع 

وغير المشروع على قطاع غزة، وحملها المسؤولية الكاملة القائمة باالحتالل، بإنهاء حصارها الجائر 
  .عن حماية الشعب الفلسطيني األعزل في القطاع 

  ١١/٣/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، 
  
   العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةتدينمنظمة التعاون اإلسالمي  .٤٧

ان أوغلي بشدة العدوان  دان أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحس:وكاالتال
إن هذا التصعيد العسكري اإلسرائيلي "وقال، في تصريح صحفي في جدة . اإلسرائيلي على قطاع غزة

". جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون الدولي من شأنه أن يهدد األمن واالستقرار في المنطقة بأكملها
ودعا . رب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين تبعات استمرار وتصاعد عدوانها وجرائم الح"إسرائيل"وحمل 

اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط إلى تحمل "مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة و
  .مسؤولياتهم كافة والتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي
  ١١/٣/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، 

  
  ة المصري يدين الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزةوزير الخارجي .٤٨

 بوقف غاراتها على غزة فوراً، ودان وزير "إسرائيل"طالبت مصر  :وكاالتال الخليج، -عواصم 
 وأعرب، في تصريح صحافي، عن ،الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، بشدة الغارات اإلسرائيلية

بالوقف الفوري لهذه  "إسرائيل"ـئيلية، وأكد مطالبة مصر لانزعاج مصر الكبير جراء االعتداءات اإلسرا
ن أجل الوقف وأوضح أن مصر تقوم حالياً ببذل الجهود وإجراء االتصاالت الضرورية م .الغارات

  .الفوري لهذا التصعيد
  ١١/٣/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  يدعو لقمة عربية طارئة لبحث رد العدوان عن غزة" اتحاد األطباء العرب" .٤٩

جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى عقد قمة طارئة " اتحاد األطباء العرب" دعا :لقاهرةا
للبحث في سبل رد على العدوان اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقال االتحاد، في 

إن اتحاد : ١٠/٣نسخة عنه السبت " قدس برس"بيان صادر عن لجنة العالقات الخارجية فيه، تلقت 
لن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني عبر مشروعاته اإلغاثية سواء داخل فلسطين أو "األطباء العرب 

وأكد البيان أن  . كل المنظمات العربية واإلسالمية إلى القيام بدورها في هذا الشأناً، داعي"خارجها
دان العربية، سوف تترجم تفاعلها عمليا ثورات الربيع العربي، التي قامت ضد الظلم واالستبداد في البل"

مع قضية العرب والمسلمين األولى وستتحرر فلسطين كاملة بدولة عاصمتها القدس فثوراتنا المباركة لن 
  .، كما قال"تشغلنا عن قضيتنا الرئيسة

  ١٠/٣/٢٠١٢قدس برس، 
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   ألف صاروخ إذا تعرضنا لهجوم١١ بـ سنرد:  في بيروتاإليرانيالسفير  .٥٠

وصف السفير اإليراني لدى لبنان غضنفر ركن آبادي، التهديدات اإلسرائيلية المستمرة :  لندن،بيروت
، وقال آبادي، في معرض رده على أسئلة "مجرد كالم"بضرب المفاعالت النووية اإليرانية، بأنها 

المستقبلي قراءة في دور إيران "المشاركين في ندوة أقيمت بدعوة من مؤسسة اإلمام الحكيم تحت عنوان 
لن تقصر في الرد على أي عمل " في بيروت مساء أول من أمس، إن الجمهورية اإلسالمية "في المنطقة

 ألف صاروخ موجه إلى أهداف محددة، ١١، وإن هناك )إسرائيل(عسكري قد يقوم به الكيان الصهيوني 
طقة والعالم، إذا هاجموا وإن إيران لن تتوانى عن ضرب كل المصالح األميركية واإلسرائيلية في المن

دعم المقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني وال "وبعد أن شدد على سياسة بالده في  ."المنشآت اإليرانية
وشدد آبادي على أن عالقة إيران بحركة حماس عالقة  ."سيما المقاومة اللبنانية والفلسطينية والعراقية

اإلخوان المسلمين " الخاصة في المنطقة، مشيرا إلى أن ممتازة، وقد ُعززت هذه العالقة في هذه الفترة
  ."هم أول من زار إيران للتهنئة بعد الثورة اإلسالمية

وزعم السفير اإليراني بأن روبرت فورد، السفير األميركي لدى سوريا، مكلف بإسقاط النظام السوري 
ا مدى الحياة، إال أنه لم يوافق، لذا ابتعد عن المقاومة وكن رئيس: ألن اإلسرائيليين قالوا للرئيس األسد"

  ."فهم أرادوا أن يسقطوه
  ١١/٣/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  متضامنون ينطلقون من آسيا للمشاركة في مسيرة القدس المليونية .٥١

انطلقت قوافل تضامن دولية من دول آسيوية أول من أمس باتجاه األردن للمشاركة في : بتراوكالة 
 في الثالثين من الشهر الحالي من أربع دول عربية باتجاه الحدود مع فلسطين المسيرة التي ستنطلق

وأضاف حلوم أن .  ربحي حلوم.بحسب رئيس اللجنة التنفيذية المنسق العام لمسيرة القدس المليونية د
أولى طالئع هذه القوافل انطلقت من العاصمة األندونيسية جاكارتا وتضم متضامنين من أندونيسيا 

وأضاف حلوم أن قافلة باكستانية مماثلة انطلقت في نفس اليوم من مدينة كراتشي  .ين وبنغالديشوالفلب
  . متضامنا من بينهم شخصيات برلمانية٦٠ متضامنا وأخرى هندية تضم ٣٢في ذات االتجاه تضم نحو 

  ١١/٣/٢٠١٢الغد، عمان، 
 
   يطالب بتفادي التصعيد في غزةاألوروبياالتحاد  .٥٢

عبر االتحاد األوروبي عن قلقه بعد موجة العنف الجديدة في قطاع غزة ودعا كل : التوكاالالخليج، 
وقالت وزيرة خارجية االتحاد كاثرين اشتون . "إعادة الهدوء" و"تجنب استمرار التصعيد"األطراف إلى 

ت عن وأعرب. ن االتحاد األوروبي يتابع بقلق التصعيد األخير للعنف في غزة وجنوب فلسطين المحتلةإ"
من الضروري تجنب استمرار التصعيد وأناشد جميع األطراف "، مؤكدة أنه "أسفها للخسائر في األرواح"

  ."إعادة الهدوء
  ١١/٣/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
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  "جريمة قتل خارج القانون"االغتياالت اإلسرائيلية ": األورومتوسطيالمرصد " .٥٣
، أن سياسة االغتياالت التي تنتهجها سلطات "المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان" رأى :جنيف

مخالفة صارخة "االحتالل بحق فلسطينيين، تتّهمهم بتنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية، تمثّل 
وقال المرصد  .، على حد تعبيرها"للقانون الدولي، بوصفها جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون

إنه بعد يوم واحد من "، ١٠/٣وم السبت ي نسخة عنه "قدس برس"الحقوقي، في بيان صحفي تلقّت 
اعتراف الجيش اإلسرائيلي بالمسؤولية عن تصفية ناشطين فلسطينيين في قطاع غزة، فإن إسرائيل ترسخ 
سياستها في القتل العمد دون محاكمات، والتي صعدتها منذ بداية األلفية الحالية، واغتالت بواسطتها 

، ومقره في جنيف، "المرصد األورومتوسطي"وحمل  ".ألراضي الفلسطينيةعشرات الناشطين داخل ا
  .الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه االنتهاكات

  ١٠/٣/٢٠١٢قدس برس، 
  
  تصل إلى قطاع غزة" ١٠أميال من االبتسامات "قافلة  .٥٤

  .لى قطاع غزة، عبر معبر رفحإ" ١٠أميال من االبتسامات "، قافلة ١٠/٣وصلت مساء يوم السبت : غزة
وتضم القافلة مائة وأربعة عشر متضامنًا من الكثير من الجنسيات العربية واألوروبية، وستُمضي في 

  .قطاع غزة عدة أيام يتم خالل توزيع المساعدات التي تحملها القافلة
  ١٠/٣/٢٠١٢قدس برس، 

  
  العلم اإلسرائيلي" تخريب"ويليون مضايقات تعرض لها جنود إسرائيدين  جامعة كاليفورنيا رئيس .٥٥

دان مارك يودوف رئيس جامعة كاليفورنيا في خطاب مفتوح وزع أمس :  حنان البدري-واشنطن 
المضايقات التي تعرض لها جنود إسرائيليون تمت دعوتهم للتحدث في ندوة مفتوحة لطالب الجامعة 

وحمل خطاب رئيس الجامعة إدانة .  فبراير الماضي/ شباط٢٧ في "جنود إسرائيل يتحدثون"تحت اسم 
أخرى لعملية تخريب تعرض لها علم الكيان الذي رفع في أحد الممرات المكتبية بجوار الحرم الجامعي 

 على علم دولة الكيان، وانتقد رئيس الجامعة في "اإلرهابيون"بريفر سايد حيث كتب مجهولون كلمة 
، معتبراً أن ناإلسرائيلييي خالل استضافة الجنديين رسالته المفتوحة تعطيل الطلبة وصراخهم االحتجاج

  ."تعطيالً لحرية الرأي والتعبير"هذا يمثل 
  ١١/٣/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  !هل تذكرون؟.. فلسطين .٥٦

  فهمي هويدي
شنت إسرائيل غارتين على قطاع غزة أسفرتا عن قتل أربعـة فلـسطينيين             ) ٩/٣(يوم الجمعة الماضي    
وهو خبر لم أجد له أثرا في       ) أبو إبراهيم (لجان المقاومة الشعبية الشيخ زهير القيسي       بينهم األمين العام ل   

ولم يكن التجاهل متعمدا في األغلب، ألن       ). أمس السبت (الصحف المصرية التي صدرت في اليوم التالي        
مـساحة  ومشغولة باالنتخابات الرئاسية المصرية التي احتلت ال      . صحف القاهرة بدت منكفئة على الداخل     

أما حظوظ الشأن الخارجي فقد كان التركيز فيه منـصبا علـى متابعـة أخبـار                . الكبرى من اهتمامها  
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االنتفاضة الشعبية في سوريا، وتطورات العالقة المتوترة بين إيران وكل من الواليات المتحدة األمريكية              
  .وإسرائيل

 نحو يسلط الـضوء علـى حقيقتـين    المالحظة ليست جديدة، ولكنها تكررت خالل األشهر الماضية على  
األولى أن االهتمام بقضية فلسطين تراجع بشكل ملموس في العالم العربي، وهو هـدف ظلـت                : مهمتين

، بل قبل ذلك أيضا، منذ      ١٩٧٩تسعى إليه إسرائيل على األقل منذ توقيع اتفاقية السالم مع مصر في عام              
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وليست همـا      » اخليةد«ألحّت على اعتبار الملف الفلسطيني مجرد مشكلة        

الفكرة التي سادت حينا من الدهر داعية إلى        » نسخ«عربيا وال تهديدا لألمن القومي العربي، األمر الذي         
لكن أجواء ما بعد توقيع اتفاقية الـسالم اسـتنطقت          . »قضية العرب المركزية  «اعتبار الفلسطينية بمثابة    

واستخدمت في ذلـك شـعارا      . اء على الداخل وانسحاب مصر من المشهد العربي       أصواتا شجعت االنكف  
وتمثل الخبث في اإليحاء بأن مصر حين خاضـت حربهـا ضـد             . »مصر أوال «خبيثا تمثل في عبارة     

إسرائيل فإنها كانت تدافع عن الفلسطينيين وليس عن أمنها القومي، بالتالي فإنها ضحت من أجل غيرهـا                 
ا، وكان ذلك على حساب رفاهية الشعب المصري وتسبب في تدهور أوضاع البالد             وليس من أجل خيره   

الداخلية، وهو الشعار الذي انكشف أخيرا، حين مارست مصر عزلتها عن القضية وعن محيطها العربي               
طوال ثالثين عاما، لم تطلق رصاصة ولم تخض حربا من أجل اآلخرين، وكانت النتيجة أنها صـغرت                 

 تدهور أوضاعها، األمر الذي استفز الشعب المصري ودفعه إلى الثورة في يناير مـن        وتراجعت واستمر 
  ).٢٠١١(العام الماضي 

ـ وبعض العربية لألسف ــ      لم يقف األمر عند ذلك الحد، وإنما عمدت األبواق اإلسرائيلية واألمريكية          
وقـد  . إنما مصدره إيـران   إلى إقناع المصريين والعرب بأن الخطر الذي يتهددهم حقا ليس إسرائيل، و           

وانتهى . نجحت تلك الخطة حتى قرأنا تعليقات صريحة في بعض وسائل اإلعالم العربي وقعت في الفخ              
بنا األمر إلى أننا أصبحنا نعبر عن القلق بالمشروع النووي اإليراني وأهدافه العسكرية المحتملـة، فـي                 

سرائيلي، الذي تأكدت شواهده وال تـشوبه أي        حين نغض الطرف وال نبدي قلقا يذكر بالتسلح النووي اإل         
  .ظنون كما هو في الحالة اإليرانية

خالل السنة األخيرة طفت على السطح أحداث الربيع العربي، التي هزت العالم العربي وقلبت أولوياتـه                
األمر الذي ضاعف من توجيه االهتمام إلى شؤون الداخل، بقـدر مـا ضـاعف مـن                . رأسا على عقب  
  .ن مجمل الشأن الخارجي، وكانت قضية فلسطين من ضحايا ذلك التحولاالنصراف ع

الحقيقة الثانية المهمة أن إسرائيل لم تضيع وقتا وهي ترصد االبتعاد التدريجي في العالم العربـي عـن                  
وتزايد التركيز على الشأن الداخلي داخل كل قطر عربي، وإنما ضاعفت من جهـود تـصفية                » القضية«

فأسرعت من معدالت االستيطان وكثفت من إجـراءات التهويـد          . لفها عبر مساع عدة   القضية وإغالق م  
وتحدثت التقارير مؤخرا عن التركيز على مدينة عكا، وإلى جانب هذا           . الذي كانت القدس هدفا أساسيا له     

استمرت غـارات   : للعلم. (وذاك فإنها لم تتوقف عن استهداف عناصر المقاومة في غزة والضفة الغربية           
وكان وال يزال التنسيق األمني بين أجهـزة        )  شهيدا ١٢سرائيل أمس على غزة وارتفع عدد القتلى إلى         إ

  .السلطة في رام اهللا وبين األجهزة األمنية اإلسرائيلية خير معين لها على ذلك
صحيح أن إسرائيل ليست سعيدة بالتحوالت الحاصلة في العالم العربي التي أدت إلـى سـقوط بعـض                  

، إال أنها لم تكف عن ممارسة االستقواء، سواء بتعزيز          »كنزها االستراتيجي «مما أثر على    » اأصدقائه«
وفي تقريرها االستراتيجي   ). إيران مثال (مصادر قوتها أو بالضغط إلضعاف األطراف التي تتوجس منها          
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اعيات يقظـة   للعام األخير مراهنة على بطء التحول الديمقراطي في العالم العربي، وشكوك حذرة من تد             
  .الشعوب العربية واستعادتها لصوتها وبعض عافيتها

لقد تحدثت الصحف العبرية أخيرا عن أن أغلبية اإلسرائيليين نسوا أن هناك قضية اسمها فلسطين، وهـم        
وأخشى أن يحدث ذلك عندنا أيضا، رغم أنه ال عذر لنـا، ألننـا      . محقون في ذلك وربما كانوا معذورين     

  . مقومات أمن مصر القوميبذلك نفرط في أهم
  ١١/٣/٢٠١٢، الشرق، الدوحة

  
  ديناميات التحول واالنفتاح.. حماس .٥٧

  مؤمن بسيسو
أماطت الخالفات التي طفت على سطح المواقف السياسية لحركة حماس، بخصوص إعالن الدوحة الذي              

 عـن ديناميـات     قضى بإسناد حكومة التوافق الوطني إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اللثام           
الحراك الجديد الذي يموج داخل أطر وقوالب التفكير السياسي للحركة، وأزاح الستار عن مالمح التحول               

  .الواضح واالنفتاح المطرد الذي يعتري مساحة واسعة من تفاصيل المشهد الحمساوي الداخلي
جئـا أو مـستغربا لـدى        مفا -الذي ظهرت مؤشراته مؤخرا   -قد يبدو اتجاه االنفتاح الغالب على حماس        

الكثيرين بالنظر إلى الطابع العام المتشدد للحركة إزاء قضايا الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي والـشأن               
الفلسطيني الداخلي، إال أن المتابع لتطورات المشهد الحمساوي الداخلي، والقارئ لما بين سطور المواقف              

 بين الحين واآلخر يدرك أن ديناميات التحول واالنفتاح قد          التي تعلنها وتتبناها القيادات األساسية للحركة     
فعلت فعلها داخل األطر القيادية الرفيعة للحركة، وأن النضج الذي يتفاعل حاليا داخل الحركة وينقلها من                
حال إلى حال ليس طارئا أو يعبر عن قفزة غريبة بقدر ما يعبر عن تجسيدات الحراك القيادي الحمساوي                  

  . ي تبلور تحت السطح بشكل غير معلن طيلة األعوام القليلة الماضيةالداخلي الذ
  بين تفكيرين سياسيين

بكل ثقة ويقين يمكن التأكيد أن حماس اليوم ليست هي ذاتها حماس األمس، فالحركة تحولت فـي إطـار          
  .المواقف والسياسات من األلف إلى الياء

 التحوالت التي طرأت عليها، فكرا وسياسة وسلوكا،        وبكل ثقة ويقين أيضا يمكن التأكيد أن الحركة رغم        
ومستوى النضج الذي بلغته في اآلونة األخيرة، يتنازعها تفكيران سياسيان متباينان في العديد من الرؤى               
والتصورات حيال أولويات المرحلة وسبل إدارة الصراع مع االحتالل وآليات التعـاطي مـع الوضـع                

  .قسام الذي جثم على صدور الفلسطينيين إبان السنوات الماضيةالفلسطيني الداخلي في ظل االن
التفكيران السياسيان يحاكيان التشدد واالنفتاح داخل الحركة وصفها القيادي، ويؤثر في كل منهما ظروف              

  .ومعطيات وعوامل خاصة، ويمتلك كلٌّ منهما عناصر قوة ومقومات دفع في مواجهة اآلخر
ين التفكيرين، إذ يشتركان في العديد من القواسم المـشتركة إال أنهمـا             يصعب الحديث عن تضاد كامل ب     

يحرصان قدر اإلمكان على عدم إظهار تبايناتهما أمام وسائل اإلعالم، ويحـاوالن تقنـين اختالفاتهمـا                
ورؤاهما في إطار المؤسسة، ويديران ما استعصى من خالفات بمنطق االحتكام إلى المعـايير الداخليـة                

  .تنظيمية التي تجد احتراما والتزاما تاما من الجميعواألصول ال
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التيار األول الذي يجسد المرونة واالنفتاح يمثله خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وطائفـة واسـعة مـن              
قيادات الخارج والضفة الغربية، فيما يتركز التيار اآلخر بشكل رئيسي في قطاع غزة الذي تسيطر عليه                

  .٢٠٠٧نذ منتصف صيف عام وتديره حماس بشكل منفرد م
يواجه التيار األول بعض الصعوبات في تسويق رؤيته للتيار اآلخر، فهو بحكم احتكاكه بالبيئة اإلقليميـة                
وخبرته بتعقيدات الواقع الدولي أكثر مرونة في التعاطي مع القضايا واألحداث، ما يقابل بتحفظ واضـح                

  .من التيار اآلخر في بعض األحيان
ادة حماس على إنتاج قراراتها وبلورة سياساتها دوما في إطار توافقي، وتبتعد عن منطـق   لذا، تحرص قي  

حسم وفرض القرارات وفقا لمنطق األغلبية واألقلية، حفاظا على وحدة صفها القيادي وضـمانا للـسياج                
  .األخوي الذي تحرص الحركة على أن يظلل العالقة المباشرة بين كافة مستوياتها القيادية

  ات االنفتاحضرور
كمـا  -حديث الصوت العالي داخل حماس الذي برزت تجلياته مؤخرا ليس خطرا داهما أو نذير شـؤم                 

  . على الحركة ومستقبل دورها في حياة الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية-يتصور البعض
 ال غبار على أي تطور أو اجتهاد داخل الحركة ما دام منضبطا إلى فلك معياري سـليم، ومـا دامـت                    

المستويات المختلفة داخل الحركة مشدودة إلى األصول الناظمة للحال والمسار، وملتزمة بأدب االختالف             
  .الذي يشكل السياج الواقي من الخلل واالنحراف

 كان واضحا أن الحركة قد انتقلت من النطاق التنظيمي          ٢٠٠٦منذ انخراط حماس في معمعة الحكم عام        
فلسطيني الواسع، والفضاء اإلقليمي والدولي الالمحـدود بحكـم الطبيعـة           المحدود إلى المجال الوطني ال    

  .الخاصة للقضية الفلسطينية وأبعاد الصراع الفلسطيني العربي اإلسرائيلي وتشابكاته اإلقليمية والدولية
لم تستوعب حماس بسهولة متغيرات اللحظة التاريخية التي حملتها إلى سدة الحكم آنذاك، فقد انتقلت مـن     

ال إلى حال دون أي تهيئة أو انتظار، واستغرق منها األمر فترة طويلة نسبيا قبل أن تدرك أن وجودها                   ح
ضمن مربع الحكم يجعلها في موقع المساءلة الدائمة، وأن المعالجات الخاصة بالشأن العام قـد ال تفلـح                  

تشرف موقعها العام في حيـاة  معها السريرة التنظيمية، وال تجدي معالجتها إال في اإلطار العلني الذي يس         
  .الفلسطينيين

حماس تخطو اليوم خطوة مهمة في االتجاه اإليجابي الذي يثري تجربتها وينضج مـسيرتها، فالحركـات          
الكبرى الواثقة ال تخشى إبراز نقاشاتها وعرض اجتهاداتها في دائرة الضوء، بل إنهـا توسـع آفاقهـا                  

معالم أمام جميع الفلسطينيين، مما يكـسبها مزيـدا مـن           وتتطور نوعيا لتغدو صفحة مفتوحة واضحة ال      
  .التقدير والمصداقية في أعين الخصوم واألصدقاء على السواء

حماس اليوم ليست حركة أو تنظيما مجردا ألبنائها، بل هي حركة قائدة للمجموع الـوطني الفلـسطيني،                 
 الماضي وخارج الزمن، في وقـت       وهكذا فإن التقوقع في زوايا ومسالك العمل التنظيمي أصبح شيئا من          

تموج فيه المنطقة واإلقليم والعالم بتحوالت تاريخية وتغيرات شاملة تجعل مـن االنفتـاح أمـرا ملحـا                  
  .واستحقاقا غير قابل للتأجيل

حماس ليست بدعا من الحركات األخرى التي مرت بذات التجربة والسياقات، فقد شهدت جماعة اإلخوان               
ت اإلسالمية في العالم ذات الظروف وأكثر، فالمرحلة الراهنة ال تحتمـل سـوى              المسلمين كبرى الحركا  

االنفتاح على الرأي العام وبسط القضايا التي تهم المجموع الوطني الفلسطيني في مسارب المنطق السليم               
  .والموضوعية المجردة
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لزمن سـيتجاوزها ال محالـة،      الدنيا تتغير، وما لم تتكيف حماس مع أجندة التغيير اإليجابي الراهن فإن ا            
ولن تفلح في قيادة الشعب الفلسطيني بروح العصر والفهم الدقيق لمكونات البيئـة المحليـة واإلقليميـة                 

  .والدولية
حماس عبر تفاعلها مع اتفاق المصالحة وإعالن الدوحة وانفتاحها المطرد على المجتمـع تقـدم اليـوم                 

ات لصالح الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، ويتبقى أن تشرع في         نموذجا جيدا لجهة توظيف الوقائع والمتغير     
مراجعة شاملة لتقييم مسيرتها في إطار ممارسة الحكم والمقاومة بغية استخالص العبر ومعالجة األخطاء              

  . وجوانب اإلخفاق، وتعزيز اإليجابيات وجوانب النجاح
  ضرورات المراجعة والتقييم

 حماس التي تواجه اليوم تحديات داخلية وخارجية مختلفة برسـم            عاما هي عمر حركة    ٢٤ما يزيد على    
المرحلة، مرت الحركة في إطار مسيرتها الحافلة بمراحل ومنعطفات عديدة، وتأقلمـت مـع ظـروف                

  .عاصفة منذ نشأتها وحتى اليوم
كـوين  وبالرغم من أن المراحل األولى من عمر الحركة كانت قاسية بفعل تحديات النشأة واستحقاقات الت              

ومتطلبات إثبات الجدارة واالنتشار، إال أن المرحلة األخيرة التي عايشتها الحركة عقـب فوزهـا فـي                 
 وانخراطها في معمعان الحكم، وسيطرتها على غـزة، وفـرض           ٢٠٠٦االنتخابات التشريعية مطلع عام     

محلية إلى مواجهـة    الحصار عليها، شكلت المرحلة األهم في تاريخ الحركة التي تجاوزت فيها الشرنقة ال            
  .تعقيدات وتشابكات السياسة اإلقليمية والدولية في ظل األوضاع المعروفة التي تعيشها القضية الفلسطينية

بين سطور وتعرجات المرحلة األخيرة جرت معطيات كثيرة تركت آثارها البالغة على مسيرة الحركـة               
من حال المقاومة إلـى حـال الحكـم         التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها في مواجهة انتقال قسري           

  .والسياسة، وما ارتبط بذلك من رؤى وحسابات
تحتاج حماس اليوم إلى وقفة جادة لمراجعة وتقييم مسيرتها، وإعادة صياغة رؤيتها لتفاصيل ومكونـات               
المشهد الفلسطيني واإلقليمي والدولي، كي تتمكن من تحصين ذاتها التنظيمية وترشيد مـسارها الـوطني               

تقيم على طريقة قويمة تؤهلها لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، مما يعني أن الحاجة تبدو أشـد مـا                  وتس
تكون مساسا إلعادة تأصيل وتقنين موقف الحركة وسياستها تجاه العديد من القضايا والملفـات الرئيـسة                

  .داخليا وخارجيا
لتساؤالت المـصيرية فـي إطـار جهـد         ومن هنا تقف حماس اليوم أمام اختبار اإلجابة عن العديد من ا           

المراجعة والتقييم، وال مناص من تقديم إجابات دقيقة تسهم في تقويم الحال والمسار، وتذليل العوائق التي                
  .تعترض مشروع الحركة التي باتت العنصر األهم في تركيبة المعادلة الفلسطينية الداخلية

 من موقعها األساس كحركة تحرر وطنـي، بمـا          ، ينبغي على الحركة أن تجيب عن سؤال الموقف        أوال
يؤدي إلى إعادة تعريف وتحديد مواقفها وسياساتها تبعا لمنطلقاتها األساسية في هذا االتجـاه، وأن تعمـد             

  .إلى تكييف ذاتها، نظريا وعمليا، مع متطلبات مسيرة التحرر الوطني واستحقاقاتها المطلوبة
نخراط في السلطة الخاضعة تحت رحمة االحتالل، وما يتعلـق          وها هنا فإن سؤال الموقف من مسألة اال       

بذلك من سؤال الموقف تجاه مسيرة المصالحة واالنتخابات، فضال عن آليات المقاومة وإدارة الـصراع               
مع االحتالل، ينبغي أن يشكل عنوان البحث والتقييم داخل الحركة خالل المرحلة الراهنة، كون اإلجابـة                

  .دد بوصلة الحركة خالل المرحلة المقبلةعن هذه التساؤالت يح
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 يفترض أن تبادر الحركة لإلجابة عن سؤال العالقة والتواصل مع الناس والجمـاهير الفلـسطينية،            ثانيا،
وخصوصا في قطاع غزة، بما يؤدي إلى إعادة بناء العالقات االجتماعية مع الناس على أسس سـليمة،                 

مية إلى التواصل مع الناس، بل إن الحركة مدعوة اليـوم إلـى             فال يكفي اجتراح الحمالت الموسمية الرا     
  .تصويب العالقة مع الجماهير التي تشكل رأسمال الفصائل الفلسطينية وذخرها اإلستراتيجي

، ال مناص من االعتراف بضرورة مواجهة سؤال الموقف التربوي الراهن، مع ما يعنيه ذلـك مـن    ثالثا
التربوية الداخلية التي تضررت كثيرا في السنوات األخيرة من األلـف           مراجعة شاملة للمسار والمنظومة     

إلى الياء، والعمل على إعادة صياغة النظرية التربوية للحركة كأولوية هامـة غيـر قابلـة للتمييـع أو                   
  .التأجيل
، ينتصب سؤال الموقف من مكونات البيئة اإلقليمية والدولية كمحدد أساس لتحديد طبيعة تعـاطي               وأخيرا

الحركة وانفتاحها على العالم الخارجي، فالحركة بحاجة إلى بلورة خطاب سياسي وإعالمي جديد يراعي              
خصوصية المشهد اإلقليمي والدولي وطبيعة العالقات والمصالح الدولية المعروفة وانعكاساتها التقليديـة            

  .على القضية الفلسطينية
لذاتها ومواقفها وسياساتها، بقدر ما تعيد تأهيل ذاتها        وبقدر ما تسرع حماس في مراجعاتها وإعادة تقييمها         

وأبنائها ومشروعها لقيادة المرحلة المقبلة وتجاوز التحـديات التـي تتـربص بهـا دوائـر الحـصار                  
  .واالستهداف

خالصة القول إن حماس تتحرك باطراد على طريق االنفتاح على مكونات البيئـة المحليـة واإلقليميـة                 
يات التحول في مضمار التفكير السياسي للحركة قد قطعت شوطا هاما فـي اآلونـة               والدولية، وإن دينام  

األخيرة، مما يعزز مسار الحركة باتجاه مزيد من الرشد والنضج الوطني، ويؤهلها لالضـطالع بـدور                
  .الداخلي والخارجي إبان المرحلة المقبلة: أكثر قوة وبروزا على المستويين

  ٩/٣/٢٠١٢، الجزيرة نت، الدوحة
  
  واجهة فلسطينية للتدويل العربي .٥٨

  نقوال ناصر
ناصر القدوة فـي    . من المقرر أن يكون مبعوث األمم المتحدة إلى سورية كوفي أنان ونائبه الفلسطيني د             

دمشق اليوم، ويندرج تفويض كال الرجلين في سياق القرار غير الملزم الذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة                  
لسورية الراهنة في السادس عشر من الشهر الماضـي، متبنيـة مبـادرة             للمنظمة األممية بشأن الحالة ا    

لجامعة الدول العربية بهذا الشأن، وهما قرار ومبادرة أثارا استقطابا عربيا ودوليـا حـادا ورفـضتهما                 
  .سورية ومعها قوى كبرى مثل روسيا والصين

نبيل العربـي، يثيـر     . جامعة العربية د  القدوة، كما قال األمين العام لل     " تعيين"إن قرار الجامعة العربية ب    
أسئلة ساخنة عديدة، ومثله قبول طبيب األسنان الفلسطيني والقيادي في حركة فتح والدبلوماسي المخضرم              

  .الذي كان سفير فلسطين في األمم المتحدة ووزيرا لخارجية سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية لهذا التعيين
دولة فلسطين فيها لكنها توافق على اختيار فلسطيني نائبا لمبعوثهـا           فاألمم المتحدة ترفض قبول عضوية      

األممي إلى سورية ليساهم في حل أزمة دولية بينما ال تزال قضية الشعب العربي الفلسطيني العادلة على                 
جدول أعمال األمم المتحدة منذ ما يزيد عن ثالثة وستين عاما دون حل ودون أي أمل فـي أن تتوصـل       



  

  

 
 

  

            ٣٠ص                                     ٢٤٣٧:                العدد١١/٣/٢٠١٢ األحد :التاريخ

إن التناقض الذي ينطوي عليـه هـذا        . ممية إلى أي حل عادل قريب لها في المدى المنظور         المنظمة األ 
  .الواقع يثير أسئلة حول دوافع اختيار القدوة بقدر ما يثير أسئلة حول دوافع قبوله لهذا االختيار

" مجتمع الـدولي  تقديرا لدور فلسطين في ال    "إن ترحيب السلطة الفلسطينية برام اهللا لتعيين القدوة باعتباره          
على خلفية عجز هذا المجتمع وفشله في قبول طلب عضوية فلسطين في أهم منظمة دولية لهذا المجتمـع         

سبتمبر الماضي هو ترحيب متناقض مع واقع الحال وينطوي على تملق لهذا المجتمع الدولي              / منذ أيلول   
  . القضية الوطنية بأية فوائدمزدوج المعايير لمباركة مهمة للقدوة ليس من المتوقع أن تعود على

ال بل إن مهمة القدوة تخاطر بإغراق قضية شعبه في خضم استقطاب دولي وإقليمي وعربـي مرشـح                  
للتفاقم، كونه مفوًضا من أحد طرفي هذا االستقطاب، المتمثل في الواليات المتحدة األميركيـة واالتحـاد                

ع ممثل لهذا الطرف المسؤول األول واألخير تاريخيا        األوروبي وتوابعهما، وبالتالي فإنه بحكم األمر الواق      
سورية بزيارة أنان   " ترحيب"و. وفي الوقت الحاضر عما آل إليه حال الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية          

والقدوة ال يخفي حقيقة أنها تفضل أن يكون العربي، وبخاصة الفلسطيني، ظهيرا لها ال وسيطا بينها وبين                 
  .من تعتبرهم أعداءها

فلسطينية لهذا القطب الدولي بتسهيل مهمـة       " تقديم خدمة "بأن  " تعيينه"ب" رحب"القدوة ومن   . فهل يعتقد د  
مشبوهة له في سورية يمكنه حقا أن يغير في موقف تاريخي لهذا القطب من فلسطين لم تستطع أن تغير                   

 وال اسـتطاعت كـل      فيه عشرون عاما من الخدمات التي قدمها مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية لـه            
" النكـسة "ومـرورا ب  " النكبة"المآسي والكوارث الوطنية واإلنسانية التي نكب بها الشعب الفلسطيني منذ           

الـسوريين  " المـدنيين "وحتى اآلن أن تحرك مشاعره اإلنسانية كي يعدل وهو الذي يتباكي اليوم علـى               
  !فيجدها لألسف ؟" ... حمايتهم"ويبحث عن واجهة فلسطينية ل

عـدم  "القدوة وقبوله لهذه المهمة يزجه وقيادته في خضم استقطاب مستعر يتناقض مع مبـدأ               " تعيين "إن
في الصراعات بين الدول وفي شؤونها الداخلية وهو مبدأ طالما أجمعت عليـه معظـم فـصائل                 " التدخل

لفلـسطيني بـدأ   للشعب ا" الممثل الشرعي والوحيد  "النضال الوطني الفلسطيني باعتباره من الثوابت، لكن        
كما يبدو في التخلي عن هذا الثابت منذ تنازل لقطر عن رئاسته الدورية للجامعة العربية بحجة الخـشية                  

المخضب بالدماء، قبل أن يناقض     " الربيع العربي "من الزج به في خضم الصراعات العربية الناجمة عن          
ة، في الوقت ذاته التي حرصت فيـه        نفسه بانحياز صريح يؤيد تعليق عضوية سورية في الجامعة العربي         

جزءا من أي محور عسكري أو سياسـي        "حركة حماس المنافسة على إعالن تأكيد التزامها بأن ال تكون           
في الشأن الداخلي سواء في سورية أم فـي         " ال تنحاز لطرف دون آخر    "وأنها  ) أحمد يوسف . د" (إقليمي

  ).محمود الزهار. د(غيرها 
الفلسطيني جدير بالمراجعة، فأي انحيـاز إلـى        "  الثابت -المبدأ  "لتنويه بأن هذا    وفي هذا السياق ينبغي ا    

جانب أي قطب عربي أو إقليمي أو دولي يحول دون عرب فلسطين وحقوقهم الوطنية المشروعة ويجرم                
مقاومتهم الشرعية من أجلها ال ينبغي أن يكون مقبوال، لكن ال يمكن القبول أيضا بالحياد بين قطب كهذا                  

  .وبين قطب آخر يقف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم مقاومته
الجامعة العربية للدكتور القدوة في حد ذاته ينطوي على مفارقات تثير أسئلة جادة عن دورها               " تعيين"إن  

  .المتناقض بين القضية الفلسطينية وبين القضايا المنشغلة بها عنها
معلنة ألزمة وطنية في إحدى دولها األعضاء فشلت الجامعـة          " ويلتد"واجهة فلسطينية لعملية    " تعيين"فـ

في حلها عربيا، أسوة بتجارب سابقة للتدويل تعتبرها ناجحة في العراق وليبيا، ليس كافيا لتوفير ورقـة                 
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توت عربية لتخلي الجامعة العربية عن دورها كبيت للعرب يحلون فيـه مـشاكلهم، لـسببين، األول أن                  
للجامعة العربية بحيث تجعل أي واجهة فلسطينية لها عنوانـا          " مركزية"ية لم تعد قضية     القضية الفلسطين 

لعروبتها، والثاني اسقواؤها عبر التدويل بقوى أجنبية معنية أوال وأخيرا بهدم كل بيوت العـرب علـى                 
" ةشـرق أوسـطي   "أخـرى   " إقليمية"رؤوسهم وتسعى جاهدة وعلنا إلى استبدال الجامعة العربية بمنظمة          

  .تستوعب دولة االحتالل اإلسرائيلي فيها
ويتضح تناقض الجامعة العربية في قدرتها على التمويل السخي والتسليح المعلن والتجييش الدولي حتـى               

عربيا ودوليـا هـو     " تهميشها"خارج إطار األمم المتحدة في كل القضايا إال القضية الفلسطينية التي بات             
سالم فياض رئـيس وزراء الـسلطة       . بعد تحدي االحتالل على حد قول د      الذي تواجهه   " التحدي األكبر "

بتعيين القدوة، ربما أمال منها في كسر الحلقة المحكمة للتهميش الذي يحاصر مفاوضها من              " رحبت"التي  
  .جانب القوى ذاتها التي اختارت القدوة لمهمته

همته ويعي مخاطرها، وليس من المتوقع      والدكتور القدوة بال شك يدرك كل المحاذير التي تنطوي عليها م          
أن يخونه حدسه الوطني وتجربته الغنية في تجنب المزالق السياسية، وإن كان قبوله لهذه المهمـة يمثـل      
منزلقا خطيرا في حد ذاته، لكنه إذا نجح في نفي كونه مجرد واجهة فلسطينية لتـدويل عربـي لألزمـة               

 عربي أو صراع إقليمي من أجـل تمريـر مخطـط            –ي  السورية يراد استخدامها أداة في صراع عرب      
 أوروبي لم يعد سرا في سورية، فإن مصير مهمته لن يكون أفضل من مصير مهمة الفريـق                  –أميركي  

أول السوداني محمد أحمد الدابي الذي اضطر إلى االستقالة من رئاسة بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى                 
 ومهمته سوف يرتد سلبا بالتأكيد على السلطة التي رحبت بهمـا            سورية، غير أن أي مصير مماثل للقدوة      

  .ويهدد بانقالب من ورطوه في مهمته عليه وعليها
  ١٠/٣/٢٠١٢، فلسطين أون الين

  
   نتنياهو ومستقبل المنطقة-لقاء أوباما  .٥٩

  علي جرادات
حدث مهم بقدرِ أهمية    اللقاء األخير للرئيس األمريكي، أوباما، برئيس وزراء الكيان الصهيوني، نتنياهو،           

، وانعكاسات ذلك، بـصورة     )الملف النووي اإليراني  (طريقة، ووجهة، الحسم النهائي لموضوعه الوحيد،       
مباشرة أو غير مباشرة، على منطقة الشرق األوسط، بل، وعلى العالم بأسره، ما يفسر كثرة مـا أثـار                   

موسـم  (به إجماع على أن توقيته السياسي       اللقاء من جدل، تعددت أطرافه واختلفت تحليالته، إنما مع ش         
مـن هـذا اللقـاء      ” اإلسرائيلي“، يشي بمربط فرس الهدف      )”إيباك“االنتخابات األمريكية وانعقاد مؤتمر     

ونظامها التوسعي العدواني، المنشآت النووية اإليرانية والتلـويح        ” اإلسرائيلية“المتمثل في استخدام القيادة     
  :هداف سياسية استراتيجية وأخرى تكتيكية مترابطة، وهيبمهاجمتها وسيلةً لتحقيق أ

هدف استراتيجي مباشر، يتمثل في الضغط على حلفائها، وأولهم الواليات المتحدة، وابتزازهم لرفْـعِ،              * 
وهذا هدف، يخطئ كل من يظـن أن   . أو تعجيل رفْعِ، سقف مواجهتهم مع إيران إلى مستواها العسكري           

دار قرار أمريكي فوري رسمي ومعلن بشأنه، ذلك أن كل ما أراده، وسعى إليه،              نتنياهو نفسه توقع استص   
إنما يتمثل، مؤقتاً، في جعل احتمال حسم الملف النووي عسكرياً، خياراً سياسياً أمريكياً رسـمياً معلنـاً،                 

س وهذا ما حصل عليه نتنياهو بالتمام والكمال، حيـث أجبـر الـرئي   . بمعزل عن متى وكيف يتم تنفيذه  
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األمريكي على إعالن أن سياسة الواليات المتحدة ال تقوم على احتواء طموحات إيران النووية، بل، تقوم                
  .على ردع، ومنع، تحققها، باستخدام كل اإلمكانات، بما فيها تفعيل القوة العسكرية األمريكية

اغل للعـالم، بغـرض     هدف استراتيجي غير مباشر، ويتمثل في إبقاء إيران وملفها النووي الشغل الش           * 
تهميش االهتمام بالقضية الفلسطينية، وقضايا الصراع العربي  الصهيوني عموماً، وصرف األنظار عما             

بحق الفلسطينيين وأرضهم من عمليات اعتداء وتهويد واستيطان ممنهجـة متـصاعدة            ” إسرائيل“ترتكبه  
بدعم وغطاء أمريكيين ثـابتين، أي      النظام،  ” إسرائيل“وهذا هدف دائم مفتوح ومرتبط برفض       . ومتمادية

واشـتراطاتها  ” اإلسـرائيلية “شكل من أشكال التسوية السياسية، اللهم إال إذا جاءت على مقاس الرؤيـة              
هنا، حقق نتنياهو ما أراد، بل، وأكثر مما أراد، ليس فقط من خالل عـدم وضـع الملـف                   . التعجيزية  

، أيضاً من خالل عدم التطرق إليه بتاتاً، وكأنـه غيـر            الفلسطيني على جدول أعمال لقائه مع أوباما، بل       
  .موجود أصالً

هدف تكتيكي غير مباشر، ويتمثل في الحصول على قدرٍ إضـافي مـن الـدعم الـسياسي والمـالي                   * 
، يضمن لها أعلى مستوى ممكن من التفوق والقدرة علـى تنفيـذ مخططاتهـا               ”إسرائيل“والعسكري ل   

هنا، أيضاً حقـق    .  بخاصة، وفي المنطقة العربية وغالفها اإلقليمي بعامة         التوسعية العدوانية في فلسطين   
الشامل، علـى مـا     ” إسرائيل“نتنياهو ما أراد، بل، وأكثر مما أراد، حيث صار هدف الحفاظ على تفوق              

أيـضاً،  ” مقدسة”عداها من دول المنطقة وقواها، ليس مجرد سياسة أمريكية استراتيجية ثابتة فقط، بل، و             
 لما أعلنه أوباما بالفم المآلن، وبصورة رسمية قاطعة مانعة، غير قابلة للشك أو التأويل، بل، وتمت                 وفقاً

” إسـرائيل “البرهنة على ذلك، باتخاذ قرار فوري، برفع قيمة المساعدات العسكرية األمريكية السنوية ل              
اج إليـه مـن تكنولوجيـا       هذا فضالً عن قرار تزويدها بكل ما تحت        . ٣،١٠ مليار دوالر إلى     ٢ .٥من  

  .عسكرية متطورة
هذه هي الحصيلة السياسية للقاء أوباما نتنياهو، وفقاً للتصريحات المعلنة، ودون الحاجـة للبحـث عمـا                 
تقتضيه هذه الحصيلة من خطط وترتيبات أمنية وعسكرية عملية مشتركة، محظور اإلفصاح عنهـا، وال               

ل ما تشهده المنطقة العربية خصوصاً، والعالم عموماً، مـن          تتعلق بتحوالت الملف اإليراني فقط، بل، بك      
تحوالت سياسية اجتماعية واقتصادية كبيرة وعاصفة، تنذر بتراجع سيطرة الواليات المتحـدة المنفـردة              
الطاغية على العالم، وعلى منطقة الشرق األوسط بخاصة، بكل ما ينطوي عليه ذلك مـن نُـذرِ تراجـع      

في المنطقة، علماً أنها نُذُر لم تبـدأ    ” إسرائيل“، بل، أداتها، االستراتيجية الثابتة،      نفوذ، وقوة ردع، حليفتها   
بالتكشف بمتغير الحراك الشعبي العربي، بل سبقت انفجاره، ولكنه رفعها إلى مستويات أعلى، اللهـم إال                

ها، بعد انتصار المقاومة    الرسمي والعلني بتراجع قوة الردع لدي     ” إسرائيل“إذا نسينا أو تناسينا إقرار قيادة       
” اإلسرائيلية“ وذلك باعتراف صريح وواضح في تقرير أصدرته لجنة التحقيق           ٢٠٠٦اللبنانية في العام ،   

  ).لجنة فينوغراد(الرسمية، 
بنظامهـا التوسـعي العـدواني      ” إسـرائيل “هل يبقى ثمة غرابة في لجوء قيادات        : وعليه يثور السؤال  

ويات السياسية، إلى حلفائها، طلباً للعون والمساندة؟ أبـداً كـال، ذلـك             المحترف للحروب والرافض للتس   
بحسبان أن قيادات الدول االستعمارية وأنظمتها العدوانية، هي كاألفراد، عندما يرتفع إحساسها بـالعجز              

                ـك والُمربما، فعلياً كان أو ُمضخماً، يعلو صوت تهديـدها الُمر تبـك،  والقلق وانعدام اليقين إزاء تهديد
قد يكون هذا تشخيصاً مناسباً لراهن      . بغرض الضغط على الحلفاء وابتزازهم لتقديم يد العون والمساندة          

ونظامها التوسعي العدواني، إنما دون تحميل هذا التـشخيص         ” إسرائيل“لقيادات  ” السيكولوجية السياسية “
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، ذلك أنها، وإن لم     ”مراً من ورق  ن“قد أصبحت   ” إسرائيل“إن  : ما ال يحتمل من مبالغات، تصل حد القول       
تعد ذاك األسد المعافى الذي ما إن يزأر حتى يهاجم ويفترس، إال أنها لم تصبح بعد مجرد ثعلبٍ ال يملك،                   

  .وال يجيد، غير فنون المناورة والمراوغة
، اليوم في منزلة بين هاتين المنزلتين، وإن عملية حذفها أكثر فـأكثر صـوب أي منهمـا                ” إسرائيل“إن  

تتوقف أول، وأكثر ما تتوقف، على قدرة كل من يريد مواجهة عدوانيتها، على استخدام، وتفعيل، كامل،                
وشامل، عوامل قوته، بجد وجدية متناهيتين، وبكل ما يقتضيه األمر من ذكاء سياسـي، يعـي الـشعرة                  

منهما من عواقب وخيمة    الدقيقة الفاصلة بين المغامرة واالستسالم، وما يترتب على السقوط في شرك أي             
” اإلسـرائيلية “إنها محطة فاصلة من محطات صراع شعوب المنطقة ودولها مع الـسياسة األمريكيـة             . 

وتحالفها الذي جاءت نتائج لقاء أوباما نتنياهو لترفعه من منزلة االستراتيجي الذي ال يتزحزح إلى منزلة                
جديدة متوقعـة   ” إسرائيلية“ن عربدات أمريكية    الذي ال ُيمس، مع كل ما ينطوي عليه األمر م         ” المقدس“

ومرجحة، هي، وإن كانت إيران في عين عاصفتها المباشرة، إال أنها تهدد أمـن واسـتقرار ومـستقبل                  
  .المنطقة برمتها

 ١١/٣/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  :كاريكاتير .٦٠
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