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  تهدئة بين الفصائل الفلسطينية واالحتالل برعاية مصرية تبدأ من الواحدة فجر اليوم .1
 في حركة الجهاد المسؤون مصدراً أ ،غزة من 13/3/2012وكالة فلسطين اليوم االخبارية،  ذكرت

اإلسالمي أكد أن الجهود المصرية تكللت بالنجاح في إبرام تهدأة متبادلة ومتزامنة وتلزم العدو بوقف 
  .االغتياالت منذ الساعات االولى لفجر اليوم الثالثاء

تها فهي على وأكد داوود شهاب المتحدث باسم الجهاد اإلسالمي أن التهدئة هذه المرة تختلف عن سابقا
حيث من المقرر أن توقف إسرائيل عدوانها جرائمها وعمليات االغتيال بحق  "إن عدتم عدنا"قاعدة 

مؤكدا أن ذلك انجاز لشعبنا ومقاومتنا ، المقاومة كما أنه من حق المقاومة الرد على جرائم االغتيال
حتالل بها لكن الرد سيكون قاسيا في وانتصار لدماء الشهداء، واضاف إننا ملتزمون بالتهدئة ما التزم اال

  .حال الكيان الصهيوني لعمليات االغتيال
 اًمنيأ المسؤو، أن  نضال المغربينقالً عن مراسلتهاغزة من  13/3/2012وكالة رويترز، وأضافت 
 والفصائل الفلسطينية في قطاع "إسرائيل" أن كبير أبلغ رويترز في وقت مبكر من يوم الثالثاء اًمصري
وافقا " الجانبين إن وقال المسؤول في اتصال هاتفي من القاهرة ،وافقتا على هدنة بوساطة مصريةغزة 
ضمن اتفاق عام " لوقف االغتياالت" غير معتاد  قدمت تعهداً"إسرائيل" وان ،" العمليات الحاليةإنهاءعلى 
اق الساعة الواحدة من  يبدأ سريان االتفأن من المتوقع أنضاف أو ".بدء تهدئة شاملة ومتبادلة"على 

ن أ الفصائل الفلسطينية بشأو "إسرائيل"ولم يصدر تعقيب فوري من  .صباح الثالثاء بالتوقيت المحلي
  . بتعقيباإلدالء عن إسرائيليوامتنع متحدث عسكري . االتفاق

يمن طه أالقيادي في حركة حماس  أن  13/3/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية وأوردت 
ر لبي بي سي انه تم التوصل الى هدنة في غزة تسري بدءا من الساعة الحادية عشرة ليال بتوقيت ذك

  .جرينتش 
بعد التواصل مع كل االطراف تم التوصل التفاق تهدئة يسري "، جد في القاهرة حاليااوقال طه المتو

دعو الجميع لحماية هذا  بتوقيت غرنيتش الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي ون11مفعولها الليلة الساعة 
  ".التوافق حرصا على مصلحة شعبنا التي تقدرونها

الحكومة اإلسرائيلية نفت أن تكون قد تعهدت  ان، الناصرة من 13/3/2012 قدس برس، في وجاء
التي تم " التهدئة"ألحد بوقف االغتياالت ضد قادة ونشطاء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل 

  . اعتبارا من منتصف الليلة الماضية بوساطة مصرية، وسرتالتوصل إليها 
إن ): "13/3(ماتان فيلنائي، لإلذاعة العبرية صباح اليوم الثالثاء " حماية الجبهة الداخلية"وقال وزير 

كل من يخطط "، ما يعني أن "تغدى به قبل أن يتعشى بك"إسرائيل ستعمل دوماً بموجب مقولة 
  .، على حد تعبيره"ب أن يأخذ ضمن حساباته احتمال استهدافهلالعتداءات اإلرهابية يج

استتباب التهدئة المعلنة قد "، لكنه أضاف أن "موجة العنف الحالية تبدو وكأنها انتهت"ورأى فيلنائي أن 
يستغرق بعض الوقت، نظراً ألن التنظيمات الفلسطينية تخلو من آلية قيادة واضحة لنقل التوجيهات إلى 

  ".يدانيةالعناصر الم
إن الجيش يدرس األوضاع الميدانية : "من جانبه؛ قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي يؤاف مردخاي

ما زالت على "وأضاف أن قوات الجيش ". وليس من خالل التصريحات اإلعالمية فيما يتعلق بالتهدئة
  ".أهبة االستعداد لعرقلة أي اعتداء والتحسب ألي طارئ
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  في قطاع غزة للتهدئةعباس يدعو  .2
 ودعا "رائيلإس"دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استعادة التهدئة وتفويت الفرصة على  :وكاالت

وأكد خالل لقائه السفير المصري .  الحفاظ على التهدئة وتفويت الفرصة على الحكومة اإلسرائيليةإلى
 مع كل اإلطراف من أجل وقف ضرورة العمل الجاد"لدى السلطة ياسر عثمان، في رام اهللا، على 

واتهم الحكومة اإلسرائيلية . "العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
تريد جر المنطقة إلى دوامة العنف من خالل سياستها المتمثلة باالغتياالت واالقتحامات وتصعيد "بأنها 

  ."ة المترتبة عليهاالتوتر للتهرب من استحقاقات العملية السلمي
  13/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
  المقاومة هي الدرع والسيف لشعبنا: هنية .3

 أن المقاومة هي الدرع والسيف لشعبنا، داعياً الجميع في غزةأكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة : غزة
) 3-12(نين وقال في بيانٍ مقتضب مساء االث .إلى توحيد الجهود  والتوافق بشأن الوضع في الميدان

نحيي صمود شعبنا ونؤكد بأن الجهود متواصلة لحمايته " :نسخةً منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى 
  ".رغم أن الطريق شاق الستعادة الهدوء بسبب استمرار العدوان ولكن نتوقع نجاح هذه الجهود
  12/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ولية فشل المفاوضات وسيعلن حل السلطة عباس سيحمل نتنياهو مسؤ: "هارتس" .4

 إلى مصادر إسرائيلية وأخرى "هآرتس"نسبت صحيفة : نكفاح زبو -  نظير مجلي-  رام اهللا- تل أبيب
غربية، أمس، قولها إن السلطة الفلسطينية في رام اهللا، تعكف، هذه األيام، على القيام بخطة دبلوماسية 

لك في ظل حالة اإلحباط لديها في ضوء اإلهمال الشديد للقضية عملت عليها في األسابيع األخيرة، وذ
ومستشاريه، أعدوا، ) أبو مازن(الفلسطينية، وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

مؤخرا، مذكرة تلقي بكامل المسؤولية عن الجمود في العملية السياسية على الحكومة اإلسرائيلية، وتوجه 
ويعتزم الجانب الفلسطيني تسليم هذه المذكرة، على ما يبدو، في الفترة حتى نهاية . اهوإنذارا لنتني

  .األسبوع الجاري
 إلى أن هذه المذكرة، تثير القلق في واشنطن وعمان وتل أبيب، وأن وزير الخارجية "هآرتس"وأشارت 

وزيرة الخارجية األردني، ناصر جودة، طرح موضوعها في واشنطن قبل أسبوع ونصف األسبوع، مع 
وقالت الصحيفة إن جودة التقى، فور عودته من واشنطن، أبو مازن، وسلمه . األميركية، هيالري كلينتون

ووفقا ألقوال مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين، يمارس . رسالة من الملك عبد اهللا الثاني
وقد . كرة، أو على األقل تخفيف لهجتهااألميركيون واألردنيون ضغوطا مكثفة على أبو مازن إللغاء المذ

طلب األميركيون واألردنيون، من أبو مازن، على سبيل المثال، أال يدرج في المذكرة تهديدات صريحة 
باستئناف بحث الموضوع الفلسطيني في األمم المتحدة، أو التهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية ونقل 

  .المسؤولية عن الضفة الغربية إلى إسرائيل
، عن أن الرسالة التي يعكف الرئيس الفلسطيني "الشرق األوسط"كشفت مصادر مطلعة لـفلسطينيا 

محمود عباس، على صياغتها إلرسالها إلى نتنياهو وقادة العالم، تتضمن التحذير من خيارات متعددة 
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الفلسطينيين من مفتوحة، بما فيها انهيار السلطة الفلسطينية وعودة إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها وتحكم 
  .جديد

وبحسب المصادر، فإن قيادة السلطة لن تذهب إلى التهديد بحلها بنفسها، لكنها ستقول لنتنياهو إن 
استمرار الوضع كما هو عليه يعني انهيار السلطة نهائيا، وإن عليها أن تستعد لتحمل تبعات احتاللها 

  .لألرض الفلسطينية
مع مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية على صياغتها، وقد وستشرح الرسالة التي يعكف أبو مازن 

تسلم في أي وقت من هذا األسبوع، ماذا تعني سلطة فلسطينية، وما هو دورها اآلن ومستقبال، وما هي 
 "اإلدارة المدنية"حقوقها وحقوق شعبها، وكيف تنهي إسرائيل دورها اآلن وواليتها، عبر إعادة إحياء 

  .اضي الفلسطينية، وتنصلها من اتفاقيات أوسلو واالتفاقات الالحقةاإلسرائيلية، في األر
وستتضمن الرسالة تمسك السلطة بحل شامل، لكن وفق الشرعية الدولية بما يضمن إقامة الدولة على 

 مع تبادل أراض، كما ستتضمن موقف السلطة من حل باقي القضايا، ولن تشير الرسالة إلى 67حدود 
انتفاضة أو مواجهة مسلحة، وستنتظر السلطة ردا إسرائيليا قبل أن تقرر موقفها أي تهديدات متعلقة ب

  .وخطواتها المقبلة
  13/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
    " إسرائيل"تهدئة مع مصر عرضت الوقود لغزة مقابل : النائب يونس األسطل .5

حركة حماس، أمس، إن مصر  التابعة لواإلصالحقال يونس األسطل النائب عن كتلة التغيير : )أ ف ب(
 قطاع غزة بالوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيه إمدادعرضت على حكومة حماس 

 إن واإلصالحوقال األسطل في بيان وزعته كتلة التغيير . "إسرائيل"مقابل استعادة التهدئة الميدانية مع 
إمداد غزة بالوقود الالزم لها لتشغيل محطة المخابرات المصرية عرضت على الحكومة الفلسطينية "

الكهرباء وإعادة الحياة إلى حركة المواصالت والمصانع في مقابل الحصول على تهدئة ميدانية في 
كان واضحاً بأن من بدأ في العدوان هو من عليه التوقف " في غزة موقف الحكومة أنوأوضح . "القطاع

  ."عنه، وهو الذي عليه التراجع عن عدوانه
روبرت سيري المبعوث الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم اتصل مؤخراً "وأشار األسطل إلى أن 

بالقيادي في حركة حماس محمود الزهار وعرض عليه تهدئة متبادلة مع االحتالل، وأن األخير أجابه 
ر المقاومة وقف بأن من بدأ التصعيد عليه وقفه ووقف كل أشكال االعتداء على أبناء شعبنا، ومن ثم تقر

  .              "صواريخها عن البلدات الصهيونية المتاخمة للقطاع
  13/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
  التهدئة مع االحتالل باتت في حكم المنهية: يوسف رزقة .6

 التهدئة"إن في غزة رأى يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة :  نادية سعد الدين- عمان
، معتبراً أن " باتت في حكم المنتهية بعدما خرقها االحتالل بعدوانه المستمر على القطاع]لمع االحتال[
  ".استعادتها ستكون هشة غير قابلة للدوام"

الفصائل الفلسطينية ستجتمع للنظر في الوضع الراهن "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى 
  ".التخاذ قرار جماعي، فإما تهدئة متبادلة أو ال تهدئةودراسة كافة االعتبارات والخيارات المفتوحة، 
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أرادت إحراج الجميع، بما فيهم مصر والثورات العربية، بالعدوان المستمر "ورأى بأن سلطات االحتالل 
االحتالل "وأردف إن ". وتنفيذ االغتيال، تزامناً مع دخول مصر واألمم المتحدة على خط التهدئة من جديد

هذه الجولة، وسيعيد جولته لتصفية القيادات الفلسطينية، ألن ال رادع له، بما ينذر أخذ ما يريد في 
  ".بعواقب خطيرة

  13/3/2012الغد، عمان، 
  

  األزمة في غزة يتحرك في شكل طارئ لمعالجة أن يجب مجلس األمن: رياض منصور .7
 يجب األمن مجلس إن  المتحدة رياض منصوراألممقال السفير الفلسطيني في :  أسعد تلحمي-الناصرة 

تصعيد العنف " بالقيام بـإسرائيل، متهماً ]في قطاع غزة[األزمة  يتحرك في شكل طارئ لمعالجة أن
 الجرحى والقتلى الذين قتلوا في "عشرات" كانوا من بين واألطفال النساء إنوقال . "الدامي والرعب

 تشجيع إفالتها من العقاب إلىدي سيؤ" إسرائيل عدم محاسبة أن إلىوأشار . اإلسرائيليةالغارات 
  ."وتصعيدها جرائمها ضد الشعب الفلسطيني

  13/3/2012الحياة، لندن، 
  

  القطاعتحذر من وضع مأساوي في وزارة الخارجية بغزة  .8
نحذر من هذا : "، في بيان صحفي في قطاع غزةقالت وزارة الخارجية والتخطيط ):د ب أ (-غزة 

أوضاع المواطنين العزل من جراء العدوان اإلسرائيلي المستمر على الوضع المأساوي الذي آلت إليه 
  ". جريحا77 شهيدا، وأكثر من 21قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى اآلن 

يأتي هذا العدوان في ظل نقص حاد في األدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع متواصل : "وأضافت
  ". سنوات6لم منذ ما يزيد عن للكهرباء، وشح في الوقود، كل ذلك سبقه حصار ظا

الطالعها على حقيقة الوضع "وذكرت الوزارة أنها كثفت اتصاالتها مع العديد الدول العربية ذات الشأن 
، داعية إلى ضرورة "المأساوي الذي يعيش فيه أهل قطاع غزة جراء التصعيد اإلسرائيلي المستمر

  ".الل لجر المنطقة إليهنحو وقف حمام الدم الذي يسعى االحت"التحرك وبسرعة 
  13/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  2009 منذ  مقاوم2700 اعتقلت  الفلسطينيةالسلطة: جنرال إسرائيلي .9

القائد الجديد للمنطقة الوسطى في جيش االحتالل اإلسرائيلي، عن أن أجهزة " نيتسان ألون"كشف الجنرال 
 مقاوم فلسطيني منذ العام 2700ية المحتلة، اعتقلت األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغرب

2009 .  
خاليا "من العمليات التي تقوم السلطة ضد من وصفهم بـ) إسرائيل(وأعرب ألون عن ارتياح 

مخططاً إرهابياً في قلقيلية "فبراير الماضي منعت السلطة / ، مشيرا إلى أنه في شهر شباط"اإلرهابيين
  . مه، حسب زع"الختطاف إسرائيلي

وأكد ألون، القائد السابق لشعبة الضفة الغربية خالل مراسيم تسلمه لمنصب قائد المنطقة الوسطى مساء 
 مقاوم فلسطيني مشتبه به بين 2200، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت 2012-3-1111األحد 
  . "2011 خالل العام الماضي 700، ولكنها اعتقلت فقط نحو 2010 – 2009عامين 
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على الرغم من أن " حماس"و" فتح"االنخفاض في عدد المعتقلين جاء نتيجة المصالحة بين "وأشار إلى أن 
  ". السلطة ال تسمح لحركة حماس بإدخال عناصرها في صفوف قوات األمن

في شهري يناير وفبراير كان هناك زيادة كبيرة في محاوالت تهريب األموال، خاصة عبر : "وأضاف
 مليون شيكل مقارنة بنصف مليون 2.2واألردن، حيث قام الجيش بمصادرة ) إسرائيل(بين جسر اللنبي 

  ". 2011شيكل العام الماضي 
بعض األسرى المحررين الذين أفرج عنهم ضمن صفقة شاليط يحاولون إعادة إحياء "كما أوضح أن 

  ، كما قال، "إسرائيلييناألنشطة اإلرهابية في الضفة الغربية، وخاصة عمليات خطف جنود أو مدنيين 
هناك عالقة بين تهريب األموال واإلفراج عن خمسة وخمسين فلسطينيا أفرج عنهم ضمن "منوها إلى أن 

  .صفقة تبادل األسرى األخيرة
  12/3/2012موقع فلسطين أون الين، 

 
 االتيتضمن وقف االغتيوشلّح أبلغ عباس استعداده التفاق تهدئة شرط أن يكون الئقاً : الحياة .10

رمضان شلّح أبلغ » الجهاد اإلسالمي«أن األمين العام لحركة » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
الرئيس محمود عباس خالل اتصال هاتفي جرى بينهما أخيراً وتناول التصعيد اإلسرائيلي الجاري في 

  .وقف االغتياالتقطاع غزة، استعداد حركته قبول اتفاق تهدئة شرط أن يكون الئقاً ويتضمن 
لسنا ضد التهدئة، لكننا نتطلع إلى اتفاق «: »الحياة«لـ » الجهاد«في السياق ذاته، قال قيادي رفيع في 

، مشيراً إلى أنه خالل األشهر الثالثة الماضية وفي ظل التهدئة استشهد أربعون مواطناً »يحفظ كرامتنا
ال نريد أن نحارب إسرائيل لكن نرفض أن «: ابعوت. فلسطينياً في غزة نتيجة االغتياالت اإلسرائيلية

الفلسطينيون في غزة يعيشون في ظل حصار وظروف قاسية ال كهرباء وال عالج وال ... نعيش أذالء
  .»لكن لديهم االستعداد ألن يموتوا ويستشهدوا في مقابل كرامتهم... أدوية

سى أبو مرزوق أمس مو» حماس«في غضون ذلك، أجرى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
محادثات مع مساعدي رئيس االستخبارات المصرية تناولت بحث سبل إعادة الهدوء إلى الساحة 

  .الفلسطينية وأزمة الكهرباء
إن الحركة فوضت أبو مرزوق » الحياة«زياد النخالة قال لـ » الجهاد«وكان نائب األمين العام لـ 

أبو (قلنا له «: لى تهدئة مع الجانب اإلسرائيلي، وقالالتحدث باسمها مع المصريين من أجل التوصل إ
، علماً أن المسؤولين »، نحن ال نريد افتعال مشكلة وال نسعى إلى تصعيد األمور في غزة)مرزوق

  .المصريين أجروا اتصاالً أمس مع النخالة في شأن وقف إطالق النار وإمكان عقد تهدئة مع اإلسرائيليين
المصريين أبلغونا أن اإلسرائيليين «، إن »الحياة«لـ » حماس« في حركة ومن جهة اخرى قالت مصادر

، محذرين من أنه في حال لم تنصع قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة »يريدون وقفاً إلطالق النار
  .لهذا العرض وتلتزم التهدئة، فإن غزة ستتعرض إلى ضربة قاسية

الذراع «عة أن تتعرض غزة إلى ضربة موجعة، موضحة أن واستبعدت المصادر عقد تهدئة قريباً، متوق
ال نعطي العدو تهدئة مجانية، «: العسكرية للجان المقاومة الشعبية، ألوية الناصر صالح الدين، قالت لنا

ونحن مع اإلجماع الوطني، فيما اشترطت حركة الجهاد اإلسالمي أن تتعهد إسرائيل أوالً وقف 
 .»امنة لها، وذلك في مقابل قبولها بالعرض اإلسرائيلي للتهدئةاالغتياالت، وأن تكون مصر ض

   13/3/2012الحياة، لندن، 
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 موقف بان كي مون من العدوان انحياز فاضح لالحتالل: حماس .11

اعتبرت حركة حماس موقف األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون من العدوان الصهيوني على   :غزة
  ".لالحتالل، وانتهاك صارخ لمواثيق األمم المتحدةانحياز فاضح "قطاع غزة بأنه 

نسخة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة في بيان صادر عن المكتب اإلعالمي للحركة، تلقى 
أمام " بان كي مون"إننا ندين بشدة الموقف غير المتوازن الذي أبداه األمين العام لألمم المتحدة : "عنه

  ".، إزاء العدوان الصهيوني على قطاع غزةجلسة مجلس األمن اليوم
يعبر عن االنحياز الكامل لالحتالل، ويدلّل على ازدواجية "أن موقف بان كي مون " حماس"وأضافت 

معايير فاضحة في تحميل الضحية المسؤولية، بينما ال يدان الجالّد الذي بدأ بعدوانه الخطير وقصفه 
عد هذا الموقف انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين التي أسست المجرم على السكان اآلمنين العزل، وي

  ".عليها منظمة األمم المتحدة، والتي تؤكّد أن من حق الشعوب الرازحة تحت االحتالل الدفاع عن نفسها
 إننا في حركة حماس ندعو األمين العام لألمم المتحدة  إلى مراجعة موقفه الذي يوازي بين: "وتابع البيان

محتل غاصب وبين شعب أعزل، وإلى اتخاذ مواقف منصفة تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من 
قتل وتهجير ممنهج، كما ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الحقوقية 

شعبنا الفلسطيني في واإلنسانية وأحرار العالم إلى التنديد بهذا الموقف المنحاز لالحتالل، والوقوف مع 
 ". مواجهة االحتالل الصهيوني الغاصب

  12/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 االحتالل يتحمل كل المسؤولية عن العدوان وعلى حماس الكف عن استغالل دماء أبناء شعبنا: فتح .12
 والعدوان اآلثم حملت حركة فتح حكومة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد: رام اهللا

على شعبنا األعزل في قطاع غزة، واتهمت حماس بتعزيز االنقسام وتكريسه والتخطيط لدفع األمر الواقع 
وقطع الطريق على جهود المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية . إلى حالة االنفصال السياسي والجغرافي

  .التي يقودها الرئيس أبو مازن
تح أسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، موقف واستهجن المتحدث باسم حركة ف

  .قيادات حماس في غزة واتهامها للقيادة ولحركة فتح بالتقصير
  13/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
 حماس تنتقد تغطية قناة الجزيرة للغارات اإلسرائيلية على غزة .13

ن، تغطية قناة الجزيرة الفضائية التي تبث من الدوحة  انتقدت حركة حماس، اإلثني:)يو بي اي( -غزة
  .للغارات اإلسرائيلية المتواصلة على غزة منذ يوم الجمعة الماضي

وقال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن 
لملف الفلسطيني مقارنة بملفات أخرى أقل تعبر عن أسفها لتغطية قناة الجزيرة غير المتوازنة ل"حركته 
ففي اللحظة التي يتواصل فيها التصعيد اإلسرائيلي على غزة وتستمر أعمال القتل "وأضاف  ".أهمية

فالخبر ال .. والتدمير نفاجأ أن هذا الخبر ال يحظى بأية أولوية في النشرات اإلخبارية لقناة الجزيرة
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ة موجزة ومتواضعة ومن دون إيالء الخبر اإلهتمام والتغطية يتداول إال أواخر هذه النشرات بطريق
  ".الكافية

  13/3/2012القدس العربي، لندن، 
  

 حماس تحذر من إقدام العدو على اقتحام سجن نفحة .14
من إقدام قوات االحتالل على قمع احتجاجات األسرى في " حماس"حذرت حركة المقاومة اإلسالمية 

يقوم بحشد قواته والتحضير القتحام السجن والتنكيل بأبنائنا المطالبين  "، مؤكدة أن االحتالل"نفحة"سجن 
  ".بأبسط حقوقهم اإلنسانية

استمراراً لسياسة االحتالل العنصرية واإلرهابية "إنه ) 3-12(وقالت الحركة في بيان لها اليوم االثنين 
تقوم بانتهاك حقوق األسرى بحق أسرانا البواسل، ما زالت قوات ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية 

خاصة في .. عبر ممارسة التعذيب، ومنع الزيارات، ومصادرة الحاجيات الشخصية واألدوات الكهربائية
، األمر الذي دفع العشرات من أسرانا البواسل في هذا السجن إلى اتخاذ خطوات احتجاجية "نفحة"سجن 

  ".اد حقوقهم اإلنسانيةباستنكافهم الليلة عن دخول عنابرهم والمطالبة باسترد
  12/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 مواجهة العدوان يكون بتصعيد المقاومة ال بالبحث عن التهدئة: الجبهة الشعبية .15

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور رباح مهنا في تصريح : غزة
إن مواجهة هذا العدوان اإلسرائيلي ) "12/3(ة اليوم االثنين صحفي، أذاعه القسم اإلعالمي للجبهة الشعبي

الغاشم ال يكون بالبحث عن التهدئة وشروطها مع هكذا عدو، ولكن يكون بشكل رئيسي بتصعيد هجمات 
  ".المقاومة وتعزيز صمود شعبنا، والتفافه حول قواه المقاومة

رية للتداعي فوراً من أجل تنسيق أعمالها ودعا مهنا جميع فصائل المقاومة الفلسطينية وأذرعها العسك
  .على قاعدة تأكيد الجق في المقاومة حتى تكون أكثر إيذاء للعدو الصهيوني

  12/3/2012قدس برس، 
  

 والذكرى السنوية الستشهاد قائدهاد شهيالتحيي يوم  الشعبيةالجبهة : لبنان .16
سنوية الستشهاد قائدها في قطاع غزة يوم الشهيد، والذكرى ال" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"أحيت 

محمد محمود األسود ورفاقه، بمهرجان سياسي في مخيم البرج الشمالي أمس، بحضور ممثلين عن 
  .الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية

 13/3/2012السفير، بيروت، 
  

 "ألحمر الدوليالصليب ا"اعتصام تضامني مع األسرى والمعتقلين أمام مقر حركة فتح تنفذ : لبنان .17
في مدينة " الصليب األحمر الدولي"في الشمال، اعتصاماً أمس، أمام مقر " حركة فتح"نفذت قيادة 

طرابلس، تضامناً مع األسرى والمعتقلين، واستنكاراً للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ولعملية التهويد 
مال عدوان البطولية، وذلك بمشاركة التي تتعرض لها مدينة القدس، وإحياء للذكرى السنوية لعملية ك
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ممثلي الفصائل الفلسطينية وقوى وأحزاب لبنانية، وفعاليات فلسطينية ولبنانية من مخيمات الشمال ومدينة 
  .طرابلس

 13/3/2012السفير، بيروت، 
  

   مستعد لتوسيع عملياته ضد قطاع غزةاإلسرائيليالجيش : نتنياهو .18
وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل اجتماعه مـع عـدد مـن            قال رئيس ال  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

الذي يترأسه، إن الجيش جاهز لتوسـيع عملياتـه العـسكرية ضـد المقاومـة               » ليكود«أعضاء حزب   
  .الفلسطينية

عن نتنياهو قوله ان الجيش سيوجه ضربات بكل قوة لكل من ينوي            » يديعوت أحرونوت «ونقلت صحيفة   
يواصل الجيش توجيه ضرباته القوية ضد االرهابيين في غزة، فمن يمس           «: ضيفاًاستهداف إسرائيليين، م  

بمواطنينا سنضربه، خصوصاً ان الدمج الناجح بين الوسائل الهجومية والدفاعيـة، إضـافة الـى قـوة                 
المواطنين ومناعتهم في المنطقة الجنوبية، تمكننا من ضرب االرهاب بصورة دقيقة ومؤلمـة، والجـيش               

  .»اً لتوسيع عملياته وقت الحاجةمستعد تمام
وكان رئيس هيئة أركان جيش االحتالل بني غانتس أصدر ظهر امس تعليماته بمواصلة قـصف قطـاع                 

من جانبه، قال الوزير االسرائيلي إيلي يشاي إن إسرائيل ليست معنية بتصعيد األوضاع األمنيـة،               . غزة
 استمرار االعتداءات الفلسطينية المنطلقة من      لكنها ستعمل كل ما هو ضروري لحماية مواطنيها في حال         

وأكد أنه ال يمكن أي دولة في العالم أن توافق على أن يصبح مواطنوها رهائن تحت تهديـد                  . قطاع غزة 
  .االعتداءات الصاروخية

 13/3/2012الحياة، لندن، 
  

   حماسسيطرة لالقطاع  غزة طالما يخضعو جغرافي بين الضفة بتواصلسمح ن لن :ليبرمان .19
تذرع وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان بتعرض مدن جنوب إسرائيل إلى قصف صـاروخي              
من قطاع غزة ليعلن أن حكومته لن تسمح بتواصل جغرافي بين شطري الدولـة الفلـسطينية، القطـاع                  

وا على  الفلسطينيين حكم «، مضيفاً أن    »طالما يخضع القطاع الى سيطرة حركة حماس      «والضفة الغربية،   
  .»أنفسهم بفصل بين المنطقتين يبدو في الوقت الراهن أنه سيستمر أجياالً

يدفن كل احتمال بأن يكـون      «وأوضح ليبرمان أن استمرار تعرض جنوب إسرائيل للقصف من القطاع           
طالما بقيت حماس في الحكم في      «: وَأضاف. »هناك في يوم من األيام تواصل جغرافي بين غزة والضفة         

فإن إسرائيل لن توافق، ال على المعبر اآلمن وال على أي معبر غير آمن، من فوق أو من تحت                   القطاع،  
  .»أو أي معبر آخر

من دون دعم ايران لمنظمات اإلرهاب في القطاع، ما كانت هذه المنظمـات قائمـة               «وأكد ليبرلمان انه    
 الذي أضحى بمثابة أوكـسجين     ايران تزود حماس وسائر المنظمات اإلرهابية بالسالح      «وزاد ان   . »اليوم
لكان وجود هذه المنظمـات موضـع       «، وأنه من دون دعم ايران العسكري والمادي لهذه المنظمات           »لها
  في مثلـث   » بنى تحتية لإلرهاب  «بالتوغل في أميركا الالتينية وإقامة      » حزب اهللا «واتهم ايران و    . »شك
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ن ذلك يشكل تهديداً ليس إلسرائيل فحسب بل لجميع         الحدود بين البرازيل واألرجنتين وباراغواي، وقال إ      
  .دول العالم الحر

 13/3/2012الحياة، لندن، 
 

   غزة يتمتع بالحصانةقطاعال أحد في : أيالون .20
 أن إسرائيل تنظر بعين الخطورة      ،أكد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون      :  قنا - القدس المحتلة 

مهددا بأال أحد في قطـاع غـزة        . ى حرب استنزاف، على حد زعمه     إلى محاوالت فصائل غزة جرها إل     
  .يتمتع بالحصانة

إن إسرائيل لن تقبل أن يكون سكانها تحت رحمة حركـة حمـاس             «وقال أيالون خالل ندوة ثقافية أمس       
نتيجـة فقـدان    «مدعيا أن الوضع األمني المتدهور في الحلبة الجنوبية هو          . علي حد تعبيره  . »وفصائلها
ويتم رفع مـستوى    , حيث يجري تهريب أسلحة من ليبيا إلى غزة       , ة األمنية في شبه جزيرة سيناء     السيطر

إن قادة المقاومة في قطاع غزة مثل حماس والجهاد ولجـان           «: وهدد بالقول . »قدرات حماس العسكرية  
  .»المقاومة الشعبية يمشون وهم ميتون وال يوجد أحد في قطاع غزة يتمتع بالحصانة

 12/3/2012دوحة، العرب، ال
  

   دون اإللتزام بوقف اإلغتياالت ضد قادة المقاومة الفلسطينيةتهدئةتعرض " إسرائيل" .21
 أبلغت مصر استعدادها للعودة إلى التهدئـة، لكـن دون االلتـزام      "إسرائيل"أن  » الشرق األوسط «علمت  

 معلومـات اسـتخبارية     بوقف عمليات االغتيال ضد قادة المقاومة الفلسطينية ونشطائها، في حال توفرت          
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن مـصر أبلغـت         . "إسرائيل"تربطهم بمخططات لتنفيذ عمليات ضد      

ممثلي الفصائل بالرد اإلسرائيلي، مستدركة أن الجانب المصري، وعد بمواصلة بحث األمر مع ممثلـي               
  .بوقف التصعيد "إسرائيل"اللجنة الرباعية والواليات المتحدة بهدف العمل على إلزام 

 13/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   غزة قصفها لقطاع"إسرائيل"بأال توقف إسرائيليون يطالبون عسكريون  .22
 غـزة، يطالـب مـسؤولون       –وفي الوقت الذي تروج أنباء عن إمكان وقف النار على جبهة إسـرائيل              

وجلـي المعركـة    قبل أن تحـسم فـي شـكل واضـح           «عسكريون بأال توقف إسرائيل قصفها القطاع       
ويعتبر هؤالء أن إسرائيل، بفضل منظومة القبة الحديد التي اثبتت نجاعتها فـي اعتـراض               . »لمصلحتها

غالبية القذائف الصاروخية من القطاع، حققت إنجازات في المعركة الحالية، أبرزها قدرتها على تـصفية        
، وفي الوقـت ذاتـه      »هاد اإلسالمي الج«ناشطين عسكريين كبار في لجان المقاومة الشعبية وآخرين من          

كما يرى كبار الـضباط أن      . نجحت في توفير الحماية للسكان المدنيين في التجمعات السكنية في الجنوب          
نجاح المنظومة الدفاعية اإلسرائيلية الصنع في اعتراض معظم الصواريخ التي تم إطالقها على المناطق              

 على المنظمات اإلرهابية في قطاع غـزة، بمـن فيهـا            يشكل فرصة لزيادة الضغوط   «المأهولة بالسكان   
، ولتعزيز قوة الردع اإلسرائيلية التي تآكلت كثيراً منذ عملية الرصاص المـسبوك قبـل ثالثـة                 »حماس
  .»أعوام

 13/3/2012الحياة، لندن، 
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  العدوان على قطاع غزةحجم األضرار اإلسرائيلية نتيجة  "الشواكلماليين  "":يديعوت" .23
ـ    قيم محققو  ، إلـى   2012-3-12، وصـلوا االثنـين      "ضرائب األمالك اإلسـرائيلية   "ن من ما يسمى ب

مستوطنات غالف قطاع غزة المحاصر والنقب ، التي سقطت بها عدد من القاذوفات الفلسطينية محليـة                
الصنع نتيجة للتصعيد المتواصل في المناطق الجنوبية، األضرار اإلسرائيلية جراء التصعيد مع القطـاع              

  . اليين الشواكلبم
العبرية في عددها الصادر اليوم، أن المحققين الذين وصلوا بدأوا في           " يديعوت أحرنوت "وذكرت صحيفة   

تقدير األضرار التي لحقت بعد سقوط عدد كبير من القاذوفات الفلسطينية محلية الصنع ، والذي بـين أن                  
مة والتي من بينها مـدارس وريـاض        األضرار األساسية كانت لمنازل ولشقق سكنية خاصة ومباني عا        

األطفال فضالً عن عدد كبير من الشوارع وإشارات المرور المتضررة كما تضررت المناطق الزراعية              
  . بشكل كبير

وأشارت الصحيفة من خالل التقرير الذي نشرته بهذا الشأن أن األضرار التي لحقت نتيجـة إضـراب                  
معروفة حتى اللحظة والتي تقدر بمبالغ كبيرة جداً، ناهيك عن          التعليم في المدن المحاذية لقطاع غزة غير        

  . اإلنتاج المتدني في المصانع التجارية والتي أدت إلى تشويشات في العمل في تلك المصانع
كما بين التقرير أن التجار اإلسرائيليين قد تضرروا بشكل ال يطاق أثناء جولة التـصعيد والتـي بـدأت                   

 إلى أن عماالً كثر تعطلوا عن العمل في الجنوب من بينهم مئـات اآلبـاء                ، مشيراً 2012-3-9الجمعة  
  .فضلوا البقاء في المنازل وعدم الذهاب إلى العمل

 12/3/2012فلسطين أون الين ، 
 

  الجيشان اإلسرائيلي والبولندي يبدءان مناورة عسكرية مشتركة: "اليومإسرائيل " .24
عسكرية جوية مشتركة مع نظيرتها البولندية، فـي قاعـدة          اإلسرائيلي مناورة   " سالح الجو "بدأت قوات   

  . الحربية جنوبي األراضي الفلسطينية المحتلّة" عوفدا"
، أن المناورة   2012-3-12العبرية، في عددها الصادر اليوم االثنين       " إسرائيل هيوم "وأوضحت صحيفة   

لندية، تهدف لـضمان جاهزيـة      تشتمل على سلسلة تدريبات جوية مشتركة بين القوات اإلسرائيلية والبو         
  . الجيشين لخوض مهمات هجومية واستكشافية متعددة

إف "اإلسرائيلية ستشارك إلى جانب طائرات حربية من طراز         " السرب األحمر "وبينت الصحيفة أن قوات     
طـائرات  "تابعة لسالح الجو البولندي، في جولة تدريبية تحاكي التعرض لمعارك جوية مـن قبـل                " 16
  ". العدو

يشار إلى أن المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية أبدت اهتماماً بالغاً بتقوية عالقاتها وتوثيـق سـبل التعـاون         
  . العسكري مع دول العالم

  12/3/2012فلسطين أون الين، 
  

  الغربية لضفةفي ا  محاوالت حماس لتمويل وإعادة نشاطهاازدياد: قائد عسكري صهيوني .25
الوسطى في الجيش الصهيوني، نيتسان ألون، وجود قلق لـدى الجـيش إزاء             زعم القائد الجديد للمنطقة     

ازدياد المحاوالت التي تقوم بها حماس لتهريب األموال إلى الضفة الغربية لتمويل وإعادة نشاطها، مدعياً               
شباط، من هذا العام قد شهدا زيادة كبيرة في تلك المحـاوالت            / كانون الثاني، وفبراير  / أن شهري يناير  
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إلى أن بعض األسرى المحررين ضـمن       " ألون"ولفت  . واألردن" إسرائيل"بين  " اللنبي"اصة عبر جسر    خ
في الضفة، السيما عمليات خطف جنود أو مدنيين        " اإلرهابية"صفقة شاليط يحاولون إعادة إحياء األنشطة       

عن هؤالء األسرى   ، منوهاً بوجود عالقة بين تهريب األموال وإصرار حماس على اإلفراج            "إسرائيليين"
  . ضمن الصفقة

، عن ارتياح الكيان من العمليات التي تقوم بها أجهزة أمن سلطة عباس             "ألون"وفي سياق متصل، أعرب     
   مقاوم بـسبب    700، على الرغم من أنها لم تعتقل العام الماضي سوى           "الخاليا اإلرهابية "في الضفة ضد    

، مشيرا إلـى أن أجهـزة أمـن         2010 –2009عامي   بين   2200المصالحة مع حماس مقارنة باعتقالها      
  ".إسرائيلي"السلطة منعت في الشهر الماضي مخططاً في قلقيلية الختطاف 

  موقع عكا اإلخباري، فلسطين
 12/3/2012، )2489(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 

  
  "نتنياهو"ن الملك و مع األردن وحديث عن قطيعة تامة بيالعالقاتقلق صهيوني من تردي  .26

عبرت محافل دبلوماسية صهيونية عن قلقها من ازدياد التردي فـي العالقـات بـين األردن والكيـان                  
لتعيين سفير جديد في تل أبيب، كاشفةً       " إسرائيل"الصهيوني، بعد رفض األردن لطلبات عديدة تقدمت بها         

ديدة من خالل القطيعة التامة التي باتت تُميز        عن أن تردي العالقات بين عمان وتل أبيب قد أخذ أبعاداً ع           
العالقة بين الملك عبد اهللا الثاني ورئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، فضالً عن انقطاع التعاون               
ين الحكومتين ورفض الوزراء األردنيين االجتماع بنظرائهم الصهاينة، رغم المحاوالت المتكـررة مـن        

وأرجعت المحافل هذ التردي المتصاعد إلى الجمود في العمليـة          . اعات ثنائية عقد اجتم " إسرائيل"جانب  
السلمية، واالستيطان المستمر في القدس، والحفريات قرب المسجد األقصى، وقلق عمان من تصريحات             

  ".الدولة الفلسطينية الحقيقية"النائب اليميني المتطرف، آرييه ألداد، بأن األردن هو 
  )ترجمة المركز(مستوطنين القناة السابعة لل

 12/3/2012، )2489(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
  

      جريح 100 شهيداً و25 على غزة إلى العدوانارتفاع عدد ضحايا  .27
 مقاومين، وأصيب أكثر 4 فلسطينيين، بينهم أب وابنته، وطالب مدرسة، و7استشهد  : رائد الفي-غزة
رتفع بذلك عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم  آخرين، أمس، لي40من 

  . جريح100 شهيداً ونحو 25الجمعة الماضي، إلى 
  13/3/2012، الخليج، الشارقة

  
  "عسقالن" على أسرى لقوات االحتالل اعتداء في أسيراً 11إصابة  .28

م جراحه خطيرة خالل اقتحامه  أسيرا في سجن عسقالن امس بجروح أحده11أصيب :  وفا-محافظات
وقال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع في اتصال هاتفي مع . من قبل قوة اسرائيلية معززة

إن قوة من السجن اقتحمت المعتقل الساعة الخامسة فجرا معززة بالهراوات والغاز : »وفا«وكالة 
تيش العاري، لكن األسرى رفضوا ذلك واشتبكوا والكالب البوليسية في محاولة إلجبار المعتقلين على التف
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وأوضح أن الوضع متأزم داخل المعتقل، مطالبا بحماية األسرى أمام سياسة إسرائيلية رسمية . مع القوة
  .متعمدة تستهدف األحرار بالسجون، وتستفرد بهم من خالل االعتداء عليهم

ن بدأت بتنفيذ ما قررته سابقا بإجراء على الصعيد ذاته قال قراقع في تصريح صحفي ان إدارة السجو
 على األسرى، حيث اقتحمت الشرطة االسرائيلية سجن شطة طالبة من األسرى إجراء DNAفحوصات 

  .هذه الفحوصات لكنهم رفضوا بشدة
  13/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  في صفوف األسرى الفلسطينيين" األمراض الخبيثة"تصاعد اإلصابة بـ : قراقع .29

أكد وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية في رام اهللا عيسى قراقع أن نسبة : رام اهللا
والصعبة في صفوف األسرى بسجون االحتالل اإلسرائيلي، تصاعدت " األمراض الخبيثة"اإلصابة بـ 

  ".سرىنتيجة سياسة اإلهمال الطبي المتعمد وعدم العناية الصحية باأل"في الفترة األخيرة 
وأشار إلى وجود ثمانية عشر أسيرا مصابون بأمراض سرطانية وخبيثة داخل السجون، وأوضاعهم 
الصحية متردية جدا، إضافة إلى اإلصابة بأمراض خطيرة أخرى كالكلى والقلب والسكري، الفتًا النظر 

  ".نسبة األسرى المرضى قد زادت في سجون االحتالل"إلى أن 
  12/3/2012قدس برس، 

  
   إللغاء قانون مقاطعة المستوطنات "للعليا اإلسرائيلّية" تلتمس 48 الـلعربلجنة المتابعة العليا  .30

قدمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ومنظمات حقوق : الناصرة ـ زهير أندراوس
له المحكمة بإلغاء قانون إنسان أخرى أمس االثنين التماسا للمحكمة العليا اإلسرائيلية طالبوا من خال

المقاطعة الذي يتيح فرض عقوبات وتقديم دعاوى أضرار ضد كل من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات أو 
  .مقاطعة إسرائيل

  13/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  انتصروا لهناء الشلبي في معركتها فهي تمثل إرادة نساء فلسطين الماجدات :األسير عدنان .31
األسير خضر عدنان الذي يقبع في مستشفى صفد االسرائيلي بعد خوضه إضرابا مفتوحا  وجه :رام اهللا

 يوما احتجاجا على اعتقاله اإلداري رسالة عبر محامي وزارة األسرى كميل 66عن الطعام استمر 
صباغ الذي زاره في المستشفى دعا فيها كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية وقواه الوطنية 

 26والسياسية الى مساندة األسيرة الفلسطينية هناء الشلبي التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 
  .يوما ضد اعتقالها اإلداري

وقال في رسالته التي نقلها المحامي ان االنتصار لهناء الشلبي في معركتها اإلنسانية هو انتصار لكافة 
أة الفلسطينية الرافضة للظلم واالحتالل، مهنئا كافة نساء نساء فلسطين الماجدات، وهي تمثل إرادة المر

  .فلسطين في اليوم العالمي للمرأة وموجها التحية لألسيرات الفلسطينيات
  13/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   في السجون يرفضون الخدمة العسكريةفلسطينييناالحتالل يتكتم على  .32
 من 48الناشطة بين فلسطينيي " ميثاق األحرار العرب الدروز"كشفت حركة :  برهوم جرايسي-الناصرة

 شابا عربيا درزيا قبعوا في السجون العسكرية 37أبناء الطائفة الدرزية، أمس اإلثنين، عن أن ال أقل من 
في الشهر األخير من العام الماضي، والشهر األول من العام الحالي، لرفضهم الخدمة العسكرية اإللزامية 

  .1956الحتالل، والمفروضة عليهم قسرا منذ العام في جيش ا
واستندت الحركة في تقريرها على أسماء، نشرت األحرف األولى من اسمها األول، واسم عائلتها كاملة، 
ونشرتها في بيان عممته على وسائل اإلعالم، وهذا بسبب الحظر الذي يفرضه جيش االحتالل على 

 الخدمة العسكرية ألسباب وطنية بالنسبة للشبان العرب هؤالء الشبان، وأصال على ظاهرة رفض
  .الدروز، وضميرية لدى المئات من الشبان اليهود سنويا

  13/3/2012الغد، عمان، 
  

   شلبي األسيرة أسيرا فلسطينيا في يخوضون إضرابا عن الطعام تضامنا مع14: نادي األسير .33
سرائيلي إضراباً مفتوحا عن الطعام، تضامنا مع اإل" مجدو" أسيراً فلسطينيا في سجن 14أعلن : رام اهللا

  . على التوالي26األسيرة هناء الشلبي التي تواصل إضرابها المفتوح لليوم الـ 
إنهم ) "12/3(نسخة عنه اليوم االثنين " قدس برس"في بيان صحفي تلقت " نادي األسير الفلسطيني"وقال 

عاء القادم، مساندة لألسيرة الشلبي واحتجاجا على قرروا إعادة وجبة من الطعام يوم األرب )األسرى(
  ".سياسة التصعيدية التي تمارسها إدارة السجون بحق الحركة األسيرة

  12/3/2012قدس برس، 
  

  أسرى غزة يحتجون على حرمانهم من زيارة ذويهم منذ خمس سنوات .34
حدث ليلة أمس بين األسرى أكد رأفت حمدونة، مدير مركز األسرى للدراسات، أن التوتر الذي : رام اهللا

، كان في أعقاب حركة احتجاج من طرف "نفحة"بسجن ) 11(وإدارة السجون اإلسرائيلية في قسم رقم 
) يونيو(أسرى قطاع غزة، لعدم حصولهم على رد حول استئناف برنامج الزيارات المتوقف منذ حزيران 

هي إحدى "أن هذه الخطوة  عنه،نسخة " قدس برس"واعتبر حمدونة، في تصريح مكتوب تلقت  .2007
الخطوات النضالية لألسرى والتي سبقتها عشرات الخطوات، وستتبعها خطوات الحقة الستئناف برنامج 

  ".الزيارات المتوقفة منذ خمس سنوات متتالية
  13/3/2012قدس برس، 

  
  االحتالل يقتحم خمس مدن في الضفة ويشن حملة اعتقاالت فجر الثالثاء .35

، حملة اعتقـاالت فـي منـاطق        )13/3(ت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء        شن :رام اهللا  
وتشن . مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرة مواطنين فلسطينيين على األقل             

ين قوات االحتالل حمالت اعتقاالت بصورة يومية في مناطق الضفة الغربية المحتلة، بهدف اعتقال ناشط             
  ".المطلوبين"فلسطينيين تصفهم بـ 

  13/3/2012قدس برس، 
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  في األراضي الفلسطينية  متحفًا عاملًا14 وثقافًيا مركًزا 597: الحصاءإ .36
 من كل عام، استعرض اإلحصاء 13/3م بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني الذي يصادف يو: رام اهللا

، حيث يقصد بالمؤسسة الثقافية 2011لسطينية لعام الفلسطيني واقع المؤسسات الثقافية في األراضي الف
المستخدمة في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة ) األدوات والمعدات(هي المؤسسة التي تتضمن السلع 

 وأشارت إحصائية رسمية صادرة عن .اللعب والرياضة والتي تسهل القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى الواسع
، )2011( للعام الماضي  طيني، في استعراض واقع المؤسسات الثقافيةجهاز اإلحصاء المركزي الفلس
  . مركزاً ثقافياً عامالً وأربعة عشر متحفًا597 أنه يوجد في األراضي الفلسطينية

 مركزاً ثقافياً عامالً في 531 ، إلى أن"يوم الثقافة الفلسطيني"وأشارت اإلحصاءات في بيان بمناسبة 
 في قطاع غزة، حيث بلغ أعلى عدد مراكز ثقافية عاملة في محافظة نابلس  عامال66ًالضفة الغربية، و

  ). مركزاً ثقافيا88ً(بواقع مائة ومركزين ثقافيين، يليها محافظة الخليل 
 بلغ حوالي نصف 2011وأظهرت اإلحصائيات أن عدد المشاركين في األنشطة الثقافية في عام 

 ألف مشارك في قطاع غزة، 87ي الضفة الغربية، و ألف مشارك ف413مشارك، منهم حوالي  مليون
  . ألف مشارك238؛ فقد بلغ عدد المشاركين في األنشطة الثقافية حوالي 2001وبالمقارنة مع عام 

متحفاً،  ، أربعة عشر2011من جهة أخرى؛ بلغ عدد المتاحف العاملة في األراضي الفلسطينية خالل عام 
 ألف 45في قطاع غزة، في حين بلغ عدد زوار المتاحف حوالي  عشرة منها في الضفة الغربية وأربعة

  .من جنسيات أخرى  في المائة5.9فلسطينيين و  في المائة94.1زائر العام الماضي، 
، 2011اإلحصاء الفلسطيني إلى أن عدد المسارح العاملة في األراضي الفلسطينية بلغ عام  وأشار مركز

  .ثة في غزةعشرة مسارح، سبعة منها في الضفة وثال
  13/3/2012الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 

  
   مليون دوالر50 برأسمال فلسطينياطالق صندوق استثمار  .37

اعلن صندوق االستثمار الفلسطيني في رام اهللا يوم االثنين عن اطالق :   علي صوافطة-رام اهللا 
ركة فلسطينية وعربية وأجنبية  مليون دوالر باسم صندوق النمو الفلسطيني بمشا50صندوق برأسمال 

  .يهدف الى االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لالقتصاد الفلسطيني
يشارك "وقال محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار الفلسطيني في حفل اطالق الصندوق 

نك فلسطين وشركة سيسكو وبنك االستثمار معنا في هذا الصندوق كل من مجموعة أبراج كابيتال وب
  ."سيوفر رأسمال ودعما مؤسسيا للشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين... االوروبي 

  12/3/2012، وكالة رويترز لألنباء
  

    موقعا أثريا للتراث العالمي20 تقدم طلباً لليونسكو لضم الفلسطينيةوزارة السياحة  .38
 ياسين، المسؤول في وزارة السياحة الفلسطينية، ومدير دائرة التنقيب قال جهاد:  كفاح زبون-رام اهللا

 موقعا أثريا في فلسطين 20والمسح األثري، إن وزارته تقدمت بالئحة تمهيدية أولية لليونيسكو تضم 
لوضعها على قائمة التراث العالمي قبل أن تصبح فلسطين دولة عضوا في اليونيسكو، وستعيد تقديم هذه 

  .مرة أخرى بصفتها اآلن دولة عضوا في اليونيسكوالقائمة 
  13/3/2012،  الشرق األوسط، لندن
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   في بروكسل"شايربيك هول" على مسرح "فلسطين بعيون نسائها"مشروع  تختتمالفنانة ريما البنا  .39

على مسرح » فلسطين بعيون نسائها«اختتمت المطربة الفلسطينية ريما البنا مشروع : )ا ف ب( 
وجالت مجموعة من السيدات الفلسطينيات حول العالم لحشد الدعم . في بروكسل» هولشايربيك «

هذا وتحيي البنا . للقضية الفلسطينية ضمن المشروع وتحدثن عن صراعهن مع االحتالل وقوى الظالم
  . حفالً موسيقياً في بيروت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في االونيسكو

  13/3/2012، السفير، بيروت
  

  كارلوس لطوففنان للمعرضاً من إقامة تمنع النادي الثقافي الفلسطيني  األميركيةالجامعة : بيروت .40
الذي ينظمه النادي الثقافي الفلسطيني "أسبوع الفصل العنصري ومقاومة االستعمار "تعرقل أمس برنامج 

ب في الجامعة شربل في الجامعة األميركية في بيروت، وذلك بعد أن منع نائب مدير شؤون الطال
طراف، أعضاء النادي من رفع ملصقات الفنان كارلوس لطوف كجزء من برنامج األسبوع، وذلك لعدم 

على الرغم من عدم "ويلفت عضو النادي طارق كيشاوي إلى أنه . تقدم المنظمين للحصول على ترخيص
ر ملصقات ومنع عشر تقدمنا بالحصول على ترخيص، إال أن إدارة الجامعة عادت وسمحت برفع عش

، وفق "أخرى، ما دفعنا إلى إلغاء المعرض، ألن المنع جاء بسبب مضمون الصور وتوجه لطوف
، مبرراً "أن الجامعة تلتزم دوما حرية التعبير"بدوره، أوضح المكتب اإلعالمي في الجامعة . كيشاوي
الالزمة والسماح بدخول الزوار عدم إبالغ النادي ادارة الجامعة بالمعرض التخاذ اإلجراءات "المنع بـ

  ".واإلعالم لتغطية الحدث
  13/3/2012، السفير، بيروت

  
  »األونروا«األردن يساند جميع الجهود لتوفير الدعم المالي لـ: عاهل األردنيال .41

. فيليبو جراندي » االونروا«استقبل الملك عبداهللا الثاني أمس االثنين المفوض العام لوكالة          :  بترا –عمان  
في تقديم المساعدة والدعم للشعب الفلسطيني      » االونروا«ب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها         وأعر

  .والتخفيف من معاناته وتمكينه من تجاوز الظروف المعيشية الصعبة، وبشكل خاص في قطاع غزة
» االونـروا »مالي لـوأكد خالل اللقاء، أن االردن يساند جميع الجهود الهادفة الى مواصلة توفير الدعم ال       

ويعمل مع مختلف الجهات العربية والدولية لتمكينها من القيام بمسؤولياتها واالستمرار في تقديم الخدمات              
  .اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين

  13/3/2012، الدستور، عّمان
  

   برسم مجلس األمن والمجتمع الدولياإلسرائيليالتهديد : ميشال سليمان .42
س، استمرار القصف على غزة وسقوط عشرات الضحايا        ية العماد ميشال سليمان أم    أدان رئيس الجمهور  

األبرياء وال سيما االطفال منهم، معتبراً أن التهديد االسرائيلي بعملية برية واسعة هو برسم مجلس االمن                
  والمجتمع الدولي الذي بات لزاماً عليه مساواة الموقف حيال رفض قتل المدنيين، والتحرك مـن خـالل                 
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سبة، لوقف االعتداء على المواطنين واألحياء السكنية في غزة وحمايتهم مـن نيـران              اتخاذ التدابير المنا  
  .العدوان االسرائيلي

  13/3/2012، السفير، بيروت
  

   تعمل بين المخيمات والشمالالجيشخلية سلفيي : ميقاتي .43
 رداً على سؤال عن موضوع اكتشاف الجيش اللبناني خلية سلفية بين عناصره؟ قـال رئـيس الحكومـة                 

الجيش اللبناني وضع يده على خلية، وقام بالتحقيقات المناسبة وبات الموضوع بيـد             «إن  ،  نجيب ميقاتي 
القضاء العسكري، وهذه الخلية كانت لديها نيات تخريبية وتعمل بين شمال لبنان والمخيمات الفلـسطينية،      

  .»وليس لها عالقة بالموضوع السوري
  13/3/2012، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل"سجن لفلسطيني ولبناني مدانين بالتجسس لـ  ال:بيروت .44

 سنة  15 سنوات و  10أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت أمس االثنين حكماً بالسجن          : )آي.بي  .يو  (
وحكمت المحكمـة   . ”إسرائيل“في ملفين منفصلين على فلسطيني ولبناني بعد إدانتهما بالتجسس لمصلحة           

 سنوات بتهمـة التجـسس لمـصلحة        10 خالد عبد اهللا القن بالسجن       العسكرية حضوريا على الفلسطيني   
  . سنة على اللبناني عطية جرجي عطية بالتهمة عينها15، وحكمت غيابياً بالسجن ”إسرائيل“

  13/3/2012، الخليج، الشارقة
  

  "دوشكا"ضبط تهريب : عين الحلوة اللبناني حول مخيم استنفار للجيش .45
ني خالل الساعات الماضية تدابير أمنية احترازية في محيط مخيم عـين            اتخذ الجيش اللبنا  : محمد صالح 

الحلوة وأعلن نوعا من االستنفار، وذلك اثر اكتشاف عملية تهريب سالح من النوع الثقيـل مـن داخـل      
  .المخيم الى خارجه، حسب مصادر أمنية متابعة

لغت معلومات عن وجـود عمليـة   وتلفت المصادر النظر الى ان مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب تب         
وتضيف المصادر انه على اثر هـذه المعلومـة          .روسي الصنع " رشاش دوشكا "تهريب سالح من نوع     

استنفر الجيش عند حواجزه المنتشرة حول مخيم عين الحلوة واتخذ تـدابير أمنيـة اسـتثنائية، وشـدد                  
ذا النوع من السالح الثقيل وتبين ان       اجراءات البحث والتدقيق الى ان تم امس اكتشاف عملية التهريب له          

وموضوعا في صندوق سيارة اجـرة      " قاظان"ضمن سخان مياه    " موضبا"كان مهربا و  " الدوشكا"رشاش  
  .من نوع مرسيدس

وأكدت المصادر ان االتصاالت من جانب مخابرات الجيش ركزت على ضرورة حسم الخيـارات فـي                
ى المحك، وإنه ال يجوز ان يعود المخيم الى الواجهة كبؤرة           مخيم عين الحلوة وإال فإن استقرار المخيم عل       

وذلك في وقت تسعى قيادات امنية لبنانية لتلميـع صـورة عـدد مـن               . امنية تهدد السلم االهلي اللبناني    
  .المطلوبين او المتهمين بقضايا امنية من اجل اخراج المخيم من الصورة النمطية التي وضعت له

   ان يعلن خالل ساعات قليلة عن اكتشاف عملية التهريب وقبلهـا اكتـشاف              وتتساءل المصادر عن معنى   
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، التي كانت تنوي شن هجمات على ثكنات الجيش، وقبلها ما شهدته صيدا             .ط. ت. الخلية السلفية بقيادة م   
  ...حول قضية العبوة التي صنعت في المخيم وأرسلت الى صيدا وكانت تستهدف أحد رجال الدين

  13/3/2012، السفير، بيروت
  

   عن غزةدعو لتحرك دولي لوقف العدواني  العربية نبيل العربيلجامعةاألمين العام ل .46
نبيل العربي بالعدوان اإلسرائيلي  .ندد األمين العام لجامعة الدول العربية د :وكاالتالالخليج،  -عواصم 

غتيال الممنهج التي تستهدف المتواصل على قطاع غزة، والذي يستهدف المدنيين، بما في ذلك عمليات اال
وحذر في بيان له، أمس، من . النشطاء في غزة، وذلك في خرق فاضح لترتيبات الهدنة المتفق عليها

 المسؤولية الكاملة عن سقوط الضحايا، مطالباً مجلس "إسرائيل"تبعات هذا العدوان المتواصل، محمالً 
  .لعدواناألمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذا ا

  13/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  بخطر الثورات العربية  تعيش الشيخوخة"إسرائيل"  ينتقد العدوان على غزة ويؤكد أنالغنوشيراشد  .47
التونسية الشيخ راشد الغنوشي أن العدوان اإلسرائيلي المستمر على " النهضة" أكد زعيم حركة :تونس

 من أشكال شعور ، ورأى أن العدوان، يمثل شكالً"ئيلينسجم والطبيعة العدوانية إلسرا"قطاع غزة 
االحتالل، الذي قال بأنه يعيش حالة الشيخوخة، بخطر الثورات العربية وانعكاساتها اإليجابية على 

  قدس برس، أن تكون الثورات العربية خصماًوكالةونفى الغنوشي في تصريحات ل .القضية الفلسطينية
إن سبباً من أسباب العدوان هو شعور االحتالل بخطر ثورات الربيع  ":على القضية الفلسطينية، وقال

العربي وانعكاساتها االيجابية على القضية الفلسطينية، ولذلك هو يحاول أن يكبح جماح الفلسطينيين حتى 
وانتقد الغنوشي بشدة ". يثبط هممهم عن اإلفادة من الزخم الذي قدمه الربيع العربي للقضية الفلسطينية

يث بعض الكتاب والسياسيين عن أن اإلسالم السياسي وصل إلى الحكم في بلدان الربيع العربي وفق حد
ال يزايد أحد على اإلسالميين : "صفقة سياسية مع الغرب تنازل بمقتضاها عن القضية الفلسطينية، وقال

سالميون هم الذين أعادوا في القضية الفلسطينية، التيارات األخرى كثير منها باع القضية الفلسطينية، واإل
  ".القضية الفلسطينية إلى واجهة األحداث ويدافعون عنها وال أحد يزايد عليهم في ذلك

  12/3/2012قدس برس، 
  

  السودانجنوب دولة دوائر صهيونية تذكي الصراع بين السودان و: البشيرعمر  .48
 عالقات متميزة مع دولة جدد الرئيس السوداني عمر البشير حرص بالده على :عماد حسن -الخرطوم 

، وأكد أن السودان ظل يسعى دائماً إلحالل السالم معها، لكن دوائر صهيونية ظلت تعمل  السودانجنوب
  . نزعة الحربإذكاءعلى 

  13/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل" واستدعاء سفير مصر من اإلسرائيلي المصري يوافق على طرد السفير مجلس الشعب .49
افق مجلس الشعب المصري، خالل جلسة عقدها مساء يوم االثنين، على توصيات أقرتها لجنة  و:القاهرة

 "إسرائيل" من مصر، واستدعاء السفير المصري من اإلسرائيليالشؤون العربية بالبرلمان بطرد السفير 



  

  

 
 

  

            22ص                                     2439:                العدد13/3/2012 الثالثاء :التاريخ

في قطاع  على الممارسات واالعتداءات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني احتجاجاً"
كما وافق المجلس على ضرورة وقف إمدادات مصر  ".غزة، والتي تُمثّل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان

، وعلى قيام الحكومة المصرية بمراجعة جميع االتفاقيات الموقَّعة  فوراً"إسرائيل"من الغاز الطبيعي إلى 
من المكوِّن % 11ط وجود حوالي التي تشتر" ( الكويزاتفاقية"، وفي مقدمتها "إسرائيل"بين مصر و
  ). في منتجات المالبس المصرية حتى يمكن تصديرها إلى األسواق األميركيةاإلسرائيلي

بما يمكنه من "وقرّر المجلس تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، 
باعتباره "ار المقاومة بكافة أنواعها وأشكالها، ، وتبني خي"اإلسرائيليةالصمود أمام كل السياسات العدوانية 

 لتحرير األرض المحتلة، خاصة بعد أن أكد قادة الكيان الصهيوني أن ما يسمى  استراتيجياًخياراً
ليس إال خيار زيف وتسويف وكسب للوقت، من أجل تهويد وضم كل ما يسعى هذا ) خيار السالم(بـ

كما دعا إلى العودة إلى تفعيل سياسة المقاطعة العربية  ."الكيان إلى ضمه وتهويده من أرض فلسطين
  .الشاملة للكيان الصهيوني ومن يتعامل معه من شركات عالمية

 لتهويد الصهيونيوطالب جامعة الدول العربية ولجنة القدس بالتصدي الفعال لكل مخططات الكيان 
والفعال في كافة المنظمات والمحافل القدس وفرضها عاصمة موحدة وأبدية لهذا الكيان، والتحرك النشط 

الدولية لتجريم ما يحدث من اعتداءات صهيونية تهدد المسجد األقصى، باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية 
ودعا جميع الفصائل والمنظمات الفلسطينية إلى التوحد ونبذ الخالفات واالنقسامات،  .والتاريخ والحضارة

حرير الفلسطينية، لتقود من جديد النضال الوطني الفلسطيني من والعمل من أجل إعادة بناء منظمة الت
بمتابعة " الشؤون العربية"وكلَّف رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، لجنة  .أجل تحرير الوطن السليب

  .تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان في ضوء البيان الصادر عنه باإلجماع
أن أعضاء من "محمد السعيد إدريس، خالل الجلسة،  .إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الشؤون العربية د

، مشيراً إلى أن تلك "اإلسرائيليالمجلس سيتوجهون إلى قطاع غزة لمؤازرته ودعمه ضد العدوان 
  .الزيارة األولى لمجلس الشعب خارج مصر ستكون إلى قطاع غزة

  12/3/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  "وقود مقابل التهدئة" حماس عن عرض  فيقياديالسفير المصري ينفي تصريحات ل .50
جريدة استغرب سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، في تصريح ل :أرناؤوطعبد الرؤوف 

 والقيادي في حركة حماس يونس األسطل التي  في المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات النائب،األيام
ليس من المصلحة ال القومية وال :  وقال عثمان،ادعى فيه عرض مصر الوقود مقابل التهدئة في غزة

الوطنية محاولة المس بالدور المصري في الوقت الذي تقوم فيه ببذل كل جهد مستطاع من أجل صيانة 
 ،ننفي هذا الكالم جملة وتفصيالً: وقال . على غزةاإلسرائيليالدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان 

 ،على أن الدور المصري جاء من أجل حماية الشعب الفلسطيني ونؤكد ،وهو غير صحيح على اإلطالق
إن مسار التهدئة له أولوية وهو :  وال يرتبط بأي قضايا فرعية أخرى، وأضاف،ووقف العدوان عليه

  . وال مجال للربط بينهما على اإلطالق، وال ارتباط بينهما،مختلف عن تزويد غزة بالوقود أو الكهرباء
  13/3/2012، رام اهللا، األيام
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  "الظالم"جماعة اإلخوان المسلمين تدين عدوان غزة وتطالب واشنطن بالتخلي عن موقفها : مصر .51
 "إسرائيل"في مصر، أن الزيارة األخيرة لرئيس حكومة " اإلخوان المسلمين"اعتبرت جماعة : القاهرة

كاب عدوانه األخير على بنيامين نتنياهو للواليات المتحدة، والدعم الذي لقيه هناك، هو ما دفعه الرت
ليسوا أعداء ) اإلسرائيليون(هؤالء القوم " إن :12/3وقالت الجماعة في بيان لها يوم االثنين  .قطاع غزة

السالم فحسب ولكنهم أعداء الحياة، وأعداء اإلنسانية، وأن قتل اآلخرين إنما هو عندهم عقيدة ومنهج، 
م ال يفعلون وقد ضمنوا تأييد القوة األكبر في العالم وأن إشعال المنطقة هو لديهم هدف وغاية، وماله

وأدانت  ".تأييدا أعمى بغير حساب، يضاف له سكوت الدول الغربية، وصمت منظمات حقوق اإلنسان
يفيقوا من غفلتهم وأن يدعموا شعب "، ودعت العرب والمسلمين إلى أن "هذا العدوان الغاشم"الجماعة 

القتل والتهجير الممنهجة، وأن يقفوا ضد عملية تهويد القدس، وتهديد فلسطين للصمود في وجه عمليات 
   واستخدام كل ما لديهم من قوة ووسائل وأساليب ...المسجد األقصى، وأن يؤيدوا المصالحة الفلسطينية

سياسية واقتصادية للضغط على حكومة الواليات المتحدة والغرب حتى يتخلوا عن موقفهم الظالم 
  ".عم للعدوان الصهيوني حتى نكون أهالً للحياة والعزة والكرامةوالمنحاز والدا

  12/3/2012قدس برس، 
  

   جريمة وحشية على غزة اإلسرائيليةاالعتداءات: التعاون الخليجيمجلس  .52
اللطيف بن راشد الزياني أمس   دان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد:وكاالتال

 بوقف عدوانها المتواصل على السكان "إسرائيل"لى قطاع غزة، وطالب الزياني االعتداءات اإلسرائيلية ع
ودعا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق إلى تحمل . المدنيين في قطاع غزة

مسؤولياتهما والعمل سريعاً من أجل وقف تلك االعتداءات الدموية وحماية الشعب الفلسطيني مما ترتكبه 
  . من جرائم وانتهاكات تتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان والمواثيق والقوانين الدولية كافة"إسرائيل"

  13/3/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

   المجتمع الدولي وقف المجازر اإلسرائيلية في غزةيناشدالسعودي مجلس الوزراء  .53
 قطاع غزة المحاصر، مناشداً  المجازر اإلسرائيلية في السعوديأدان مجلس الوزراء:  واس– الرياض

 عن االستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها "إسرائيل"المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة في 

  .تحد لجميع المواثيق واألعراف الدولية
  13/3/2012، )السعودية( أون الين،الوطن

  
  الرئاسة التونسية تدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني لدحر العدوان عن غزة .54

 أكدت تونس أنها تتابع بقلق شديد فصول العدوان اإلسرائيلي على غزة، وأكدت أن هذا عدوان ال :تونس
اسة الجمهورية في تونس، يوم ورأى بالغ صادر عن رئ.  سوى الطبيعة العدوانية لالحتاللتبرره مجدداً

إن : " الرئاسةوقال. ، أن الهدف من التصعيد اإلسرائيلي ضد غزة عرقلة مساعي المصالحة12/3االثنين 
  ."تونس تعتقد أن استعادة وحدة الصف الفلسطيني هو أحد الشروط األساسية لدحر هذا العدوان
  12/3/2012قدس برس، 
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   تستغل الدعم الغربي والضعف العربي لضرب غزة"رائيلإس": يةالجزائر" العدالة والتنمية" .55

في الجزائر الشيخ عبد اهللا جاب اهللا التصعيد " العدالة والتنمية" أرجع زعيم حزب جبهة :الجزائر
دعم غربي إلسرائيل تقف على رأسه أمريكا، "اإلسرائيلي األخير ضد قطاع غزة، إلى ما قال إنه 

ودعا جاب اهللا في تصريحات  ".م ومساندة القضية الفلسطينيةوضعف للنظام العربي الرسمي من دع
 قدس برس النظام العربي الرسمي إلى مراجعة مواقفه من القضية الفلسطينية، واالعتبار وكالةخاصة ل

من أن جزءا من تنامي الغضب الشعبي العربي الذي أطاح بعدد من األنظمة العربية هو خذالنها للقضية 
  اب اهللا القول بأن من تداعيات الثورات العربية ضعف الدعم العربي للقضية ورفض ج .الفلسطينية

 من صفقة سياسية مع الغرب يسمح من الفلسطينية، ونأى جاب اهللا بالتيار اإلسالمي أن يكون جزءاً
  .خاللها هذا األخير لإلسالم السياسي بالمشاركة السياسية لقاء تنازالت في الموقف من القضية الفلسطينية

  12/3/2012قدس برس، 
  

   بالعدوان على غزةتنديداًتظاهرة حاشدة في سيناء  .56
نظم أبناء سيناء، أمس االثنين، مظاهرة حاشدة بميدان الحرية في وسط مدينة العريش عاصمة  :القاهرة

وشارك في المظاهرة، حزب الكرامة .  باالعتداء اإلسرائيلي على قطاع غزةمحافظة شمال سيناء، تنديداً
وطالب . ناء، ولجنه حماية الثورة وعدد من االئتالفات والحركات الشبابية والثورية األخرىبسي

على غزة، ووقف المجازر التي يرتكبها بني صهيون ضد الشعب  المتظاهرون بوقف االعتداء اإلسرائيلي
  .الفلسطيني

  13/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  "كامب ديفيد"عو لتعديل موسى يدالمرشح المحتمل للرئاسة المصرية عمرو  .57
، "كامب ديفيد"دعا المرشح المحتمل للرئاسة المصرية عمرو موسى إلى ضرورة تعديل اتفاقية  :القاهرة

 في لقاء له ليل أمس األول مع حركة ، موسىأعلنو .بما يضمن عدم اختراق الكيان للسيادة المصرية
 المجتمع المدني، التي لم تحصل على العدل والمساواة، رفضه القاطع للتمويل األجنبي لمنظمات

  .تراخيص بالعمل حتى ال تتهرب تلك المنظمات من رقابة الدولة والهيئات المحاسبية
  13/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
   للمقاومة الفلسطينيةثورات الربيع العربي تمثّل دعماً: القيادي اإلسالمي المصري كمال الهلباوي .58

 للمقاومة  كمال الهلباوي أن ثورات الربيع العربي تمثل دعماً.مي المصري د رأى القيادي اإلسال:القاهرة
الفلسطينية وأهلها، وأكد أن اإلسالميين، الذين أفرزتهم صناديق اقتراع الثورات الشعبية لم يستطيعوا 

ذاتي فيهم،  لصالح المقاومة الفلسطينية، إما لعجز  واقتصادياً وشعبياًحتى اآلن تقديم المطلوب منها سياسياً
قدس برس ثقته بمساندة وكالة وجدد الهلباوي في تصريحات خاصة ل .أو ألنهم لم يصلوا بعد إلى الحكم

  .الثورات العربية للمقاومة الفلسطينية
  12/3/2012قدس برس، 
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  ندخل فلسطين لنضع إصبعنا في عين المحتل: رئيس جمعية الصحفيين في اإلمارات .59
د رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين في اإلمارات محمد يوسف الذي أك : منتصر حمدان- رام اهللا

دخولنا إلى فلسطين في هذا الوقت "يزور مناطق السلطة الفلسطينية ضمن وفد اتحاد الصحفيين العرب، 
بالذات بالغ األهمية، فسواء دخلنا فلسطين وهي تحت االحتالل أم ال المهم أن ندخلها ونضع إصبعنا في 

الخليج على أن جريدة  يوسف لشددو. "لنقول له هذه أرضنا وطن كل العرب والمسلمينعين المحتل 
  ." والدعم العربي واإلسالميالفلسطيني الشعب بإرادةاالحتالل إلى زوال وسوف ينتهي "

  13/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  المؤبد إلسرائيليين وأوكراني بتهمة تهريب السالح: مصر .60
 ثالثةقضت أمس محكمة جنايات جنوب سيناء بالحكم بالسجن المؤبد على : د يسري محم-اإلسماعيلية 

 ألف جنيه 13 ألف جنيه، وتسديد مبلغ 50متهمين بينهما إسرائيليين وأوكراني، وتغريم كل منهم مبلغ 
األراضي الفلسطينية لمصلحة الجمارك، في قضية تهريب أسلحة نارية إلى داخل البالد عبر الحدود مع 

  ."إسرائيل"تلها التي تح
  13/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
   في الصراع وال يمكن تجاهلها عنصرحماس : سياسي ألماني .61

 رئيس الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني االثنين في القدس المحتلـة زيغمـار غابريـل فـي                 قال
 ".هل عنصر فيه  وال يمكن حل صراع إذا تم تجا      , حماس عنصر في هذا الصراع    "تصريحات صحفية إن    

وأضاف أنه كان يعتزم االجتماع بأحد عناصر حماس على غرار ما فعله روبريشت بولينس، الـسياسي                
  .في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة األلمانية أنجيال ميركل

قائال , نهما رئيس الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني سعي حماس وحركة فتح للتصالح فيما بي            ]ثمن[و
دون هذه المساعي لن يستطيع الفلـسطينيون التفـاوض بـشكل صـحيح مـع اإلسـرائيليين، ألن                  "إنه  

اإلسرائيليين لن يعرفوا ما إذا كان أحد األطراف سيلتزم باالتفاقات التي تم التوصل إليهـا مـع طـرف                   
  ".آخر

  13/3/2012، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بأن تكون لهم دولةيرغب الفلسطينيون ن أ الطبيعي من :وزير خارجية فرنسا .62
دعا عدد من الـوزراء الـى اعـادة         :  وكاالت – الحياة الجديدة    - عواصم   - نيويورك   -القدس المحتلة   

اثناء جلسة نقاش في مجلس األمن الدولي مخصـصة          جاء ذالك    .اطالق عملية السالم في الشرق االوسط     
أليست مطالب الفلسطينيين   «ية الفرنسي االن جوبيه     وسوريا،  وتساءل وزير الخارج    » الربيع العربي »لـ

شرعية كتلك التي يعبر عنها في بقية المنطقة؟ أليس من الطبيعي ان يرغب الفلسطينيون بأن ترى دولـة                  
حل لدولتين تعيشان جنبا الى     «داعيا الى   » وأمن دولة اسرائيل يجب ضمانه ايضا     «واضاف  . »لهم النور؟ 

  .»جنب في سالم وآمان
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عـن النـزاع   » يجـب أال تحـول االنتبـاه   « نظيره الروسي سيرغي الفروف ان االزمة السورية        وقال

  .االسرائيلي الفلسطيني
  13/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   من قطاع غزة وتطالب باستعادة الهدوءالصواريخكلينتون تدين إطالق  .63

يركية هيالري كلينتون فـي نيويـورك،   دانت وزيرة الخارجية األم: رام اهللا ـ أحمد رمضان ووكاالت 
  .اطالق الصواريخ من قطاع غزة وطالبت الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بالسعي الستعادة الهدوء

  دعوني ايضا أدين بأشد العبارات اطالق الصواريخ من غـزة علـى            : "وقالت كلينتون أمام مجلس األمن    
نطالب المسؤولين باتخاذ اجـراء فـوري       : "أضافتو". جنوب إسرائيل الذي استمر خالل مطلع االسبوع      

  ".ندعو الجانبين وجميع االطراف إلى بذل كل الجهود الممكنة الستعادة الهدوء. لوقف هذه الهجمات
 13/3/2012، المستقبل، بيروت

  
  بريطانيا تدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى ضبط النفس وإعادة الهدوء في قطاع غزة  .64

 البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرث على ضبط النفس، فـي              حثّ وزير الدولة  
. ” إسـرائيل “على القطاع والهجمات الصاروخية للفصائل الفلسطينية على        ” اإلسرائيلية“أعقاب الغارات   
ودان . ”” إسـرائيل “يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد األخير للعنف في غـزة وجنـوب             “وقال بيرت إنه    

ممارسـة ضـبط    “، داعياً جميع األطراف المعنية إلى       ”أي هجمات تستهدف المدنيين   “وزير البريطاني   ال
  .” النفس، وإعادة ترسيخ الهدوء، وتجنب سقوط المزيد من الضحايا المدنيين

  13/3/2012، الخليج، الشارقة
  

  صعيد في الت"سبب جوهري" إطالق صواريخ من غزة :ألمانيا تدعو الطرفين إلى التهدئة .65
الفلـسطينيين  قال متحدث باسم الخارجية األلمانية في برلين إن الحكومـة األلمانيـة تـدعو               : )وكاالت(

 إلى التهدئة واإلحجام عن أي شيء من شأنه عرقلة المساعي الصعبة إلحداث تقـدم فـي                 واإلسرائيليين
. لجنة الرباعيـة الدوليـة   عملية السالم في الشرق األوسط، وذلك في إشارة منه إلى المشاورات المقبلة ل  

سـبب  “وعلى خطى واشنطن، ذكر المتحدث أن الحكومة األلمانية ترى أن إطالق صواريخ من غـزة                
وأعربت الحكومة األلمانيـة  . ”إسرائيل“في التصعيد، مضيفا أن هذا انتهاك غير مقبول لسالمة     ” جوهري

  .األخيرة، مناشدة الطرفين التعقل” أحداث العنف“عن قلقها إزاء 
  13/3/2012، الخليج، الشارقة

  
  ويدعو إلى وقف الصواريخ من القطاعكي مون يعّبر عن قلقه من التصعيد في غزة  .66

أعرب أمين عام األمم المتحدة بان كي مون، اإلثنين، عن قلقه من التصعيد بين              : ـ يو بي آي    نيويورك
حـول التغيـرات فـي الـشرق        وقال مون في كلمة أمام اجتماع لمجلس األمن الدولي           .غزة وإسرائيل 

األوسط، إن الصحوة اإلقليمية التي تقوم على مبادئ الحرية والكرامة والالعنف، ال يمكن أن تستكمل من                
  .دون حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني
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  .'عن قلقه العميق إزاء التصعيد األخير بين غزة وإسرائيل الذي يدفع ثمنه باهظاً المدنيون'وأعرب 
جمات الصواريخ من غزة على مناطق مدنية إسرائيلية أمر غير مقبول ويجـب أن تتوقـف                ه'وقال إن   

  .'أكرر دعوتي إلسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس'، وأضاف 'فوراً
وأشار الى أنه دعا المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى قبول التغييرات اإلقليمية وإظهار الـشجاعة              

  . ن للوصول إلى إتفاق تاريخيوالرؤيا الضروريتي
  13/3/2012، القدس العربي، لندن

 
 اللجنة الرباعية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في غزة وتدعو إلى التهدئة  .67

عبر اعضاء اللجنة الرباعيـة     :  وكاالت – الحياة الجديدة    - عواصم   - نيويورك   - غزة   -القدس المحتلة   
فـي  » قلقهم الشديد بخصوص التصعيد االخيـر     «من نيويورك عن    حول الشرق االوسط في بيان امس       

  .»دعوا الى التهدئة»قطاع غزة و
كافة االطراف  «الى  » تكرر دعوتها «وجاء في بيان بعد اجتماع في مقر االمم المتحدة ان اللجنة الرباعية             

اعية فـي بيانهـا     واشادت الرب . »وتمتنع عن القيام باي استفزازات    ) في عملية السالم  (ان تبقى منخرطة    
الذي استضاف في كانون الثاني الماضي اتصاالت غير رسـمية          » الجهود الكبيرة التي يبذلها االردن    »بـ

غير مثمرة بين االسرائيليين والفلسطينيين، وقررت االجتماع من جديد في واشنطن في نيسان دون تحديد               
  .الموعد بدقة

يركية هيالري كلينتون ونظيرها الروسـي سـيرغي        وشارك في اجتماع الرباعية وزيرة الخارجية االم      
وشاركت وزيرة خارجية االتحـاد االوروبـي       . الفروف وكذلك االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون        

  .كاثرين اشتون عبر الدائرة المغلقة
  13/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  غاراتها الجوية على غزةإلى وقف " إسرائيل"الصين تدعو  .68

ودعت بكين، اسرائيل امس الى وقـف الغـارات         :  وكاالت – الحياة الجديدة    - عواصم   -قدس المحتلة   ال
وقال المتحدث باسم الخارجيـة     . الجوية التي تشنها على قطاع غزة ، مطالبة بوقف فوري الطالق النار           

تهـا الجويـة   ندعو اسرائيل الى وقف غارا. الصين قلقة لتدهور الوضع في غزة  «الصينية ليو ويمين ان     
  .»على غزة ونامل ان توقف االطراف المعنية اطالق النار لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين االبرياء

 22 و 15واعلن من جهة اخرى ان وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان سيزور الـصين بـين                
  .»مقررة منذ فترة«آذار، وهي زيارة 

  13/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  األمم المتحدة تدعم مصر في مساعيها لتثبيت التهدئة في القطاع: مصدر أممي في غزة .69
المبعـوث الخـاص لألمـم      [مكتب  «، أن   »الحياة«أكد مصدر أممي في غزة لـ       :  فتحي صباح  -غزة  

سيري أجرى اتصاالت مع قيادي آخر في حماس وليس مع الزهار مـن             ] المتحدة لعملية السالم روبرت   
مصر تلعب الدور الرئيس في التهدئة فيما تعمل األمم المتحدة          «، مشيراً الى أن     » تثبيت التهدئة  أجل إعادة 

  .»على دعم الدور المصري ومساندته
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اإلثنـين، إال أن    -مصر كانت تحاول الوصول الى تهدئة تبدأ عند منتصف ليـل األحـد            «ولفت الى أن    
  .»القصف االسرائيلي لمنزل في جباليا حال دون ذلك

. »الظروف اآلنية ال تساعد في التوصل الى تهدئة، خصوصاً بعد استهداف اسرائيل المنازل            «عتبر أن   وا
مـصر مـا زالـت      «في هذه األثناء، قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة يوسف رزقة، إن              

  .على القطاع» تحاول إعادة تفعيل التهدئة ووقف العدوان اإلسرائيلي المتواصل
األمور ال تزال غير ناضجة بالتمام والكمال حتى يمكن الحديث في موضوع التهدئة التي لها                «واعتبر أن 

  .»استحقاقات ومتطلبات
  13/3/2012، الحياة، لندن

  
   بحق الفلسطينيين"إسرائيل"متواطئة في جرائم واشنطن : "الحملة األمريكية إلنهاء االحتالل" .70

يكية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وثيقة سرية قالت إنهـا  نشرت الحملة األمر: )Press TV(برس تي في 
تحتوي على الكثير من األدلّة التي تثبت أن الواليات المتحدة تقف خلف تمويل ودعم إسرائيل باألسـلحة                 

  .والصواريخ التي قتلت بها الفلسطينيين العزل على مدار العقود الماضية
 مليـون   670قامت الواليات المتحدة بإرسال أكثر من        2009-2000وبين عامي   " ويضيف التقرير إنه    

  ".قطعة حربية إلسرائيل وتتضمن أسلحة ورصاص وكل مستلزمات العتاد العسكري
 طفالً، وباعتبـار    1128 فلسطينياً أعزل بينهم     2696خالل الفترة نفسها، قتلت إسرائيل      " ويتابع التقرير   

  ".بة تصدير األسلحةأمريكا شريكة إلسرائيل فإنها عطّلت قانون مراق
الجنود اإلسرائيليين مزودين بأسلحة متطورة مكّنتهم من الحصول علـى بنـادق           " ويشير التقرير إلى أن     

  ".ذات تصويب سريع لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي
  12/3/2012 ،)363العدد  (مركز الدراسات السياسية والتنموية

  
  بسبب الطفل الشهيد محمد الدرة ودية في فرنساخالف بين رئيسي أقوى مؤسسة يه .71

يشهد المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا خالفا حادا بـين رئيـسه اإلداري ريـشار                : باريس
وسـبب  .  عاما 92براسكييه ورئيس الشرف تيو كالين، المحامي والناشط الحقوقي الذي يبلغ من العمر             

، لوقائع مقتـل    2000قناة التلفزيونية الفرنسية الثانية قد بثته، عام        الخالف التقرير المصور الذي كانت ال     
  .الطفل الفلسطيني محمد الدرة، في األيام األولى لالنتفاضة الثانية

تقـويم  لوكالـة   رئـيس    محكمة النقض التي أصدرت، مؤخرا، حكما بإلغاء براءة          وعلى الرغم من قرار   
لكـن  .  الذي يمهد إلعادة محاكمته أمام قاضي االسـتئناف        األداء اإلعالمي يدعى فيليب كارسنتي، األمر     

المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية لم يحترم اإلجراءات القضائية وواصل التهجم، في نشرته اإلعالمية،             
وفي رسالة بعث   . وهو أمر لم يسكت عليه الرئيس الشرفي للمجلس       .  والمطالبة بعقابه   مراسل القناة  على

بت إلى الصحافة، خاطب الرئيس الشرفي تيو كالين، زميله الرئيس اإلداري ريـشار             بها قبل أيام وتسر   
  مصدوم وقلق من تسخير نشرة المجلس لترويج طروحات وصفها القضاء الفرنسي           «إنه  : براسكييه قائال 
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إن المجلس يسعى لتغييـر حقيقـة       : وأضاف المحامي التسعيني يقول   . »بأنها سب وقذف، أكثر من مرة     
، أي مقتل الفتـى الـدرة علـى يـد الجـيش             »حادث مؤسف ولكن ال يمكن نفي وقوعه      «ر حول   األمو

  .اإلسرائيلي
 13/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  تدهور الليرة بداية لفقدان النظام السيطرة:  الثورةعلىاالقتصاد السوري بعد سنة  .72

 استثنائية في ما يخص خالل األسبوعين الماضيين حدثت تطورات: إبراهيم سيف -لوغو اقتصاد
االقتصاد السوري، فبعد فرض حصار على المصرف المركزي وتعامالته، وما سبق ذلك من إجراءات 
من قبل الدول العربية واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة، فاقمت التصريحات التي أطلقها السيناتور 

نجم عن ذلك تدهور قيمة الليرة األميركي جون ماكين حول الخيار العسكري من سوء األوضاع، و
 ليرة كمعدل استقر لشهور في 75 ليرة في مقابل الدوالر من نحو 100السورية في شكل مفاجئ لتبلغ 

وعلى رغم أن الليرة السورية فقدت على مدار العام الماضي نحو نصف قيمتها، إال أن الالفت  .سورية
، وهو ما أثار العديد من األسئلة حول قدرة )ينأسبوع(هو التراجع الكبير خالل فترة قصيرة نسبياً 

االقتصاد السوري على الصمود مع اقتراب الثورة في سورية من سنتها األولى، وحول فقدان المصرف 
  .المركزي قدرته في الدفاع عن الليرة وتأمين العمالت الصعبة في السوق المحلية

دياً في سورية منذ عقود، فما جرى من تراجع في مما ال شك فيه أن السنة الماضية تعتبر األسوأ اقتصا
الناتج المحلي اإلجمالي غير مسبوق، إذ تكبد قطاع السياحة خسائر فادحة فاقت بليون دوالر، وتوقفت 
االستثمارات األجنبية في سورية، خصوصاً تلك الوافدة من دول الخليج والتي كانت تستهدف العديد من 

ية التي كانت تتدفق إلى الدول المجاورة وتجارة الترانزيت من سورية أما التجارة الخارج. القطاعات
  .وإليها، خصوصاً تلك المقبلة من لبنان وتركيا، فتوقفت تماماً

وحتى اآلن وعلى رغم التراجع الكبير في قيمة الليرة، يشير الوضع الظاهر إلى تماسك االقتصاد بسبب 
 اإلنتاج المحلي في درجة كبيرة، إال أن استمرار الضغط طبيعة تكوين االقتصاد السوري واالعتماد على

سيفتح ثغرات جديدة تتعلق بقدرة الحكومة المركزية على التحكم باآلليات التي يعمل بموجبها االقتصاد 
  .السوري وكيفية توزيع السلع على المحافظات السورية كلها

سوري ستتفاقم، ولعل المصرف المركزي ومع غياب اآلفاق لحلول سياسية، واضح أن معاناة االقتصاد ال
السوري الخاضع للحصار بات يدرك أن رصيده من االحتياط األجنبي الذي قدرته مصادر كثيرة في 

 بليون دوالر بدأ يتآكل بمعدل نصف بليون كل شهر، وكان يفترض بهذا 17منتصف العام الماضي بنحو 
لطات النقدية على استعداد لضخ عمالت صعبة الرصيد أن يكفي لحماية الليرة نحو سنة، وكانت الس

حفاظاً على قيمة الليرة ولتجنب الدولرة، إال أن استمرار األزمة وزيادة الطلب على العمالت األجنبية، 
وظهور آثار الحصار المفروض على سورية، خفض قيمة االحتياط، ولعل هذا يفسر سبب تجنب 

ويبدو أن الخيار . رة اإلبقاء على سعر الليرة مستقراًالمصرف المركزي السوري خالل األسابيع األخي
الجديد المعتمد هو خفض العملة أكثر والسماح لألسعار باالرتفاع، فيما يبدو أن السلطات تسعى إلى 
تخصيص الدعم واستغالل حصيلة الرصيد من العمالت األجنبية لدعم استقرار النظام بدالً من دعم 

  .االستقرار النسبي لألسعار
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ا يجري يعني أن االقتصاد السوري معرض إلى مزيد من الخضات والهزات، وال يلوح في األفق ما م
يشير إلى عودة عجلة اإلنتاج أو معاودة النشاطات، وهذا يرجح مساراً متسارعاً من األحداث االقتصادية 

ة وما ينجم عن ذلك العاكسة لعمق األزمة السورية، وسيكون أول تجليات ذلك استمرار تدهور قيمة العمل
من تداعيات ستؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة االقتصادية بسبب فقدان األدوات الرئيسة للتحكم 
والمتمثلة بالسياسة النقدية وعنوانها العملة، والسياسة المالية التي عنوانها الدعم واإلنفاق العام، وعلى كلتا 

  .الجبهتين، فإن بوادر فقدان السيطرة واضحة
  13/3/2012، الحياة، لندن

  
   في حماس؟يجريماذا  .73

  هاني المصري
فقد وافق خالد مشعل على     . كما لم تكن من قبل    " حماس"منذ توقيع اتفاق القاهرة في أيار الماضي ظهرت         

التنازل عن الجلوس على المنصة في حفل المصالحة وتكريس زعامة الرئيس محمود عبـاس، وألقـى                
  . فوض فيه الرئيس عباس بالتّفاوض لمدة عام، أكثر مما طلبخطابا وطنيا وحدويا

ووافق مشعل على تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة نزولًا عند رغبة الرئيس حتى ال يشوش على التوجـه                 
إلى األمم المتحدة، واستنفاذ الجهود والمبادرات العربية والدولية الستئناف المفاوضات بعد وضع مواعيد             

  . كانون الثاني الماضي26أيلول الماضي إلى نهائية من 
، ولكـن المعارضـة     "حماس"لقد تعرض مشعل جراء هذه المرونة النتقادات من بعض زمالئه في قيادة             

  .ومرت مرور الكرام" زوبعة في فنجان"حينها كانت مجرد 
مـن  " حمـاس "ة  الذي جاء في ذروة الصراع على سوريا، وتزامن مع نقل مقر قياد           " إعالن الدوحة "بعد  

دمشق إلى عدد من العواصم العربية، وبعد إتمام صفقة تبادل األسرى؛ ظهرت إشارات اعتدال في لقـاء                 
عباس مشعل في تشرين الثاني الماضي واللقاءات الفلسطينية في شهر كانون األول الماضي، حيث أعلن               

 الضفة الغربية، وأكد التزامـه بإقامـة        مشعل اعتماد المقاومة الشعبية واستمرار التهدئة وتمديدها لتشمل       
 6دولة فلسطينية، وموافقته على تفويض المنظمة بالتفاوض للتوصل إلى تسوية، وصولًا إلى موافقته في               

  .شباط على ترؤس عباس لحكومة الوفاق الوطني القادمة
إلى عقد المكتـب    ؛ أدت   "حماس"إلى عاصفة من الخالفات غير المسبوقة داخل        " إعالن الدوحة "لقد أدى   

، وسـط   "إعالن الدوحـة  "تطبيق اتفاق القاهرة و   " تأييد"السياسي اجتماعا في القاهرة أعلن في نهايته عن         
وهذا ما يفسر اإلعالن عـن      . تسريبات بأنه وضع استدراكات تجعل هذا األمر صعبا، إن لم نقل مستحيلًا           

  .تأجيل تشكيل الحكومة
على رفض ترؤس عباس للحكومة القادمة، لما يعطيه من إشارة          " حماس"لقد تركّز اعتراض قيادات من      

النتصاره واعتماد برنامجه السياسي، وظهر من خالل المطالبة بتعديل القانون األساسـي قبـل تـشكيل                
الحكومة، ورفض أن يكون لها برنامج سياسي، وربط السماح ببدء لجنة االنتخابات بتسجيل الناخبين في               

روط، تبدأ بعرض الحكومة على المجلس التشريعي للحصول على الثقة، وتمر بتوفير            غزة بجملة من الش   
أجواء مناسبة إلجراء االنتخابات في الضفة، وال تنتهي بتوفير ضمانات إسـرائيلية وأميركيـة ودوليـة                

رت ، حيث حوص  2006باحترام نتائج االنتخابات؛ حتى ال يتكرر ما حدث بعد االنتخابات التشريعية عام             
وقامت سلطات االحتالل حينها باعتقال ثلث النواب، غـالبيتهم مـن           . وقوطعت الحكومة إسرائيليا ودوليا   
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من االستفادة من األغلبية التـي      " حماس"كتلة التغيير واإلصالح، ما عطل المجلس التشريعي، ولم يمكّن          
  .حصلت عليها

، وإنما شملت الخالف حول الموقف من سوريا،        "إعالن الدوحة "على  " حماس"ولم تقتصر الخالفات داخل     
بين من انتقد النظام وأعلن تأييده النتفاضة الشعب، وبين من يريد االستمرار في الوقوف فـي منتـصف      

وشملت الموقف من زيارة هنية إليران، خالفًا لنصائح زمالئه وحلفائه، بين           . المسافة بين الشعب والنظام   
حارب معها إذا شنت إسرائيل حربا عليهـا، وبـين مـن يريـد أن ينـأى                 من يريد إتمام الزيارة وأن ي     

  .عن هذه الحرب" حماس"بـ
طبيعية، وأصبحت مفروضة عليها حتى تستطيع أن تواكـب         " حماس"إن الخالفات في حركة كبيرة مثل       

وتحالفـات  المتغيرات والتطورات العربية واإلقليمية والدولية، التي أدت إلى تغيير في قيـادة وموقـف               
، بحيث لم تعد قيادتها قادرة على االستمرار في دمشق ألسباب سياسية وأمنية وعمليـة، فقيـادة                 "حماس"
لم تعد قادرة على استقبال زوارها وممارسة أعمالها ونشاطاتها السياسية واإلعالمية بسبب مـا              " حماس"

وما سرع  . خذ جانب النظام أو الثورة    يجري في سوريا وسط الضغوط المتعاكسة الممارسة عليها لكي تأ         
أن الثورات العربية أدت إلى انتصار حلفائها في مصر وتونس والمغرب، وبالرغم من             " حماس"من حسم   

نفسها في وضع معقّد، فهي تريد أن تستفيد من انتـصارهم دون أن       " حماس"هذا التطور اإليجابي وجدت     
  ".اسحم"وهنا جذر الخالف داخل . تخسر ما لديها

فهي من جهة، استفادت من الثورات العربية بدليل الجوالت التي قام بها إسماعيل هنية لمصر وتـونس                 
وتركيا وإيران والبحرين وقطر واإلمارات والكويت، وحظي فيها باستقبال ودعم طال انتظاره منذ فـوز               

  . وحتى اآلن2006في االنتخابات عام " حماس"
عتدال حتى ال تكون عبًئا على الحكام الجدد من حلفائها، وحتى تتمكن            ومن جهة أخرى، مطلوب منها اال     

فالحكام الجدد بحاجة إلى عالقات جيدة مع الواليـات         . من التموضع في القاهرة وعمان والدوحة وأنقرة      
  .المتحدة وأوروبا، وإلى استقرار إقليمي يقتضي الحفاظ على السالم مع إسرائيل

ـ     وأخذ الخالف أبعادا إض    ، "حمـاس "افية، بسبب اقتراب موعد االنتخابات الداخلية الختيار قيادة جديدة لـ
حيث ظهر التنافس بين القيادات المختلفة التي تختلف في الرؤى والبرامج والمؤثرات الداخلية والخارجية              

مـا  من الخارج إلى قطاع غـزة، مثل " حماس"وسط شعور قوي بأن المتغيرات تقتضي إعادة مركز قيادة     
  .كان األمر زمن قيادة الزعيم المؤسس الراحل أحمد ياسين

وال تكتمل الصورة دون رؤية التباين في كيفية التعامل مع المتغيرات العربية، مع أن هذا العامل ليس هو           
   المـسألة " معتدلين"اليوم هم الذين كانوا " حماس"في " المتشددين"العامل الحاسم، بدليل أن باألمس، أي أن 

  .ترتبط بالصراع على القيادة والمصالح والمكاسب أكثر ما تتعلق بالخالف على البرامج
من يعتقد أن صعود جماعة اإلخوان المسلمين في المنطقة يستدعي        " حماس"لكن هذا ال يلغي أن هناك في        
 إلـى   في دمشق وطهران وحزب اهللا، وليس االنتقال من معـسكر         " حماس"الحفاظ على المقاومة وحلفاء     

، "حمـاس "آخر دون ضمان الحصول على أي شيء، ويعزز هذا الرأي أن أصحابه يعتقدون أن صمود                
ثمنًـا غاليـا لهـذا      " حمـاس "خصوصا في غزة، ساهم في انتصار اإلسالميين في المنطقة، فلماذا تدفع            

  االنتصار؟
ام القضية الفلسطينية وبين القـدرة     إن المسافة ما بين الفضاء اإلستراتيجي الذي فتحته الثورات العربية أم          

                 ة التي تمر بلحظة حرجـة انتظـارة الفلسطينيعلى توظيفه على المدى المباشر كبيرة، وال تحتمل القضي
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الوقت الالزم لقطع هذه المسافة حتى يستتب الحكم في البلدان العربية التي شـهدت ثـورات، ومعرفـة                  
  .قةمستقبل سوريا وتأثيره على مستقبل المنط

واآلخرين، التحرك بسرعة لالسـتفادة مـن االنـشغال       " حماس"و" فتح"المطلوب من الفلسطينيين جميعا،     
العربي واإلقليمي والدولي بما يجري في المنطقة، ومن الملف اإليراني، واالنتخابات الرئاسية األميركية،             

 حتى يصبح العامل الفلسطيني فاعلّـا       ؛ لترتيب البيت الفلسطيني   "عملية السالم "وفي ظل جمود ما يسمى      
  .وموحدا وقادرا على توظيف الفرص والمكاسب ودرء المخاطر والخسائر

الفئوية، حتى تكـون  " حماس"أو " فتح"أي يجب االنطالق من المصلحة الوطنية العليا، وليس من مصلحة       
تـي تـضم الجميـع، دون أن تجـد          الوحدة في إطار المنظمة والسلطة هي األولوية والمظلّة الشرعية ال         

نفسها مطالبة بالسير في نفس الطريق الذي سار فيه الرئيس الراحل ياسر عرفـات، والـرئيس                " حماس"
الحالي محمود عباس الذي أدى إلى االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واإلرهاب، وااللتزام باالتفاقيات من              

ية باريس االقتصادية، واعتماد بناء المؤسـسات وإثبـات         جانب واحد، بما في ذلك التنسيق األمني واتفاق       
الجدارة كطريق إلقامة الدولة، بحيث أصبحت المؤسسات جاهزة، والدولة غدت بعيدة وأبعد مـا كانـت                

  .عليه من السابق
دورها الفلسطيني والتزامها بالمشروع الوطني الديمقراطي، وال تقع ضحية         " حماس"هذا يقتضي أن تعزز     

لصالح المشروع اإلسالمي، بحجة أنها مجرد      ) يمكن أن تصبح دائمة   (اتل بالتضحية بفلسطين مؤقتًا     خطأ ق 
قطرة في محيطه، ألن التاريخ أثبت أن الحفاظَ على الدور الخاص للشعب الفلسطيني ال يتنـاقض علـى                  

طينية، بل هو شـرطٌ أساسـيّ   اإلطالق مع األبعاد العربية واإلسالمية والتحررية واإلنسانية للقضية الفلس    
  .للحفاظ عليها وتحقيقها

فما دفع الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا لالعتراف بجماعة اإلخوان المسلمين هو أنهم فـازوا فـي                
االنتخابات، وفرضوا أنفسهم على أرض الواقع، وليس عليهم أن يذهبوا بعيدا في مراضاة الغرب حتـى                

أن تدرك أن المبالغة في االعتدال يؤدي إلى إضاعة كل شيء دون            " حماس"ى  وعل. يحافظوا على الحكم  
وأن طريق الحصول على االعتراف من العالم يمر بفرض الوجـود علـى أرض              . الحصول على شيء  

على مـن يقـدم     " حماس"و" فتح"الواقع بشكل تدريجي وبإطار فلسطيني موحد، وليس عبر التنافس بين           
إن هذا التنافس يـؤدي     .  اعتماده من أميركا والغرب وإسرائيل كزعيم للفلسطينيين       تنازالت أكثر حتى يتم   

  .إلى خسارة فلسطينية وربح صاف إلسرائيل
طبيعية وجدية، ولكنها متوقفة على التطورات الالحقة عربيا وإقليميا ودوليا، وليست           " حماس"إن خالفات   

يمكن أن تراهن علـى     " حماس"إلى االنقسام والتشظّي، ألن     مرشحة بالضرورة لالتساع والتفاقم وصولًا      
                 ر، وأن تعرف أنر وال صلبة فتُكْسصنة فتُعبشرط أال تصبح لي المستقبل في ظل صعود اإلسالم السياسي
قوتها الحقيقية في نفوذها داخل شعبها واندماجها في شراكة حقيقية كاملة ضمن وحدة وطنية جديـة فـي     

   ـة              نظام سياسية وشراكة حقيقية وديمقراطية إلى إعادة بناء على أسس وطنيأصبح بحاجة ماس فلسطيني
  !!بسرعة وقبل فوات األوان

  13/3/2012، )بديل(المركز الفلسطيني 
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  التهدئة ال تعني الخنوع.. قطاع غزة  .74
  ياسر الزعاترة

هم إنهـا تغـامر بـدماء الـشعب         لو كانت حماس هي التي بدأت التصعيد مع العدو الصهيوني لقال قائل           
الفلسطيني في القطاع من أجل حسابات حزبية وفئوية، وال يستبعد أن يضيفوا إليها الحسابات اإليرانيـة                
أيضا، حتى بعد أن ابتعدت الحركة عن األخيرة ومحورها، رغم هشاشة المحور اآلخر وضـآلة دعمـه                 

  .على مختلف األصعدة
بعمليـة  ) كما قال العدو  (ني، وال يستبعد أبدا أن يكون لألمر صلة         لكن التصعيد جاء من الطرف الصهيو     

ردا على اغتيال أمينهـا     ) الرخوة هذه األيام  (كانت لجان المقاومة الشعبية تستعد لتنفيذها في منطقة سيناء          
ئر ، فكانت الكلفة أمينها العام الجديد زهير القيسي؛ تقبـل اهللا البطلـين وسـا          )كمال النيرب (العام السابق   

  .الشهداء
القبـة  "عندما حدث ذلك، جاء الرد سريعا من قبل الفصائل عبر وابل من الصواريخ التي يقول العدو إن                  

التي كلفت مئات الماليين من الدوالرات قد تمكنت من اعتراض الجزء األكبر منها، فكـان أن                " الحديدية
قابل استمرار إطالق الصواريخ رغـم      استمر التصعيد وعمليات القتل التي ينفذها الطيران الصهيوني، م        
  .صعوبة ذلك في ظل الطيران الذي يحلق في األجواء طوال الوقت

للوضع في قطاع غزة حساسياته وتعقيداته، إذ من الصعب على حركة حماس وعموم الفصائل خـوض                
ايـدين،  مواجهة عبر الصواريخ مع العدو الصهيوني، األمر الذي يتفهمه الجميع إذا استثنينا بعـض المز              

، 2009 ومطلـع    2008السيما أن القطاع لم يتعافَ إلى اآلن من آثار الحرب التي شنت عليـه نهايـة                 
وهناك حديث عن إعادة اإلعمار كجزء من مهمات الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تتشكل علـى                 

  .خلفية المصالحة
ن معلوماته تؤكد أن لدى حماس والجهاد       في المقابل، يدرك العدو أن أية مواجهة لن تكون سهلة، السيما أ           

من الصواريخ ما لم يستخدم إلى اآلن، وهي صواريخ يمكن أن تصل مناطق أوسع في عمق األراضـي                  
وهي تبعا لذلك لن تكتفي بوضع مليون ونصف المليون إسرائيلي رهن المالجئ كمـا              . 48المحتلة عام   

  .ق أوسع بكثيرحصل خالل األيام الماضية، بل ستشل الحياة في مناط
أما في حال تجاوز العدوان مسألة القصف الجوي، مع التذكير بكالم اإلسرائيليين عن حـصول حمـاس                 

إلـى  (على مضادات طيران أيضا، فإن العدوان البري سيكون أكثر كلفة، والجناح العـسكري للحركـة                
 من المواجهـة التـي      جاهز لخوض مواجهة من هذا النوع على نحو أكثر اقتدارا         ) جانب القوى األخرى  

خاضها في الحرب الماضية، بل إن أكثر عناصره يتشوقون لذلك؛ هم الذين ينتمي أكثرهم إلى مدرسـة                 
الجهاد واالستشهاد أكثر من مدرسة التهدئة التي تفرضها مقتضيات السلطة وتأمين حاجات الناس، وعلى              

سلل الناس منـه إلـى األراضـي        نحو أهم تلك الوضعية الخاصة لقطاع غزة تحت الحصار واستحالة ت          
  .48المحتلة عام 

لذلك كله يبدو الكيان الصهيوني أكثر حرصا على التهدئة من حماس والفصائل األخرى رغـم حـرص                 
األخيرة عليها، وحين يحاول فرض شروطه كما فعل باألمس، فلن يـأت الـرد باالسـتجابة، وستـصر           

أخذ طابع الندية كما حصل في المرات السابقة، فضال         الفصائل على تهدئة متوازنة تبدأ بوقف العدوان، وت       
عما حصل نهاية الحرب التي أوقفها العدو على نحو ذليل بعد أن رفضت حماس وقف إطالق النار مـن                   
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طرفها رغم الضغوط الهائلة التي مورست عليها من قبل نظام حسني مبارك المخلوع ومدير مخابراتـه                
  .آنذاك عمر سليمان
ن المقاومة ويعيّرون حماس بوقفها يدركون ذلك كله، لكنها المزايدة الحزبية التي تضع             الذين يتحدثون ع  

لعبة التنسيق األمني مع العدو وتجريم المقاومة واعتقال من يفكرون فيها في الضفة الغربية مع رفـض                 
، ) المزيـد منهـا    معطوفة على التنازالت السياسية التي يتجاهلها العدو ألنه يريد        (فكرة االنتفاضة الثالثة    

المزايدة التي تضع هذه اللعبة بتفاصيلها تلك في مقارنة ظالمة مع مسار التهدئة القائم على توازن الردع                 
  .واستمرار التسلح واالستعداد مع اإلصرار على تبني المقاومة ورفض االعتراف بالعدو

 وبالطبع في سياق اجتهاد     نعلم أي مأزق وضعت حماس فيه نفسها يوم دخلت االنتخابات في ظل أوسلو،            
سياسي هدفه حماية برنامج المقاومة، فكانت النتيجة المفاجئة وما ترتب عليها من تداعيات أهمها الحـسم                

، لكن ذلك كله ال ينفي أن المقاومة ال تزال عنوانا أساسيا لبرنـامج              ) دحالن -دايتون(العسكري بعد تآمر    
الدولة مع استمرار المفاوضات ونبـذ المقاومـة،   / سلطةالحركة، بينما يصر الطرف اآلخر على مسار ال 

وهو تناقض لن تحل معضلته غير انتفاضة شعبية تدفع حركة فتح إلى استعادة ذاتهـا كحركـة تحـرر،           
والنتيجة هي توحد الجميع في الميـدان علـى         . وتخلص الجميع من مأزق السلطة المصممة لخدمة العدو       

ل ربيع عربي يبشر بدعم كبير للفلسطينيين من قبل أشقائهم في كل            برنامج للمقاومة يستنزف العدو في ظ     
مكان، بمن فيهم فلسطينيي الشتات الجاهزين لدخول المعركة بعد زوال الحواجز، وربما رغم أنفها فـي                

    .بعض األحيان
  13/3/2012، الدستور، عّمان

  
   وخيار الحرب على غزة"إسرائيل" .75

  عبد الوهاب بدرخان
اهو بعد عودته من الواليات المتحدة في حرب أو ما يشبه الحرب على غـزة، فبعـدما                 شرع بنيامين نتني  

خسر خيار الحرب على إيران، بسبب عدم تطابق األجندتين األميركية واإلسرائيلية، أقلـه فـي الوقـت                 
الراهن، رأى نتنياهو أن يلتفت نحو غزة، فهناك حرب مرغوب فيها داخل ائتالفه الحكومي ضد القطاع،                

نها مؤجلة، إال أنه قد يستنتج سريعاً أن عليه صرف النظر عن هذه الحرب أيضاً، ربما إلى حين، رغم                   لك
  .أن لدى إسرائيل دوافع كثيرة لشنها

صاحبة السيطرة على القطاع، لكن هنـاك       " حماس"بين هذه الدوافع اختبار التحوالت التي تمر بها حركة          
االنتقالية في مصر، وكذلك اختبـار ردود الفعـل المـصرية    خصوصاً استباق نهاية استحقاقات المرحلة   

بشقيها المتمثلين بالمجلس العسكري واإلسالميين الذين باتوا يسيطرون على مجلسي الشعب والـشورى             
  .وعلى الحكومة الحقاً، وسيكون لهم تأثير مؤكد في اختيار رئيس الجمهورية المقبل

" لجان المقاومة الـشعبية   "ماضيين بأن ثمة ثأراً لها على       بررت إسرائيل غارات يومي الجمعة والسبت ال      
" كانت تـستعد  " فضالً عن هجمات أخرى      2011التي تحملها مسؤولية هجمات في سيناء خالل أغسطس         

  ".الجهاد اإلسالمي"التابعة لحركة " سرايا القدس"للقيام بها في فترة مقبلة، ولم تبرر استهدافها لـ
ارات عودة إلى إطالق الصواريخ الذي استدرج بدوره غـارات أخـرى،            وكما هو متوقع استدرجت الغ    
عقدتها مع الجانب اإلسـرائيلي فـي       " حماس"التي كانت   " الهدنة"أو  " التهدئة"وهكذا لم يعد يعرف مصير      

منها بعـد   " حل تام "اعتبرت أخيراً أنها في     " لجان المقاومة الشعبية  "مفاوضات غير مباشرة، إال أن ألوية       
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ـ " كتائب عزالدين القسام  " قادتها، بل ناشدت الفصائل كافة بما فيها         استهداف الوقوف إلى  " حماس"التابعة ل
  .جانبها

تضامنها بإطالق عدد من الـصواريخ علـى        " فتح"التابعة لحركة   " كتائب شهداء األقصى  "وفيما أظهرت   
  ".لن تذهب هدراًدماء الشهداء "ضبط النفس رغم إعالنها أن " القسام"جنوب إسرائيل، التزمت 

ـ     ، ولم تعترف   "الهدنة"وال جديد فيه ألن إسرائيل خرقت دائماً اتفاقات         " حماس"الشك أن االختبار محرج ل
تمر بمرحلة انتقالية   " حماس"بأنها تلزمها األحجام عن شن أي هجمات، لكن التوقيت يفاقم اإلحراج، ألن             

ريا والتمايز عن إيران وبين تموضع آخـر لـم          ، واضطرارها لمغادرة سو   "معسكر الممانعة "بين انهيار   
  .تتضح معالمه كلها ولم تستقر عليه بعد

وللمرة األولى تبرز إلى العلن مواقف متباينة لجناحي الحركة في الداخل والخارج، فلكل منهما رؤية إلى                
اجـب إخفاؤهـا   في المرحلة اآلتية كما إلى المصالحة الفلسطينية والتنقيحات البراجماتية الو " حماس"دور  

على الخط والخطاب السياسيين حيال التسوية مع إسرائيل، ورغم حاجة الجناحين إلى بعـضهما بعـضاً                
واضطرارهما إلى التكامل، فإن الواقع يفرض نفسه على الوقائع وعلى األشخاص، وبالتالي فإن األزمـة               

 صحيح أن تبـدل مواقـع       .السورية ساهمت في إضعاف جناح الخارج، ما انعكس صعوداً لجناح الداخل          
القوة لم يتحول إلى حال انشقاقية أو صراعية حادة، إال أنها حال تحتم ضرورة حسم الخيـارات تجنبـاً                   

  .لمزيد من الزعزعة في أوضاع الحركة
نفسها مضطرة لإلنكفاء بعض الوقت كي ترتـب بيتهـا الـداخلي، إال أن              " حماس"في ظرف كهذا تجد     

مـن  . يستحثانها على توضـيح خياراتهـا     " فتح"لحاح استحقاق المصالحة مع     تصعيد التوتر إسرائيلياً وإ   
الواضح أنها ال تريد التخلي عن التهدئة مع إسرائيل، إال أن شيئاً ال يضمن أن العدو سيبقى معنياً دائمـاً                    

فـي  بمثل هذا االتفاق الهش، وبالنسبة إليه طالما أن هناك صواريخ وأسلحة في القطاع فهذا كاف إلبقائه                 
  .حال تخطيط دائم للقضاء على احتماالت الخطر

ـ             وال يعتـرف بأنـه     " حماس"يدرك هذا العدو أنه زج نفسه وحلفاءه الغربيين في أسر المقاطعة الكاملة ل
ورغم أنه يـستطيع    . قبل ثالثة أعوام  " حرب غزة "أخطأ أو بالغ في تضخيم إدعاءاته، ولم يتعلم شيئاً من           

، إال أنه ينتهز أي سانحة لتعزيـز منطـق          "صفقة األسرى مقابل األسير   "في  أن يغلب واقعيته، كما فعل      
ذاك أن متطرفي إسرائيل الحاكمين     . الحرب وال يهمه أن يساهم في بناء أي تجربة لتغليب منطق السالم           

  .ال يرون مصلحة لهم إال بوجود متطرفي الجانب اآلخر حتى لو لم يكونوا حاكمين
ـ        ربما أمكن وقف التصعيد األ     النفسي بعـدما   " توازنها"خير، إال إذا وجدت حكومة نتنياهو أنه ضروري ل

اتضح دولياً أن واشنطن أجبرتها على وقف جعجعتها الداخلية بشأن عمل عسكري ضد إيـران، وعـدا                 
تعويض خسارتها لهذه المعركة مع حلفائها الغربيين، قد ترى إسرائيل أن التوتر فـي غـزة ومواصـلة                  

ة الفلسطينية الستئناف المفاوضات كفيالن بإحبـاط المـساعي المـستمرة لتحقيـق             الضغوط على السلط  
  .المصالحة الفلسطينية، فإسرائيل تلعب على التناقضات كما لو أنها جزء من مكونات الساحة الفلسطينية

  13/3/2012، االتحاد، أبو ظبي
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  في المواجهة" نوعي"تفّوق إسرائيلي  .76
  اليكس فيشمان

إلى منظومة الـدفاع فـي      " قبة حديدية "في غضون عشرة أيام ستنضم بطارية أخرى من         : لنبدأ بالبشرى 
، الشركة المقاولة الرئيس للمشروع، نجحت في تقديم موعد إنتاجها أربعـة أشـهر              "رفائيل. "سالح الجو 

إضافة إلى ذلك، بعد بضعة أشهر سيدخل هذه        . على األقل، حيث ستكون تنفيذية في غضون عدة أسابيع        
منظومة أيضا رادار متداخل مركزي، يخدم كل البطاريات المنصوبة في الجنوب ويحسن نجاعتها بعدة              ال

  .درجات
الجهـاد  "توجد إسرائيل اليوم في الوضع المريح للغاية من ناحيتنا كي تنهي جولة المواجهة الحالية مـع                 

" الجهاد اإلسالمي " التحتية لـ    إذا لم تكن لها أهداف بعيدة المدى مثل ضرب البنى         . في القطاع " اإلسالمي
يوم أو .  فمن األفضل أن تبكر وتطفئ النار–من السلطة ـ وفي هذه اللحظة ليس لها  " حماس"أو إسقاط 

حتى اآلن أبدت إسرائيل تفوقاً عسكرياً نوعيـاً واضـحاً          . يومان آخران من القتال لن يحققا نتائج أفضل       
وكذا فـي   " الجهاد اإلسالمي "وفي  " حماس"نه أيضا في    الصاروخي من غزة، وهذا يرو    " اإلرهاب"حيال  

الجهاد "بقيت  . ال تعادل وال انتصار بالنقاط    : األيام الثالثة األخيرة هي انجاز إسرائيلي واضح      ". حزب اهللا "
 إذا مـا تـسلل      –ولكن هذا االنجاز من شأنه أن يختفي في كل لحظة           . لمفاجأتها، عديمة الرد  " اإلسالمي

  .رادار وسقط على مبنى مأهول في نطاق إسرائيلصاروخ ما عبر ال
" الجهاد اإلسالمي "ترسانة صواريخ   . ليست في الصورة  " حماس"حتى اآلن حجم القتال محدود نسبياً، ألن        

، وهذه الصواريخ أقل نوعية وأقل      "حماس" في المائة تقريباً من كمية الصواريخ التي لدى          20هي بحجم   
  .إلى اللعب فستكون هذه حرباً أخرى" حماس"كبيرة والنوعية لـ حين تدخل الكتلة ال. دقة أيضا

، وكل تدهور من شـأنه      "الجهاد اإلسالمي " سياسية أثقل وزنا من االنشغال بـ        –إلسرائيل مصالح أمنية    
كل يوم آخر يمـر، مـن شـأنه أن          .  إيران –أن يصرف االنتباه الوطني والدولي عن المسألة المركزية         

وبالفعل، منذ أول من أمس، بدأ الجيش اإلسرائيلي يكيف وتيرة نـشاطه            . داعي له يجلب معه تورطا ال     
عند ساعات الصباح المتأخرة الح انخفاض فـي حجـم النـار، وفـي              . الهجومي مع وتيرة نشاط العدو    

ولكن في ساعات ما بعد الظهر،      . أعطى ثماره " الجهاد"ومصر على   " حماس"إسرائيل اعتقدوا بأن ضغط     
 في إحدى عمليات اإلحباط التي نفـذها سـالح الجـو،            14 بعد أن علم عن مقتل طفل ابن         على ما يبدو  

  .استؤنفت النار بقوة أكبر، ورد سالح الجو بما يتناسب مع ذلك
فإذا أوقفوا النار؟   . اآلن يتابعون في إسرائيل بتأهب التطورات الداخلية في الساحة بين التنظيمات في غزة            

 األهداف، كما يقولون في قيادة المنطقة الجنوبية، مليء ومعبأ أليام قتالية أخرى             لم يوقفوا؟ بنك  . جيد جدا 
ليست مستعدة بعد للتغاضي عن كبريائهـا، حيـث إن الجولـة            " الجهاد اإلسالمي "التقدير هو أن    . كثيرة

  .الحالية ستستمر حتى منتصف األسبوع على األقل
. على وقـف النـار    " الجهاد اإلسالمي "وية التي تحمل    وقف النار، والمشكلة هي إيجاد التس     " حماس"تريد  

لن توافق على وقـف     " الجهاد" إسرائيل لن توافق على وقف اإلحباطات المركزة، و        –اتفاق لن يكون هنا     
 حتـى   –على التسوية ببساطة أن توقف النار       ". اإلرهاب"إطالق الصواريخ ردا على ذلك ووقف أعمال        

فالحكم العسكري يتجـه نحـو      .  هي الوسيط الطبيعي، تريد الهدوء جداً      مصر أيضا، التي  . الجولة التالية 
. انتخابات الرئاسة، وتقويم الوضع في مصر يقول إن هذه لن تكون فترة هادئة في الـشارع المـصري                 

  .في مصر للعربدة" المتطرفة"اشتعال في القطاع من شأنه أن يوفر ذريعة للمنظمات اإلسالمية 
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إسرائيل يمكنها أن تساهم فـي هـذا        . ببلع اإلهانة والتوقف  " الجهاد اإلسالمي "اع  واآلن يحاول الجميع إقن   
عبر مصر  " حماس" من خالل نقل رسائل لـ       –الجهد، وهذا على ما يبدو ما تفعله في الساعات األخيرة           

ومن خالل الهجوم على أهداف معينة تؤشر للحكم في غزة بأن صبرنا ينفد، ومن األجدى له أن يمارس                  
  .ذهنفو

ال ريـب أن    . قبل أن تنتهي الجولة الحالية، يتعين على الجيش أن يبدأ بالتفكير كيف ستبدو الجولة التالية              
ال . ستحاوالن استخالص الدروس في ضوء قدرات منظومة الدفاع الفاعلة اإلسرائيلية         " حماس"و" الجهاد"

، على التوازي، للتغلب على الكمية      ريب أنهم في الجولة التالية سيحاولون خلق نار ضد مزيد من البلدات           
  في مثل هذا الوضع    . من المعقول االفتراض أن مزيدا من المدن ستدخل في مداهم         . المحدودة للبطاريات 

سيدور السابق بين كمية بطاريات قبة حديدية تنفيذية توجد تحت تصرف إسرائيل وبين كميـة وعمـق                 
  .األهداف التي يمكن للعدو أن يهاجمها بنجاعة

  12/3/2012، "ديعوتي"
  12/3/2012، األيام، رام اهللا
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