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 التهدئة نصر للمقاومة وغزة صنعت معادلة جديدة من الردع: رمضان شلّح .1

حركة الجهاد اإلسالمي، الدكتور رمضان عبد اهللا شلّح، التوصل إلى تهدئة مع اعتبر األمين العام ل: غزة
االحتالل انتصار للمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني ُأجبر ألول مرة في تاريخها على 

  .توقيع هكذا تهدئة تكفل عدم تنفيذ أي عمليات اغتيال
في مسيرة ) 3-13(لذين خرجوا مساء اليوم الثالثاء وكان شلح يخاطب اآلالف من أنصار حركته ا

ألول مرة تجبرون هذا العدو على : "، حيث خاطبهم بالقول"بشائر النصر للمجاهدين"حاشدة بغزة بعنوان 
القبول بهذا النوع من التهدئة، مهما حاول التنصل أو المراوغة، حتى ال يسجل على نفسه هذا الرضوخ 

  ".إلرادة المقاومة
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أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أعلنت في أوج المعركة أن العدو إذا : "شلّحوأضاف 
كان يهدد بتوسيع نطاق الحرب على غزة فنحن جاهزون لتوسيع نطاق الصواريخ إلى عمقه وهم 

  ".يعرفون إلى أين يمكن أن تصل
، مشيرا إ "دع مع العدو الصهيونيإن المقاومة صنعت في غزة معادلة جديدة لتوازن الرعب والر: "وتابع

لى أن موقف حركته كان واضحاً منذ البداية وال زال، وهو أنهم لم يقبلوا بأي حال من األحوال بتهدئة ال 
  .تتضمن وقف االغتياالت

لقّنت االحتالل درسا كبيراً، وحققت انتصارا بفرض "واعتبر األمين العام للجهاد االسالمي أن المقاومة 
، مؤكداً أن ما جرى هو " وعدم رضوخها إلرادة االحتالل وإفشاله وفقدانه لألمن وقوة الردعإرادتها،

  .انتصار جديد للمقاومة وللشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه
إن العدو الصهيوني ظن أن غزة هدفٌ سهل ولقمة سائغة أو وجبةٌ يمكن أن يبتلعها بالمجان : "وقال

ا شاء وكيفما شاء، لكنه فوجئ هذه المرة أكثر من أي مرة أن غزة التي لم ويفترس أهلها ومجاهديها وقتم
يبتلعها البحر كما تمنى رئيس وزرائها األسبق اسحاق رابين لم يبتلعها الصهاينة، ألنها كرة النار الملتهبة 

  ".وألنها الصخرة التي يرابط فيها أسود الجهاد والمقاومة من أبناء فلسطين
 هذه الجولة في الصراع مع العدو الصهيوني وأوصلتم رسالة هاماً للعالم كله، أن لقد كسبتم: "وأضاف

غزة برغم الحصار والدمار وبرغم محاوالت االستفراد بهذا التنظيم أو ذاك، لقادرة على الدفاع عن 
نفسها وبث الرعب في قلب هذا العدو وإرسال الماليين من المستوطنين إلى المالجئ وتعطيل عجلة 

  ".اة أليام في جزء كبير من هذا الكيانالحي
الحرب لم تنته بين الشعب الفلسطيني "، مؤكدا أن "معركة دامت أليام وانتهت"وأعتبر شلّح ما جرى بأنها 

إن الصراع لم ينته ولن ينتهي إال بتحرير فلسطين كل : "، قائالً في الوقت ذاته"والمشروع الصهيوني
ودعا المقاومين إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم وعدم إعطاء الفرصة ". مفلسطين وتفكيك هذا الكيان المجر

لالحتالل كي يستفرد بفصيٍل أو فئة منهم، وطالب بالتمسك بما حققوه من إنجاز، ومواصلة البناء 
الطريق طويل والصراع مرير، ويجب عدم "والتجهيز واإلعداد لجوالت قادمة مع االحتالل، معتبرا أن 

  ". على الرغم من التهدئةالثقة باالحتالل
لقد حولتم غزة من غابة البنادق إلى غابة الصواريخ التي تؤرق هذا الكيان، الذي أثبت : "وقال شلّح

 . ، على حد تعبيره"أمامكم مجدداً أنه أوهن من بيوت العنكبوت
  13/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   51ـل ميغا واط وقريبا27 لـالكهرباءمصر رفعت : هنية .2

 رئيس الوزراء إسماعيل هنية زار عدداً من غزة، أن 13/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم نشر
من المصابين والجرحى جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والمتواجدين في مجمع دار الشفاء 

  .اناتهمالطبي بغزة، واستمع لشرح مفصل عن حاالتهم وما يقدم لهم من عالج حتى للتخفيف من مع
يأتي ضمن التزام الحكومة بحماية "وقال هنية إن زيارته للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني 

، موضحا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وصور المصابين تدلل على مدى همجية "وخدمة شعبنا
ارة غزة واالطالع على ودعا وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون إلى زي. االحتالل ووحشيته
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حجم جرائم االحتالل، والكف عن استنكار حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأن تقف ولو لمرة 
  .واحدة موقف إنصاف للشعب الفلسطيني

 نقال عن مراسله من غزة، أحمد المصري، أن إسماعيل 13/3/2012موقع فلسطين أون الين، وذكر 
 ميجا وات بعد أن كان 27 قطاع غزة بالكهرباء من الجانب المصري إلى دا أنه سيتم رفع إمدهنية أعلن

، إلى أن خط "10أميال من االبتسامات "وأشار خالل استقباله وفد قافة .  ميجا وات17الخط المغذي 
  .  ميجا وات51التغذية سيزيد خالل شهر واحد من اآلن إلى 

فلسطين "أحمد أبو العمرين، أكد في تصريح سابق لـوكان مدير المعلومات في سلطة الطاقة الفلسطينية 
  ".  ميجاوات5"أن وزارة الطاقة المصرية زادت فعلياً كمية الكهرباء إلى قطاع غزة بـ" أون الين

  
   يشجع تل أبيب على مواصلة اعتداءاتها"إسرائيل" في لجم "الرباعية"فشل : فياض .3

 سالم فياض بشدة على اللجنة الرباعية الدولية، متهماً حمل رئيس الوزراء الفلسطيني": الحياة "–رام اهللا 
 وعدم العمل على إلزام الحكومة "الفشل في مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها القانون الدولي"إياها بـ 

اإلسرائيلية بوقف االنتهاكات التي تُمارسها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، 
  . على مواصلة هذه االنتهاكاتإسرائيلساهم في تشجيع واعتبر أن هذا الفشل ي

فشل " األلماني زيغمار غابرييل، بأن الديمقراطيوصرح فياض عقب استقباله رئيس الحزب االشتراكي 
المجتمع الدولي، خصوصاً الرباعية الدولية، في تحمل مسؤولياته الكاملة إزاء مخاطر االنتهاكات 

وأضاف . "هذه االنتهاكات واستهتار إسرائيل بحياة المواطنين الفلسطينييناإلسرائيلية، ساهم في استمرار 
إعطاء صدقية للجهد الدولي يستدعي مساءلة إسرائيل وإلزامها التقيد بالقانون الدولي واإلنساني "أن 

وقرارات الشرعية الدولية واالتفاقات الموقعة، وبما يمكن من البدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة 
قادرة على تحقيق أهدافها، وفي المقدمة إنهاء االحتالل وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة و

  ."، وعاصمتها القدس الشرقية1967فلسطين المستقلة على حدود عام 
  14/3/2012الحياة، لندن، 

  
   حثيثة خاصة مع مصر من أجل تثبيت التهدئة في غزةجهودا بذل عباس: عريقات .4

 صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن الرئيس محمود .د قال :ار دراغمة بش–نابلس 
عباس بذل جهودا حثيثة من أجل تثبيت التهدئة في قطاع غزة وحقن دماء أبناء شعبنا ومن أجل وقف 

ءت جا . وطنية تقود إلى مصالحة حقيقية على األرضإستراتيجيةاالغتياالت، ورفع الحصار، كون ذلك 
تصريحات عريقات هذه خالل ندوة سياسية نظمتها دائرة العالقات العامة في الجامعة، بالتعاون مع 

المستجدات والخيارات "مجلس اتحاد الطلبة، ومكتب وزارة اإلعالم في محافظة نابلس، تحت عنوان 
  ".السياسية في ظل تعطيل العملية السلمية

 14/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تؤكد على ضرورة تثبيت التهدئة بغزة" تنفيذية المنظمة" .5
ضرورة تثبيت التهدئة "شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على :  محمد هواش–رام اهللا 

في قطاع غزة والتعاون مع الجهود المصرية من كل الفصائل والقوى الوطنية وعدم االنجرار وراء 
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رئيس (يت الفرصة على حكومة االحتالل التي قرعت طبول الحرب بعد زيارة  لتفواإلسرائيليالتصعيد 
  ".بنيامين نتنياهو لواشنطن) اإلسرائيليالوزراء 

  14/3/2012النهار، بيروت، 
  

   الفلسطينية قرار فلسطيني بحل السلطةوجودعشراوي تنفي حنان  .6
الفلسطينية، ما تناولته مصادر نفت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : الخليل

إسرائيلية عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيعلن قريبا عن حل السلطة، مؤكدة عدم وجود 
القيادة الفلسطينية "أن " قدس برس"وأوضحت، في تصريحات خاصة لـ  .قرار فلسطيني بهذا الشأن

ينية للقانون الدولي، بصفتها أراض خاضعة طالبت سابقًا وستعيد المطالبة بخضوع األراضي الفلسط
  ".لالحتالل اإلسرائيلي

  13/3/2012قدس برس، 
  

   الفلسطينية بحل السلطة"إسرائيل" لم تهدد الفلسطينيةالقيادة : عميرةحنا  .7
قال مسؤول فلسطيني، إن الرسالة التي تنوي القيادة الفلسطينية توجيهها إلى رئيس الحكومة : رام اهللا

 بنيامين نتنياهو، لن تكون رسالة استجداء للسالم، وإنما ستؤكد على الموقف الفلسطيني اإلسرائيلية
الواضح تجاه مرجعية التسوية، وتطالب يوقف كافة النشاطات االستيطانية في األراضي الفلسطينية 

لية، المحتلة بما فيها القدس، وتؤكد في نفس الوقت على أن إسرائيل هي المسؤولة عن تعطيل هذه العم
وبالتالي بهذه النتيجة تكون إسرائيل دولة عدوانية التي تشن العدوان على قطاع غزة، وتقتل عملية 

  .السالم
" حزب الشعب"ونفي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي لـ 

ة، كما أفادت مصادر إعالمية الفلسطيني حنا عميرة، أن تكون الرسالة تحتوي على تهديدات بحل السلط
  .إسرائيلية، مشددا على أنه ليس هناك أي توجه أو قرار فلسطيني بحل السلطة الفلسطينية

اعتداءات إسرائيلية على صالحيات السلطة الفلسطينية في األراضي الفلسطينية، والتي "وأكد أن هناك 
عملها والمهام المنوطة بها خالل المرحلة قررتها اتفاقية أوسلو، وهذا مدار بحث داخل السلطة، لتقييم 

القادمة، وإعادة النظر في كافة التزامات السلطة الفلسطينية، على ضوء جمود العملية السياسية والتجاهل 
  ".الدولي للموضوع الفلسطيني

 13/3/2012قدس برس، 
  

  حماس بضغط من منظمات حقوقية   منأربعة عن تفرج  الفلسطينيةالسلطة .8
عن  )13/3(قالت مصادر حقوقية، إن جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، أفرج الثالثاء : رام اهللا

 كانت صدرت بحقهم قرارات باإلفراج عنهم من المحاكم ، معتقلين سياسيين من أنصار حركة حماس4
 عالء :المعتقلون المفرج عنهم همات حقوق اإلنسان الفلسطينية، أن وأوضح مجلس منظم .الفلسطينية

  . محمود حرب، وعالء زهير الطردة، وخالد محمد الطردة، ومحمد عبد ربه شاللدة
 13/3/2012قدس برس، 
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  االحتالل يمدد االعتقال اإلداري بحق النائب محمود الرمحي .9
أرجأت محكمة االحتالل، أمس، البت بتثبيت االعتقال اإلداري بحق األسير النائب في كتلة اإلصالح 

  .  أشهر أخرى4حمود الرمحي القاضي بحبسه م.والتغيير، د
  13/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
  اسرائيلية" خروق"ي أالموقف في الرد على " تنسيق" التهدئة والفصائلحماس تؤكد التزام  .10

» خروق«الموقف في الرد على اي » تنسيق«التزام الفصائل التهدئة و» حماس«اكدت حركة : غزة
االخوة المصريون تحدثوا مع كل «: »فرانس برس«سمها فوزي برهوم لوكالة وقال الناطق با. اسرائيلية

الفصائل، واستطاعت المقاومة كسر المعادلة الصهيونية بتثبيت وقف العدوان ووقف االغتياالت، وهذه 
، »اي خروق اسرائيلية تستوجب الرد بقوة من خالل التنسيق بين كل الفصائل«وشدد ان . »بشائر نصر
واشار . »ال تعني تكبيل يد المقاومة ومن حقها الرد بقوة اذا حصل اغتيال او اعتداء«لتهدئة مؤكدا ان ا

الحكومة ... المقاومة لتقويم الموقف ونبني عليه التحرك«ستجري بين فصائل » لقاءات تنسيقية«الى ان 
  .»الصهيونية امام اختبار جديد االن اللتزام االتفاق

  14/3/2012الحياة، لندن، 
  

  جريمة عنصرية مفضوحة" نفحة"نقل األسرى من : الرشقت عز .11
عزت الرشق قيام وحدة " حماس"اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : دمشق

، صباح اليوم الثالثاء 11الصهيونية باقتحام سجن نفحة الصحراوي، ونقل األسرى من قسم " المتسادا"
، جريمة عنصرية مفضوحة، جرى "ناحشون"حدة نقل األسرى إلى مكان مجهول بمشاركة و) 3 -13(

  .التحضير لها مسبقا
أن االحتالل يهدف إلى تفريق األسرى عن ) فيسبوك(وأضاف الرشق عبر موقع التواصل االجتماعي 

" حماس"وحّمل القيادي في . بعضهم البعض إلفشال الخطوات االحتجاجية التي يتم تنظيمها من قبلهم
يوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبا المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية االحتالل الصه

 . بأخذ دورها في فضح الممارسات الصهيونية بحق األسرى في السجون
  13/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وضاع العربيةنصر اهللا لبحث التطورات في غزة وسوريا واال يلتقي حماسوفداً من قيادة : السفير .12

السيد حسن نصر اهللا، التقى أمس األول، » حزب اهللا«أن االمين العام ل» السفير«علمت : قاسم قصير
برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي الدكتور موسى ابو مرزوق بحضور » حماس«بوفد من قيادة حركة 

وريا واالوضاع العربية عدد من القياديين في الحزب والحركة، وتناول البحث التطورات في غزة وس
  .وايران، حسب مصادر شاركت في اللقاء» حزب اهللا«ب» االخوان المسلمين«وعالقة 

على العمل العداد مشروع مشترك بين » حماس«اضافت المصادر أنه جرى االتفاق بين نصر اهللا ووفد 
» خوان المسلميناال«يكون مدخال لمعالجة كل التطورات في سوريا وعلى صعيد العالقة مع «الطرفين 

في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية والمحاوالت الغربية والعربية لمحاصرة الحركات 
  .»االسالمية الصاعدة وافشال تجربتها في الحكم
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كانت متفقة على ان الحل «على صعيد الوضع السوري، قالت المصادر ان وجهات النظر بين الطرفين 
 االزمة وان ال بديل عن خيار الحل السياسي االصالحي وفقا للمبادرة العسكري واالمني لن يعالج

لتهيئة االجواء لتسهيل الحل «، وان المطلوب العمل »الروسية الجدية المدعومة من الصين وايران
  .»السياسي من خالل إجراء االتصاالت مع االطراف المعنية

 القيادة السورية حريصة على تقديم حلول ان» حماس«وأضافت المصادر أن السيد نصر اهللا أبلغ وفد 
عملية واالنفتاح على قوى المعارضة الوطنية اذا كانت هذه القوى مستعدة للحلول السياسية وال تراهن 

  .على الخارج وان المطلوب العمل النجاز اتفاق سياسي شبيه باتفاق الطائف اللبناني
اق بين الطرفين على التعاون من أجل إيجاد القنوات جرى االتف«على صعيد العالقات العربية  اإليرانية، 

المناسبة لتحسين هذه العالقات وبنائها على اساس قوي من الثقة وخصوصا مع حركة األخوان 
  .استنادا الى المصادر ذاتها» المسلمين

هو أن العدو اإلسرائيلي يتحمل مسؤولية التصعيد االخير و«على صعيد التطورات في غزة، أكد الطرفان 
يشبه عملية استطالع بالنار، وان ما جرى يهدف للضغط على قوى المقاومة وحشرها في الزاوية 
ومعرفة مدى استعدادها الية مواجهة كبرى قد تحصل في المنطقة مما يفرض االستعداد الجديد الية 

ية قد حرب قد يشنها العدو الصهيوني الن كل قوى المقاومة ستكون معنية بمواجهة أية حرب اقليم
  .»تحصل وال أحد يستطيع تحديد افقها ورقعتها

بسوريا، فقد اكدت المصادر المشاركة في االجتماع ان مكاتب الحركة في » حماس«وأما عن عالقة 
ما تزال مفتوحة وانها تقف على الحياد ازاء ما يجري من أحداث وال تتدخل بالشؤون الداخلية «دمشق 

  .»جهد مطلوب منها للمساهمة في الحل السياسيلسوريا لكنها مستعدة للقيام بأي 
» حماس«وابدت المصادر ارتياحها الجواء اللقاء وللعالقة القوية بين قوى المقاومة وخصوصا ايران و

، وقالت ان الجهد سيتكثف في المرحلة المقبلة لتعزيز هذه العالقات »الجهاد«وحركة » حزب اهللا«و
انه سيتم عقد لقاءات ثنائية ومشتركة بين القوى االسالمية اللبنانية وشمولها قوى اسالمية وعربية جديدة و

والفلسطينية لمتابعة التشاور والتنسيق حول كل القضايا السياسية والعملية وخصوصا االستعداد للمسيرات 
  .الجماهيرية نحو الحدود الفلسطينية في نهاية شهر آذار الحالي

  14/3/2012السفير، بيروت، 
  

   العدوان فإن خيارات المقاومة مفتوحة على كل اإلحتماالتاستمرارفي حال : علي بركة .13
برعاية وحضور ممثل حركة المقاومة االسالمية حماس في لبنان االستاذ علي بركة اقامت : بيروت

الرابطة االسالمية لطلبة فلسطين مهرجان بالذكرى التاسعة الستشهاد الشيخ القائد احمد ياسين وتضامنا 
  .ا في غزة والقدس في قاعة الجنان ببيروتمع أهلن

  . حضر الحفل عددا من ممثلي القوى الطالبية اللبنانية والفلسطينية
و أكد علي بركة في كلمة القاها، أن اغتيال القادة يزيد المقاومة قوة وصالبة، وحذر العدو الصهيوني من 

ى قطاع غزة فإن خيارات المقاومة التمادي في عدوانه على قطاع غزة وفي حال استمرار العدوان عل
مفتوحة على كل اإلحتماالت، وأن الحركة لن تقف على الحياد في حال شن العدو الصهيوني أي عدوان 

  .على أي بلد عربي أو إسالمي
  13/3/2012موقع الجئ نت، 
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   فاق طويال ستدفع ثمنا غاليا حال خرقها للتهدئة ولسنا متفائلين من استمرار االت"سرائيلإ: "النخالة .14

زياد النخالة أن الحركة لم تعلن » الجهاد اإلسالمي«أكد نائب األمين العام لحركة :  فتحي صّباح-غزة 
موافقتها على التهدئة إال بعد أن قبلت إسرائيل بشروطها المتمثلة بالتزام عدم تنفيذ أية اغتياالت في قطاع 

 تنفيذ أية تصفيات في القطاع، مشيراً إلى أن هناك غزة مستقبالً، وحق الفصائل الفلسطينية بالرد في حال
  .تعهداً إسرائيلياً واضحاً للوسيط المصري بذلك

انه ال توجد ضمانات، لكن هناك التزامات من الفصائل » الحياة«غير أن مصدراً مصرياً رفيعاً أوضح ل 
بما في ... ئه كاملة األركانتهد«الفلسطينية وإسرائيل في شأن وقف كل أشكال العنف، واصفاً إياها بأنها 

، الفتاً إلى أن الطرف »االلتزام متبادل وشامل، بما فيه االغتياالت«: وأضاف. »ذلك وقف االغتياالت
  .الذي سينتهك االتفاق، سيعرض نفسه لرد من الجانب اآلخر

تكون عواقبه وحذر النخالة من أن أي خرق للتهدئة من الجانب اإلسرائيلي ستدفع ثمنه إسرائيل غالياً وس
حتى لو غدر «: غير محمودة، معبراً عن عدم تفاؤله كثيراً باحتماالت أن يدوم اتفاق التهدئة طويالً، وقال

العدو ونقض العهد، وهذا غير مستبعد ألنه غير مؤمن الجانب، فنحن منحنا الناس فرصة كي يرتاحوا 
  .»ويلتقطوا أنفاسهم

معنوي للفلسطينيين جميعاً ألنهم شاركوا في إبرام التهدئة، ورأى أن التهدئة التي تحققت إنجاز ونصر 
إصرار الجهاد على «ولفت إلى أن . مشيراً إلى أن هناك من استشهد ومن قصف بيته وهناك من أصيب

مواصلة القتال وتمسكها بشروطها لقبول التهدئة كان بسبب ما نراه من أن الشعب الفلسطيني يدفع أعلى 
، الفتاً إلى أن »هذا جعلنا نتمسك بشروطنا«: ، وقال» ما هو أكثر من الموتثمن وأغاله، فال يوجد
  .مستحيلة، وأن اإلسرائيليين لن يوافقوا عليه» الجهاد«البعض اعتبر مطالب 
سرايا القدس «، لكنه قال إن »الحياة«داود شهاب تأكيد هذه المعلومات ل » الجهاد«ورفض الناطق باسم 

 لتوسيع رقعة النار في حال وسعها الكيان الصهيوني لتصل مدناً أبعد من كانت على استعداد وجاهزة
.  كيلومتراً أيضاً شرق القطاع40التي تبعد » وبئر السبع)  كيلومتراً شمال القطاع40على بعد (أسدود 

في مدينة » لذا، دعت إلى تنظيم مسيرة بشائر االنتصار. حققت انتصاراً«وقال إن الحركة تشعر بأنها 
  . األربعاء- ليل الثلثاء غزة

  14/3/2012الحياة، لندن، 
  

  ونُحضر إبداعات" إسرائيل"فرضنا شروطنا على : قيادي في حركة الجهاد .15
 انتصرت حركته أن المدلل، أحمد اإلسالمي ”الجهاد“ حركة في البارز القيادي أكد:  سمية درويش-غزة
 تحضر منظمته أن كاشفاً االغتياالت، لوقف لإسرائي على شروطها وفرضت األخيرة، القتال جولة خالل

 .مفتوحة تزال ال المعركة كون قادمة، مواجهة جوالت في أكبر إلبداعات
 جولة خالل خاصة حسابات لديها كانت ”حماس“ حركة إن ،”الجريدة“ مع خاص حوار في المدلل، وقال
 .االحتالل سلوك ةبمتابع وتكفلت أمس، سرت التي الهدنة، اتفاق مصر رعت بينما القتال،

  14/3/2012الجريدة، الكويت، 
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   دوالر الى الحكومة المصرية ثمن السوالر الذي بدأت بتوريده الى غزة مليونيحماس دفعت : الحياة .16
أن الحركة دفعت مليوني » الحياة«ل » حماس«كشف مسؤول في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

ن السوالر الذي بدأت مصر بتوريده الى قطاع غزة منذ دوالر الى الحكومة المصرية تحت حساب ثم
 طناً من الغاز الى قطاع غزة، كما خرج عدد 70أول من أمس، مشيراً الى أن الجانب المصري أرسل 

كبير من الشاحنات المملوءة بالسوالر من الجانب المصري ودخل الى قطاع غزة، كاشفاً أن مصر 
  . الى ان غزة تحتاج الى مليون لتر من السوالر يومياًستستمر بإمداد غزة بالوقود، ومشيراً

  14/3/2012الحياة، لندن، 
  

 بغزة وتشكك في التزام تل أبيب" التهدئة" في رعاية مصرفتح تثمن جهود  .17
أحمد عساف، الشكر لمصر على رعايتها التفاق التهدئة مع " فتح"قدم المتحدث باسم حركة : رام اهللا

  .ي يتم بموجبه وقف العدوان على قطاع غزة االحتالل اإلسرائيلي، الذ
على إنجاح الجهود المصرية على كل " فتح"حرص حركة ) 13/3(وأكد عساف في بيان له اليوم الثالثاء 

نأمل أن يتم الحفاظ على هذه التهدئة التي تمت برعاية مصرية، ولكن : "وأضاف"المستويات، وقال 
 ال تلتزم بأي معاهدات أو اتفاقيات، وبالتالي يجب أن يتم إلزام لألسف التجارب السابقة أثبتت أن إسرائيل

وحمل عساف االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية التصعيد في قطاع غزة من أجل ". إسرائيل بها هذه المرة
  .تحقيق عدة أهداف على عدة مستويات

  13/3/2012قدس برس، 
 

  مرفوضو خطير  مع غزة الطيبيتعاطف: نتنياهو .18
 موقف العضو العربي في الكنيـست       ونتني اه  إسرائيل رئيس وزراء    ونتني اه نكر بنيامين   است: الناصرة

وقـال  . احمد الطيبي رئيس القائمة العربية للتغيير المتعاطف مع غزة التي تتعرض للقصف واالغتياالت            
 غـزة    يا صامدة البوست الذي كتبه النائب الطيبي في صفحته على الفيسبوك قوية يا غزة              إن «ونتني اه 

 طلب من داني    ونتني اه  إن اإلسرائيليةوقالت صحيفة الجيروزاليم بوست     . خطير وتعاطفه هذا مرفوض   
 يريه صفحة الفيسبوك الخاصة بالطيبي معبرا عن سخطه من الكـالم            إندانون خالل جلسة كتلة الليكود      

  .المذكور
ن في اعقاب كـالم د الطيبـي    تقدمت عضوة الكنيست حوتوبللي من الليكود باقتراح قانو      أخرىمن جهة   

 والكفاح المسلح في حين طالـب دانـي دانـون           اإلرهاب الطيبي من الكنيست لتضامنه مع       بإبعاديسمح  
  .  بالكنيستإرهاب بخلية إياهالمستشار القضائي بمحاكمة الطيبي واصفا 

 14/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

  شمل عمليات االغتيالياتفاق التهدئة ال  وقادمةغزة في المرة القطاع سنجتاح : واهنتنينائب  .19
بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق التهدئة بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية في            : نظير مجلي  - تل أبيب 

قطاع غزة موعد التطبيق، هدد نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، موشيه يعلون، بأن إسرائيل سترد فـي                
وقال وزير الدفاع، إيهود باراك، إن اإلمكانيات أمام        .  بعملية اجتياح واسعة   المرة القادمة على الصواريخ   

بينما أعلن مدير الدائرة الـسياسية فـي        . الجيش مفتوحة وهو يستطيع أن يرد كما يشاء على الصواريخ         
  .وزارة الدفاع، جلعاد، أن اتفاق التهدئة ال يشمل عمليات االغتيال
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يحات أعرب فيها عدة وزراء في الحكومة اإلسرائيلية عن تذمرهم          وجاءت هذه التهديدات في سياق تصر     
التهدئة خطأ واالكتفاء   «فقال وزير األمن الداخلي، إسحق أهرونوفتس، إن        . من التوصل إلى اتفاق التهدئة    

بالرد على الصواريخ بغارات جوية كان خطأ، ويجب اجتياح غزة وإسقاط حكم حماس والتخلص بـشكل      
ليس من المعقول أن نتـيح لهـم أن         «: وقال وزير المعارف، جدعون ساعر    . »ضلةنهائي من هذه المع   

  .»يغرقوا الجنوب بالصواريخ ويشلوا حياة مليون نسمة، ثم نتوصل معهم لتفاق تهدئة
وفي ضوء ذلك، دافع عاموس جلعاد عن القرار، فقال إن إسرائيل لم تقدم أية تنازالت عن حقهـا فـي                    

وخالل حديث إلى إذاعة الجيش، نفـى       . التزامات أو تعهدات بوقف االغتياالت    الدفاع عن النفس وال أية      
جلعاد اعتبار وقف النار اتفاقا مع الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل لم تجر أيـة اتـصاالت مـع هـذه                    

ولم يستبعد جلعاد تكرار ما جرى األسـبوع الماضـي، فقـال            . وإنما مع الجانب المصري   » المنظمات«
، )لألمين العام للجان المقاومة الشعبية زهيـر القيـسي        (ال التي تمت يوم الجمعة الماضي       عملية االغتي «

فإذا خطط أحدهم لعمليـة كهـذه       . جاءت لمنع تنفيذ عملية عبر الحدود المصرية خطط لها ونحن منعناها          
  .»وعرفنا بها فلن نتردد في الوصول إليه

 14/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

    أن تُعيد لنفسها قدرة الردع"إسرائيل" يجب على :ليفني .20

 خالل مقابلة مـع إذاعـة الجـيش         ، تسيبي ليفني  ،صّرحت زعيمة المعارضة  : إذاعة الجيش اإلسرائيلي  
إنني أقول لنتنياهو ولمواطني دولة إسرائيل، لـيس هنـاك خيـار            : " مساء اليوم اإلثنين قائلة    ،اإلسرائيلي

حماس لديها  . فصائل المختلفة في القطاع ال يجب أن يهمنا        إن التوتر الحاصل بين ال     ،للحرب ضد حماس  
ال يجب أن نرفع عنهم المسؤولية، حتى وإن كانوا ليسوا          . مسؤولية، وذلك ألنها هي المسيطرة في القطاع      

  ".حماس لديها القدرة على وقف عمليات اإلطالق إذا كانت مهتمة بذلك. هم من يطلقون الصواريخ
لقد قمنا بذلك في جولة طويلة وجوهريـة        . إسرائيل أن تُعيد لنفسها قدرة الردع     يجب على   : "وقالت ليفني 

كيـف  . في عملية الرصاص المصهور، ويبدو بأن حماس وبقية التنظيمات تحاول أن تُجربنا مرة أخرى             
ولكن الشيء األكيد هو أن تبادل الـضربات        . نُعيد الردع؟ من أجل ذلك هناك نقاشات لمتخذي القرارات        

  ".ويل وبهذا النسق أو غيره لن يساعد على ذلكلوقت ط
ويجـب  . إن مواطني الجنوب يقولون شكراً لمنظومة القبة الحديدية، إنها تعمل جيداً          : "وتابعت ليفني قائلة  

ومـن  . ذكر عامير بيرتس في هذا الموضوع ألنه هو من عمل على اإلسراع في موضوع القبة الحديدية               
ن تكون كافية كما هو معروف، ولذلك يجب العمل على وقـف إطـالق              جهة ثانية، فإن هذه المنظومة ل     

إن الفرق بين عملية الرصاص المصهور واليوم هو أننا         . الصواريخ، وذلك ليس فقط من خالل مواجهته      
أما اليوم، فنحن   . وقتها كنا خالل عملية مفاوضات سياسية، وكانت لنا شرعية دولية للقيام بعملية عسكرية            

  ".منعزلون
 13/3/2012، ز دراسات الشرق األوسطمرك
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   هامس بأمنأي شخص ي قد وافقت على االلتزام بعدم اغتيال "إسرائيل" أن تكون  ينفيفلنائي .21
نفى وزير الجبهة الداخلية اإلسرائيلي، متان فلنائي، أن تكون إسرائيل قد وافقت على االلتزام بعدم اغتيال                

وفي حديث لإلذاعة العبرية، أوضح فلنائي أن إسـرائيل  . ليأي أشخاص يخططون للمس باألمن اإلسرائي   
  . »تغدى بمن يريد أن يتعشى بك«: تعمل وفق المثل القائل

. »كل من يخطط لعمليات ضد إسرائيل يجب أن يأخذ ضـمن حـساباته احتمـال اسـتهدافه                «: وأضاف
 بأن استتباب التهدئـة قـد       واستدرك فلنائي قائال إن موجة التصعيد الحالية شارفت على االنتهاء، منوها          

نظرا ألن فصائل المقاومة الفلسطينية تخلو من آلية قيادة واضحة لنقل التوجيهـات إلـى         «يستغرق وقتا،   
 .»العناصر الميدانية

 14/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  موفاز يدعو لإلعالن عن وضع خاص في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية .22
طلب رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيـست شـاؤول          :  أوفير براك  - اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  

راك اإلعالن عن وضع خاص في الجبهة الداخليـة         ا من الحكومة اإلسرائيلية ومن وزير األمن ب       ،موفاز
بحيث يمكّن إعالن من هذا النوع مواطني الجنوب للمطالبة بتعويضات لألضرار االقتصادية            . اإلسرائيلية

كما أكد موفاز خالل نقاش داخل لجنـة الخارجيـة          . جاءت نتيجة إطالق الصواريخ من قطاع غزة      التي  
 .في قطاع غزة" اإلرهابية"واألمن بأن على إسرائيل أن تعمل على تحديث الردع ضد المنظمات 

 13/3/2012، مركز دراسات الشرق األوسط
  

   أحزاب المعارضةهمي بما ف العدوان على قطاع غزةيؤيدونالكنيست   نوابغالبية .23
وبدا أن الغالبيـة    . طرح موضوع العدوان على غزة على جدول أعمال الكنيست، بمبادرة النواب العرب           

وقال النائب محمد بركـة، رئـيس       . العظمى من النواب يؤيدون العدوان، بما في ذلك أحزاب المعارضة         
 بادرت إلى تفجير األوضاع، ومـن ثـم         كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن إسرائيل هي التي        

تريد أن تلعب دور الضحية، فهي كما يبدو تريد إقناع العالم بأوهام أنها مهددة، ولهذا سعت إلى إشـعال                   
وقال إن حكومة إسرائيل تبدو منزعجة من حالة الهدوء السائد، ولهـذا سـعت إلـى انفجـار                  . االنفجار

دة من الجنوب والشمال ومن إيران، حكومة نتنياهو اشـتاقت          إجرامي كهذا كي تقنع العالم بوهم أنها مهد       
إلى لعب دور الضحية، ولكن الهدف واضح من كل هذا، وهو إبعاد إلـى أقـصى مـا يمكـن دائـرة                      

  .المفاوضات التي قبرتها بنفسها في السنوات األخيرة
 المعارضة اإلسـرائيلية    وهاجم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، النائب جمال زحالقة،         

تجر أذيالهـا وتختبـئ     «وقال إنها   . التي أيدت التصعيد الخطير الذي قامت به حكومة نتنياهو في القطاع          
 .»وراء حكومة نتنياهو

 14/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  67 و48 جديدين يستهدفان الفلسطينيين في مناطق عنصريينالكنيست يقر قانونين  .24
 أقر الكنيست اإلسرائيلي أول من أمس، قانونين عنصريين جديدين يستهدفان           :م جرايسي برهو -الناصرة  

 أولهما يفرض عقوبات مشددة على من يقل فلسطينيا من الضفة الغربية            67 و 48الفلسطينيين في مناطق    
  .المحتلة بسيارته، والثاني يحرم أبناء عائلة منفذ عملية من مخصصات الضمان االجتماعي

لقانون األول يقضي بفرض عقوبات شديدة تصل إلى غرامات مالية باهظة جدا والسجن حتـى               احيث أن   
ثالث سنوات، على من يقل في سيارته فلسطينيا من الضفة الغربية عمليا، وأيضا من قطاع غزة رغـم                  

 من دون تـصريح مـن       1948استحالة خروجهم من القطاع، إن كان هذا الفلسطيني يدخل إلى مناطق            
الحتالل، حتى وإن كان الفلسطيني قد دخل ألغراض العمل والقيام باحتياجاته الخاصة، وهـذا              سلطات ا 

  .عادة ما يكون
 وفلسطينيي القدس المحتلة بشكل خاص، إذ يقـضي         48أما القانون الثاني، فإنه يستهدف عمليا فلسطينيي        

اعها، في حال نفذ أحـد      القانون بحرمان أبناء عائلة من مخصصات الضمان االجتماعي على مختلف أنو          
  .أبناء العائلة عملية ما

 14/3/2012الغد، عّمان، 
 

  اإلسرائيلي" هداريم"في سجن  السياسييناألسرى يزور النائب زحالقة  .25
في إطار متابعته لقضية الحركة األسيرة، زار النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، سجن               

يث التقى ثالثة من األسرى السياسيين؛ مروان برغوثي وكـريم يـونس            ، يوم أمس، االثنين، ح    "هداريم"
ورفضت سلطات السجون السماح لزحالقة بلقاء الثالثة معاً واشترطت أن يكوم كل لقاء              .ويحيى اغبارية 

  .على حدة
 13/3/2012، 48عرب 

  
  "كثر من الالزمأقطاع غزة فاشلة وطويلة في  التصعيد جولة": اإلسرائيليمن وزير األ .26

 التـي   أخيرة يتسحاق اهرنوفيتش، جولة القتال      اإلسرائيلي الداخلي   األمن وصف وزير    :الصحافة العبرية 
  .  من الالزمأكثرشهدها قطاع غزة بالفشل والطويلة 

 االئتالف الحكومية الذي تجرأ على      وأعضاء من بين وزراء الحكومة      األول الوزير الذي يعتبر     وأضاف
 مساء الثالثاء أوردب في سماعه وفقا لوصف موقع قضايا مركزية العبري الذي          القول لنتنياهو ما لم يرغ    

 إسرائيليسيمر وقت طويل حتى نفهم مغزى هذه الجولة الغريبة، مليون           : " الوزير أقوال،  13-3-2012
 الخـوف   إلى إضافة الطلبة والتالميذ لم يذهبوا لمدارسهم،       آالف مشلولة ومئات    واإلعمالحبيسي بيوتهم   

 صواريخ القبة الحديدية مقابـل ال شـئ علـى           إطالق عبر   إهدارهادمة وماليين الشواقل التي تم      والص
  ". األخرالطرف 

لقد ظهر الجيش مشلوال من الناحيـة الهجوميـة         "وواصل الوزير انتقاداته لسياسة نتنياهو الهجومية قائال        
ية مخازن الذخيرة ولم يعتقل أي       هجمة حقيقية ولم يحسن مواقعه ولم يستغل فرصة تصف         أية ينفذ   إندون  

  ". مشبوه، لم يحقق شيئا انه الشلل التام
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يوجد تفاهمات مفادها ال تطلقوا النار ونحن لـن نطلـق           "، قال   األخيرةوفي وصفه لنتائج الجولة القتالية      
 من الالزم لقد كنا بحاجة لتشديد ردنا ويجب علينـا اسـتخالص             أكثر لقد كانت هذه الجولة طويلة       أيضا

  ". أكثر وقاسيا أكثرلعبر حتى يكون رد فعلنا في الجولة القادمة مؤلما ا
 13/3/2012فلسطين أون الين، 

 
  تهدئةالوزير المالية اإلسرائيلي ال يستبعد القيام بهجوم واسع ضد قطاع غزة حتى في حال  .27

يلئيـل  إ مـن مراسـلها      إذاعة الجيش اإلسرائيلي  عن   13/3/2012،  مركز دراسات الشرق األوسط    نشر
تطّرق وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس صباح اليوم الثالثاء إلى التقارير التي تحدثت عن              ،  شاحر

التوصل إلى اتفاق خالل الليل بوساطة مصرية لوقف النار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وأوضح بانـه      
ء نتنياهو بشكل رسمي بأن الهدوء سيقابل       لقد أعلن رئيس الوزرا   : "لم يتم التوقيع على اتفاق رسمي، وقال      

  ".بالهدوء، ولكن ليس هناك أي التزام إسرائيلي بعدم إحباط اإلرهاب في المستقبل
وحسب كالمه، فإنه حتى في حال انتهاء مرحلة التصعيد الحالية، فلن يكون هناك مانع من القيام بهجـوم                  

إن الوضـع   : "قابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي    واسع النطاق ضد قطاع غزة، وقال وزير المالية خالل م         
بشكل عام غير محتمل، ربما ليس هناك جداول زمنية، لكن إسرائيل ستضطر في نهاية األمـر إلـى أن                   
تضع حداً للنظام اإلرهابي في غزة، إن التهديد يتزايد ويقترب من وسـط الدولـة مـن ناحيـة مـدى                     

  ".ليم بوجودهالصواريخ، وهذا وضع ال تستطيع إسرائيل التس
وزيـر الماليـة    أن   ،وليد عوض  عن مراسلها    رام اهللا  من 14/3/2012القدس العربي، لندن،     وأضافت

 احتالل الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر لمنـع          بإعادةالثالثاء طالب   ' يوفال شتاينتس 'اإلسرائيلية  
 وقـذائف صـاروخية تهـدد       أسلحة لفصائل المقاومة الفلسطينية التي باتت تمتلك        األسلحةمواصلة تدفق   

  . على حد قولهاإلسرائيليينالكثير من 
 

  يرانعلى التصدي إل" تدريبا مصغرا"غزة كان قطاع  القتال في :مسؤول اسرائيلي .28
 بدأ سريان هدنة بوساطة مصرية للقتـال        إن يوم الثالثاء بعد     إسرائيليقال مسؤول   : دان وليامز  -القدس  

تـدريبا  ) القتـال ( حد ما كان هـذا       إلى "إسرائيلزة وثالثة جرحى في      قتيال في قطاع غ    25الذي خلف   
  .إليران" مصغرا

 بـإطالق ضد منشآتها النووية    " ضربة استباقية " بالرد على أي     إيران تهديد   إلىوقال المسؤول في إشارة     
  ".متماثلة... األساسية المبادئتوجد فروق كبيرة بالطبع لكن  "إسرائيلصواريخ ذاتية الدفع على 
 اإلسرائيليةالجبهة الداخلية   " اللفتنانت جنرال بيني جانتس للصحفيين       اإلسرائيليوقال رئيس أركان الجيش     

  ." يمكنها التعامل مع التحدياتإنهاأظهرت مرة أخرى 
اننـي  "قال جانتس " خطير وكبير" من الجيوش المحيطة والمقاتلين بأنه اإلجماليورغم انه وصف التهديد    

ءنا يفهمون ما لدينا من توازن بين قدرة دفاعية مريحة وقدراتنا الهجومية التي سنستخدمها              مقتنع بأن أعدا  
  ."األمرحسبما يقتضي 

 نظام القبة الحديدية أسقط نحو ثالثة من كل أربعة صـواريخ فلـسطينية              إن إسرائيليونوقال مسؤولون   
 في التجارب فقط اال أن      أالناته حتى    أثبت قدر  "2-ارو"ورغم ان نظام    .  القليلة الماضية  األيامأطلقت في   

  . في المئة90 للصواريخ نسبته إسقاطالقائمين على تطوير هذا النظام يتباهون بمعدل 
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 مما ينبغي على مثل هذه      أكثرلكن عوزي روبن وهو من المخضرمين في برنامج ارو حذر من االعتماد             
 شديدة أكثر بكثيـر  إضراراها يمكنها ان تسبب  لم يتم اعتراضها فان  إذا اإليرانيةالدفاعات الن الصواريخ    

  .من صواريخ غزة التي يصنع الكثير منها من مواسير الصرف الصحي
 13/3/2012وكالة رويترز لألنباء، 

 
  دعوات صهيونية وغربية تُطالب بفتح حوار سياسي مع حماس .29

لزمة بأن تكون على اتصال     م" "إسرائيل"أّن  " روني شكيد "أفاد الباحث الصهيوني في الشؤون الفلسطينية       
مع المسؤولين في غزة، بمن فيهم حماس، ويجب الوصول معها لحوار بهدف تحقيـق تهدئـة طويلـة                  

، مضيفاً أّن الحوار يمكن أن يكون أيضاً من خالل تهديد مباشر ضدها إلجبارها على العمل ضـد    "المدى
تل "، زيغمار غابريل،    "اطي األلماني الحزب االشتراكي الديمقر  "من جهته دعا رئيس     . المنظمات األخرى 

للكف عن تجاهل حماس؛ ألنه ال يمكن حل الصراع بدونها، كونها قد باتت عنصراً فيه، معلناً أنّه                 " أبيب
، السياسي في الحـزب المـسيحي       "روبريشت بولينس "يعتزم االجتماع بأحد قياداتها على غرار ما فعله         

  ". ركلأنغيال مي"الديمقراطي برئاسة المستشارة 
 )ترجمة المركز(القناة األولى 

 13/3/2012، )2490(العدد مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
 

   السفر إلى تركيامنإلسرائيليين ا رهيئة لمكافحة اإلرهاب اإلسرائيلية تحذ .30
ـ    من السفر إلى   اإلسرائيلية، مساء اليوم الثالثاء، اإلسرائيليين      " الهيئة لمكافحة اإلرهاب  "حذرت ما تسمى ب

عمليـة  "وادعت الهيئة أنه يوجد لدى إسرائيل معلومات تشير إلى أنه يجـري التخطـيط لتنفيـذ                 . تركيا
  .ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية في تركيا في األيام القريبة" إرهابية

د الروسية كانت قد أشارت األسبوع الماضي إلـى أن الموسـا  " أن تي في "يذكر في هذا السياق أن شبكة       
وأن الموساد بعث برسالة إلى تركيا مفادهـا        . حذر تركيا من احتمال استهداف الممثليات اإلسرائيلية فيها       

التابع لحرس الثورة اإليراني يخطط لتنفيذ هجمات على أهداف إسـرائيلية فـي تركيـا               " فيلق القدس "أن  
  .ايلند وجورجيابشكل مماثل للهجمات التي وقعت في نيودلهي، ومحاوالت تنفيذ عمليات في ت

 13/3/2012، 48عرب 
  

   "إسرائيل" صاروخ على 222إطالق : هآرتس .31
مواصلة إطالق الـصواريخ،    أن  ، آفي سخاروف،    »هآرتس«محرر الشؤون الفلسطينية في صحيفة      قال  

اإلحباط الفلسطيني، من عدم القدرة على تحقيق إنجازات فعلية في المواجهـة، فـرغم              «إلى حالة   ترجع  
اروخ على إسرائيل، سقط بعضها في مدن كبرى مثل أسدود وبئر السبع، إال أنهم فشلوا                ص 200إطالق  

وأضاف سخاروف، إن منظومة القبة الحديديـة التـي         . »في إلحاق خسائر بشرية في الجانب اإلسرائيلي      
نجحت باعتراض العديد من الصواريخ، تحولت إلى عدو جدي للفـصائل الفلـسطينية فـي المـستوى                 

إال أن غيـاب خـسائر      . تى إطالق زخات من الصواريخ لم يوفر جوابا كافيـا لتجاوزهـا           العسكري وح 
 شخـصا فـي إعـادة       26إسرائيلية ال يشكل سببا وحيدا، على حد قوله، فقد فشلت الفصائل رغم مقتل              

  .»الموضوع الفلسطيني إلى رأس األجندة اإلعالمية العربية التي بقي الموضوع السوري طاغيا عليها
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خيص لألحداث، قال الناطق بلسان الجيش، إن الفلسطينيين أطلقوا خالل األيام األربعة الماضـية،              وفي تل 
 منها من   56 صاروخا على البلدات اإلسرائيلية، تمكنت القبة الحديدية المضادة للصواريخ، من منع             222

ولـم تتـسبب     الباقية سقط معظمها في أرض مفتوحة        166الوصول إلى هدفها في مناطق مأهولة والـ        
  .األخرى في قتل أي شخص
 على مجموعات   19 غارة جوية على أهداف فلسطينية في قطاع غزة، منها           37وبالمقابل، نفذت إسرائيل    

 فلسطينيا بينهم   26 غارة على مخازن أسلحة، تسببت في قتل         18مسلحة كانت تحاول إطالق صواريخ، و     
قدرها ماليين الدوالرات نتيجة وقف العمـل فـي         وتحدث الجيش عن خسائر مالية إسرائيلية       .  مدنيين 4

  . كيلومترا من قطاع غزة40المصانع والمزارع بدائرة قطرها 
 14/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
   عالقات وثيقة مع دول الخليج لتعديل موازين القوى مع إيرانإلقامةتوصية صهيونية  .32

بالعمـل  " إسرائيل" هداس، صناع القرار في      أوصى الرئيس السابق للممثلية الصهيونية في قطر، يعقوب       
على تعزيز مكانة دول الخليج في المنطقة عبر فتح قنوات اتصال وحوار معهـا، انطالقـاً مـن جملـة            

  : عناصر تصب في مصلحة الكيان، منها
 أن دول الخليج تسعى، على إثر التغيرات في المنطقة، إلى  خوض الغمار الـسياسي اإلقليمـي، ال                   -1

 مصر منشغلة بشؤونها الداخلية، وإلى أن تمثل مركز الثقل الجديد فـي المنطقـة العتبـارات                 سيما أن 
مستدالً بتجربة قطـر فـي هـذا        .  متصلة بإيران  إستراتيجية عالمية متعلقة بالنفط واعتبارات      إستراتيجية

  .المجال
  . أن دول الخليج كعنصر اعتدال عربي داعم للسالم مع الكيان الصهيوني-2
وهـو العالقـة مـع الطـرف        " إسـرائيل "هناك دافعاً هاماً لدى دول الخليج لتطوير العالقة مع           أن   -3

  .األمريكي
 )ترجمة المركز(القناة السابعة للمستوطنين 

 13/3/2012، )2490(العدد مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
  

  طاع غزة احتجاجا على الغارات الجوية ضد قيتظاهرون إسرائيليون "يديعوت" .33
العسكرية فى مدينة تـل أبيـب   " كيريا"نظم عشرات اإلسرائيليين تظاهرة احتجاجية أمام قاعدة        : )أ ش أ  (

  .مساء أمس الثالثاء، تنديدا بالغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة
االحتجاج ضد  "وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن المحتجين نظموا التظاهرة تحت شعار            

، متهمين حكومة بالدهم بتصعيد أعمال العنف ضد الفلسطينيين فى قطاع غـزة باغتيـال               "غزةمجزرة  
  .األمين العام للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية زهير القيسى يوم الجمعة الماضى

 شهيدا من سرايا القـدس      14 شهيدا من بينهم     25 على غزة أدى إلى ارتقاء       اإلسرائيلييذكر أن العدوان    
 بخالف عشرات الجرحى الذين تراوحت إصـاباتهم مـا بـين          اإلسالمي العسكرى لحركة الجهاد     الجناح

  .المتوسطة والخطيرة
 14/3/2012اليوم السابع، مصر، 
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   قناة السويس في طريقها للبحر األحمرتعبرقطع حربية إسرائيلية  .34
الفرقاطة اإلسـرائيلية   وسط إجراءات تأمينية مشددة، عبرت قناة السويس أمس         :  يسري محمد  -السويس  
Lehav   طنا، والفرقاطة    2534 بحمولة Yafa    أطنـان، والـسفينة الحربيـة الفرنـسية         706 بحمولـة 

Emdassy   طنا، ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في طريقها إلـى البحـر             3218 بحمولة 
بور السفن الحربيـة التـي      وقالت مصادر مالحية إن إجراءات أمنية مشددة تم فرضها أثناء ع          . األحمر

تصدرت القافلة، حيث تم وقف حركة عمل المعديات بين ضفتي قناة السويس، ووقف مرور الـسيارات                
  .فوق جسر قناة السويس، وتأمين الطريق البري الموازي للمجرى المالحي

 14/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  ليدية والمحرمة دولياً ضد المدنيين ستخدم األسلحة الغير تقااالحتالل : وزارة الصحة في غزة .35
في إحصائية  قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس :غزة ـ أشرف الهور

 مواطنا 82 فلسطينياً، وإصابة 25صدرت عقب انتهاء الهجمات اإلسرائيلية أن الهجمات أدى الستشهاد 
 من المسنين وفتاة، وقال ان من 4ال من طلبة المدارس و أطف3من المدنيين، وبين أن من بين الشهداء 

  . فتاة وربة بيت13 رضيعا وطفال من طلبة المدارس و27بين المصابين 
العنف المفرط و األسلحة الغير تقليدية والمحرمة دولياً ضد المدنيين في قطاع 'وأكد ان االحتالل يستخدم 

ات اإلسرائيلية أدت إلى هدم عشر وحدات سكنية بشكل ، هذا قالت وزارة األشغال العامة أن الهجم'غزة
  . وحدة بشكل جزئي350كامل، إلضافة إلى تضرر 

   14/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  "سرائيلإ" يعانون من الصدمة بسبب سجون الفلسطينيون األطفال: تقرير .36
ن الغالبية العظمى بين أتقرير في ) سيف ذا تشيلدرن( الطفل إنقاذقالت منظمة : جيهان عبد اهللا -رام اهللا 
 الالإرادي سنويا يعانون من الكوابيس والتبول إسرائيل الفلسطينيين الذين يودعون سجون األطفالمئات 

 اإلسرائيلي الجيش إنوقالت المنظمة الخيرية في التقرير الذي نشر يوم االثنين  . عنهماإلفراجوالقلق بعد 
 في الضفة الغربية المحتلة وحاكم أطفاال ال تزيد 2000 عام  طفل فلسطيني منذ8000اعتقل أكثر من 
 عشر عاما أمام محاكم عسكرية أغلبهم لالشتباه في قذفهم الجنود أو السيارات اثنيأعمارهم عن 

   . بالحجارةاإلسرائيلية
 إن الفلسطينية في مؤتمر صحفي بالضفة الغربية األراضي مدير برنامج المنظمة في األعرج إيادوقال 

 اللفظي على يد جنود أو الذين جرى اعتقالهم ذكروا أنهم تعرضوا للعنف البدني األطفال في المئة من 98
 في المئة من 90 أكثر من إن األعرجوقال  . مما ترك جروحا نفسية بالغالبية العظمى منهمإسرائيليين
  . عانوا من اضطرابات ما بعد الصدمةاألطفال

 292 استطالع شمل إلى لفلسطينيين دون الثامنة عشر من العمر إسرائيلل ويستند التقرير الخاص باعتقا
  . عنهمأفرجت ثم إسرائيلطفال اعتقلتهم 

 أنه تم إلى وهي منظمة حقوقية فلسطينية األطفالوتقول بيانات جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن 
ت الحركة انه يوجد حاليا وقال. 2010 طفال في 3470 طفل العام الماضي مقارنة مع 2301اعتقال 

 وعلى األطفال االعتقال له تأثير مدمر على إنوقال التقرير  .إسرائيل قاصرا فلسطينيا في سجون 170
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 ما بعد الصدمة والخوف من إعراض بينها اثأر يعانون من األطفال أن وأضاف .أسرهم ومجتمعاتهم
 في الوقاية األسرابيس في حين تبالغ الخروج من المنزل فضال عن أعراض نفسية مثل نوبات قلق وكو

  . بالخروج من البيتلألطفالوترفض السماح 
  13/3/2012، وكالة رويترز لألنباء

  
  اتساع نطاق معركة األمعاء الخاوية : األسرىوزارة  .37

، على اتساع نطاق الدخول في اإلضراب المفتوح أمس أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين :رام اهللا
ن صفوف األسرى في العديد من السجون اإلسرائيلية، وذلك استمرارا لالحتجاج على عن الطعام بي

 في إضرابها عن الطعام 27سياسة االعتقال اإلداري وتضامنا مع األسيرة هناء الشلبي التي دخلت اليوم 
وأعربت الوزارة عن قلقها الشديد لما يتعرض له األسرى داخل  .ووضعها الصحي في غاية الصعوبة

ان إدارة السجون «سجون اإلسرائيلية، ألن حياتهم أصبحت في خطر ومهددة بشكل مستمر، و قالت ال
بتعنتها تدفع األسرى نحو الهالك، وال تكتفي بهذا بل تعمل على تصعيد العقوبات واالعتداءات عليهم، 

سانية بضرورة وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية واإلن .»واستهدافهم بشكل غير مسبوق
اإلسراع في وضع حد لهذه االنتهاكات، وأن ال ننتظر أياماً طويلة كتلك التي أمضاها األسير خضر 

  .عدنان حتى يكون هناك خطوات أكثر جدية وصالبة إلنقاذ حياة هؤالء األسرى
  14/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   على التوالي28الـ  المفتوح عن الطعام لليوم اإلضراب تواصل هناء شلبي .38

 الثالثاء إضرابها المفتوح عن أمسواصلت األسيرة الفلسطينية هناء شلبي : رام اهللا ـ وليد عوض
 على التوالي احتجاجاً على اعتقالها اإلداري 28 لليوم الـ اإلسرائيليالطعام في سجون االحتالل 

 من قبل سلطات االحتالل سانيةإنوتعرضها وكافة األسرى واألسيرات إلى انتهاكات وممارسات غير 
 المفتوح عن الطعام رغم التدهور الخطير إضرابها شلبي على مواصلة إصرارويأتي  .اإلسرائيلي

 شلبي دعا وزير شؤون األسرى لألسيرةوفي ظل التدهور الخطير للوضع الصحي . لوضعها الصحي
سيرة، محمال إسرائيل والمحررين عيسى قراقع، إلى أوسع حملة تضامن شعبي وجماهيري مع األ

المسؤولية عن حياتها، وأن استمرار عدم اكتراث حكومة إسرائيل بوضع األسيرة هناء هو محاولة لقتلها 
  .وتدميرها

   14/3/2012، القدس العربي، لندن
  

   على غزةارمي لتحقيق أهداف غير معلنة من عدوانهت" إسرائيل: "48قادة فلسطينيو  .39
 أن الكيان الصهيوني يرمي لتحقيق 48لفلسطينيين في المناطق المحتلة عام يفيد عدد من قادة ا :القدس

أهداف غير معلنة من عدوانه على قطاع غزة، يحاول تغليفها بغالف أمني وادعاءات بإحباط عملية 
  .فدائية خطيرة ضده

 باستدراج إن االحتالل رغب” الخليج“ محمد زيدان ل 48يقول رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي ال
حركة حماس لمواجهة عسكرية تتيح له التخلص من المقاومة في غزة وإسقاط حكمها هناك وسط 

ويشير زيدان إلى أن االحتالل خططّ لزرع الفتنة بين .  العالم ببؤر ساخنة أخرىالنشغالاستغالل 



  

  

 
 

  

            20ص                                     2440:                العدد14/3/2012 األربعاء :التاريخ

ة إحباط مشروع حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في القطاع واإليقاع بينهما والسلطة الفلسطينية بغي
  .االعتراف األممي بالدولة الفلسطينية

جمال زحالقة على من أسماها المعارضة اإلسرائيلية .وحمل رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي د 
 وهاجم حكومة إسرائيل. مؤكداً أنها ال تختلف عن الحكومة في مواقفها من العدوان اإلجرامي على غزة

يشكم يقتل في غزة، وعليكم أن تعرفوا أن الدم اليهودي ليس أنقى من الدم  ج:في الكنيست أمس قائالً
كما أكد محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة أن إسرائيل هي التي  .الفلسطيني

 العالم بأوهام أنها وإقناعبادرت لتفجير األوضاع في قطاع غزة، الفتاً لمحاولتها  لعب دور الضحية 
  .مهددة، ولهذا سعت إلى إشعال االنفجار

  14/3/2012، الخليج، الشارقة
  

  االحتالل يواصل انتهاك الحريات الدينية في فلسطين: مفتي القدس .40
 خطيب -نبه الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية :  وكاالت- الدستور–القدس 

 العالم والعرب والمسلمين بخاصة إلى أمساألعلى،  رئيس مجلس اإلفتاء -المسجد األقصى المبارك
خطورة استمرار سياسة المس بحرية العبادة التي تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين، 
مشيراً إلى إعالنها مؤخراً عن قرار إغالق المسجد اإلبراهيمي أمام المصلين المسلمين لمدة يومين خالل 

  .د اليهودية، وذلك تواصالً مع قرارات كثيرة نفذت فعالً في الفترات السابقةالشهر المقبل، بحجة األعيا
ان هذا االنتهاك لمقدسات المسلمين وحقهم في أداء عبادتهم فيها، يأتي متزامناً مع الحرب «: وأضاف

التي يشنها االحتالل ومستوطنوه ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والصفة الغربية، مما يدل 
على مدى توافق السلطات الرسمية اإلسرائيلية مع المستوطنين في انتهاك الحقوق المشروعة لشعبنا، 

وبين المفتي أن األديان السماوية تحرم المس بأماكن العبادة، وتؤكد على قدسيتها،  .»والمس بمقدساته
قها سلطات وشدد على ضرورة التوقف عن ممارسة اإلرهاب المنظم، رافضاً المبررات التي تسو

االحتالل لسياساتها االحتاللية المتغطرسة الذي يتناقض مع قيم الشرائع السماوية والقوانين الدولية، 
  .ويخالف المواثيق التي تحمي حرية الوصول إلى أماكن العبادة

  14/3/2012، الدستور، عّمان
  

  االحتالل يعتقل أسيرا محررا برام اهللا .41
 الثالثاء المحرر بصفقة تبادل األسرى عز الدين شحدة أكرم أبو سنينة اعتقل جنود االحتالل اإلسرائيلي

  . على حاجز عسكري أثناء عودته من مدينة رام اهللا)  عاما18(
وذكر أقارب األسير المحرر أن عملية االعتقال قد تمت على حاجز عسكري دون إبداء األسباب، حيث 

سجن األشبال، حيث ي ف قد قضى ثالثة أعوام ونصتم نقل المحرر إلى جهة مجهولة، وكان ابو سنينة 
 عنه اإلفراج أعوام، وتم 8قام االحتالل باعتقاله حينما كان بعمر الخامسة عشر، وحكم عليه بالسجن مدة 

 أسيرا محررا من مناطق مختلفة في 12واعتقلت قوات االحتالل . بالدفعة الثانية من صفقة تبادل األسرى
  . خالل شهر فبراير الماضي، نصفهم محررون في صفقة التبادل األخيرةالضفة الغربية المحتلة

  13/3/2012، فلسطين أون الين
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   شجرة زيتون قرب الخليل 250المستوطنون يقتلعون  .42
 شتلة زيتون في بلدة سعير قضاء مدينة الخليل 250  أقدم مستوطنون يهود على اقتالع وسرقة: الخليل

 في الخليل، في بيان صحفي اليوم الثالثاء األراضيوذكر مركز أبحاث  .جنوب الضفة الغربية المحتلة
 شتلة زيتون ولوزيات 250أقدموا على اقتالع ومصادرة نحو " متسادا"أن يهودا من مستوطنة ) 13/3(

  .شرق بلدة سعير" الصير"من أراضي المواطنين في منطقة 
  13/3/2012قدس برس، 

  
   صندوق االستثمار سيطلق برنامج األمل خالل أسابيع قليلة":الحياة الجديدة"لـمصطفى محمد . د .43

 الصندوق إنمحمد مصطفى، .  رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني دأكد : كامشأبو إبراهيم -رام اهللا 
 مؤخرا، وسيوفر تمويال إجراءاته كل إتمام القليلة القادمة وذلك بعد األسابيعسيطلق برنامج األمل خالل 

 مع دخولهم ما اإلقساط الدخول المحدودة لشراء المسكن المالئم بحيث تتناسب ابألصحطويل المدى 
ان « الحياة الجديدة»مصطفى في تصريحات خاصة لـ . وأكد د. اإلسكانسيخلق نقلة نوعية في قطاع 

صندوق االستثمار سيعلن خالل وقت قريب عن مبادرة محفزتها المالية اكبر من صندوق النمو 
صندوق ضمان القروض في الشركات الصغيرة، لكنه رفض الكشف عن ماهية الفلسطيني ومن 

  .وتفاصيل هذه المبادرة
  14/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مصلحة أردنيةالفلسطينيةالدولة : جودة  .44

ـ          :  بترا –براغ    .شيكي فاسـالف كـالوس    التقى وزير الخارجية ناصر جودة في براغ أمس الرئيس الت
 بقيادة الملك عبداهللا الثاني لكسر الجمـود فـي          األردنيةواستعرض وزير الخارجية خالل اللقاء الجهود       

عملية السالم مؤكدا المصلحة األردنية في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على              
رعية الدولية ومبادرة السالم العربية بحيث تعـالج         استنادا الى الش   1967خطوط الرابع من حزيران عام      

وشـدد   . المرتبطة بهذه القـضايا    األردنيةكافة قضايا الحل النهائي بما يصون بالكامل المصالح الحيوية          
  . في دفع جهود السالماألوروبي الدور التشيكي وخاصة من خالل االتحاد أهميةعلى 

  14/3/2012، الدستور، عّمان
  

   االعتداء على غزةيدينالنواب مجلس : االردن .45
 دان مجلس النواب االعتداء السافر الهمجي الذي يقوم به االحتالل اإلسرائيلي ضد قطـاع غـزة                 :عمان

باهتمام وقلق كبيـرين نتـائج      "وقال النواب في بيانهم      .المحتل، جاء ذلك في بيان أصدره المجلس أمس       
، وإذ يعرب المجلس عن     (...)خير على قطاع غزة     وتداعيات العدوان اإلسرائيلي الهمجي والعنصري األ     

استنكاره وإدانته ورفضه القاطع لهذا االعتداء السافر على الشعب الفلسطيني األعزل، فإنه يؤكد مجـددا               
أن الذرائع اإلسرائيلية المختلقة لتبرير االعتداءات المتواصلة على أهلنا وإخوتنا في قطاع غزة إنما يدخل               

  ".غير مكشوفة وحلول أمنية سقطت وثبت فشلها أمام العالم أجمعفي حسابات عنصرية 
وأكد المجلس وقوفه ومساندته لنضال اإلخوة الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة             

واعتبـر أن    .على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وعـودة وتعـويض الالجئـين            
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االعتداء يشكل عائقا جديدا أمام الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات السالم بين الجانبين الفلـسطيني               
  .واإلسرائيلي، مثلما يؤدي إلى زعزعة األمن واالستقرار في المنطقة

 14/3/2012، الغد، عّمان
  

  على قطاع غزة المجازر اإلسـرائيلية والعدوان الصهيوني يدين» دعاء«حزب : االردن .46
أدان حزب دعاء المجازر اإلسرائيلية والعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة المحاصر منـذ    : عمان

واستنكر الحزب في بيان قتل السكان العزل بالصواريخ والمدافع والقنابل وهدم            .اكثر من خمس سنوات   
ي المحتلة عامة، مؤكـد أن      المنازل وحرق السيارات ونشر الموت والرعب في القطاع خاصة واألراض         

  .إسرائيل غير معنية بالسالم وباالتفاقات والمعاهدات 
  14/3/2012، الدستور، عّمان

  
   المجازر اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزةتدين "األطباء"نقابة : االردن .47

ائيلية ضـد الـشعب     دانت نقابة األطباء المجازر البشعة التي قامت بها اآللة العـسكرية اإلسـر            : عمان
 وإصابة عشرات اآلخرين، إضافة إلى      23الفلسطيني في قطاع غزة مؤخرا، وأدت إلى استشهاد أكثر من           

  .عشرات الجرحى وهدم الكثير من البيوت
وأكدت، في بيان أمس، على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة المسلحة وصد العدوان الصهيوني، مؤكـدة        

  .ي لألمة العربيةأن إسرائيل هي العدو الرئيس
  14/3/2012، الغد، عّمان

  
   في سبلين"األونروا"مهنية لـوزارة التربية اللبنانية ترخّص  .48

في لبنان سالفاتوري لومبـاردو     ) األونروا(بحث وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب وممثل وكالة          
تعليم الطـالب الفلـسطينيين مـع       موضوع ترخيص معهد تابع للوكالة في سبلين للتعليم المهني والتقني ل          

  .اعتماد الشهادات اللبنانية، وتنظيم دورات تدريب مهني سريعة وطويلة األمد
اعطى التوجيهات للسير بالمعاملة بصورة قانونية، بالتنسيق مـع         «وأشار لومباردو الى ان الوزير دياب       

د على أن تـسعين فـي المئـة مـن        وشّد. »المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والجهات ذات العالقة       
  .»يجدون العمل في السوق العربية«المتخرجين أو المتدربين في المدرسة المزمع إنشاؤها 

  14/3/2012، السفير، بيروت
  

  العدوان الوحشي على غزة؟  لمواجهةالعربماذا فعل : الحص .49
عتـداءات االسـرائيلية    امـس، اال  » منبر الوحدة الوطنية  «استنكر الرئيس سليم الحص في تصريح باسم        

العالم العربي الى تحرك استثنائي ينطلق من اجتماع يضم وزراء الخارجيـة            «الغاشمة على غزة، داعيا     
العرب للنظر في هذا التطور الخطير، وإطالق موقف عربي موحد في مواجهة هذا الوضع المأسـاوي،                

قيام إسرائيل كان سببا    «الحص الى أن    وأشار  . »والعمل على التصدي لهذا العدوان بكل الوسائل المتاحة       
لمأساة عانى منها شعب فلسطين، وحفرت في الجسم العربي جرحا بليغا بـات يجـّسد قـضية العـرب                   
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أين هم العرب وماذا فعلوا لألخذ بيد غزة وأهلها في مواجهة العدوان الوحشي الـذي  «، سائال  »المركزية
  تتعرض له؟

فلماذا . إسرائيل سارعت إلى االحتجاج لدى مجلس األمن الدولي       المفارقات العجيبة أن    «: وأضاف الحص 
ال يسارع العرب إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في هذه المحنة ومضاعفاتها الكارثية وتقديم شكوى عاجلة                
ضد دولة العدوان إسرائيل أمام مجلس األمن، والقيام بنشاط على امتداد العالم فضحا للفظائع الصهيونية               

  .»لرأي العام العالمي، وتنديدا بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد العرب؟واستثارة ل
  14/3/2012، السفير، بيروت

  
  بعد عجزه عن ضرب إيران  غزةيهاجمنتنياهو : جنبالط .50

انظمة القتل في المنطقة تتشابه، فبين أنظمة مارست وتمارس القتل          «رأى النائب وليد جنبالط، أمس، ان       
ت السياسية والتصفية الجسدية على مدى عقود، وبين أنظمة تمارس سياسة القصاص            الجماعي واالغتياال 

الشامل بحق شعب فلسطيني بأكمله وتنفذ عمليات القتل الجمـاعي والمنهجـي المحـدد بحـق قيـادات                  
  .»فلسطينية، تكاد المنطقة برمتها تغرق في الفوضى العارمة

نتنياهو المتمرس بإراقة الدماء يصب جام غضبه       ) ينرئيس الوزراء االسرائيلي بنيام   (فها هو   «: وأضاف
على غزة المحاصرة وذلك بعد عجزه عن تسويق فكرته في ضرب إيران، فيكون بـذلك يفـرغ حقـده                   
التاريخي ضد الشعب الفلسطيني مجددا، وذلك إلجهاض المصالحة الوطنية الفلسطينية ـ الفلسطينية التي  

  .»لوطني الفلسطينيتبقى الحجر األساس في مشروع النضال ا
إن المغامرات االسرائيلية المتكررة لن تثني الشعب الفلسطيني الـصامد عـن إصـراره علـى              «: وتابع

النضال في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وهو يعلم أكثر من سواه مصلحته الوطنية وكيفية خوضه هـذا                 
يدي األنظمة االقليمية التـي تحركهـا       النضال بما ال يسمح بإعادة استخدام الورقة الفلسطينية ألعوبة في أ          

  .»حصرا وفق مصالحها
الصامد لمزيد من   «واستنكر جنبالط بشدة الغارات االسرائيلية على قطاع غزة، داعيا الشعب الفلسطيني            

  .»التمسك بحقوقه ومواصلة النضال حتى تحقيق المطالب الوطنية المشروعة، وفق برنامج وطني موحد
  14/3/2012، السفير، بيروت

  
  تشكالن لجنة للدفاع عن القدس العربية والجامعة اإلسالميمنظمة التعاون  .51

اتفقت منظمة التعاون اإلسالمي والجامعة العربية أمس على تشكيل لجنة  : فتحي العرضي- الرياض
مشتركة للدفاع عن القدس الشريف للعمل على وضع تصور للتحرك على الساحة الدولية، بغية تفعيل 

وبحسب . انات العربية واإلسالمية، ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن القدس الشريفدور البرلم
التوصيات التي أصدرتها اللجنة المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون بين منظمة التعاون 

مس فإن لجنة اإلسالمي، وجامعة الدول العربية التي اختتمت دورتها الثانية في مقر المنظمة بجدة أ
القدس تُعنى بمقابلة ممثلين عن كل من القطاعات المختلفة العاملة في القدس الشريف، ومنظمات المجتمع 
  المدني لمعرفة احتياجاتهم الفعلية، وكيفية إيصال المعونة لهم، باإلضافة إلى أهمية مخاطبة الدول 
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دات مالية بهدف دعم صمود الشعب الفلسطيني األعضاء لدى المنظمتين، للوفاء بما تم االلتزام به من تعه
  .في األراضي المحتلة، وخاصة المقدسيين منهم

  14/3/2012الشرق، الدوحة، 
  

  باإلرهابيينيجب وقف نعت الفلسطينيين : أردوغان .52
طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وسائل اإلعالم الدولية بالكف عن وصف : وكاالتال

 في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة ،ردوغانأوقال ". اإلرهابيين"فلسطينية بـعناصر المقاومة ال
، إن المقاومة الفلسطينية تكافح من أجل حماية حقوق وأراضي 13/3والتنمية في أنقرة، مساء الثالثاء 

 اع غزة، داعياًوشدد على أن دولة االحتالل ارتكبت مجازر بحق الفلسطينيين في قط. الفلسطينيين فحسب
دولة االحتالل للكف عن الهجمات الوحشية ضد الفلسطينيين ووقف المذابح وإراقة الدماء وإيقاف إرهاب 

  ". إخواننا أن إخواننا في غزة سيظلون دائماًعلى الجميع أن يتذكر دائماً" إنه :الدولة، قائالً
  13/3/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  األقصى إال بنهضة عربيةجد المسلن يتحرر : األزهرشيخ  .53

أحمد الطيب على ضرورة تدخل قادة الدول العربية .  داألزهر شدد اإلمام األكبر شيخ :القاهرة
 لوقف انتهاكات العدو الصهيوني والعدوان المتواصل على قطاع غزة، وعمليات التهويد واإلسالمية

 تلقى المركز ،13/3 يوم الثالثاءوقال في بيان مقتضب صدر عنه  .المستمرة بشأن القدس واألقصى
ولين في دنيا العرب ؤإن فلسطين هي مجمع األوجاع واآلالم، وليت المس، الفلسطيني نسخة منه
ولو على أيدي خصومهم، فلن يتحرر األقصى أو تُحمى األرواح " درس التاريخ"والمسلمين يتعلمون 

  .، ومواقف جادةواألعراض المسلمة والمسيحية إال بنهضة عربية، ومخطط جديد
  13/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  التهدئة تلبي طلبات الفصائل وأهمها وقف العمليات بكافة أشكالها وأنواعها: مصر في رام اهللاسفير  .54

 السفير ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط،القدسنقالً عن مراسلها في  14/3/2012، رام اهللا، األيامنشرت 
 في إليها األيام أن التهدئة التي تم التوصل جريدةدى السلطة الفلسطينية، أكد لياسر عثمان، سفير مصر ل

 وقف العمليات بكافة وأهمها ،تلبي طلبات الفصائل الفلسطينيةو األطرافتحقق مصالح كافة "قطاع غزة 
هدئة  التأنواعتبر  ".شفهية وغير مكتوبة وبضمانة مصرية"  التهدئةأن على  مشدداً،"وأنواعها أشكالها

هي انجاز تحقق بسبب الصمود الفلسطيني والدور المصري المساند لحالة الصمود  "إليهاالتي تم التوصل 
جل االلتزام بهذه التهدئة أ مهمة وحاسمة من أيام القادمة هي األيام"ن أ إلى ، مشيراً"الفلسطيني في غزة

لهدوء التي كانت سائدة في السابق  حالة اإلى أخرىرض الواقع للعودة مرة أوالعمل على تثبيتها على 
وشدد  ". الجميع للشعب الفلسطيني في غزةإليه الذي يعد هدفا يسعى اإلقليميين واالستقرار األمنوضمان 

 حالة عدم االستقرار التي إنهاءجل أ والدولية من اإلقليمية وإمكاناتها ثقلها مصر استخدمت فعالً "أنعلى 
  ".ة حماية للشعب الفلسطيني في غزة توفير مظلاألولنشأت وكان همها 
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التهدئة "إن القدس جريدة  قال لاً مصرياً دبلوماسي، أنرام اهللا من 13/3/2012، القدس، القدسوأضافت 
 توقف أنوبالمقابل ...  بما فيها وقف االغتياالتاإلسرائيليةتشمل وقف جميع العمليات العسكرية 

  ". الصواريخ من غزةإطالقالفصائل الفلسطينية 
 اًمصدر، إلى أن إبراهيم بدوىنقالً عن مراسله  13/3/2012اليوم السابع، القاهرة، وأشار موقع 

 عبر رسالة أبلغتها الخارجية المصرية، رسميإن القاهرة طالبت تل أبيب، بشكل قال  دبلوماسياً مصرياً
ياسر رضا، لوزارة  بالقاهرة يعقوب أميتاى، ومن خالل سفير مصر لدى تل أبيب اإلسرائيليللسفير 

  . لعملياتها العسكرية على قطاع غزةالفوري بالوقف "إسرائيل"الخارجية اإلسرائيلية، بضرورة قيام 
  

  رسالة خاطئة في سياق مرفوض  غزةىالعدوان اإلسرائيلي عل : المصريالحرية والعدالةحزب  .55
 ىي األخير والمستمر عل رفضه العدوان اإلسرائيل المصريأعلن حزب الحرية والعدالة :أماني ماجد
 وإنما يهدف الختبار رد الفعل ، أهل غزةى فقط إل وأكد أن هذا العدوان لم يكن موجهاً،قطاع غزة

   .العربي وخاصة المصري وهل تغير بعد الثورة أم ال
أن العدوان اإلسرائيلي رسالة خاطئة جاءت في سياق ،  في بيان أصدره مساء أمس األول،وأكد الحزب

 أن مصر التي ثارت ضد النظام السابق  الجانب اإلسرائيلي أن يعي جيداًىعل: قال البيان و،مرفوض
 وهذا التصعيد ، لن تقبل بأي حال من األحوال هذه التصرفات اإلسرائيلية، له مباشراًالذي كان يقدم دعماً

ب وعدم  كما أنه يعرض العالقات الدولية المعنية لالضطرا،الذي يعرض المنطقة بأسرها للخطر
 ،وأكد أن أمن قطاع غزة والشعب الفلسطيني يؤثر بالضرورة علي األمن القومي المصري. االستقرار

ة شديدة لتصرفات الجانب اإلسرائيلي ومدي احترامه لالتفاقيات بوبالتالي فإن الشعب المصري ينظر بري
الخارجية المصرية لحزب اودعا . الدولية وخرقها المستمر مما يؤدي لجر المنطقة إلي أزمات مختلفة

 موقف الشعب ىوالمجلس العسكري باعتباره الذي يدير الحكم في البالد إلي رفض التصعيد والتأكيد عل
  .المصري بمختلف مؤسساته وهيئاته الرافض لهذا العدوان

  14/3/2012األهرام، القاهرة، 
  

  موسى يدين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةعمرو  .56
رو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، أمين عام جامعة الدول العربية السابق،  أدان عم:القاهرة

، إلى أن 13/3 وأشار موسى، في بيان صحافي، يوم الثالثاء . على قطاع غزةاإلسرائيليالعدوان 
 تعتبر سكوت مجلس األمن وعدم تحرك القوى الرئيسة على المستوى الدولي بمثابة ضوء "إسرائيل"

كد أن مصر عليها مسؤولية خاصة وأ. رار في القتل، بما في ذلك قتل األطفال الفلسطينيينأخضر لالستم
  . بهذا األسلوبالفلسطينيللحيلولة دون استباحة دماء الشعب 

  13/3/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  جل لرفع الحصار العا الدوليدمشق تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة وتشدد على التحرك .57
شعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة الأدانت سورية بشدة العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد : دمشق

 في بيان لها تلقت سانا نسخة منه  السورية وقالت وزارة الخارجية والمغتربين،منذ يوم الجمعة الماضي
ي لوقف هذه االعتداءات اآلثمة أمس إن سورية إذ تشدد على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدول
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واالقتصاص من المسؤولين عنها والعمل على رفع الحصار الجائر المفروض منذ سنوات على هذا 
القطاع فإنها تلفت انتباه الشعب العربي إلى خطورة التحركات العربية المشبوهة التي تقودها بعض الدول 

 تقدم خدمة للكيان اإلسرائيلي لتغطية ما يجري في الخليجية في مختلف المحافل الدولية ضد سورية ألنها
وأكدت الوزارة أن غزة على يقين تام بأن دمشق ستبقى تناصرها رغم انشغال العرب في  .قطاع غزة

التآمر على سورية لكن صمود أهلنا في غزة أمام آلة العدوان اإلسرائيلي يعززه باستمرار صمود شعبنا 
  . ضد سوريةالسوري العظيم لتحطيم المؤامرة

  14/3/2012، )سانا(الوكالة العربية السورية لألنباء 
  

   على غزةعدوانأحزاب تونسية تندد بال .58
المتواصلة على قطاع غزة ووصفتها  نددت أحزاب تونسية بالهجمات اإلسرائيلية: ).آي.بي.يو(
للتعبير عن ، فيما دعت حركة النهضة اإلسالمية إلى مظاهرة بعد غد الجمعة "العدوان الغاشم"ـب
وقالت في بيان حمل توقيع رئيسها الشيخ راشد الغنوشي أمس الثالثاء، إنها تدين بشدة ، "الغضب العربي"
  ."الصمت الدولي المريب والمتواطئ مع العدوان"ـ، وتندد ب"همجية الجيش الصهيوني الغاصب"

، ودعا "شعب الفلسطينيتضامنه المطلق مع ال" في بيان له "المؤتمر من أجل الجمهورية"وأكد حزب 
جميع القوى المناهضة لالستعمار واالستيطان إلى دعم نضاله من أجل الحرية والستعادة حقوقه "

  ."المشروعة على أرضه
، أن ما أقدمت عليه قوات االحتالل الصهيوني من قصف مكثف "الحزب الديمقراطي التقدمي"واعتبر 

وجّدد في بيانه التأكيد على مواقفه الثابتة من  .ي المقاوملقطاع غزة، هو محاولة لتركيع الشعب الفلسطين
مناصرته لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة "القضية الفلسطينية، ورفضه التطبيع بجميع أشكاله، و

  ."االحتالل من أجل استعادة أرضه وتحرير وطنه
  14/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
  لخميس المقبل إلى غزة االعربيقافلة مساعدات من البرلمان  .59

 رئيس لجنة تسيير القوافل إلى قطاع ،القادر سماري  عبد أعلن:السيد السعدني، مراد فتحي - القاهرة
 قطاع في بتجهيز قافلة مساعدات إنسانية لألشقاء الفلسطينيين المحاصرين العربي عن قيام البرلمان ،غزة
 هي الثالثة التي ، التي ستنطلق يوم الخميس،ةوقال سماري، في بيان له أمس الثالثاء، إن هذه القافل. غزة

يقدمها البرلمان العربي إلى األشقاء الفلسطينيين المحاصرين، مشيراً إلى أنها تتضمن أجهزة طبية 
ومساعدات للمعاقين وكراسي متحركة ومالبس وشنط مدرسية لطلبة المدارس وبعض األمور األخرى 

 ألف دوالر 30قطر، إضافة إلى تبرع سلطنة عمان بمبلغ كانت جميعها من األموال التي تبرعت بها 
  .وأسهمت األمانة العامة للبرلمان بباقي المبلغ الذي تكلفته القافلة

  14/3/2012الشرق، الدوحة، 
  

   غزة بالبترول الجزائريسنضيء: حركة مجتمع السلم الجزائرية .60
اد قطاع غزة بالبترول الالزم لتشغيل أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية أن بالدها ستفي بوعدها بإمد

وأكدت عضو الحركة التي تزور غزة ضمن . محطة توليد الكهرباء؛ من أجل الخروج من األزمة القائمة
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أن الجزائر ستفي بوعدها، وغزة ستُضاء بالبترول : " صباح غيسي"10أميال من االبتسامات "قافلة 
وأوضحت ". لمين كافة، والفلسطينيون أحق الناس بهالجزائري قريباً؛ ألن بترولها ملك للعرب والمس

 ،، أن المغاربة13/3 إسماعيل هنية، عصر الثالثاء  في غزةغيسي خالل لقاء وفد قافلة برئيس الوزراء
  . يزورون قطاع غزة ليستمدوا الصبر والمقاومة من الشعب الفلسطيني،بالد المغرب العربي

  13/3/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  ر مصري من سرقة صهيونية لآلثار العربيةتحذي .61
حذر مسؤول مصري، أمس، من قيام عصابات صهيونية متخصصة في تهريب اآلثار من  :القاهرة

وقال مدير عام البحوث والدراسات . الدول العربية، على نحو ما فعلته في العراق ولبنان والجوالن
لرحيم ريحان، أمس، إن مثل هذه العصابات تعمل األثرية والنشر العلمي بسيناء والوجه البحري، عبد ا

  .على سرقة اآلثار من الدول العربية، وتقوم بتدويلها خارج الوطن العربي عبر محطات دولية
  14/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
   واالسرائيليين بالسعي إلحالل السالمالفلسطينيين تطالب "الرباعية" .62

 المعنية بعملية الـسالم فـي الـشرق األوسـط الفلـسطينيين             طالبت اللجنة الرباعية  :  بترا –نيويورك  
  .واالسرائيليين باالنخراط في المفاوضات وتجنب أي أعمال استفزازية

وناقشت اللجنة الرباعية خالل مشاورات غير رسمية في نيويورك الليلة الماضية، مع ممثل اللجنة توني               
  .صعيد االسرائيلي األخيربلير الوضع الخطير في غزة، معربة عن قلقها إزاء الت

وأجرت اللجنة خالل االجتماع تقييم للتطورات التي شهدتها المنطقة منذ بيان الرباعية بتـاريخ الثالـث                
والعشرين أيلول الماضي، حيث ناشدت اإلسرائيليين والفلسطينيين استئناف المفاوضـات المباشـرة دون             

صادر عن االجتماع اتخاذ خطوات وجدول زمنـي        واقترحت اللجنة في البيان ال    . تأخير أو شروط مسبقة   
واشاد أعضاء اللجنة بالجهد الهام بقيادة األردن والذي بدأ         . للوصول إلى حل تفاوضي مع نهاية هذا العام       

  .في أوائل كانون الثاني الماضي
علينا خلق الظروف المالئمة إلجـراء مفاوضـات ذات         «وقال األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون         

معنى تحل قضايا الوضع النهائي مثل األرض واألمن والالجئين والقدس وإنهاء االحـتالل منـذ عـام                 
  .»، وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق سالم عادل وشامل في الشرق األوسط وتحقيق حل الدولتين1967

  14/3/2012، الدستور، عّمان
 

  " النفس في غزة وجنوب إسرائيلضبط"بريطانيا تدعو لـ  .63
 هجمـات   أي   أليستر بيـرت     ]في الحكومة البريطانية   [وزير شؤون الشرق األوسط   أدان  : المحتلةالقدس  

قال تعليقا علـى الغـارات الجويـة علـى غـزة والهجمـات الـصاروخية علـى                   و .تستهدف مدنيين 
وأدين أي هجمات تستهدف    . يساورني قلق بالغ بسبب تصعيد العنف في غزة وجنوب إسرائيل         «:إسرائيل
  .»ما أهيب بكافة األطراف ضبط النفس والهدوء وتجنب المزيد من اإلصابات بين المدنيينك. مدنيين

 14/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  "تأثير العنف على األطفال في غزة وجنوب إسرائيل" بشأن قلقة "اليونيسيف" .64
تصعيد األخيـر للعنـف     تأثير ال « اليونيسف امس، عن قلقها العميق حول         منظمة أعربت: القدس المحتلة 

  .»على األطفال في كل من قطاع غزة وإسرائيل
 عاما، وجرح   15واستذكر بيان صحفي للمنظمة الدولية للطفولة امس، قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر              

 طفـال فلـسطينيا     14وحتى اآلن، تم اإلبالغ عن      . اربعة أطفال اخرين بسبب انفجار وقع في قطاع غزة        
كما تضررت مدرستان ضـررا     .  عاما وذلك اثر الغارات الجوية     17ارهم بين العام و   جريحا تتراوح أعم  
  .»طفيفا في مدينة غزة

ان مدرسة كانت خاليـة اصـيبت بـصاروخ مـا أدى الـى              » اليونيسيف«على الجانب اآلخر، ذكرت     
  . طالب إسرائيلي200.000إلغاءالدراسة في جنوب اسرائيل، واثر ذلك على أكثر من 

اننا ندعو جميع األطـراف     «:وف، الممثلة الخاصة لليونيسف في األرض الفلسطينية المحتلة       قالت جين غ  
  .»إلى بذل كل مافي وسعهم لحماية األطفال والحد من العنف

 14/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

   عضو الكنيست بن آرياستقبالواشنطن ترفض  .65
» ميخائيل بـن آري   « عضو الكنيست اإلسرائيلي     رفضت السلطات األميركية امس، منح    : القدس المحتلة 

وبحـسب  . تأشيرة لزيارة الواليات المتحدة، معللة ذلك بأنه ناشط إرهابي وينتمي إلى منظمـة إرهابيـة              
فقد كان من المقرر أن يخرج وفد من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي لحضور مـؤتمر              » هآرتس«صحيفة  

اصمة األميركية واشنطن، باإلضافة إلى دراسـة طـرق         حول دعم المرأة في الكونغرس األميركي بالع      
  .التعاون المشترك بين البرلمانين في السفارة االسرائيلية بالواليات المتحدة األمريكية

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية األميركية أوضحوا أن الواليات المتحدة لـن تـسمح بـدخول أي                  
كان ينتمي إلى حركـة     » بن آري «، مشيرين إلى أن     شخص ينتمي أو كان مشاركا في منظمات إرهابية       

  .والتي تعدها أمريكا منظمة إرهابية» كاخ«
  14/3/2012، الدستور، عّمان

  
  الزلنا نُؤّيد الفلسطينيين..  ليست ضد أحد"إسرائيل"اتفاقياتنا مع  :القبرصيالحزب الشيوعي  .66

بـشأن اسـتخراج    » إسرائيل«يرة مع   القبرصي الحاكم أن المعاهدة التي وقعتها الجز      » أكيل«أكد حزب   
هذا هو سبب التعاون ما بين      «الغاز يعود إلى عدم قدرتها على القيام بهكذا عملية لوحدها، مشيراً إلى أن              

  .قبرص ومصر، ولبنان وإسرائيل
وأكد رئيس العالقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب كوستاس خريستودوليديس، في رده على رسالة              

» اتفاقية انقـاذ  «سؤاالًَ استيضاحياً حول ما أعلن عن توقيع        «يوعي اللبناني اليه التي تضمنت      للحزب الش 
، استعداد قبرص مع البلدان المجاورة من خالل اطر االتفاقيات المتعلقة           »بين قبرص والكيان االسرائيلي   

حقـول الـنفط والغـاز،      بالتنمية المشتركة واطالق مشاريع مشتركة، تحديداً في المناطق، التي تقع فيها            
  .»مناطق االقتصاد الحصري«الواقعة على خط الفاصل لـ

بما كان قد أعلنه الرئيس القبرصي كريستوفيس وإشارته إلى أن االتفاقيات الموقعـة مـع               » أكيل«وذكّر  
ال قوى عسكرية غريبة ستتمركز في قبرص، أو تستخدمها ضد أي           «إسرائيل ال تشكل تهديداً ألحد، وأن       
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ال شيء تبدل بالنسبة للتوجهات فيما خص االحتالل اإلسرائيلي لألراضي          «كما أوضح ان    . جاورةدولة م 
الفلسطينية، ودعمنا الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة، علـى حـدود                

  .»67الـ
 14/3/2012السفير، بيروت، 

  
  ضد ايرانية عسكرية إسرائيلية يؤيدون عمل بالمائة من األمريكيين 62: استطالع .67

ابسوس يـوم الثالثـاء ان غالبيـة         / أظهرت نتائج استطالع للرأي اجرته رويترز      -) رويترز(واشنطن  
االمريكيين يؤيدون القيام بعمل عسكري أمريكي ضد ايران اذا ما توافرت أدلة علـى ان ايـران تقـوم                   

  .ع اسعار البنزينبتصنيع اسلحة نووية حتى وان أدى مثل هذا العمل الى رف
 في المئة سيؤيدون ان تتخذ اسرائيل عمال عسكريا ضـد ايـران             62وأشارت نتائج االستطالع الى ان      

  .لنفس االسباب
 في المئة من االمريكيين سيؤيدون العمل العسكري االمريكي ضد ايـران اذا             56واوضح االستطالع ان    

 في المئـة مـن االمـريكيين توجيـه     39ارض وع. ما توافرت أدلة عن وجود برنامج لالسلحة النووية      
  .ضربات عسكرية اليران

ووجهت للمشاركين في االستطالع اسئلة ان كانوا يؤيدون عمال عسكريا امريكيا حتى وان أدى ذلك الى                
 في المئة مـنهم انهـم       42 في المئة من االمريكيين انهم سيؤيدونه وقال         53ارتفاع اسعار البنزين فقال     

  .سيعارضونه
 13/3/2012، ة رويترز لألنباءوكال

  
  "أمان" لشعبة االستخبارات الصهيونية االستخباريقراءة في التقدير  .68

، تقـديره   )أمـان (عرض الجنرال أفيف كوخافي رئيس شعبة االستخبارات العـسكرية          :  خاص -المجد
ـ   ) الكبينيت(االستخباري للعام الجاري على الحكومة الصهيونية المصغرة         ي فبرايـر   نهاية الشهر الماض

  .، حيث تطرق فيه إلى مجمل قضايا الشرق األوسط2012
نقدم قراءة وتعليق على أهم القضايا التـي تطـرق لهـا رئـيس جهـاز                " المجد األمني "وهنا في موقع    

االستخبارات الصهيوني كوخافي في تقديره، للوقوف على خطوات الكيان لمواجهة التهديدات والتحديات            
  .خالل هذا العام

  إفرازات الربيع العربي: أوال
في خالصة تقديره إلفرازات الربيع العربي ومآالتها يؤكد كوخافي أن التهديدات التي سيواجهها الكيـان               
ستأخذ منحى خطير على المدى القصير والمتوسط عندما تستقر األوضاع في المنطقة وتتشكل منظومات              

  .نما في دول أخرى كالسعودية واألردنسياسية جديدة ليس في الدول التي تعرضت للثورات فحسب وإ
  :تقديره لألوضاع في مصر• 

تقدر شعبة االستخبارات أن مصر لن تخرج من دوامة االضطرابات الداخلية وحركة االحتجاجات ضـد               
المجلس العسكري الحاكم في مصر، األمر الذي سيضطر المجلس العسكري عاجالً أم آجـالً أن يـسلم                 

  .مدنيةمقاليد السلطة إلى حكومة 
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وترى شعبة االستخبارات أن الوضع الحالي في مصر، يشكل فرصة تعمل لصالح الكيان، لكن تقـديرها                
أن هذه الفرصة ستتبدد في المدى القصير والمتوسط وبأن المخاطر التي ستنطلق مـن مـصر سـتكون                  

  .لجنوبيةكبيرة، وعلى الكيان أن يستعد لمواجهة هذه المخاطر وأية تهديدات تنطلق من الحدود ا
  :تقديره لألوضاع في سوريا• 

يرى كوخافي أن الرئيس السوري نجح في تثبيت موقعه بفعل الدعم المعنوي والمادي من حلفائـه فـي                  
، حيث أثبت قدرته حتى اآلن على احتواء مصادر التهديد الداخلية، واسـتطاع  "إيران وحزب اهللا  "المنطقة  

ا، شمال لبنان، األردن والعراق، باإلضافة إلى إمكانيات        أن يصمد أمام عدة جبهات فتحت ضده من تركي        
 حسب ما جاء    -هائلة لوجيستية ومالية تم ضخها من قطر والسعودية ودول أخرى بما فيها دول غربية               

  .-في التقدير 
  :تقديره ألوضاع األردن• 

كـن ذلـك بـشكل      يرى كوخافي أن الملك عبد اهللا نجح في احتواء تداعيات وتأثيرات الربيع العربي ول             
مؤقت، فحركات االحتجاج ما تزال مستمرة وناشطة وفاعلة، صحيح أنها لم تصل إلى مـستوى تهديـد                 

  .النظام ولكنها ستشهد مزيدا من الجنوح والخطورة
  الملف النووي اإليراني: ثانيا

لـدخول   حتى تتجاوز عتبة ا    2012تقدر شعبة االستخبارات بأن أمام إيران ثمانية أشهر حاسمة من عام            
إلى نادي الدول المالكة للسالح النووي وهذا يستدعي مواجهة هذا االحتمال قبل أن يترجم إلـى سـالح                  

  .نووي في يد إيران
ويحذر التقدير من مغبة التعويل واالعتماد على االلتزامات اللفظية األمريكية بمنع إيران مـن امـتالك                

يمة الجدوى وغير مفيدة عندما تفاجأ الكيـان بـأن          السالح النووي، مضيفا أن هذه االلتزامات ستكون عد       
إيران امتلكت السالح النووي ألن امتالك إيران لهذا السالح يعني استحالة استهداف إيران بـأي إجـراء              

  .عسكري نظرا لآلثار الخطيرة التي ستترتب على مثل العمل
  المصالحة الفلسطينية: ثالثا

ي، حيث تحدث عن مستقبل السلطة الفلـسطينية فـي الـضفة           ختم التقرير بالحديث عن المحور الفلسطين     
الغربية، مشيرا إلى أن هذا المستقبل يشوبه الغموض الشديد رغم المصالحة التي تم التوصل إليها بـين                  
حركتي فتح وحماس، ورغم الحديث عن إجراء االنتخابات لمؤسـسات الـسلطة ومؤسـسات منظمـة                

 سيرتكب خطأ إستراتيجيا إذا ما ذهب إلى آخـر الـشوط فـي              التحرير، وزعم التقدير أن رئيس السلطة     
المصالحة مع حركة حماس التي تهيىء نفسها للسيطرة على الضفة الغربية من أجل تحقيق وحدة السلطة                
في كل من غزة والضفة الغربية، معتبرا أن هذا امتداد لما أنجزته حركة اإلخوان المسلمين في عدة دول                  

  . وتونس والمغرب، على حد تعبيرهعربية وعلى األخص مصر
  التعليـــق

بالرغم من أن الثورات العربية لم تُنتج حتى اآلن ما يشكل تهديد حقيقي للكيان، وال يزال أمـام إيـران                    
 إلنتاج سالح نووي حسب تقدير وزير الـدفاع األمريكـي بانيتـا،             - أعوام 3ال يقل عن    -وقت طويل   

ية لم تنجز وأمامها عراقيل كثيرة، إال أن الكيان الـصهيوني ينظـر             باإلضافة إلى أن المصالحة الفلسطين    
إلفرازات الربيع العربي، الملف النووي اإليراني والمصالحة الفلسطينية، بالتهديد االستراتيجي الذي يهدد            

  .مستقبل الكيان الصهيوني بالرغم من أنهم جميعا لم يصلوا إلى مرحلة االنجاز
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  :ربيإفرازات الربيع الع/ أوال
  :مصر• 

بالرغم من عدم خروج السياسة المصرية الخارجية في عالقاتها مع الكيان الـصهيوني عـن محـددات                 
سياسة نظام المخلوع مبارك من جهة، وتصاعد المحادثات األمريكية مع التيارات اإلسالمية الصاعدة في              

 أن شـعبة االسـتخبارات      مصر والحديث عن احترام أو التزام بمعاهدة كامب ديفيد من جهة أخرى، إال            
أمان تنظر إلى استقرار األوضاع في مصر بالخطر الذي يتهدد الكيان الـصهيوني، الن ذلـك سـيؤدي            
بالضرورة إلى تشكيل حكومة مصرية قوية يقودها اإلسالميون، وبالتالي لن يتمكن الكيان مـن معالجـة                

  .لسطينيين في أي مواجهة جديدةالخطر النابع من سيناء، وكذلك لن يستطيع االستفراد بغزة والف
ومن هنا فان الكيان الصهيوني لن يسمح باستقرار الوضع في مصر، وسيسعى بكافة أجهزته االستخبارية               
واألمنية وخاصة الموساد لدفع دوامة االضطرابات واالحتجاجات الداخلية واستمرارها أكبر مدة ممكنـة،         

  .قضاياها الخارجية وقضايا المنطقةلتبقى مصر منشغلة بهمومها الداخلية بعيدا عن 
  :سوريا• 

هناك ترقب صهيوني حذر من مجريات األحداث في سوريا بسبب المخاطر المترتبـة علـى أي تغيـر                  
درامتيكي فيها سواء بسقوط النظام أو انتصاره، فسقوط النظام يعني بالضرورة صعود التيار اإلسـالمي               

ع العربي، إضافة إلى إمكانية نقل وتهريب للترسانة العسكرية         كامتداد للنجاحات التي حققها في دول الربي      
السورية إلى حزب اهللا في لبنان أو إلى الفصائل الفلسطينية في غزة، ومن جهة أخـرى فـإن انتـصار                    
النظام يعني انتصار إليران وحزب اهللا ما يعطي قوة دافعة إليران في مواجه العالم الغربي، لذلك فـان                  

قائمة بانشغال النظام السوري وانهماكه داخليا، واستنزاف الشعب السوري ماليا وبشريا،           الحالة السورية ال  
وعدم الوصول لنقطة الحسم سواء لصالحه أو صالح معارضيه تـشكل حالـة مـن االرتيـاح للكيـان                   
الصهيوني، إال أن الكيان سيبقى قلقا من تطور األحداث في سوريا سواء بحسم أحد األطراف المعركـة                 

حه أو أن يقوم النظام السوري بتفجير األوضاع على الحدود وتصدير أزمته الداخليـة فـي وجـه                  لصال
  .الكيان

  :األردن• 
ينظر الكيان الصهيوني للنظام األردني على أنه حليف استراتيجي، ويخشى تكرار السيناريو المصري مع              

لنظام مبـارك، فـسقوط النظـام       هذا النظام، وبالتالي خسارة حليف وكنز استراتيجي جديد بعد خسارته           
األردني يشكل تهديد استراتيجي كبير للكيان، فالجبهة األردنية هي األطول حدودا مع الكيان الـصهيوني               
استطاع النظام األردني الحفاظ عليها جبهة هادئة وآمنة بالنسبة للكيان طوال ما يقرب من عشرين عاما،                

 إلى أن غالبية سكان األردن هم فلسطينيي األصل ما يـشكل            بعد توقيع اتفاقية وادي عربة، هذا باإلضافة      
عبئا مضاعفا على الكيان الصهيوني، وذلك يفسر التخوف الصهيوني الكبير مـن االحتجاجـات داخـل                

  .األردن
  :الملف النووي اإليراني: ثانيا

ووي اإليراني  تدفع شعبة االستخبارات الصهيونية أمان بضرورة التحرك الفردي والفوري تجاه الملف الن           
قبل فوات األوان وامتالك إيران للسالح النووي، وهو ما يتساوق مع دعوات رئيس الوزراء الصهيوني                
نتنياهو ووزير الحرب باراك، الذين يدفعون باتجاه هذا الخيار، وذلك خالفا لرؤية قيادات صهيونية أمنية               

مريكية والتـي تـرى بـان العقوبـات         ، وكذلك خالفا للرؤية األ    )دغان، أشكنازي وعاموس يدلن   (سابقة  
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االقتصادية أثبتت نجاعتها في إعاقة الملف النووي اإليراني هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـان                   
 حسب تقرير استخباري    -التقديرات األمريكية تؤكد أن طهران لم تعمل حتى اآلن على إنتاج قنبلة نووية              

لذلك تسعى الواليات المتحدة لكبح جماح قـادة        ،  -نشرته صحيفة لوس انجلوس تايمز    " سري"وصف بأنه   
الكيان للعدول عن هذا الخيار في هذا التوقيت وخاصة أن الرئيس األمريكي أوباما ال يريد االنجرار إلى                 

  .حرب في سنة االنتخابات األمريكية قد تفقده مقعد الرئاسة
لغ الواليات المتحدة مسبقا إذا مـا  يشار هنا الى أن هناك تصريحات صهيونية تؤكد بأن دولة الكيان لن تب 

قررت توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية اإليرانية، األمر الذي يعكس اختالف وجهات النظر بـين               
األمريكيين والصهاينة، غير انه يمكن قراءة تلك التصريحات بانها محاولة من الكيان البتزاز الواليـات               

لف النووي االيراني من جهة، وجعل إيران تحت ضغط ومهـددة   المتحدة ودفعها لمزيد من التشدد مع الم      
باستمرار من جهة أخرى، لذلك نرى الزيارات المكوكية المتبادلة للقيادتين األمريكية والـصهيوني فـي               
محاولة من واشنطن لتقريب وجهات النظر، وإعطاء فرصة للعقوبات االقتصادية قد تكون األخيرة، ومن              

ذا العام لن يشهد اي تحرك صهيوني أو أمريكي باتجاه ضربة عسكرية إليران وقد              هنا يمكن التقدير ان ه    
سوريا لبنان إيران مـن جهـة، الواليـات         (تشهد بداية العام القادم حرب إقليمية كبيرة متعددة األطراف          

  ).المتحدة الكيان من جهة أخرى
  :المصالحة الفلسطينية: ثالثا

 الصهيونية على مستقبل التنسيق األمني بين الـسلطة الفلـسطينية           هناك قلق وتخوف لدى الدوائر األمنية     
والكيان، جراء إتمام المصالحة الفلسطينية، والتي يتخوف الكيان من أن تمنح حماس الفرصـة للتحـرك                
بحرية كبيرة في مناطق الضفة ما يشكل تهديد للكيان الصهيوني، لذلك نرى التحذيرات والفيتو الصهيوني             

  .عباس كلما اقترب ملف المصالحة الفلسطينية من مرحلة االنجازترتفع في وجه 
المصالحة، لصالح توجهاتهـا    /أما من الناحية السياسية فتحاول الحكومة الصهيونية استغالل ملف االنقسام         

  .في عملية التسوية، عبر ابتزاز السلطة وحمالت استهداف الضفة، أو التذرع بغياب الشريك
  11/3/2012، المجد االمني

  
  "القبة الحديدية"وتسويق ...  قدرات حماس ورد مصراختبار: العدوان على غزة .69

في مراجعة سريعة لأليام التي سبقت اغتيال االمين العام للجان المقاومـة            :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
في غزة زهير القيسي، ورفيقه األسير المحرر، محمد الحناني، وما رافق االغتيـال مـن تـصريحات                 

سرائيلية، يظهر بوضوح ان ثالثة أسباب اساسية وقفت خلف مبادرة اسرائيل للتـصعيد االمنـي عنـد                 ا
االول استبقت به اسرائيل الضربة والثاني كشفه وزير الدفاع، ايهود باراك، في بدايـة              : الحدود الجنوبية 

  .العملية، أما الثالث فتحدث عنه رئيس اركان الجيش وكأن غزة حقل تجارب إلسرائيل
في حملة التحريض على حركة حماس التي روجت لها اسرائيل قبل يومين من اغتيال القيسي، تحـدثت                 
في شكل واضح عن ان حماس باتت تهدد امنها وأن تخطيطها المستقبلي يشكل خطراً حقيقياً على امـن                  

ية بـالتزود   وروج الجيش لتقرير استخباري جاء فيه ان الحركة تواصل تعزيز قدراتها العسكر           . اسرائيل
بالمزيد من األسلحة المتطورة، وبأنها ادخلت السنة الماضية سبعة أضعاف ما تزودت به من اسلحة عام                

 ما زاد عدد الصواريخ بنسبة اربعين في المئة وعدد القذائف المدفعية بنسبة خمس وعشرين فـي                 2010
عياً ان الحركـة تمتلـك      وروج الجيش لتدريبات جيشه على سيناريو مواجهات تحت االرض مـد          . المئة
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المرتبطـة بـالبيوت داخـل      » األنفاق القتاليـة  «منظومة حربية وعسكرية تحت األرض تشمل عشرات        
القطاع، بعضها أنفاق معّدة لعمليات اختطاف جنود اسرائيليين وأخرى لنقـل األسـلحة وتهريبهـا فـي                 

حركة تقوم بتـشكيل خاليـا      وزادت اسرائيل في حملة تحريضها على حماس عند اعالنها ان ال          . الجنوب
مسلحة تعمل تحت اسماء مختلفة وتخطط لتنفيذ عمليات ذات نوعية عالية من سيناء ضد اسرائيل وتطمح                

  .الى النجاح في تنفيذ عملية اختطاف جنود اسرائيليين
واعترفت في شكل واضح بأنها هي التـي        » الردع والدفاع «ولم تتأخر اسرائيل في التفاخر بقدرتها على        

واستهل رئيس الحكومـة، بنيـامين نتانيـاهو، جلـسة          . درت الى هذا التدهور االمني باغتيالها القيسي      با
حكومته االسبوعية التي عقدت على وقع اطالق الصواريخ وصفارات اإلنذار فـي الجنـوب، بالتفـاخر          

ذكرهم ولم يقـدم    فلم ي . بتنفيذ جريمة اغتيال القيسي وتعامل مع مقتل ثمانية عشر فلسطينياً كمجرد ارقام           
  .ولو اعتذاراً او حتى تبريراً لجريمة قتل اطفال وأبرياء من بينهم

أما وزير الدفاع ايهود باراك، فقد كشف عن السبب الثاني الذي دفعه إلى هذا العـدوان، وهـو يتعلـق                    
مـن ان   وأكد ما نشر في وسائل اإلعالم االسرائيلية        . »القبة الحديدية «بمنظومة الصواريخ المعروفة بـ     

اثبتت قـدرتها   «وزارة الدفاع تريد من خالل ضربتها هذه ان تثبت ضرورة التزود بالقبة الحديدية التي               
هذه المنظومة نجحت في الجولة     «ووفق المعطيات التي اوردها باراك، فإن       . »وقوتها على حماية السكان   

. »اطق اسرائيلية مأهولة بالسكان   االخيرة في اسقاط تسعين في المئة من الصواريخ التي ُأطلقت باتجاه من           
استعراض باراك هذا جاء موجهاً في االساس الى الداخل االسرائيلي، ليس لطمأنة السكان علـى قـدرة                 
الجيش على الحفاظ على امن االسرائيليين فحسب، انما لدعمه في معركته مع وزارة المالية االسـرائيلية                

م يذكر باراك في استعراض عضالته ان اليوم الثاني من          ول. للحصول على المزيد في الموازنة العسكرية     
المواجهات كلف اسرائيل، من ناحية الدفاع بواسطة منظومة القبة الحديدية، اربعة ماليين دوالر، علـى               
االقل، حيث اطلقت المنظومة، حتى ساعات بعد ظهر اليوم الثاني، واحداً وأربعين صاروخاً بتكلفة مئـة                

 وبالنسبة الى باراك، فهذه الخسارة الكبيرة شكلت ربحاً فـي معركتـه حيـث               .ألف دوالر لكل صاروخ   
ولم يكتف باراك في االعالن عن نصب منظومـة         . اعتبرها دليالً على ضرورة زيادة الموازنة العسكرية      

رابعة خالل الشهر المقبل، بل راح يطرح طلباته لالستمرار في تعزيز قدرة جيشه على حماية الـسكان،                 
المتعددة الطبقات واعتبارها   » العصا السحرية «ه سيطرح للنقاش مجدداً اقتراح صناعة منظومة        وأعلن ان 
  .، وذلك إللزام الجهات ذات الشأن المصادقة عليها وصناعتها»طوارئ قومياً«مشروع 

وهناك جانب آخر لهذه المنظومة، حيث إن الجيش االسرائيلي معني بتسويقها وبيعها إلـى دول صـديقة             
. بالطبع، فإن من الصعب بيع المنظومة من دون البرهنة على نجاحها في الميدان الحربي العملي              و. عدة

لذلك، كانـت   .  في المئة، وهذا غير كاف     70 في المئة الى     55وفي العمليات األخيرة كانت نسبة نجاحها       
 فـي   90لـى   وهذا ما تحقق في التصعيد األخير، حيث وصل النجاح إ         . هناك حاجة ماسة لتحسين األداء    

  .المئة وفق باراك
وأما السبب الثالث لهذا العدوان، فقد كشفه رئيس اركان الجيش، بيني غانتس، عندما قـال إنـه أراد أن                   
يتيقن من معرفة ما تملكه التنظيمات الفلسطينية من اسلحة واذا كانت بالفعل تـزودت بـصواريخ اكثـر      

التي كانت تمتلكها   » غراد«جه قال غانتس ان صواريخ      وفي استنتا . تطوراً من تلك التي استخدمتها سابقاً     
ألوية صـالح   «حماس فقط باتت اليوم في حوزة فصائل اخرى تحملت مسؤولية اطالق الصواريخ بينها              
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التي يمكن ان تـصل     » الكاتيوشا«وتبين ايضاً ان بين الصواريخ التي اطلقت        . »سرايا القدس «و  » الدين
  .تل ابيب

اهداف العدوان االسرائيلي على غزة كتب أليكس فيشمان، الـصحافي المعـروف      وإزاء هذه الوقائع عن     
ان الجيش نصب كمينـاً     «،  » تصعيد مدبر «بعالقاته القوية مع القيادتين االمنية والعسكرية، تحت عنوان         

لحماس وقام سالح الجو باستعدادات مسبقة عندما نصب بطاريات القبة الحديدية المـضادة للـصواريخ               
وبـصراحة قـال    . اء غزة بمختلف أنواع الطائرات، فجاءت النتائج مطابقة لهذه االستعدادات         وغطى سم 

التصعيد في غزة موجه في األساس للضغط على حكومة حماس، ووضـعها أمـام معـضلة                «: فيشمان
مزدوجة، إذ سيكون عليها وهي تسعى حالياً إلى الظهور كجسم سياسي براغماتي، أن تقرر ما إذا كانت                 

القدرة واإلرادة الضروريتين لكبح جماح الجهاد اإلسالمي التي باتت تهـدد هيمنـة حمـاس فـي                 تملك  
وفي الوقت نفسه، فإن اسرائيل بعثت برسالة واضحة لحماس عبر هذا التصعيد بأن ال حصانة               . »القطاع

  .ألي قيادي منها وبأنها لن تقبل ان تتحول غزة الى نقطة انطالق للعمليات عبر سيناء
   وهم موتىيمشون

وزيـر  . إسقاط حماس هو واحد من االهداف التي دعا اليها معظم وزراء حكومـة بنيـامين نتانيـاهو                
. الخارجية، افيغدور ليبرمان قال في شكل واضح انه لن يوافق على عملية اجتياح محدودة لقطاع غـزة                

. هو االنتهاء من حكم حمـاس وقال إنه لن يؤيد االجتياح إال إذا وضعت له الحكومة هدفاً سياسياً واضحاً         
اسقاط حماس هدف اتفق عليه عند تشكيل االئتالف الحكومي الحالي كأحد البنـود األساسـية               «وقال إن   

  .»وجزء من الخطوط العريضة لسياسة الحكومة
وزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعالون كان اكثر فظاظة عندما وجه تهديداً مباشراً باغتيال مزيد مـن            

بالنسبة الينا، فإن هؤالء يمشون اليوم وهم ميتون فال يوجـد           «: وقال. تنظيمات الفلسطينية في غزة   قادة ال 
ورمى يعالون الكرة الى ما بعد شباك مرمى حماس لتـصل الـى             . »أحد في قطاع غزة يتمتع بالحصانة     

 البعض وتقول   التصعيد او الهدوء مرتبطان بالجانب الفلسطيني، أما النظرية التي خرج بها          «: مصر وقال 
ان الوضع الجديد بعد الثورة في مصر يكبل يد اسرائيل فهي نظرية فاشلة وما حدث في القطـاع اكبـر                    

  .دليل
في جوالت التصعيد الماضية لعبت مصر دور الوسيط ونحن ال نجري مفاوضات مـع حمـاس                «: وقال

 إذا واصلتم إطالق النار     المسؤولة عما يجري في قطاع غزة، فنحن نريد ان نوصل رسالة واضحة للغاية            
ال «: فسنطلق النار عليكم وإذا ما أوقفتم إطالق النار فسنوقف إطالق النار، وأضاف بلهجـة متعجرفـة               

  .نخشى من أن تمس جولة التصعيد الحالية باتفاقية السالم مع مصر
ا (فجميع التهديدات من ان الوضع الداخلي لمصر يكبل ايدي إسرائيل من آثـار القـصف علـى غـزة                    

  .» القيام بما هو مطلوب كرد على ما يجري في قطاع غزة ثبت مرة اخرى أنه خاطئjpg).ب
واالعتـراف  . هذه االصوات االسرائيلية داخل الحكومة ووجهت بتحذيرات من جهات اسـرائيلية عـدة            

ك بمبادرة وتخطيط اسرائيل لهذا التصعيد انما اشعل النقاش الداخلي حول مدى نجاعة هذا القصف وهنـا               
من حسم من جهة الرافضين للعدوان االسرائيلي على غزة ومواصلة االغتيال بأن تصفيات كهـذه لـن                 

الرصاص «وساند هؤالء موقفهم بمعطيات ووقائع منذ عملية        . تمس بقدرة التنظيمات الفلسطينية ودوافعها    
صفيات يـأتي   ، اذ ان الرد على الت     )2009 - 2008الحرب العدوانية على قطاع غزة سنة       (» المصبوب
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لكن هذا النقاش ما زال في أوله، وقد ينـدثر قبـل أن             . بالمزيد من الصواريخ وبينها صواريخ متطورة     
  .ولم نسمع قائداً سياسياً واحداً يعارض العدوان. يتفاقم، ألنه يقتصر على الصحافة حالياً

  13/3/2012، الحياة، لندن
  

   سياسي لحركة الجهادانتصار: التهدئة في غزة .70
  ي موسىحلم

في اللحظة األخيرة، وتقريبا بعد منتصف الليل، وبعد مـشاورات مكثفـة أدى فيهـا المـصريون دور                  
ويشكل هـذا اإلعـالن     . الوساطة، تم التوصل إلى إعالن وقف إلطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين          

ديدة فرضتها إسرائيل،   نوعا من العودة إلى ما قبل الحرب اإلسرائيلية على غزة، والتي انتهت بمعادلة ج             
ولكن ليس هذا هو العنصر الوحيد الذي ميـز اتفـاق           . ، ومن دون اتفاقات   »التهدئة مقابل التهدئة  «وهي  

  .األخير، فقد كان هذا بامتياز اتفاق الجهاد اإلسالمي» التهدئة الشاملة«
عبية، وهي تدرك أنها    وكان واضحا أن إسرائيل بدأت عدوانها على غزة باغتيالها قائد لجان المقاومة الش            

ولكـن مـن دون     ... »آخ«أنا أضرب ومسموح للفلسطيني أن يقـول        : بذلك ترسخ قواعد اللعبة القديمة    
وقد بنت إدراكها هذا على أساس أن لحكومة حماس في غزة ما تخسره جراء انفالت األمـور،                 . »طاخ«

ولكـن إسـرائيل،    . بة المعهـودة  وعليها بالتالي ضبط ردود الفعل في القطاع بحيث ال تكسر قواعد اللع           
حـارة  «، لم تحسب أن الوضع في غزة قد جعل منهـا بأسـرها        »مجنون الحارة «الخبيرة في لعب دور     

  .»مجانين
وكان رد  . وما ان بدأت المعركة حتى ارتفع المزاج الشعبي من حالة السكينة إلى حالة الهيجان القصوى              

وكثرت . صائل، هو وجوب الرد مهما تكن العواقب      فعل الجمهور، وليس بالضرورة الحكومة وبعض الف      
ـ      وتـرددت هـذه    . »إذا ما خربت ما رح تعمر     «بأنه  » فيسبوك«التعليقات في الشارع وعلى صفحات ال

األصوات في صفوف المتحدثين في اإلذاعات المحلية، ما خلق إحراجا للحكم وألصحاب الرأي المغاير،              
  .هية ال يصلح التعامل معها سوى بمثلهافالغالبية ترى في السلوك اإلسرائيلي عنج

وفي العـادة   . وكان أن التقطت حركة الجهاد اإلسالمي هذا المزاج وحاولت تجسيده في تعاملها مع األمر             
كانت هذه الحركة التي لم تشارك ال في السلطة وال في االنتخابات تنأى بنفسها عن لعب دور المتمرد في                

يخالف رأيها إذا كان في ذلك ما يحقق التوافق أو يمثل غالبية، وعالوة             الحلبة، وكثيرا ما وافقت على ما       
على ذلك فإنها القوة العسكرية األهم في قطاع غزة بعد حركة حماس، وكثيـرا مـا تحـدثت الـصحف           
  .اإلسرائيلية عن امتالك الحركة قدرات صاروخية كبيرة، ثمة من يبالغ ويقول إنها تتخطى قدرات حماس

 الجهاز العسكري ألي فصيل فلسطيني، وخصوصا حركة الجهاد، ينتظر لحظة الحقيقة            ومن الطبيعي أن  
وهكذا . فهو ليس موجودا فقط للتدرب على تخزين األسلحة أو صيانتها وإنما لهدف أسمى            . ليبرر وجوده 

فهـذه هـي المـرة      . توافرت لحركة الجهاد فرصة إثبات الذات هذه المرة، ليس فقط عسكريا بل سياسيا            
لى التي تتحمل فيها الحركة عبء القتال من ناحية وعبء إدارة المفاوضات لوقف القتال من ناحيـة                 األو
  .ثانية

فهي تقاتل هنا ألن اإلسرائيلي، بمعزل عن أي        . مفتاح حركتها » الكرامة«ووجدت حركة الجهاد في كلمة      
تخدام الـسالح الـذي     شيء آخر، يحاول ترسيخ اإلذالل للفلسطيني عبر إشعاره بأنه عاجز حتى عن اس            

. وحركة الجهاد قالت هذه المرة كلمتها أنها لن تقبل بترسيخ هذه القاعدة وليكن الثمن مـا يكـون                 . يملكه
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 صاروخ أبعدها مدى ذاك الـذي       200وهكذا خالل أربعة أيام كانت من أطلق القسم األكبر من أكثر من             
  .شمالي أسدود» غاني يبنا«وصل إلى 

تهدئـة  «وكان الموقف اإلسرائيلي هـو      . أت حركة فلسطينية مصرية لوقف القتال     ومنذ اللحظة األولى بد   
لذلك فإن حركة الوسيط المصري تجسدت في تحديد ساعة لوقف القتال ونيـل الموافقـة               . »مقابل تهدئة 

وبالفعل تم إبالغ الجهاد اإلسالمي في غزة أنـه         . عليها من الجهات المعنية وكفى اهللا المؤمنين شر القتال        
م االتفاق على وقف النار في تمام الثانية عشرة ظهر يوم االثنين، وأن إسرائيل بعد ذلك سـترد بـشدة                    ت

  .مفرطة على أي صاروخ يطلق من القطاع
ولكن حركة الجهاد رفـضت اإلنـذار وأبلغـت         . كان اإلنذار واضحا وحمله هذه المرة شريك فلسطيني       

وهنـا بـدأت    .  الصواريخ يمكنه أن يبادر ليفعل ذلك      حاملي الرسالة أن من يملك القوة على وقف إطالق        
الخط المصري، خط حماس، وخـط      : االتصاالت أشد كثافة مع قيادة الجهاد في دمشق عبر ثالثة خطوط          

ال مجال للعودة إلى قاعدة التعامل التي       : وكان الرد من جانب الجهاد واحدا     . القيادة الفلسطينية في رام اهللا    
  .ل لن يتوقف إال باتفاق يضمن على األقل وقف االغتياالتفرضتها إسرائيل، والقتا

أن : وكـان الـرد   » إسرائيل ال تفـاوض علـى أمنهـا       «وخالل المفاوضات تم إبالغ قيادة الجهاد بأن        
وجاء التهديد بأن إسرائيل ستوسع نطاق عملياتها وستـشدد حملتهـا           . »الفلسطيني لن يفاوض على أمنه    «

فلـسطين  «وعلى شاشة تلفزيـون    » سرايا القدس « رد الجهاد في مؤتمر      وجاء. على المقاومة في القطاع   
  .أن الحركة ستوسع مدى إطالق صواريخها إذا واصلت إسرائيل عدوانها» اليوم

ومنذ شهور واالستخبارات اإلسرائيلية تتحدث عن امتالك حركـة  . وعلى األغلب فهمت إسرائيل الرسالة   
بل ان الدفاع   .  كيلومترا ويبلغ نطاقها مشارف تل أبيب      70ن  الجهاد وحماس أيضا صواريخ يزيد مداها ع      

المدني في تل أبيب تدرب مؤخرا للمرة األولى على مواجهة احتمال تساقط صواريخ على المدينة انطالقا                
  .من غزة

بعدها جاء الرد اإلسرائيلي للوسيط المصري بقبول أن يتضمن اإلعالن المصري عن التهدئـة الـشاملة                
وبالفعل أعلنت مصر بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل سـريان وقـف             . قف االغتياالت إشارة إلى و  

ولم تنزعج إسرائيل صباح أمس الستمرار تساقط قذائف الهـاون          . النار بأثر رجعي من الساعة الواحدة     
وكـان هـذا    . على بعض مستوطناتها في محيط غزة، ألن المهم لها أن التصعيد سيتوقف، ولو إلى حين              

  .ول انتصار سياسي تسجله حركة الجهاد، التي طالما نأت بنفسها عن السياسة، لنفسهاأ
  14/3/2012، السفير، بيروت

  
  ..!!المفاوضاتسقوط خيار  .71

  فدوى البرغوثي
عشرون عاماً مرت على مؤتمر مدريد وبدء عملية السالم والمفاوضات، وبات واضحاً اليوم أكثر مـن                

ت وصل إلى طريق مسدود، وأثبتت التجربة بما ال يدع مجاالً للـشك             أي وقت مضى أن خيار المفاوضا     
أان سقوط هذا الخيار وفشله فاق توقعات حتى المتشائمين أصالً من جدوى هذا المـسار، وقـد أظهـر                   
الفلسطينيون صبراً أيوبياً طوال عقدين من الزمن وتعالوا على اآلالم والجراح والذل والمهانـة وقبلـوا                

مهينة أحياناً كي يمنحوا الفرصة تلو األخرى للسالم، وكل ذلك يثبت للعالم بأسره صـدق     شروطاً قاسية و  



  

  

 
 

  

            37ص                                     2440:                العدد14/3/2012 األربعاء :التاريخ

نواياهم والتزامهم بالسالم والمفاوضات وحتى ال يتهموا أنهم أسياد بإضاعة الفرص، وهو إتهـام باطـل                
  .بطبيعة الحال

عاد المرحوم فيصل الحسيني    منذ البداية، وافق الفلسطينيون على الحضور تحت مظلة الوفد األردني واستب          
عن رئاسة الوفد، ووافقوا في أوسلو على حكم ذاتي محدود ومعزول وبال صالحيات تذكر وأستثنيت منه                

وحتـى هـذا    . القدس ودون أية ضمانات بوقف االستيطان مع تجاهل كامل لقضية األسرى والمعتقلـين            
  .اإلتفاق على ضعفه وهزالته لم تنفذه اسرائيل

وبعد تسلم الرئيس أبو مازن الرئاسة وقراره بوقف كل أشكال المقاومة المسلحة والتزامه              2005منذ عام   
الكامل باالتفاقيات والتنسيق األمني وإصراره على خيار المفاوضات خياراً وحيداً لقيام الدولـة وإنهـاء               

واالقتـصادية  سالم فياض على بناء المؤسسات األمنية والشرطية        . االحتالل، وتركيز حكومته برئاسة د    
والتعليمية وغيرها، إالّ أن هذا كله إصطدم برفض اسرائيلي رسمي على إجراء أية مفاوضـات جديـة                 

. وذات جدوى بمرجعية واضحة ومحدودة وبجدول زمني يقود إلنهاء االحتالل وإقامة الدولـة المـستقلة              
الـسياسي والـسكاني فـي      وأكثر من ذلك فإن مخطط اسرائيل لتهويد القدس و تغيير الواقع الجغرافي و            

الضفة ال زال يسير بتسارع، وترصد دولة االحتالل مليارات الدوالرات سنوياً بهدف إستكمال مخطـط               
تهويد القدس بصورة نهائية وإنهاء وتدمير طابعها العربي االسـالمي والمـسيحي وبنيتهـا الـسياسية                

انها الفلسطينيين والعمل على تقـويض      واالقتصادية واالجتماعية والصحية والديمغرافية وافراغها من سك      
إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع من خالل تسريع وتيـرة االسـتيطان ومـصادرة                 
األراضي وتقطيع أوصال الضفة وبناء شبكة جديدة لطرق المستوطنات واستمرار الحـصار والعـدوان              

  .يواإلعتقاالت إضافة إلى الحواجز وجدار الفصل العنصر
إن الشعب الفلسطيني الذين قاوم عبر قرن من الزمن الغزو الصهيوني واالستيطان واالحـتالل والقهـر                
وقدم تضحيات جسيمة في سبيل حريتة ووطنه وعودة الجئيه ال يمكنه أن يظل على هذا الحـال وهـو                   

  .يشاهد بأم عينيه حلمه وحقه بالعودة والحرية واإلستقالل مهدداً على نحو غير مسبوق
إن الوطنيين الغيورين على تضحيات شعبنا وحقوقه الوطنية مطالبون بتقديم إجابات واضحة علـى مـا                
يجري، وعلى مواجهة التهديدات والتحديات بصالبة ووعي وإخالص وشجاعة بعيـداً عـن الحـسابات               

يق الحزبية و الفئوية و الشخصية و المصالح الضيقة والخاصة، وبعيداً عن التـردد والخـوف و تـسو                 
  .األوهام، إجابات حقيقية على  سقوط خيار المفاوضات

إن فشل وسقوط خيار التفاوض يتطلب تبني إستراتجية جديدة وواضحة يـشارك شـعبنا وكافـة قـواه                  
  :ومؤسساته وقياداته بصياغتها وحملها والنضال في سبيل تحقيقها

  . التفاوض إن أولى الخطوات هي في مصارحة الشعب الفلسطيني بسقوط وفشل خيار-
وقف كل أشكال التعاون والتنسيق مع االحتالل سـواءاً فـي المجـال األمنـي أو المـدني أو                   :  ثانياً -

االقتصادي أو أي شكل آخر من أشكال التنسيق والتعاون، فليس من المعقول وال المقبول أن يعيش شعبنا                 
تـه وأن يـسهم فـي بنـاء         تحت اإلحتالل و يطلب منه كذلك أن يحرس أمن محتله وأن يستهلك منتوجا            

  .اقتصاده
إطالق العنان ألوسع مقاومة شعبية فاعلة وتوفير كل اإلمكانيات لدعمها واسنادها لتـشمل كافـة     :  ثالثاً -

  .أرجاء الوطن وينخرط فيها شعبنا بكل قواه وقطاعاته وقياداته
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الوقت دعم واسناد المنتج    مقاطعة فاعلة وشاملة لكل البضائع والمنتوجات االسرائيلية وفي نفس          :  رابعاً -
  .الوطني

التوجه لألمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين من خالل مجلس األمن واإلصرار على             : خامساً -
أو الـضغط   ) الفيتـو (التصويت على دولة كاملة العضوية، وإذا تعذر ذلك بسبب العـدوان األمريكـي              

الالزمة للتصويت علـى القـرار، يجـب        األمريكي على الدول األعضاء لمنع الحصول على األصوات         
التوجه فوراً إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة والتصويت على عضوية دولة فلسطين فيها وكذلك تقـديم                
طلب عضوية في كافة الوكاالت الدولية في األمم المتحدة دون تردد أو اعتبار للتهديدات األمريكية بقطع                

حكمة الجنايات الدولية والدول المتعاقدة بتطبيق إتفاقيـات جنيـف          التمويل عن السلطة، وكذلك التوجه لم     
  .على األراضي الفلسطينية

دعوة العرب إلى انهاء عالقاتهم الدبلوماسية واالقتصادية واألمنيـة مـع اسـرائيل واغـالق               :  سادساً -
  .السفارات ومكاتب اإلتصال والمكاتب التجارية أو غيرها

وال العقود الماضية فإن السنوات الوحيدة التي تم تجميـد االسـتيطان            مرة أخرى يتوجب التذكير أنه وط     
خاللها بشكل فعلي كانت السنوات األربع األولى من إنتفاضة األقصى بل ورحل عن المستوطنات مـا ال          

من مستوطنيها، كما تكبد االقتصاد االسرائيلي خسائر غير مسبوقة وسـجلت مقاطعـة             %  30يقل عن   
ة نجاحاً نسبياً، واألهم أن تلك السنوات شهدت المرة األولى والوحيدة التي أجبرت فيها              البضائع االسرائيلي 

اسرائيل على إزالة المستوطنات عن جزء من األرض الفلسطينية وإنهيار مستوطناتها في قطـاع غـزة                
بفضل اإلنتفاضة في حين فشلت المفاوضات طوال عشرين عاماَ من وقف االستيطان ألسبوع واحد، بل               

  .شكلت مظلة لتوسع االستيطان الذي تضاعف ثالث مرات خالل سنوات التفاوض
وفي كل األحوال فان الرهان األول واألخير يجب أن يكون على شعبنا العظيم الصابر الصامد والمكافح                
طوال قرن من الزمن، هذا الشعب العظيم الذي صنع الثورات واإلنتفاضات والذي يمتلك طاقة نـضالية                

طاء ال ينضب وهو مستعد لدفع كل ما يملك في سبيل حريته وكرامته وعودة الجئيه واستقالله،                وينبوع ع 
وإن تحرك فلسطيني شعبي فاعل وجاد في ظل المتغيرات في العالم العربي سـيدفع بطاقـات العـرب                  

  .وثوريتهم نحو القدس بوصلة األمة ومحل إختبارها التاريخي
  13/3/2012، )نامي(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
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  آفي يسسخروف
في ساعات الصباح مؤتمرا صحفيا على عجـل        ) االول(بعض من نشطاء الجهاد االسالمي عقدوا أمس        

وأوضـحوا  . في وسط غزة بشروا فيه بحناجر متشنجة بأنهم يرفضون كل هدوء في القتال ضد اسرائيل              
ومـع ان التـصريحات بـدت       . زمون مواصلة القتال ضد العدو الصهيوني لزمن طويل آخـر         بأنهم يعت 

ايضا الى الموافقة على    ) االول( لم تسارع المنظمتان أمس      –متبجحة، كالمعتاد تقريبا، ولكن كما وعدوا       
  .وقف النار

ذي مغزى فـي    أحد عوامل االصرار على استمرار اطالق النار نحو اسرائيل هو بال شك انعدام انجاز               
 صاروخ نحو اسرائيل،    200سجل اطالق اكثر من     ) االول(بتعبير آخر، رغم أنه حتى يوم أمس        . القتال

بما في ذلك ايضا نحو المدن الكبرى في الجنوب مثل اسدود وبئر السبع، ففي الجانـب االسـرائيلي لـم     
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جحت في اعتراض الكثير من     التي ن » قبة حديدية «منظومة  . تسجل تقريبا اصابات او خسائر في االرواح      
الصواريخ، أصبحت العدو االهم بالنسبة لهذه المنظمات على المستوى العسكري وحتى اطالق صـليات              

  .الصواريخ لم ينجح في توفير الحل لهم
غير أن انعدام االصابات في الجانب االسرائيلي هو فقط أحد التفسيرات لالحباط الكبير الذي نـشأ فـي                  

عامل آخر، ذو مغزى ال يقل تقريبا، هو اندحار القتال في غزة عن             . مات في القطاع  أوساط نشطاء المنظ  
نشطاء الجهاد االسالمي ولجان المقاومة الشعبية اعتادوا في جوالت قتالية سابقة           . جدول االعمال العربي  

 – االسرائيلي   على أنه مع بدء الهجمات االسرائيلية في القطاع، يتفرغ الرأي العام العربي لمعالجة النزاع             
  .الفلسطيني ويقف ضد سياسة اسرائيل

في الجولة الحالية من القتال اكتشفت المنظمتان بأن بالذات السيد السوري للجهاد، بشار االسد، نجح فـي                 
 قتـيال   25في ذروة القتال، بعـد      . تركيز الرأي العام العربي على ما يجري في سوريا بدال من القطاع           

يتبين ان الوضع في القطاع هو الموضوع الثالث أو الرابع فقط في نشرات             وبضع عشرات من الجرحى،     
حجوم المذبحة التـي ارتكبتهـا      ) االول(االخبار في وسائل االعالم العربية، ال سيما بعد أن تبينت أمس            

والمرة تلو االخرى بثـت محطـات التلفزيـون         . قوات االمن السورية في حي كرم الزيتون في حمص        
، صور الفظاعة الرهيبة الكثر من عشرين طفال ذبحوا وجثث النساء           »الجزيرة«و  » عربيةال«المركزية،  

الموضوع الفلسطيني، بكلمات بسيطة، اندحر عـن جـدول         . والرجال الذين ذبحوا واحرقوا حتى الموت     
  .االعمال

ـ                   ان ولكن، فضال عن هذه التفسيرات، ال يزال هناك غير قليل من االهداف التي وضـعتها لنفـسها لج
، المنظمة الثالثة في    »اللجان«. المقاومة الشعبية والجهاد االسالمي في اطار المواجهة الحالية مع اسرائيل         

حجمها في القطاع، تلقت يوم الجمعة ضربة غير بسيطة عندما صفي االمين العـام للمنظمـة، زهيـر                  
بـأن المخـابرات    ) االول(الناطق بلسان المنظمة، ابو مجاهد، روى أمس        . القيسي، في هجوم اسرائيلي   

المصرية حذرت القيسي من أن االسرائيليين سيحاولون تصفيته اذا مـا حـاول العمـل ضـد اهـداف                   
وروى ايضا بأن المصريين لم يطلبوا من القيسي التوقف عن كل نشاط ضد اسرائيل، بل فقط                . اسرائيلية

  .االمتناع عن مهاجمتها من االراضي المصرية
ان قادا المنظمة الى طريق ايديولوجي متطرف للغاية، قريب جـدا مـن مـذهب               الزعيمان االخيران للج  
والمنظمة معنية باعادة بناء مكانتها الضائعة، واالثبات بانها ال تزال قادرة على            . منظمات الجهاد العالمي  

بأن منظمته ال تعتزم االعالن عن اسـم        » هآرتس«لـ  ) االول(وروى ابو مجاهد أمس     . مواصلة العمل 
ومع ذلك، قدر محللون مختلفون في غزة       . مين العام الذي سيخلف ابو ابراهيم، لقب القيسي الذي صفي         اال

يدور الحـديث   . بان عمليا ليس في المنظمة خليفة طبيعي بعد تصفية زعمائها الثالثة على ايدي اسرائيل             
  .عن صراع حرج من ناحية المنظمة

ولكن في االشهر االخيرة يقـود      . نت ممتازة في الماضي   العالقات بين حماس ولجان المقاومة الشعبية كا      
في الجولة الحاليـة    . أعضاء اللجان سياسة مستقلة تتضمن عمليات دون مراعاة رغبة حماس في الهدوء           

ارتبطوا في الجهاد االسالمي في محاولة الخضاع اسرائيل لشروط وقف نـار متعـذرة مـن ناحيتهـا،        
ل القتال بالوصول الى انجازات لم تنجح حماس فـي خلقهـا فـي              لالثبات بأن المنظمتين نجحتا من خال     

  .وقف التصفيات والهجمات االسرائيلية في اراضي قطاع غزة مقابل الهدوء: الماضي
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بالمقابل، فإن الهدف شبه العلني للجهاد االسالمي في هذه الجولة هو تحدي حماس وتعزيز مكانتها فـي                 
الخيرة تحولت الجهاد من حليف مخلص لحماس، الى معارضـة          في السنوات ا  . المنافسة حيال حكم غزة   

والمـرة تلـو    .  معارضة كشفت عورة المنظمة على المأل بعد ان اوقفت القتال ضد اسرائيل            –» داخلية«
االخرى يسمع في االيام االخيرة الناطقون بلسان الجهاد الذين يلمحون بـأن حمـاس هجـرت طريـق                  

في الجهاد يأملون بأن    . »العدو الصهيوني «س الحربة في الصراع ضد      بينما هم ال يزالون رأ    » المقاومة«
  .ويؤيدها» سيجتاز الطريق«الجمهور الغزي الذي أيد حماس في بداية طريقها 

الجهاد، التي ال يزال يستقر قادتهـا فـي         . مصدر التوتر بين المنظمتين ليس فقط في القتال ضد اسرائيل         
لرئيس السوري وال عن السيد االيراني، بينما حماس علقـت فـي            سوريا، لم تسارع الى االنقطاع عن ا      

يمكن التقدير بان ايران تشجع االمـين       . االسابيع االخيرة في مواجهة مغطاة اعالميا مع دمشق وطهران        
العام للمنظمة الذي يتخذ من دمشق مقرا له، رمضان شلح، على تشجيع رجاله على مواصـلة اطـالق                  

رائيل في غزة وليس فقط على المشروع النووي االيراني، بالتأكيد ال يـضر             التركيز على اس  . الصواريخ
اضافة الى ذلك، ففي الجهاد أيضا يفهمون بأن اجتياز الخطوط الحمراء، مثل اطالق النار على               . طهران

مثل هذه الخطوة   . وسط اسرائيل، من شأنه أن يؤدي الى رد اسرائيلي قاس يجر حماس الى دائرة القتال              
بمفاهيم عديدة، من االفضل للجهاد ان تبقى حمـاس خـارج دائـرة          . م بالضرورة مصالح الجهاد   لن تخد 

  .القتال كي تبقى هي في دور المتصدر للقتال ضد اسرائيل
من ناحيتهما، حتى لو انتهت جولـة       .  خلق ردع  –المنظمتان معا تسعيان الى كي الوعي االسرائيلي، أي         

كية، فإن اسرائيل ستفكر في المستقبل اذا كانت ستهاجم أو تـصفي احـد     القتال الحالية دون نتائج دراماتي    
  .زعماء المنظمتين، بسبب الثمن الذي ستدفعه

فالمنظمة تمتنع عن   .  تواصل النظر الى ما يجري من الجانب       – وربما بشكل مفاجئ     –أما حماس، حاليا    
روى امس  » اللجان«ناطق بلسان   ال. مهاجمة اسرائيل، ولكنها ايضا ال تعمل على وقف اطالق الصواريخ         

قادة . بانه حتى ساعات المساء لم يصل طلب من أي جهة في حماس لوقف النار             » هآرتس«لـ  ) االول(
المنظمة في غزة وفي الخارج على وعي من االنتقاد ضدهم ويسمعون االصوات من أوسـاط مؤيـديهم                 

ذلك، في حماس على وعي ايضا من آثار        ومع  . »سلطة فلسطينية ثانية  «الذين يتهمونهم بان تحولوا الى      
  .انضمامهم الى القتال والثمن الباهظ الذي سيضطرون الى دفعه في حالة مواجهة شاملة مع اسرائيل

عن نظرية المؤامرة الجديدة التي تدور رحاهـا فـي          » هآرتس«لـ  ) االول(وروى سكان في غزة أمس      
 الجمعة جاء ليوفر حبل نجاة لحماس فـي ضـوء           وعلى حد قولهم، فإن الهجوم االسرائيلي يوم      . القطاع

. في االسابيع االخيرة اتهمت حماس بتفجير المصالحة الفلسطينية الداخليـة         . االزمة التي تمر بها المنظمة    
اضافة الى ذلك، فان االنقطاع الطويل للكهرباء وتوقف عمل محطة توليد الطاقة في القطاع، شددا فقـط                 

لـ ) االول(، قال امس    »هجوم االسرائيلي وكل شيء ضاع في النسيان      وها هو جاء ال   «. غضب الجمهور 
في وسائل االعالم الفلسطينية، اقترحـت      ) االول(حسب أحد التقارير أمس     . احد سكان القطاع  » هآرتس«

  المـصريون، بـزعم    . مصر استئناف توريد الوقود والكهرباء للقطاع، مقابل موافقتهم على وقف النـار           
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.  أغلب الظن في محاولة الجبار قيادة حماس للمصالحة مـع فـتح            –فوا مؤخرا نقل الوقود     المحللين، اوق 
مشكوك ان يؤدي استئناف توريد الوقود الى الهدوء المنشود، ولكن في غياب حل آخر، لعـل الكهربـاء             

  .المنتظمة في القطاع ستهدئ الخواطر قريبا
  13/3/2012، هآرتس                                                             

 14/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا     
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