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  وسياح أجانب يدنسونه بالرقصات.. مستوطنون يؤدون صلوات يهودية وتلمودية في المسجد األقصى .1

في بيـان لهـا عممتـه    ” مؤسسة األقصى للوقف والتراث “كشفت :  مؤسسة االقصى -محمود ابو عطا    
 قام يوم   –”  احد قيادات حزب الليكود    –” موشيه فايجلين ” م ان المدعو    15/3/2012صباح اليوم الخميس    

المبارك بحراسة مشددة من قبل قوات االحتالل ،        م باقتحام المسجد االقصى     13/3/2012الثالثاء االخير   
ومجموعة مرافقة له من المستوطنين بالتجول في أنحاء المسجد         ” فايجلين“وتحت غطاء من السرية، وقام      

االقصى، وهم يؤدون الصلوات اليهودية والشعائر التلمودية في أكثر من موقع فـي المـسجد االقـصى                 
 تُظهر صورة الهيكل المزعوم مكان قبة الـصخرة، الـى ذلـك             المبارك، كما كان احدهم يحمل خارطة     

في االسبوع وااليام االخيرة تمادي االحتالل بانتهاك حرمة المـسجد          ” مؤسسة األقصى “رصدت ووثقت   
االقصى المبارك ، فيما بدى انه اصرار من قبل االحتالل االسرائيلي الى التعامل مع ساحات في المسجد                 

 عامة او متنزه عام، حيث سمحت قوات االحتالل لنحو الف سـائح أجنبـي               االقصى، على انها ساحات   
باقتحام المسجد االقصى يوميا، لكن لوحظ ان عدد من مجموعات السياح يتعمدون الـرقص الجمـاعي                

” مؤسسة األقصى “والغناء داخل ساحات االقصى، والقيام بحركات مشينة، باالضافة الى ذلك فقد رصدت             
عمد بشكل شبه يومي إدخال مجموعات من جيش االحتالل بزيهم العسكري من الذكور             ان االحتالل بدأ يت   

واالناث، وفي نفس الوقت تكررت اقتحامات المخابرات االسرائيلية للمسجد االقصى، أيضا من الـذكور              
واالناث، كما قام افراد ومجموعات من المستوطنين وافراد الجماعات اليهوديـة باقتحامـات متكـررة               

جد االقصى، رافقها تأدية الصلوات اليهودية والشعائر التلمودية، خاصة قبالة مسجد قبـة الـصخرة               للمس
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وعند المصلى المرواني، في نفس القوت نشرت عدد من المواقع االلكترونية االسرائيلية مؤخراً تقريـراً               
             ظهر اقتحام مجموعة من النساء اليهوديات للمسجد االقـصى وادائهـنللـصلوات اليهوديـة    تلفزيونياً ي

  والتلمودية ، تخلل دعوة صريحة الى اقتحام االقصى مرة كل شهر من قبل هذه المجموعة، 
أن مؤسسة البيارق تواصل رفد المسجد االقصى المبارك بالمصلين عبـر           ”: ”مؤسسة االقصى “وأشارت  

 سيرت في الشهرين    وشد الرحال اليومي من جميع قرى ومدن الداخل الفلسطيني، حيث         ” مسيرة البيارق “
 حافلة، االمر   8000 نحو   2011 حافلة نحو االقصى، علما انها سيرت خالل العام          1000األخيرين نحو   

الذي يسهم في تعزيز التواصل والرباط الدائم في المسجد االقصى برغم كل اجراءات االحـتالل، فيمـا                 
مؤسسة عمارة االقصى   “قوم عليه   الذي ت ” مشروع إحياء مساطب العلم في االقصى     “يواصل مئات طالب    

تلقيهم العلوم والرباط الباكر يومياً في المسجد االقصى المبارك ، األمر الذي يحد ويقلل من               ” والمقدسات
  .”حجم االقتحامات واالنتهاكات لالقصى

د في بيانها األمة االسالمية والعالم العربي الى رفع منسوب االهتمام بالمـسج           ” مؤسسة األقصى “وطالبت  
االقصى المبارك ومدينة القدس المحتلّة ، بل وجعل قضية القدس واالقصى في أولويات العمل واالهتمام               

  .الشعبي والرسمي
  15/3/2012مؤسسة األقصى للوقف والتراث، 

  
   الربيع العربي ّأثر على القضية الفلسطينية:فياض .2

رئيس الوزراء سالم فياض أكد أن ، القدس المحتلة من 15/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا،  نشرت
أن التهميش الذي تمر به القضية الفلسطينية في هذه المرحلة هو أخطر ما يواجهها، مشددا على ضرورة 

  .الخروج من دائرة التهميش من خالل إجراء االنتخابات البلدية والعامة التشريعية والرئاسية
نجاحات، معيقات، : جامعة القدس" عقد بعنوان وقال في كلمته أمام هيئة مجالس جامعة القدس، والذي

إن التقدم نحو الخيار الديمقراطي وإجراء االنتخابات "، في جامعة القدس، أمس، مساء "وآفاق مستقبلية
  ."يمكن أن يشكال رافعة أساسية لمواجهة هذا التهميش، وإعادة االعتبار لمكانة قضيتنا دوليا

 مباشر وغير مباشر على قضيتنا الفلسطينية، فالتأثير المباشر تمثل لقد كان للربيع العربي تأثير"وأضاف 
في انشغال العالم بهذه الظاهرة على حساب القضية الفلسطينية، أما التأثير غير المباشر تمثل بانشغال 
الدول بأوضاعها الداخلية، إضافة إلى االنتخابات األميركية وانشغال اإلدارة بها، وما يواجهه االتحاد 

  ."وروبي من أزمة ماليةاأل
 وفدا من  من لندن، أن فياض استقبل في رام اهللا، أمس15/3/2012الشرق األوسط، لندن،  وذكرت

 عن استمرار االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية لمناطق السلطة  فياضحزب الخضر األلماني، وتحدث
عد اعتداءات المستوطنين اإلرهابية الوطنية واقتحام المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، إضافة إلى تصا

واتهم فياض إسرائيل باإلمعان في سياسة . "ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم"
االستيطان ومصادرة األراضي وهدم المنازل، وعرقلة جهود السلطة الوطنية لتنمية المناطق المسماة 

  .ه المناطق، وتقديم الخدمات األساسية للمواطنين في هذ)ج(
  
  
  



  

  

 
 

  

            6ص                                     2441:                العدد15/3/2012 الخميس :التاريخ

  كهرباء رغم تحويل المبالغ الماليةالمصر لم تدخل الوقود لمحطة :  في غزةسلطة الطاقة .3
نفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للحكومة في قطاع غزة ادخال أي كميات من الوقود : غزة

ويل مبلغ مليوني دوالر تح"المصري الالزم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة، على رغم 
وأعربت سلطة الطاقة  ."إلى الهيئة العامة للبترول المصرية كدفعة مقدمة للوقود الالزم لتشغيل المحطة

إدخال الوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الطاقة في أسرع فرصة وبالكميات "في بيان أمس عن أملها في 
  ."الكافية إلنقاذ الوضع المتدهور في القطاع

  15/3/2012ياة، لندن، الح
  

  األزمة المالية الفلسطينية تُعرض عملية تقدم بناء المؤسسات للخطر: البنك الدولي .4
حذّر البنك الدولي من تعمق األزمة الحادة في المالية العامة الفلسطينية إذا استمرت مساعدات : القدس

رض للخطر المكاسب التي تحقّقت كذلك فإن من شأن هذا الوضع أن يع" المانحين في االنخفاض وقال
  ".مؤخّراً في بناء مؤسسات قوية

إن استقرار "وقالت مريم شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ولكن يتوافر . وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية يستلزم القيام بعمل فوري من جانب مجتمع المانحين

ذلك مقدار كبير من الطاقات والموارد في القطاع الخاص الفلسطيني، فهذا القطاع هو المسار البعيد ك
إذْ ال يمكن إطالق العنان . المدى المؤدي إلى الخروج من نمط األزمة نحو النمو االقتصادي المستدام
لفلسطينية خطوات ملموسة لطاقات الشركات والمشروعات الفلسطينية إال عندما تتّخذ ٍإسرائيل والسلطة ا

  ".لتمهيد الميدان أمام المقاولين المبادرين
سوف يبقى النمو معتمداً اعتماداً كبيراً على المعونات ما لم يكن هناك متسع "وأكد البنك الدولي على انه 
لمتبقية وال يكون هذا التّوسع ممكناً إال في حال رفعت إسرائيل القيود ا" وقال "للنمو لدى القطاع الخاص

على إمكانية الوصول إلى األراضي والمياه وإلى مجموعة متنوعة من المواد الخام وأسواق التصدير، 
وإال كذلك في حال قيام السلطة الفلسطينية بتحسين بيئة األعمال وجذب االستثمارات التي تحتاج إليها؛ 

غربية، وإصالح القوانين وذلك من خالل تدابير من مثل توسيع نطاق تسجيل األراضي في الضفة ال
  ".الراهنة التي تحكم قطاع األعمال، وبناء قدراتها الذاتية بغية تنظيم االقتصاد وضمان المنافسة

  15/3/2012، الرأي، عمان
  

 التهدئة مصلحة فلسطينية ونحذّر من الوقوع في الفخ اإلسرائيلي: عريقات .5
الدولة الفلسطينية في الوقت الحالي "ن إ عريقات صائب" فتح" عضو اللجنة المركزية لحركة قال: رام اهللا

 ".أقرب من أي وقت مضى
التهدئة هي مصلحة فلسطينية، تم تثبيتها بفضل جهود بذلها الرئيس محمود عباس مع الجانب "واعتبر أن 

إن المماطلة : "، وأضاف"اإلسرائيليالمصري واألشقاء العرب، من أجل تفويت الفرصة على الجانب 
توخي الحذر من "ودعا المواطنين في قطاع غزة إلى  ". هدفها تغيير مرجعيات عمليه السالميةاإلسرائيل

   واضح وثابت، ولن الفلسطينيإن الموقف : "، وأضاف قائالً"الوقوع في الفخ اإلسرائيلي بهدف التصعيد
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في مصلحة ، ورأى أن التطورات الحاصلة في العالم العربي هي في النهاية تصب "يتم التراجع عنه
  .القضية الفلسطينية

  14/3/2012قدس برس، 
  

  "إسرائيل" تستخدمها التي حول الصواريخ دولي تطالب بتحقيق ةغزفي صحة وزارة ال .6
 نوعية في دولي حكومة غزة بضرورة إجراء تحقيق فيطالبت وزارة الصحة : )أ ش أ( -غزة 

 تواصل خالل األربعة أيام الذيعلى القطاع  خالل عدوانه اإلسرائيلي استخدمها االحتالل التيالصواريخ 
  .الماضية

إننا الحظنا خروج رائحة حرق : "وقال الناطق لهيئة اإلسعاف والطوارئ بغزة أدهم أبو سلمية األربعاء
، معربا عن قلقه من أن يكون االحتالل استخدم "غريبة من أجساد الشهداء، ألول مرة يشتمها األطباء

إن جميع المواطنين الفلسطينيين : "وأضاف .ق األنسجة الموجودة داخل الجسدأسلحة سامة جدا تقوم بحر
 األخير وصلوا عبارة عن أشالء متفحمة صاحبهما تفجر اإلسرائيليالذين استشهدوا خالل التصعيد 
  ."ألحشائهم الداخلية وبتر ألطرافهم

  15/3/2012اليوم السابع، مصر، 
  

   األخير اإلسرائيليدوان الع مننالمتضرري تعوض  في غزةالحكومة .7
، تعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم نتيجة القصف االحتاللي  في غزةقررت الحكومة الفلسطينية

وأوضح مسئول العالقات العامة واإلعالم بوزارة األشغال محمد . خالل العدوان األخير على قطاع غزة
  . صرفت إعانات عاجلة للمتضررينالعسكري، أن طواقم الوزارة شرعت برصد خسائر العدوان، و

 5 مبنى بغزة، 564وأوضح العسكري أن العدوان اإلسرائيلي األخير ألحق أضراراً مادية بأكثر من 
 مدارس 3 باإلضافة إلى ، مبنى بشكل جزئي505 بشكل جزئي بالغ، و30 و،منها تضررت بشكل كامل

  . مباني عامة3و
  14/3/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  غزة  ضداإلسرائيلي للتصعيد دعو لوضع حدت فياضحكومة  .8

سالم فياض .  دعا مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها في رام اهللا، برئاسة رئيس الوزراء د:رام اهللا
كما قرر المجلس ، ، إلى وضع حد للتصعيد اإلسرائيلي المتكرر ضد أبناء شعبنا في قطاع غزةأمس

يض المزارعين عن الخسائر التي تكبدوها مؤخراً بموجب اآللية  ماليين شيكل لتعو5تخصيص مبلغ 
  .التي تضعها وزارة الزراعة

  15/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

 نائب فلسطيني ُمسن يبدأ إضراًبا عن الطعام احتجاًجا على اعتقاله اإلداري .9
، ) عاًما72(أحمد الحاج علي أفادت مؤسسة حقوقية بأن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني : نابلس

، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاًجا )14/3(اإلسرائيلي، دخل األربعاء " مجدو"الموجود في سجن 
 .على اعتقاله إدارًيا
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أن النائب علي، وهو أكبر األسرى اإلداريين سنًا، " مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"وذكرت 
 الطعام رفًضا لالعتقال اإلداري، واحتجاًجا على الممارسات قرر الشروع في إضراب مفتوح عن

سيحضر جلسة المحكمة اإلسرائيلية العليا القادمة بتاريخ "اإلسرائيلية بحق األسرى، الفتة النظر إلى أنه 
 ".الجاري، وهو مضرب عن الطعام) مارس(التاسع عشر من آذار 

  14/3/2012قدس برس، 
  

 "إعالن الدوحة"األسبوع المقبل في القاهرة وسط صعوبات تواجه تطبيق  يلتقيان ومشعلعباس : الحياة .10
للحوار » حماس«و » فتح«اتفق رئيسا وفدي حركتي :  جيهان الحسيني، محمد يونس- القاهرة –رام اهللا 

الوطني عزام األحمد وموسى أبو مرزوق على عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب 
  .»إعالن الدوحة«خالد مشعل األسبوع المقبل في القاهرة لبحث تطبيق » حماس«السياسي لـ 

إن اللقاء المرتقب هو الذي اتُفق على عقده بعد أسبوعين من » الحياة«وقال مسؤولون في الحركتين لـ 
لكنهم أقروا بوجود . لقائهما األخير في القاهرة الشهر الماضي، وجرى تأجيله ألسباب فنية وغير فنية

كبيرة أمام تطبيق االتفاق الذي وقع في الدوحة ونص على تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة صعوبات 
  .عباس وإجراء انتخابات عامة

في قطاع غزة بمواصلة حكم » حماس«إن الصعوبة األولى تتمثل في تمسك » فتح«وقال مسؤولون في 
لم تسمح بعد » حماس«أن وأوضح األحمد . القطاع، ورفض أي شراكة تؤدي إلى تقليل سيطرتها عليه

للجنة االنتخابات المركزية بالعمل في غزة، األمر الذي اعتبره واحداً من مؤشرات عدة إلى وضع 
  .الحركة عوائق في طريق تطبيق االتفاق

مستعدة للشروع الفوري في مشاورات لتشكيل الحكومة، وإن أقر » حماس«غير أن أبو مرزوق قال إن 
مية ودولية في طريق إنهاء االنقسام، معتبراً أن مهمة الفلسطينيين، بكل فئاتهم، بوجود عوائق محلية وإقلي

  .اليوم هي العمل على إزالة هذه العوائق
ومصر وإسرائيل وأميركا، وقال إن مفهوم » فتح«وحدد الجهات المؤثرة في مسيرة المصالحة، وهي 

  .السلطة الفلسطينية في رام اهللاللمصالحة ما زال قاصراً، ويقوم على إلحاق قطاع غزة ب» فتح«
في رسم المستقبل » حماس«وبالنسبة إلى أميركا وإسرائيل، قال أبو مرزوق إنهما ال تريان أي مكان لـ 

الفلسطيني، وتحاوالن إبعادها عن النظام السياسي الفلسطيني، مشيراً إلى أنهما ستعمالن على إعاقة 
ف أن الراعي المصري ينطلق من فلسفة أن الشرعية وأضا. في أي انتخابات مقبلة» حماس«مشاركة 

مورست علينا ضغوط من أجل «: وقال. موجودة عند عباس، وأن هناك واقعاً في غزة من دون شرعية
المشاركة في االنتخابات، وعندما فزنا مورست علينا ضغوط كي ننسحب من الفوز وأن نخذل الناس 

  .»الذين انتخبونا
 العمل على إنهاء االنقسام والتفرغ للبحث المشكلة الكبرى التي تواجه وأكد أن على الفلسطينيين
حل الدولتين لم يعد قائماً بسبب االستيطان الذي يأكل القدس «: وأضاف. الفلسطينيين وهي االحتالل

وأجزاء واسعة مهمة من الضفة، وحل الدولة الواحدة مستحيل، فالوضع هنا يختلف عن جنوب أفريقيا، 
  .» مواجهة هذه التحدياتلذلك علينا

المطلوب أن ... أمامنا الكثير لنفعله للخروج من التجاذب الداخلي إلى رسم المستقبل الفلسطيني«: وتابع
  .»نلتقي، وأن نتفق على موعد لتشكيل الحكومة
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محمود الزهار وصل الى طهران أول من » حماس«ان القيادي البارز في » الحياة«وفي القاهرة، علمت 
  .بية لدعوة من القيادة االيرانيةأمس تل

ان مشعل سيقوم غداً بزيارة رسمية لتركيا، كاشفاً ان الزيارة » حماس«في غضون ذلك، قال مسؤول في 
 .أعد لها رئيس الحكومة اسماعيل هنية خالل زيارته التي قام بها لتركيا الشهر الماضي

  15/3/2012الحياة، لندن، 
  

 ة في الموقف من التهدئة مع االحتاللالمقاومة موحد: صالح البردويل .11
صالح البردويل، أن اتفاق التهدئة، حقق " حماس"أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : القاهرة

  .مطالب المقاومة في التهدئة المتبادلة ووقف االغتياالت السياسية التي يمارسها االحتالل
قد " حماس" تكون المقاومة وفي مقدمتها حركة أن" قدس برس"ونفى البردويل في تصريحات خاصة لـ 

الذين يتحدثون بهذا األسلوب هم من األطراف التي تريد االصطياد في المياه : "استجدت التهدئة، وقال
بوجه خاص، وهي صورة " حماس"العكرة وتشويه صورة المقاومة عامة وحركة المقاومة اإلسالمية 

فالذي بادر بطلب الهدنة هو العدو الصهيوني الذي تكتم . صوعاناصعة لم يزدها التمسك بالمقاومة إال ن
  ".على خسائره وعاش فترة من أصعب الفترات

لقد : "ورأى البردويل أن التهدئة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية حققت مطالب المقاومة، وقال
ئة وحدة فصائل أكدت المواجهات مع االحتالل على األرض وفي ميدان المساعي المصرية للتهد

المقاومة، فعلى األرض نجحت المقاومة في فرض إرادتها، وفي مجال التهدئة التي تم التوصل إليها فقد 
وهي انجازات تم التوصل . كانت متبادلة وتعهد االحتالل فيها بوقف أسلوب االغتياالت لرجال المقاومة

  ".ر المقاومةإليها بمساعدة الحكومة المصرية التي وقفت إلى جانب وجهة نظ
  14/3/2012قدس برس، 

  
 الحكومة اجتماع بين حماس وفتح في القاهرة لبحث تشكيل: إبراهيم الدراوي .12

ذكر رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في مصر اإلعالمي ابراهيم الدراوي، أن القاهرة : القاهرة 
" حماس"مة اإلسالمية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاو) 13/3(جمعت مساء أمس الثالثاء 

ورئيس وفدها لحوارات المصالحة " فتح"الدكتور موسى أبو مرزوق وعضو اللجنة المركزية لحركة 
  .عزام األحمد، وبحثت معهما سبل تشكيل الحكومة الفلسطينية وصيغ تشكيل لجان المصالحة

ولين في أن اللقاء الذي جرى بحضور مسؤ" قدس برس"وأوضح الدراوي في تصريحات خاصة لـ 
المخابرات العامة المصرية، بحث موضوع الحكومة واللجان ذات الصلة بتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع 
بين الطرفين، وتم االتفاق على أن تتم متابعة هذا اللقاء بجملة من اللقاءات المتتالية وصوال إلى التطبيق 

  .الكامل للمصالحة وإنهاء االنقسام
  14/3/2012قدس برس، 
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  الفلسطينية مطالبة بمراجعة التزاماتها األمنية مع االحتاللالسلطة: لجبهة الشعبيةا .13
بمراجعة كافة االتفاقيات المرتبطة بـ  طالبت الجبهة الشعبية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: غزة

يتالقى وسالم التي بات استمرارها "، ووضع حد لشتى أشكال االلتزامات األمنية واالقتصادية، "أوسلو"
  ".نتنياهو األمني واالقتصادي ودولة المعازل التي يسميها الدولة ذات الحدود المؤقتة حكومة بنيامين

وقالت الجبهة في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السادسة القتحام وهدم سجن أريحا واختطاف أمينها العام 
  ".ر والدروسالسلطة ال تتعظ من العب"ورفاقه واللواء فؤاد الشوبكي، بأن 

هذه الجريمة كشفت لمن راهنوا على المفاوضات ورعاتها بأن االحتالل ال يحترم عهداً او "واعتبرت بأن 
وعداً وبان أمريكا والمملكة المتحدة تتحمالن مسؤولية نقض اتفاقهما مع السلطة باإلشراف على السجن 

  ".وحماية المحتجزين
للقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في مطالبة "طينية من جديد ودعت الجبهة بهذه المناسبة السلطة الفلس

تواطئا مع حكومة االحتالل وجيشه في اقتحام السجن "، اللذين قالت بأنهما "الطرفين األمريكي والبريطاني
وعملية الخطف بالقيام بمسؤولياتهما في استعادة المخطوفين تحت طائلة المساءلة والمالحقة في الهيئات 

وطالبت الجبهة الرئاسة والقيادة الفلسطينية بالكف عن الرهان العقيم على .سية والقانونية الدوليةالسيا
  ".الرباعية الدولية ووعودها وخيار الحلول والمفاوضات الثنائية بالرعاية

 14/3/2012قدس برس، 
 

   واحد يلزم عشرات اآلالف من اإلسرائيليين في المالجئفلسطينيصاروخ ": يديعوت" .14
، إن )15/3(العبرية، اليوم الخميس " يديعوت أحرونوت" قالت النسخة اإللكترونية لصحيفة :لناصرةا

صاروخًا واحًدا ُأطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية، أجبر عشرات اآلالف من اإلسرائيليين النزول إلى 
 يومين من ، بعد1948المالجئ، في حين تقرر تعطيل الدراسة في جنوب األراضي المحتلة عام 

  .استئنافها
مساء أمس األربعاء على " غراد"وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب سقوط صاروخ واحد من طراز 

عدم المجازفة، " "غان يافنية"بئر السبع؛ قرر رؤساء السلطات المحلية في بئر السبع وعسقالن وأسدود و
 إلى أن هذا القرار يطال أكثر من مائة ، مشيرة"وأصدروا أمًرا بتعطيل الدراسة في المنطقة الجنوبية

  .وثالثين ألف طالب إسرائيلي، في حين لن يذهب المئات إلى أعمالهم خشية تجدد التصعيد
  14/3/2012قدس برس، 

 
  غزة محاطة بشبكة رصد إسرائيلية متطورة:نتنياهو يهدد باغتيال من يخرق التهدئة .15

نيامين نتنياهو، بتنفيذ اغتياالت جديدة، فـي صـفوف   هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ب:  غزة -تل أبيب   
القادة الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يخرقون، حسب قوله، الهدنة الجديدة، في ما نفذت قواته تدريبات                
علنية حول سقوط صواريخ على تل أبيب، أمس، في إشارة إلى أنها مستعدة لجولة حربية أوسـع مـن                   

ويقـصد الغـارات    (إن النشاط األخيـر     «: ، في بيان عممه الناطق بلسانه     وقال نتنياهو . الجولة األخيرة 
، هو دليـل علـى سياسـة        ) أطفال 5 فلسطينيا، بينهم    27اإلسرائيلية على القطاع التي تسببت في مقتل        

الحكومة برئاستي، نشاط هجومي لمنع االعتداء على مواطني إسرائيل وتعزيـز الـدفاع عـن الجبهـة                 
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الهدوء يقابل بالهدوء وكل من يخرقـه أو حتـى يحـاول أن             : رسالتنا واضحة  «وأضاف أن . »الداخلية
  .»يخرقه، ستجده فوهة مدافعنا

وأجرت قيادة أركان الجيش اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية، تلخيصا لهذه األحداث بحضور وزير الدفاع،              
ما نقل على لسان بـاراك فـإن        وحسب. إيهود باراك، ورأت أن القيام بالمبادرة لهذا العدوان كان صحيحا         

ال نعرف متـى    «: ولكنه أضاف . وال حاجة لمزيد منها حاليا    . الغارات اإلسرائيلية حققت أهدافها بالكامل    
وقررت قيادة الجيش االلتزام بالتهدئـة، مـع        . »سنضطر إلى عمليات قادمة، لكننا جاهزون لكل احتمال       

 .البقاء على أهبة االستعداد لكل طارئ
 15/3/2012سط، لندن، الشرق األو

  
  "ايران تقف وراء موجة التصعيد االخيرة في قطاع غزة": نتنياهو .16

ربط رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست ما يحدث في غـزة     :  محمد هواش  -رام اهللا   
موجـة  ايـران تقـف وراء      " بالتوترات بين الدولة العبرية وايران في شأن برنامجها النووي، وقال ان          

واتهم المعارضة االسرائيلية التـي دعمـت انـسحاب المـستوطنين           ". التصعيد االخيرة في قطاع غزة    
:  باعطاء ايران الفرصة لالستيالء على هـذا القطـاع، قـائال           2005االسرائيليين والجيش من غزة عام      

مـن ايـن   . نما يحدث في غزة هو من ايرا"واضاف ان ". ادخلوا ايران الى غزة ونحن سنخرجها منها    "
مـن يبنـي   . من يدرب االرهابيين؟ ايران. من اين تأتي االموال؟ من ايران   . تاتي الصواريخ؟ من ايران   

غزة تعتبر الخط االول بالنسبة الى      . وفي بعض االحيان من يعطي االوامر؟ ايران      . البنى التحتية؟ ايران  
  ".ال ام آجالقاعدة االرهاب االيرانية في غزة ستقتلع عاج"وتوعد بان  ".ايران

 15/3/2012النهار، بيروت، 
 

  جدد رفضه االنسحاب من القدس المحتلةوي سعدات سراحبعدم إطالق يتعهد نتنياهو  .17

بنيامين نتنياهو، أمس، بعدم إطالق سراح األمين العام للجبهة الـشعبية  ” اإلسرائيلي“تعهد رئيس الوزراء    
الحكومة، وجدد رفضه االنـسحاب مـن القـدس         لتحرير فلسطين أحمد سعدات طالما أنه يتولى رئاسة         

فـي  ” الكنيـست “وفي جلسة خاصة عقدتها الهيئة العامـة ل         . المحتلة في إطار تسوية مع الفلسطينيين       
البناء االستيطاني في القدس، ليس عقابا للفلـسطينيين        “الذكرى السنوية الغتيال زئيفي، زعم نتنياهو إن        

  .”وإنما حق أساسي لليهود
وعاصمة الشعب اليهودي وهي واحدة     ” إسرائيل“القدس هي عاصمة    “هو في خطابه الزعم إن      وكرر نتنيا 

أيضا وبقية  ” تل أبيب “الرؤيا الصهيونية َبنَت القدس من جديد لكنها بنت         “وزعم ايضا أن    . ”وستبقى كذلك 
يا وبولنـدا   دولتنا المتجددة واالشتياق إلى القدس أدى إلى موجة هجرة اليهود من اليمن والمغرب وروس             

  .” سنة ولم تكن عاصمة شعب آخر3000القدس هي عاصمتنا منذ “وكرر الكذبة الكبرى بأن . ” وأثيوبيا
 15/3/2012الخليج، الشارقة، 

 
  ألسلحة دمار ضدها" إسرائيل "أعداءباراك يستبعد لجوء  .18

لن يجرؤوا على   ” لإسرائي“ايهود باراك، أمس، إن أعداء      ” اإلسرائيلي“قال وزير الحرب    : )آي.بي  .يو  (
” اإلسـرائيلي “استخدام أسلحة دمار شامل ضدها، وذلك تعقيبا على أقوال قائد الجبهة الداخليـة للجـيش                
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اللواء أيال آيزنبرغ أمس حول تزايد احتماالت اندالع حرب شاملة في المنطقة واستخدام أسـلحة دمـار                 
  .شامل خاللها

إنني مقتنـع أن    “ في معبر القنيطرة عند الحدود السورية        عن باراك قوله  ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم    
لن يجرؤوا على استخدام أسلحة كيماوية ضدها، ليس اآلن وال فـي المـستقبل وهـم                ” إسرائيل“أعداء  

” إسـرائيل “في تلميح إلـى أن      ” يعرفون جيدا لماذا ليس مجديا لهم حتى التفكير باستخدام سالح كيماوي          
  .سترد بسالح نووي

وأريد أن  .. تعالت أصوات تحدثت حول إمكان مواجهة شاملة في الشرق األوسط           “ه منذ أمس    واضاف إن 
فـي  ” إسـرائيل “أقول للجميع إننا ال نرى سببا يجعل أياً من أعدائنا يبادر إلى حرب شاملة وواسعة ضد                 

ل الجبهة  وقال باراك إن سقوط النظام السوري، عندما يحدث، سيشكل ضربة قاسية جدا لك            . ” هذه األيام 
  .”الراديكالية وفي مركزها إيران وحزب اهللا

 15/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

   على الهجمات الصاروخية المنطلقة من غزة ليس كافياًاإلسرائيلي الرد :بن اليعازر .19
الرد اإلسرائيلي على الهجمات الصاروخية     " ورأى وزير الدفاع االسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر أن        

ضرورة ضرب العناصر الفلسطينية المقاومة في القطاع بشدة مـن        "، مبرزا   "لقة من غزة ليس كافياً    المنط
انتصار "ومع ذلك وصف جولة القتال األخيرة بانها        ". فكرة اجتياح غزة برياً   "، على رغم معارضته     "الجو

  " .كبير للجيش االسرائيلي
الردع اإلسرائيلي لوقف عمليات إطـالق القـذائف   "فقال ان  " كاديما"أما النائب يسرائيل حاسون من كتلة       

أن الحاجة تستدعي نقل الرسالة المطلوبة إلى إيران وحـزب          " ، مشيراً إلى  "الصاروخية من غزة ال يكفي    
  ".اهللا ومفادها أن إسرائيل لن تتسامح مطلقاً مع أي اعتداء على سيادتها

 15/3/2012النهار، بيروت، 
  

  غزةزعبى بعد إدانتها لجرائم االحتالل فى قطاع ال يهاجمون أعضاء من الكنيست: "معاريف" .20
هاجم أعضاء من الكنيست اإلسرائيلى مساء اليوم األربعاء وبشدة النائبة العربيـة حنـين              ): أ ش أ  (غزة  

زعبى بعبارات عنصرية، وقاطعوا خطابها أكثر من مرة، بسبب إدانتها لجرائم االحتالل اإلسرائيلى فـى         
  .أليام الماضيةقطاع غزة خالل ا
فما أن صعدت زعبى على المنصة حتى بدأ أعضاء الكنيـست اإلسـرائيليون             " معاريف"وحسب صحيفة   

  .اليمينيون بمهاجمتها، واشتد هجومهم عندما بدأت فى التنديد بجرائم االحتالل فى غزة فى األيام األخيرة
يجب أال تكونى هنـا  "رخت فيها قائلة   بدأ الهجوم على زعبى من قبل وزيرة الثقافة ليمور ليفنات التى ص           

  ".مكانك ليس هنا اذهبى إلى البرلمان السورى" بالقول" تسيون فينان"، وتبعها عضو الكنيست "أصال
، واصفا جميـع    "إسرائيل"النائبة العربية بترك    " كديما"كما طالب عضو الكنيست يوئيل حسون عن حزب         

مهووسون، ويضرون بإمكانيات تحقيق التعايش السلمى بين       "النواب العرب فى الكنيست اإلسرائيلى بأنهم       
وأضافت الصحيفة أنه رغم الهجوم العنصرى ضد زعبى، إال أنها واصـلت خطابهـا               ".اليهود والعرب 

  .وانتقدت الحكومة اإلسرائيلية واتهمتها بالفشل فى جميع المجاالت باستثناء مجالى الدعاية والتسويق
 14/3/2012اليوم السابع، مصر، 



  

  

 
 

  

            13ص                                     2441:                العدد15/3/2012 الخميس :التاريخ

 
  لعاد يمتدح مصر لدورها الفعال في معالجة التصعيد في قطاع غزةجعاموس  .21

 األمنيـة فـي وزارة األمـن        -صرح رئيس الشعبة السياسية   : نيسيم كينان  - اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  
اإلسرائيلية عاموس غلعاد بأنه خالل االتصاالت من أجل التهدئة أثبتت مصر مرة أخرى فعاليـة غيـر                 

وخـالل مقابلـة مـع اإلذاعـة        . ة في معالجة األحداث التي من شأنها أن تتطور إلى أزمة كبيـرة            عادي
اإلسرائيلية الثانية اليوم الثالثاء أكد غلعاد على أنه ليست هناك إتفاقات مع حماس أو وثائق تمت بلورتها،                 

إذا كـان   : "كالم غلعاد وحسب  . الهدوء: وإنما كلمة واحدة وهي الهدف الذي نسعى إليه، وهذه الكلمة هي          
وأضاف غلعاد بأن إسرائيل ترد     ". وهذا هو الوضع حالياً   . هناك هدوء عندنا، فسيكون كذلك هدوء عندهم      

  .دائماً بشكل فوري، وذلك عندما يكون على رأس سلم أولوياتها إنقاذ حياة اإلنسان
 14/3/2012، )2034العدد(مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
   مع نظيراته في بولونيا وبريطانيا وإيطاليايتدربيلي سالح الجو اإلسرائ .22

جرى سالح الجو اإلسرائيلي ونظيره البولندي مناورات مشتركة في قاعدة لسالح الجو جنوب              :تل أبيب 
إسرائيل، وذلك ضمن سلسلة مناورات بادر إليها مع دول أوروبية منذ أن بدأت تتحدث عن توجيه ضربة                 

  .ن االستمرار في تطوير مشروعها النوويعسكرية إلى إيران لمنعها م
. وصل إلى إسرائيل إلجراء المنـاورة » F - 16«وكشفت مصادر أن سرب طائرات بولندية من طراز 

وتحاكي المناورة المشتركة تدريبات جوية بين السالحين وخوض مهمات هجومية واستكشافية، باإلضافة            
المكون من طائرات الهيلوكبتر ويحـاكي      » األحمرسرب الطيران   «إلى التدرب على سيناريو قتالي ضد       

  .، من دون أن تحدد هوية هذا العدو»طائرات عدو«
، المقربة من الحكومة، بأن التدريبات ال تعتبر األولى من نوعهـا مـع              »يسرائيل هيوم «وأفادت صحيفة   

  .ورومانياالجيوش األوروبية، إذ جرت مناورات جوية قبل شهور مع بريطانيا واليونان وإيطاليا 
 15/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
   مع قطاع غزةكم من الوقت سوف تستمر التهدئةأعرف ال : ال روسوت .23

 فـي زيارتـه إلـى منطقـة         ،ال روسو تقال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش االسرائيلي الميجر جنرال          
ئـة، وقـال إنـه يجـري         إن الجيش ال يعرف كم من الوقت سوف تستمر التهد          ،الجنوب، يوم األربعاء  

ـ  عناصر متمردة في قطاع    "، مشيرا إلى أن هناك      "اإلمكانيات األخرى في حال خرق التهدئة     "االستعداد ل
  ".غزة ال تقبل بالتهدئة

 14/3/2012، 48عرب 
  

  تحاكي هجوما صاروخيا على تل أبيب مناورةيجري  اإلسرائيلي الجيش ":يديعوت" .24
إلى أن الجيش اإلسرائيلي يتعامل بجدية مع احتمـال         " رونوتيديعوت أح "أشارت صحيفة   : حلمي موسى 

 يـوم أمـس أول      يجري، ولذلك تقرر أن     "غوش دان "سقوط صواريخ بعيدة المدى من قطاع غزة على         
  .مناورة لمواجهة سقوط صواريخ كهذه على تل أبيب وجوارها

خ على تل أبيب وجوارهـا      ، وهي تمثل حالة إطالق صواري     "إصابة في القلب  "وأسمت إسرائيل المناورة    
وسيترأس المناورة التي تجري ليس في إطار حرب شاملة، كما جـرت العـادة،              . من دون إنذار مسبق   
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وستشارك فـي المنـاورة     . وإنما في إطار معركة محدودة مع القطاع، وزير الجبهة الداخلية متان فلنائي           
 الوطنية، شـرطة إسـرائيل، نجمـة داود         سلطة الطوارئ الوطنية، قيادة الجبهة الداخلية، هيئة اإلعالم       

  .الحمراء، اإلطفاء، وزارة األمن الداخلي، وزارة الداخلية، ووزارة التعليم
  15/3/2012السفير، بيروت، 

  
   في إنشاء سالح مستقل للصواريخفكريالجيش اإلسرائيلي  .25

" ممون"أشارت مجلة   و. ينوي الجيش اإلسرائيلي وللمرة األولى في تاريخه إنشاء سالح مستقل للصواريخ          
االقتصادية إلى أن قائد سالح المدفعية، العميد دافيد سويسا يعمل من أجل تنفيذ خطة لـشراء صـواريخ                  

  . كيلومترا150ً و40دقيقة اإلصابة يصل مداها 
ويقف خلف االقتراح بإنشاء سالح صواريخ فهم بأن التطور التكنولوجي قد جعل إنتاجهـا أقـل كلفـة                  

 وصارت تكلفة مثل هذا الصاروخ بضعة عشرات ألوف الشواكل وهي بالتأكيـد أقـل               .وجعلها أكثر دقة  
وباتت دقة الصواريخ الحديثة من هذا النـوع تبلـغ          . كلفة من حمل الصواريخ وإطالقها عبر الطائرات      

وبحسب النظرية القتاليـة الجديـدة فـإن         .عشرة أمتار فقط ويمكن استخدامها في المناطق القليلة السكان        
 الصواريخ أن تشكل عنصراً تمهيدياً في المراحل األولى من القتال التي يمكن أن تكون فيها قواعد                 بوسع

  .سالح الجو اإلسرائيلي معرضة للضرب من جانب صواريخ معادية
 وأنظمة أخـرى    GPSومعروف أن الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تنتج صواريخ كهذه موجهة بنظام           

 40ويتوقع أن ينـال الجـيش صـواريخ لمـدى           . م ببيعها للعديد من الدول    يصعب التشويش عليها وتقو   
 كيلومتراً، ومع ذلـك فـإن خطـة التـسلح           150كيلومتراً بسرعة فيما سيتأخر حصوله على صواريخ        

ومن المتوقع أن يشهد إنتاج هذه الصواريخ منافسة بين         . 2015-2014الصاروخي هذه هي للعام المالي      
  .سالح اإلسرائيليةكبريات شركات تصنيع ال

  15/3/2012السفير، بيروت، 
  

   األمنية الفلسطينية في الضفة للتحذير من عمليات فدائية فيهااألجهزةيستدعي " الشاباك" .26
كشفت محافل أمنية صهيونية أن اجتماعاً عاجالً ومهماً عقد قبل أيام من المواجهة العسكرية األخيرة في                

، يورام كوهين، في القدس مع مدراء األجهزة األمنية الفلـسطينية،           "الشاباك"قطاع غزة بدعوة من رئيس      
على خلفية توفر معلومات تفيد بنية فصائل فلسطينية تنفيذ عمليات عسكرية والتخطيط الختطاف صهاينة              

مدير المخابرات ماجد   : وأضافت المحافل أن اإلجتماع حضره كل من      . انطالقاً من سيناء والضفة الغربية    
دير األمن الوقائي، زياد هب الريح، ومدير األمن الوطني نضال أبو دخان، بمرافقـة مـسؤولو       فرج، وم 

وأشـارت إلـى أن     . علي جمعة، علي المغربي، ورفعت كالب     : التنسيق األمني في األجهزة الثالث وهم     
قوا تحذيرات  ، وتل "كوهين"المسؤولين األمنيين الفلسطينيين استمعوا باهتمام بالغ لجانب مهم من معلومات           

  .قاسية في حال تم تنفيذ عمليات انطالقاً من الضفة
  )عن العبرية، ترجمة المركز(القناة السابعة للمستوطنين 

 14/3/2012، )2491(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
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  مصر وخطرهم على الدولة العبريةفي ترصد تزايد قوة اإلخوان  "أمان"ستخبارات إشعبة  .27
 المقـرب مـن وزارة األمـن الـصهيونية أن رئـيس شـعبة       "ISRAEL DEFENSE"فاد موقع أ

، أهارون فاركاش، يتولى حالياً تقـدير المخـاطر الواقعـة علـى             "أمان"االستخبارات العسكرية األسبق    
من جراء القالقل الحالية في الداخل المصري عالوة على تداعيات مطالب الشعب من الجـيش               " إسرائيل"

  .  صالحيات السلطة إليهبنقل
، مضيفاً أن مخاطر    "إسرائيل"هو مصدر التأهب في     " اإلخوان المسلمون "أن تزايد قوة    " فاركاش"وكشف  

اإلخوان ملموسة جداً، أكثر من مجرد اضطرابات في الشارع، خاصة وأنهم أكثر تنظيماً ولديهم الموارد               
في سياق متصل، كشف المراسل السياسي الصهيوني       و. المطلوبة للقوة لدرجة القدرة على الوصول للحكم      

من دعوة مجلس الشعب المـصري      " تل أبيب "عن مخاوف تنتاب دوائر صنع القرار في        " روعي كايس "
وأشار . العدو رقم واحد  " إسرائيل"بطرد السفير الصهيوني من القاهرة، ووقف بيع الغاز للكيان، واعتبار           

الخطوة رمزية، ألن من يمتلك القدرة على تنفيـذها هـو المجلـس             بالرغم من أن هذه     "إلى أنّه   " كايس"
العسكري، ومن غير المتوقع أن تؤثر على العالقات الثنائية بشكل جوهري، إال أنّهـا توضـح النزعـة                  

  ". المعادية في البرلمان، حيث يسيطر عليه اإلخوان المسلمون
 )ترجمة المركز(القناة األولى + صحيفة القدس العربي 

 14/3/2012، )2491( دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد مركز
 

  مبطّن باغتيال نصر اهللا" إسرائيلي"تهديد  .28
األسبق أهارون زئيفي فركـاش     ” اإلسرائيلية“اعتبر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية      : )آي.بي  .يو  (

وأن األمين  ” اإلرهابيين”م ب أن قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن يعطي شرعية الغتيال من وصفه            
  .العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا يدرك ذلك

علينا أال ننسى أننا لسنا دولـة عظمـى         “في عددها الصادر، أمس، إن      ” هآرتس“وقال فركاش لصحيفة    
وليس كل ما هو مسموح لألمريكيين مسموح لنا، ورغم ذلك فإنه يوجد هنا تغير تـدريجي فـي قواعـد       

ليس صدفة أن نصر اهللا يقلل من الخروج مـن          “وأضاف أنه   . ” اهللا أيضا يدرك ذلك    ونصر. . المواجهة  
أيضاً، لتنفيذ خطوات ضد قادة المنظمـات       ” إسرائيل"ـملجئه في السنوات األخيرة وتوجد شرعية أكبر، ل       

قبل سبع سنوات عندما قتلنا     “وأضاف أنه   . ، حسب تعبيره  ”اإلرهابية التي ترفض أي نوع من المفاوضات      
 .”ادة حماس مثل أحمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي لم يكن موقفنا مقبوالً في المجتمع الدوليق

 15/3/2012الخليج، الشارقة، 
 

   تطالب اإلسرائيليين بمغادرة تركيا فورااإلسرائيليةالمخابرات  .29
لـى  في مكتب رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، نـداء إ        » هيئة مكافحة اإلرهاب  «وجهت  :  تل أبيب  -لندن  

المواطنين اإلسرائيليين الموجودين في تركيا تدعوهم فيه إلى العودة منهـا فـورا، وتـدعو المـواطنين                 
الراغبين في السفر إلى تركيا إلى االمتناع عن ذلك في األيام القريبة، وذلك بدعوى وصـول معلومـات                  

  .» أو يهودية في تركيايجري التخطيط لتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية«تشير إلى أنه 
 15/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  طرد الفلسطينيينالى  تخصص ماليين الدوالرات لنشر تعاليم تدعو "إسرائيل: ""هآرتس" .30
اإلسرائيلية ونشر أمس األربعاء، عـن أن       " هآرتس" كشف تحقيق لصحيفة     :برهوم جرايسي  -الناصرة  

سنويا، عدا ماليين أخرى تأتي من موارد يهودية وصهيونية         الحكومة اإلسرائيلية تخصص مليوني دوالر      
 داعية الى طرد كل الفلسطينيين مـن وطـنهم،          "رحبعام زئيفي "اإلرهابي  " تعاليم"متعددة، من أجل نشر     

  .2001والذي تمت تصفيته في خريف العام 
  15/3/2012الغد، عمان، 

 
  رية إليرانمن اإلسرائيليين يرفضون توجيه ضربة عسك % 50: استطالع .31

مـن اإلسـرائيليين يعارضـون قيـام الجـيش           % 50أظهر استطالع حديث للرأى أن      ): أ ش أ  (غزة  
اإلسرائيلى بمهاجمة المفاعالت النووية اإليرانية، حتى وإن فشلت السبل الدبلوماسية فى إيجـاد مخـرج               

  .منهم هذا الهجوم % 43لألزمة ، بينما أيد 
جيـروزاليم  ( وبثتهـا صـحيفة      -ى بواسطة الكنيست اإلسرائيلى     وأظهرت نتائج االستطالع الذى أجر    

من األمريكيين سيدعمون الهجوم     % 62اإلسرائيلية على موقعها اإللكترونى اليوم، األربعاء، أن        ) بوست
  .اإلسرائيلى على إيران إذا ما ثبت باألدلة سعيها المتالك السالح النووى

ليهم االستطالع يؤيدون التحرك األمريكى العسكرى ضـد        من األفراد الذين أجرى ع     % 56وأفادت بأن   
منهم هـذا    % 39طهران، حتى وإن تسبب هذا الهجوم فى ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، بينما عارض              

  .التحرك
من اإلسرائيليين بأن الهجوم العسكرى على إيران سيؤخر من قدرتها           % 78وأشارت النتائج إلى اعتقاد     

منهم بأن الهجـوم سيقـضى تمامـا علـى      % 16لنووى لعدة سنوات، بينما يعتقد على امتالك السالح ا   
  .القدرات النووية اإليرانية

 14/3/2012اليوم السابع، مصر، 
 
  

   يطعن مجندة في القدس المحتلةفلسطيني: سرائيليةإمصادر  .32
 .جروح خطيرة  ذكرت اذاعة جيش االحتالل ان فلسطينيا طعن بسكين مجندة اسرائيلية واصابها ب            :القدس

وحسب االذاعة فان الفلسطيني هاجم المجندة في القطار الخفيف في القدس المحتلة انقض عليها المخرب               
  .وطعنها ثم الذ بالفرار مشيرة الى ان الحادث على خلفية قومية

 15/3/2012،  وكالة سما اإلخبارية
  

  على غزة تخرق الهدنة وتشن هجوما "إسرائيل" وبجراحهاستشهاد طفل متأثرا  .33
ستشهد طفل فلسطيني أمس متأثرا بجراح أصيب بها خالل الهجمات الدامية التي ا: غزة ـ اشرف الهور

شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة على مدار األيام األربعة الماضية، في وقت خرقت فيه إسرائيل حالة 
ى اشتعال حريق كبير التهدئة القائمة في القطاع بوساطة مصرية حين قصفت منطقة بمدينة غزة أدت إل

من حي الزيتون )  سنوات7(وقالت مصادر طبية فلسطينية أن الطفل بركة المغربي  .في ورشة صناعية
  .شرق مدينة غزة، قضى متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية قبل يومين
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 في يومها وعاش سكان قطاع غزة يوم أمس في حالة ترقب شديدة، في ظل تهدئة سجلت خرقاً إسرائيلياً
وظل الطيران الحربي اإلسرائيلي االستطالعي  .األول، تمثل في قصف لمنطقة تقع غرب مدينة غزة

يحلق على ارتفاعات مختلفة فوق أجواء القطاع، وهو ما أثار خشية السكان من قيامه بشن غارات 
منطقة النفق بمدينة وقالت مديرية الدفاع المدني ان حريقاً هائالً شب في ورشة لألخشاب في  .جديدة

  .غزة، وذكرت أن عملية إخماد الحريق دامت لساعات قبل السيطرة عليه بشكل كامل
وأحدث الحريق خسائر مادية بالغة في المكان، وقال الدفاع المدني ان سبب الحريق يعود لقصف 

  .إسرائيلي لمكان قريب
  15/3/2012، القدس العربي، لندن

  
   DNA  تخضع األسرى لفحوصاتاإلسرائيلية  السجونسلطات: وزارة االسرى .34

، "مجدو"وشرطة " جلبوع"جاء في تقرير أصدرته وزارة شؤون األسرى والمحررين، أن إدارة سجن 
 على األسرى باستخدام القوة والتهديد، وذلك باقتياد األسرى مكبلين إلى DNAبدأتا بإجراء فحوصات 

  .لفحوصات عليهمالزنازين، وأخذ عينات من أجسامهم بغرض إجراء ا
 وقال التقرير إن كافة األسرى رفضوا هذا اإلجراء واعتبروه اعتداء على خصوصيتهم الشخصية، 
ومخالفا لكافة القوانين االنسانية واألخالقية، وإن إدارة السجون بدأت بفرض عقوبات على األسرى 

  .عتقلين على إجرائهالرافضين لهذه الفحوصات، و استنفار قوات كبيرة إلى السجون إلجبار الم
 وقال وزير األسرى، عيسى قراقع، إن الوزارة، وعبر محاميها، توجهت إلى محكمة العدل العليا 
االسرائيلية للطعن بهذا االجراء المخالف للقانون، والذي يشكل اعتداء طبيا على األسرى، ولغايات 

  .مجهولة
  14/3/2012، 48عرب 

  
  يب عددا منهمويص" عوفر " سجناالحتالل يقمع أسرى .35

، حملة 2012-3-14، عصر األربعاء "المتسادا"نفذت عناصر من الوحدات الخاصة : محمد جاسر-غزة
اإلسرائيلي، وأجرت حملة تفتيش واسعة في غرف " عوفر"قمع لألسرى الفلسطينيين أثناء اقتحامها سجن 
  . األسرى بعد أن كبلتهم وعزلتهم في قسم خاص

ن األسرى رياض األشقر أن الهدف من اقتحام غرف األسرى لتفتيشهم وأكد الباحث المختص في شئو
والتضيق عليهم الخناق لكي ال يشعروا بارتياح داخل السجون اإلسرائيلية، مشيراً إلى أن ذلك يشكل 

  . عملية ضغط عليهم وعدم مطالبتهم لحقوقهم الشرعية
  15/3/2012، فلسطين أون الين

  
  لسياسيين المزرية في سجن نفحة تشكل خطًرا على صحتهم األسرى ااحتجازظروف : "عدالة" .36

القانوني برسالة عاجلة إلى مدير مصلحة السجون » عدالة«توجه مركز :  نظير مجلي-تل أبيب
  اإلسرائيلية ووزير األمن الداخلي، إسحاق أهرنوفتش، المسؤول عنها، مطالبا بنقل األسرى السياسيين من 

  



  

  

 
 

  

            18ص                                     2441:                العدد15/3/2012 الخميس :التاريخ

قسم على الفور، نظرا لظروفه المزرية، التي تشكل خطرا على صحة  في سجن نفحة وإغالق ال4قسم 
  .األسرى المحتجزين فيه

  15/3/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   في القدس المحتلةاألوقاف يواصل تحريضه على دائرة االحتالل: األقصىمؤسسة  .37
 يواصل إلسرائيليا ان االحتالل أمس أصدرتهفي بيان » مؤسسة األقصى للوقف والتراث«قالت : القدس

، األقصى في القدس ويحاول التدخل في صالحياتها في المسجد اإلسالميةتحريضه على دائرة األوقاف 
لجنة التربية والتعليم «فيما يواصل االحتالل ادعاءاته الباطلة حول الهيكل المزعوم، حيث خصصت 

مؤسسة «، وأكدت ألقصىا جلسة خاصة لها حول قضية المسجد األول أمسفي الكنيست » والرياضة
 حق خالص للمسلمين وال حق لغيرهم فيه ولو بذرة األقصىموقفها الثابت على أن المسجد » األقصى

 األقصىتراب واحدة، وأن دائرة األوقاف في القدس هي صاحبة السيادة والصالحية في المسجد 
 لجنة إمامست للمثول وكان مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب رفض دعوة من الكني .المبارك

الذي اعتبرته » األقصىهدم لآلثار في المسجد « التربية والتعليم والرياضة لمناقشة ما تدعيه اللجنة من 
  .»جبل البيت«في دعوتها 

  15/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   لرفض االونروا تحويله للعالجالباردمخيم نهر  فيوفاة طفل : األخبار .38
في مخيم نهر البارد، مساء أول من أمس، ردود فعل شاجبة )  سنوات9 (كدوافل بالل أثارت وفاة الط

التي حملها أهالي الطفل مسؤولية وفاته، بعدما رفض القسم الصحي » األونروا«داخل المخيم على وكالة 
» نروااألو«وكان واكد، قد نقل إلى عيادة . في الوكالة طلب تحويله للمعالجة في مستشفى خارج المخيم

وقد رفض الطبيب المناوب طلب أهله الموافقة على تحويله إلى . في المخيم بعد انتكاس وضعه الصحي
مستشفى في طرابلس للمعالجة، متذرعاً بأن تعليمات أعطيت له تقضي بتقليص الخدمات الصحية التي 

لقيام بخطوات تصعيدية في وإثر الوفاة، هدد أهل الفتى بالتحرك وا. تقدمها األونروا إلى النصف تقريباً
، التي ردت إدارتها بأن لجنة كُلّفت إلجراء تحقيق حول الموضوع قبل اتخاذ تدابير »األونروا«وجه 

  .إدارية، مطالبة األهالي بالتريث
  15/3/2012، ، بيروتاألخبار

  
  مواجهات بين شباب مقدسيين والقوات اإلسرائيلية بالقدس  .39

 منطقة رأس خميس بالقدس فياألربعاء مواجهات بين الشبان المقدسيين اندلعت مساء أمس : رام اهللا
وجنود االحتالل المتمركزين عند الحاجز العسكرى المقام على مدخل الحى احتجاجا على قرار إزالته 

  .لصالح استكمال بناء جدار الفصل العنصرى
  14/3/2012، اليوم السابع، مصر
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  من مياه الضفة% 90 تستحوذ على "سرائيلإ": الفلسطينيةسلطة المياه  .40
 قال الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية ان الدولة الفلسطينية : عماد ابو سمبل-مرسيليا

تهم من المياه التي صالمنشودة غير قابلة للحياة مهما تم التحضير لها اذا لم يحصل الفلسطينيون على ح
لي خالل ندوة متخصصة حول مشاكل المياه في فلسطين بحضور  العتيوأضاف .إسرائيلتسيطر عليها 

 والمهندس ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة وعدد كبير من المختصين إسرائيليوفد 
  .»فقط من المياه% 10من المياه فيما يحصل الفلسطينيون على % 90 تسيطر على إسرائيل» الدوليين

  15/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

    فلسطين وجنوب أفريقياتعاون فني بين .41
من جنوب أفريقيا، » المافريكس«في أول تعاون موسيقي فلسطيني جنوب أفريقي من نوعه، بين فرقة 

من األلبوم الجديد » األسود الجديد«والفنان محمد عمر عازف العود الفلسطيني، ُأطلق فيدو كليب 
  .طلق في أيار المقبلالذين سي» بورا فيدا» «للمافريكس«

، كردة فعل على فظاعة مجزرة 2009وجاءت هذه األغنية، من كتابة جيرمي كاروديا وأيوب مايط، عام 
  .للكاتبة الفلسطينية سوزان أبو الهوى» صباحات جنين«واستُلهمت من رواية . غزة

  15/3/2012، السفير، بيروت
  

  سية جليلة بكار والشاعر الفلسطيني زهيرأبو شايب التونة للحرية واإلبداع للكاتبدرويشجائزة محمود  .42
في دورتها الثالثة، للكاتبة والممثلة التونسية جليلة بكار، » جائزة محمود درويش للحرية واإلبداع«منحت 

وتم اإلعالن عن الجائزة في حفلة أقيمت أول من . والشاعر الفلسطيني المقيم في األردن زهير أبو شايب
   .أمس في رام اهللا

  15/3/2012، االخبار، بيروت
  

   على قطاع غزةاإلسرائيلي تدين العدوان "تنفيذية مسيرة القدس: "االردن .43
 على قطاع غزة الذي أدى      اإلسرائيليأدانت اللجنة التنفيذية الدولية لمسيرة القدس العالمية العدوان         : عمان

لقدس من واجبات الشعوب الحرة فـي  وقالت اللجنة في بيان لها ان تحرير ا      .الى سقوط عدد من الشهداء    
جميع أنحاء العالم، وكذلك الدفاع عن سالمة وسبل كسب العيش للفلسطينيين في جميع أنحـاء فلـسطين                 

واشار البيان الى انه في أقل من ثالثة أسابيع، سيتم صنع التاريخ عندما يـسير الماليـين مـن                    .المحتلة
 معا في مسيرة القدس العالمية التي ستنطلق في الثالثين من           الفلسطينيين ومؤيديهم من مختلف أنحاء العالم     

  . الفلسطينياألرضالشهر الجاري بالتزامن مع يوم 
  15/3/2012، الدستور، عمان

  
  ميال من االبتسامات العاشرةأ يصلن غزة ضمن قافلة األردن من مهندسات زراعيات .44

تشارك نقابة المهندسين الزراعيين بوفد نسائي يتكون من ثالث مهندسات ضمن قافلة اميال مـن               : عمان
ويقوم وفد نقابـة المهندسـين   .  نقابية23االبتسامات العاشرة النسائية التي وصلت الى قطاع غزة وتضم          

ـ               ة إلـى   الزراعيين بعقد مجموعة من الدورات الزراعية في مجال إنشاء المـشاريع الـصغيرة الموجه
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العائالت في مختلف محافظات غزة للعمل على تطوير قدراتها كأسر منتجة قادرة على االعتمـاد علـى                 
  .نفسها إليجاد مصادر دخل 

  15/3/2012، الدستور، عمان
  

   أسبوع مقاومة االستعمار والفصل العنصري الصهيوني:األردن .45
لمية تبادر كّل عام إلـى إقامـة أسـبوع           مدينة عا  80خالل العام الماضي، انضمت عمان إلى أكثر من         

ابتـداًء مـن غـد، تحيـي        . »أسبوع مقاومة االستعمار والفصل العنصري الصهيوني     : أرض وكرامة «
 الجـاري، وتتـوزع     23العاصمة األردنية الدورة الثانية من األسبوع عبر أنشطة مختلفة تتواصل حتى            

ام على األنشطة أجواء حركات التحرر العربية، وتوسع        تخيم هذا الع  . على أماكن مختلفة بين عمان وإربد     
     وسيشهد األسبوع فعالية توعوية حول معاهدة وادي عربة        . حركات مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني

كأنّنا عـشرون  «تلقيها البرلمانية األردنية توجان فيصل، إضافةً إلى حملة غرافيتي، وعروض أفالم منها  
  . آن ماري جاسرللمخرجة» مستحيالً

  15/3/2012، االخبار، بيروت
  

  مفتي الجمهورية اللبنانية يدعو لنصرة الفلسطينيين .46
أدان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني العدوان اإلسرائيلي على غزة، ووصف االعتداء               

إلـى نـصرة الـشعب      ودعا قادة الدول العربية واإلسالمية      . على الشعب الفلسطيني بالمجرم والوحشي    
ورأى أن العدوان اإلسرائيلي    . الفلسطيني الذي يواجه الموت والدمار على يد اإلجرام اإلسرائيلي في غزة          

الصهيوني على غزة يدل على أن هناك خطة إسرائيلية تستهدف شعب فلسطين في غزة والقضاء علـى                 
  .القضية الفلسطينية

  15/3/2012، السفير، بيروت
  

  اتجاه القدس في يوم األرضمسيرة من لبنان ب .47
 لبنان في مؤتمر صحافي عقدته في دار نقابة الـصحافة،           -اعلنت اللجنة الوطنية لمسيرة القدس العالمية       

استكمال التحضيرات العملية الطالق مسيرة من المخيمات الفلسطينية والمناطق اللبنانية باتجاه القدس، او             
 المسيرات المماثلة التي ستنطلق يوم الثالثين من آذار المقبل،          الى اقرب نقطة ممكنة اليها، وبالتزامن مع      
  .األرضالمصادف للذكرى السادسة والثالثين ليوم 

 التي تمثلها مدينة    األهمية اللجنة في بيان، الى ان المسيرة الشعبية التي تتخذ طابعا سلميا، تؤكد              وأشارت
 المقدسـة   األماكن جمعاء، وحماية    ولإلنسانية يةواإلسالمالقدس سياسيا وحضاريا ودينيا للشعوب العربية       

  .، ورفض تغيير هويتها العربية والتاريخية والحضارية من قبل العدو الصهيونياألثرية واألماكن
  15/3/2012، المستقبل، بيروت

  
  "الفصل العنصري اإلسرائيلي "إطالق أسبوع: طرابلس .48

أسـبوع الفـصل العنـصري      " نشاطات ضمن    شهدت طرابلس أمس، للسنة الثانية على التوالي، إطالق       
". الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين     "، بالتّعاون مع    "IAW-Tripoliلجنة  "، الذي تنظمه    "اإلسرائيلي
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واقـع األسـرى فـي ظـّل العنـصرية          "، تناولت   "مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي    "وعقدت ندوة في    
  ..شريف، واألسير المحرر الزميل أنور ياسين، تحدث فيها الدكتور خلدون ال"الصهيونية

 15/3/2012، السفير، بيروت
  

  األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يندد بحصار غزة .49
نددت الجامعة العربية بالحصار المفروض على غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقفه : القاهرة

ت العنصرية اإلسرائيلية بحق أبناء فلسطين في األراضي فوراً، والوقوف بوجه كل اإلجراءات والسياسا
الحصار على القطاع غير "نبيل العربي، أمس، إن . وقال األمين العام للجامعة العربية، د. المحتلة

وحول قيام . ، مشيداً بتسيير قافلة مساعدات إنسانية من البرلمان العربي إلى غزة"شرعي وليس قانونياً
أهداف إسرائيل معروفة، وقد تستمر "على غزة رغم اتفاق التهدئة، قال العربي إن بشن غارة " إسرائيل"

  ".في عدوانها، ويجب أال ننساق وراء هذا الموضوع
وطالبت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان مجلس األمن بعقد اجتماع طارئ، إلدانة جرائم الكيان 

ؤولياته التخاذ التدابير الواجبة والفعالة الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة، واالضطالع بمس
  .لوقف العدوان، وإنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته 

  15/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  منظمة التعاون اإلسالمي تدعو إلى تسريع الربط اإلقليمي لكهرباء غزة .50
ليمي لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، لسد دعت منظمة التعاون اإلسالمي إلى تسريع الربط اإلق: جدة

وطالبت المنظمة، في تقرير نشرته . العجز الحاصل في الكهرباء جراء الحصار المفروض على القطاع
، بتزويد 14/3نسخة عنه يوم األربعاء " قدس برس"حول األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة تلقت 

لمرضى حتى حل مشكلة الكهرباء حفاظاً على حق المستشفيات والمراكز الصحية بالوقود لضمان حياة ا
اإلنسان في الحياة، كما طالبت بمد آبار الصرف الصحي وشبكات المياه بالوقود بما يضمن سير الحياة 

 .الطبيعية للمواطنين
 14/3/2012قدس برس، 

  
  أمن المنطقة لن يتحقق دون حل القضية الفلسطينية: وزير الخارجية المصري .51

رو، وزير الخارجية المصري يوم األربعاء السفير أندرياس رينيكي، المبعوث األوروبي استقبل محمد عم
الجديد للشرق األوسط، وتبادال الطرفان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، حيث شدد عمرو على أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية رئيسية لدى الشارع 

وأضاف أن العملية السلمية قد . عربي، ومن الخطأ قيام أي طرف بتجاهل هذه الحقيقة أو التهرب منهاال
، وإصرارها على االستمرار في سياسة فرض األمر "إسرائيل"وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت 

 الباب أمام حل الواقع من خالل توسيع البناء االستيطاني في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين، بما يغلق
واستعرض عمرو جهود مصر في الفترة األخيرة لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، مؤكداً أن . الدولتين

  .الحل السياسي الشامل والعادل هو وحده الكفيل بتحقيق األمن لجميع األطراف
  14/3/2012المصريون، القاهرة، 
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  تعيين سفير مصري جديد يبدد المخاوف اإلسرائيلية .52

اإلسرائيلية إن تعيين مصر سفيراً إسرائيلياً أنهى المخاوف " يديعوت أحرنوت"قالت صحيفة : تالوكاال
عبر تجميد قرار تعيين سفير " إسرائيل"اإلسرائيلية من نية القاهرة خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع 

لت بعد قرار المشير وأشارت الصحيفة إلى أن المخاوف اإلسرائيلية زا. مصري جديد لدى الدولة العبرية
حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري المصري، تعيين عاطف سالم الذي شغل سابقاً القنصل 

  . خالفاً لياسر رضا" إسرائيل"المصري العام في إيالت، في منصب السفير المصري الجديد لدى 
برلمان المصري غير أن الصحيفة اإلسرائيلية رأت أن قرار طنطاوي سيوجد أزمة في مصر؛ ألن ال

بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرة يعقوب أميتي ووقف بيع الغاز المصري " جارفاً"اتخذ قراراً 
  . احتجاجاً على تصعيد جيش االحتالل اإلسرائيلي في غزة" إسرائيل"لـ

  14/3/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  رضإلى يوم األ حركة النهضة التونسية تؤجل مظاهرة نصرة لفلسطين .53
تراجعت حركة النهضة اإلسالمية التونسية عن دعوتها لمظاهرة غداً الجمعة لنصرة .): آي.بي.يو(

الشعب الفلسطيني، وقالت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسها الشيخ راشد الغنوشي مساء أمس، إن 
ين من الشهر الموافق للثالث" قد تأجلت إلى يوم األرض) الثالثاء(المظاهرة التي دعت إليها أمس "

  ".حتى ال تتداخل مع فعاليات أخرى"وبررت الحركة في بيانها هذا التراجع بالقول . الجاري
أشرس "فيما دعا نقابيو اتحاد المغرب العربي كافة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الوحدة في مواجهة 

  ".احتالل عرفته اإلنسانية
  15/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
   2006أقمار اصطناعية إسرائيلية تراقب قواعد عسكرية جزائرية منذ ": ريةالخبر الجزائ" .54

أحد أقمارها االصطناعية المتخصصة في التجسس للعمل فوق تراب " إسرائيل"حركت : محمد بن أحمد
المتواصل في التجسس على الجيش " إسرائيل"، في تطور مهم لنشاط 2010الجزائر، خالل سنة 

مخابرات اإلسرائيلية صوراً لقواعد صواريخ أرض جو قرب العاصمة حيث سربت ال. الجزائري
مجموعة " ديفونس إيبدات"ونشر موقع االنترنت العسكري الشهير . الجزائر، بها صواريخ روسية الصنع

لمنشآت عسكرية في العاصمة الجزائرية " إيروس بي"من الصور التقطها قمر التجسس اإلسرائيلي 
ونشر الموقع، المقرب من مراكز . راً أخرى للقاعدة الجوية في أم البواقيوبومرداس والبليدة، وصو

صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، صوراً دقيقة لموقع قاعدة عسكرية في أوالد فايت 
وكشفت الصور أن األقمار االصطناعية اإلسرائيلية عملت . وقاعدة ثانية في الرغاية شرقي العاصمة

وأبدى .  على األقل، وتابعت التغيرات فيها2006ى تصوير المواقع العسكرية الجزائرية منذ سنة عل
إعجابه الشديد بمدى احترافية وحدات الدفاع الجوي الجزائرية " ديفونس إيبدات"المحرر العسكري لموقع 

   مثل رئاسة التي نشرت صواريخ في محيط العاصمة الجزائر للدفاع عن المراكز الحكومية المهمة،
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الجمهورية ووزارة الدفاع ورئاسة األركان، كما أشار التقرير إلى التقدم الكبير الذي حصل في قوات 
  .الدفاع الجوي الجزائرية

  15/3/2012الخبر، الجزائر، 
  

  "إسرائيل"الخارجية الماليزية تجدد رفضها إقامة أي عالقة دبلوماسية مع  .55
، "إسرائيل"لحكومة الماليزية مجدداً إقامة أي عالقة دبلوماسية مع رفضت ا:  محمود العدم-كوااللمبور 

، وجاء ذلك بعد الكشف "واضح ولم يتغير قط"وقالت على لسان وزير خارجيتها حنيفة أمان إن هذا النهج 
، في التسعينيات من القرن "إسرائيل"عن رسائل بعث بها رئيس الوزراء السابق محاضر محمد لزعماء 

وأكد أمان، في رده على أسئلة نواب البرلمان بشأن رسائل محاضر .  الملف الفلسطينيالماضي بشأن
محمد، على موقف ماليزيا الحازم ضد االنتهاكات غير القانونية، والممارسات الوحشية من جانب 

  .السلطات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
دان الممارسات اإلسرائيلية في الضفة الغربية واستنكر العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، كما أ

  .المتمثلة في التوسع االستيطاني وانتهاك المستوطنين حرمة المقدسات اإلسالمية في القدس وغيرها
وأشار إلى دعم ماليزيا للشعب الفلسطيني من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتقديم 

وأوضح أن استعداد ماليزيا للنظر في إقامة عالقة . الضفة الغربيةالمساعدات إلعادة تنمية قطاع غزة و
يتوقف على تنفيذها لجميع القرارات الدولية الصادرة عن هيئة األمم ومجلس األمن، بما في " إسرائيل"مع 

  .ذلك حصول دولة فلسطين وعاصمتها القدس على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية
محاضر الثالث أرسلت لرؤساء الحكومات اإلسرائيلية خالل الفترة وأوضح وزير الخارجية أن رسائل 

، وقال إن رسائل محاضر محمد اشتملت على مطالبة الحكومات اإلسرائيلية 1998 وحتى 1993من 
  .المتعاقبة باحترام االتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، بما فيها اتفاق أوسلو

  15/3/2012نت، .موقع الجزيرة
  

  والواليات المتحدة" إسرائيل" شخصاً يستعدون لتنفيذ هجمات على سفارتي 22تقال اع: أذربيجان .56
 شخصاً يشتبه في أنهم دبروا بدعم من إيران محاولة اعتداء 22أوقفت قوات األمن في أذربيجان : لندن

وقالت . والواليات المتحدة في العاصمة باكو، على ما أفادت السلطات أمس" إسرائيل"ضد سفارتي 
بتعليمات من الحرس الثوري اإليراني، كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات على "رة األمن الوطني في بيان وزا

وقالت األجهزة األذربيجانية إن ". سفارتي الواليات المتحدة وإسرائيل ودول غربية أخرى وموظفيها
" هران وخرجوتم تدريبهم في معسكرات عسكرية قرب ط "1999المشتبه بهم جندتهم إيران بداية من 

  .قرب العاصمة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية
لن "وكان وزير الدفاع األذربيجاني صفر ابييف، أكد خالل زيارة له هذا األسبوع، لطهران أن بالده 

  ".إيرنا"، بحسب وكالة "صديق أو شقيق"ضد بلد " تسمح ألحد باستخدام أراضيها وال مجالها الجوي
  15/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  كي مون غير مؤهل لمنصبه بسبب موقفه من العدوان على غزة: "الحملة األوروبية" .57
، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، بـشدة         "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "انتقدت  : بروكسيل

  .موقف األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
إن دعوة بـان كـي مـون        : "نور غربي، مسؤول الملف القانوني في الحملة، في بيان صدر امس          أ وقال

، جـاءت   "غير مقبول "الفصائل الفلسطينية لوقف إطالق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية واعتبار ذلك           
ـ                  ، "نفسفي الوقت منح فيه االحتالل حق قتل أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر ولكن بقليل من ضـبط ال

  ".انحياًزا واضًحا للقوة المحتلة ضد الشعب األعزل الذي يتعرض لجرائم حرب متصاعدة"معتبًرا ذلك 
أن مواقف األمين العام لألمم المتحدة، على الرغم من تكرارها، إال أنها تكـون          " الحملة األوروبية "ورأت  

   "...إسرائيليصادمة لتجاهله الدماء التي تسيل في قطاع غزة مقابل أن ال يمس أي 
يجعله غير مؤهل للبقاء في منصبه، وعلى المجتمع الدولي أن          .. إن ما يصرح به كي مون     : "وقال غربي 

 النظر في استالمه منصب األمين العام لألمم المتحدة في ظـل انحيـازه الواضـح وموقفـه غيـر        ديعي
  ".المتوازن

  15/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  إسرائيلية بالضلوع في الهجوم على دبلوماسية يرانيينإ ثالثةالهند تتهم  .58
 تهمـة   إيـرانيين دلهي ان السلطات الهندية وجهت الى ثالثـة         اردة من نيو   الو اإلخباريةذكرت التقارير   

وكان الثالثة   . في العاصمة الهندية الشهر الماضي     إسرائيليةالضلوع في الهجوم الذي استهدف دبلوماسية       
وكان الهجوم، الذي وقـع     . رات سياحية، وغادروها بعد وقوع الهجوم بفترة قصيرة       قد دخلوا الهند بتأشي   
وجاء في تقرير    . بجروح بليغة  اإلسرائيلية موظفة تعمل في السفارة      إصابة عن   أسفروسط العاصمة، قد    

 مذكرات القاء قبض بحق     اإليرانيةنشرته صحيفة تايمز اوف انديا إن الشرطة قالت إنها ستسلم الحكومة            
  .المشتبهين الثالثة

 15/3/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   في قطاع غزةصهيونية على انتهاء المواجهة األخيرةالفعل الردود  .59
  :إعداد مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

  :المستويين العسكري واألمني
راقب الوضع في غزة، وهـو بحاجـة   أكد أنه ال يزال ي" بينى غانتس"رئيس أركان الجيش الصهيوني     -

لكي يرى كيف ستتطور األمور لتحديد ما إذا كان قد توقف فعالً إطالق النار أم ال، مؤكًدا أنه سيتم الرد                    
  )القناة العبرية الثانية. (على النار بالنار والعكس

 غـزة   وصف جولة القتال األخيرة التـي شـهدها قطـاع         " يتسحاق اهرنوفيتش " الداخلي   األمنوزير   -
سيمر وقت طويل حتى نفهم مغـزى هـذه الجولـة           "بالفاشلة، والطويلة أكثر من الالزم، مشيراً إلى أنه         

الغريبة، ألن مليون صهيوني كانوا حبيسي بيوتهم، واألعمال مشلولة، وماليين الشواقل التي تم إهـدارها    
ظهر الجيش مـشلوال    : افوأض". عبر إطالق صواريخ القبة الحديدية مقابل ال شيء على الطرف اآلخر          

من الناحية الهجومية دون ان ينفذ أية هجمة حقيقية، ولم يحسن مواقعه، ولم يستغل فرصة تصفية مخازن                 
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إنه الشلل التام، وقد كنا بحاجة لتشديد ردنا، ويجب علينا استخالص العبر            ..الذخيرة، ولم يعتقل أي مشبوه    
  )موقع تيك ديبكا األمني. (قاسياً أكثرحتى يكون رد فعلنا في الجولة القادمة مؤلماً و

زعم أن الجولة األخيرة كانت ناجحة جدا، وسجلت نجاحـاً كبيـراً            " تال روسو "قائد المنطقة الجنوبية     -
  )موقع الجيش الصهيوني. (للقبة الحديدية

قال إن الجيش يـدرس األوضـاع الميدانيـة         " يؤاف مردخاي "الناطق بلسان الجيش الصهيوني العميد       -
وليس من خالل التصريحات اإلعالمية، مضيفاً أن قوات الجيش ما زالت على أهبة االستعداد لعرقلة أي                

  ) العبريةاإلذاعة. (والتحسب ألي طارئ" اعتداء"
وزير حماية الجبهة الداخلية، ماتان فيلنائي، قال إن موجة العنف الحالية تبدو وكأنها انتهت غير أنـه                  -

تخلو من آلية   " اإلرهابية"ة المعلنة قد يستغرق بعض الوقت نظراً ألن التنظيمات          أضاف أن استتباب التهدئ   
بوقـف  " إسـرائيل "ورداً على سؤال حول تعهـد       . قيادة واضحة لنقل التوجيهات إلى العناصر الميدانية      

 سـتعمل " إسـرائيل "االغتياالت ضمن اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية قال فيلنائي إن              
ما يعني أن كل من يخطط لشن هجمات يجب أن يأخذ ضمن            ) تغداه قبل أن يتعشاك   (دوماً بموجب مقولة    

  ) العبريةاإلذاعة". (حساباته احتمال استهدافه
وضع خـاص   "لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست دعت وزير الحرب لإلعالن بشكل فوري عن              -

ويـسمح  .  التي تضررت فيها حياتهم نتيجة المواجهة األخيرة       في مستوطنات الجنوب  " في الجبهة الداخلية  
للدولة بإعطاء المستوطنين الـذين تـضرروا تـسهيالت         " وضع خاص في الجبهة الداخلية    "اإلعالن عن   

على سبيل المثال   .  هامة هدفها مساعدتهم على التعامل بشكل أكثر وضوًحا مع الضائقة األمنية           اقتصادية
ي منازلهم مع أوالدهم بدالً من الخروج الى يوم عمل وهذا من دون أن يحتـسب                يسمح لألهالي بالبقاء ف   

". ساعة هجـوم  "حتى هذه اللحظة، تدير الجبهة الداخلية الحادث في الجنوب بتعريفه كـ            . لهم يوم إجازة  
  ) االخباري العبريNFCموقع . (اقتصاديةوهذا التدبير ليس له أهمية 

 صاروخ وقذيفة هاون أطلقت     200نقل عن محافل أمنية أن أكثر من        " موشيه دافيد "المراسل العسكري    -
 أيام من المواجهة على المستوطنات الجنوبية، وهو توازن غير محتمل، داللته أن إنـذارا واحـدا                 4في  

كفيل بخرق روتين الحياة في عشرات المستوطنات الواقعة في مدى الصواريخ، ممـا يـزرع الرعـب                 
الجيش يعترف أن الجولة الحالية تكسر رقما قياسيا        : وأضاف. ن مليون صهيوني  والتهديد على ما يزيد ع    

في عدد إطالق النار من القطاع، سواء في وتيرة اإلطالق، أو حجمـه، مقارنـة بجـوالت الـصواريخ           
األخيرة التي شهدها الجنوب، ما يعني أنه رغم الضربات القاسية التي تتعرض لها المنظمات الفلسطينية،               

الناشطون باستخدام كمية كبيرة من النيران، واألسباب في ذلك متنوعة كالتقدير بأن هذه المنظمات              يستمر  
لها قبل انتهاء الجولة الحاليـة،   " صورة االنتصار "التي ستشكل   " إسرائيل"تحاول تسجيل ضربة كبيرة في      

" إسـرائيل "، و %85بيد أن بعكس المرات السابقة، منظومة القبة تسجل اعتراضات مؤثرة بنسبة نجـاح              
  . تبدو كأنها تنجح بالرد على الردع ومنع المنظمات من تسجيل إنجازات

وهناك فرق آخر يشيرون إليه في سالح الجو عن الجوالت السابقة ناجم عن نوعية الخاليـا المطلقـة،                  
عملهـا،  فالطائرات قد تستهدفها مرارا وتكرار، لكن اإلطالق لم يتوقف، ألن الخاليا آخذة بتحسين طرق               

، ما يعني ضرورة تعاون وثيق بين استخبارات سالح الجو وقيادة الجنـوب             "ووقت كشفها آخذ بالتحسن   
  )موقع الجيش الصهيوني. (للوصول إلى هذه الخاليا في الوقت الحقيقي، قبل اإلطالق
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" ة والفأر القط"تلعب لعبة   " إسرائيل: "وصف المواجهة األخيرة بالقول   " آرييه أغوزي "المحلل العسكري    -
فبدل توجيه ضربة على رؤوسها، واستهداف بناها       . مع عدة منظمات فلسطينية في غزة، وهذا ليس جدياً        

التحتية، حتى يخرج السكان ضدها، فإن طائرات سالح الجو تضرب المخـارط، منـشآت للتـدريبات،                
مجلة . (ون صهيوني وخاليا إطالق، مشيراً إلى أن أي اعتبار سياسي ال يبرر اضطراب روتين حياة ملي             

  )العسكرية" بمحانيه"
فرضاً بأن التهدئة قد تحققت، فثمة شـك إن كانـت           "المحلل العسكري الصهيوني، يؤآف ليمور، قال        -
للطلب الذي أعلنت عنه حماس بوقف إحباط العمليـات         " إسرائيل"لن تستجب   .  يوماً 40ستهدأ  " إسرائيل"

مع األخذ بعين االعتبار واقع أن كـل        . لية أخرى عما قريب   والمخربين، األمر الذي يؤكد وجود جولة قتا      
إسرائيل ". (هذه المرة ستكون المسألة متعلقة بالتجربة فقط      . جولة من هذا النوع ستكون أعنف من سابقتها       

  )اليوم
  :المستوى السياسي

 كـل مـن     سـتطال " إسرائيل"قال إن الهدوء سيجلب الهدوء، وإن يد        " بنيامين نتنياهو "رئيس الوزراء    -
يحاول خرقه، زاعماً أن الجيش استهدف قادة المنظمات والبنية التحتية لها بدقة، وهو مستعد لمواجهة أي                

  )موقع نيو ون اإلخباري. (تحد قادم
حذر من أن الـرد القـادم سـيكون         " موشي يعلون "نائب رئيس الحكومة ووزير الشئون االستراتيجية        -

لفلسطينية مدينة تل أبيب، وأن التصعيد في الجنوب المنطلـق مـن            مختلفاً في حال استهدفت المنظمات ا     
قطاع غزة تتعالى حدته، مشيراً إلى أن السكان في الجنوب عاشوا معاناة صعبة، وإذا لم يكن هناك مفر،                  

  )القناة العبرية الثانية. (لهجوم بري في قطاع غزة لجلب الهدوء" إسرائيل"فستخرج 
لصهيوني السابق، آفي ديختر، إدعى أنه منذ يـوم الجمعـة تتـصرف             عضو الكنيست ووزير األمن ا     -
وكأنها في حرب إستنزاف، داعياً الحكومة الصهيونية للعمل بشكل جوهري على تقصير وتيرة             " إسرائيل"

موقع . (الشراء والنشر لمنظومة القبة الحديدية بشكل يسمح بإعطاء حماية كاملة لكل مستوطنات الجنوب            
NFCعبري االخباري ال(  

قال إن الهجوم البري على غزة خيار قائم، وإن الجيش مـدرب            " سيلفان شالوم "نائب رئيس الحكومة     -
لكننا غير موجودين في الوقت المناسب لتفعيل هذا الخيار، بحيـث       "لمواجهة هكذا خيار، ومستعد لتنفيذه،      

العمـل ضـد التهديـد      يجب اجتثاث األعمال المسلحة من غزة، وكأن إيران غير موجودة، ومواصـلة             
  )موقع قضايا مركزية". (االيراني، وكأنه ال وجود لتلك األعمال في غزة

وجه سهام انتقاداته القاسية إلى الحكومة والمخـابرات والجـيش          " عوفر شيلح "المعلق السياسي البارز     -
حية، موضحاً أنه   ألنهم تسببوا للجمهور بحالة إحباط وارتباك غير معهودة، رغم أنه أبدى استعداده للتض            
ألن كل يوم يمـر     "إذا تقرر أن ثمة فائدة من عملية عسكرية موسعة جدا، فيجدر الخروج لتنفيذها اآلن؛               

بدون أن نحدد ألنفسنا قواعد عمل ميدانية، مقابل عدو كريه، فإن هذا يعزز احتمال أن نجد أنفـسنا فـي                    
لية، يجدر بالقيادة البدء بصياغة قواعد كهـذه        مكان ال أحد يرغب بأن يكون فيه، وبعد انتهاء الجولة الحا          

  ) موقع نيوز ون اإلخباري". (للمرة المقبلة، التي ال يشك أحد بقدومها
أعرب عن غضبه من وقف النار مع قطاع غزة، مدعياً أن       " روبيك دنيولوفيتش "رئيس بلدية بئر السبع      -

فـال يجـب أن تنتهـي       "ة العسكرية،   سكان الجنوب سيقدمون كل الدعم للحكومة والجيش إلكمال المهم        
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القنـاة  ". (المواجهة الحالية دون حسم كامل لنا، كي ال نجد أنفسنا مرة ثانية تحت هجوم غزة بعد أشـهر                 
  )السابعة للمستوطنين

مصادر سياسية صهيونية أكدت أنه لم يتم التوصل الى أي اتفاق لوقف إطالق النار أو تفاهمات بشأنه                  -
 في قطاع غزة، مضيفة ان الكرة باتت اآلن في الملعب الفلـسطيني وأن الهـدوء                "منظمات االرهاب "مع  

  )االذاعة العبرية. (سيقابل بمثله في حين أن النار ستجابه بالنار
الجبهة الداخلية الصهيونية قالت إن هناك ارتفاعاً حاداً في توجه الصهاينة لمركـز الطـب النفـسي،                  -

م بالهلع نتيجة سقوط عدد من الـصواريخ فـي البلـدات المحاذيـة              ومطالبتهم بدعم نفسي جراء إصابته    
في عدد التوجهـات التليفونيـة للمطالبـة بالمـساعدة     % 150للقطاع، حيث سجل ارتفاع ملموس بنسبة      

  )موقع الجبهة الداخلية الصهيونية. (النفسية
  14/3/2012، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2491لترجمات العبرية ا

  
  تفسير أولي: اإلسالم السياسي العربي وفلسطين .60

  حسين أبو النمل
تتقصى هذه المقالة صدقية فرضية رائجة عن عالقة عكسية بين منسوب اإليديولوجيا في مواقف اإلسالم               

زاد رواج هذه الفرضية بعد تطورات عاصفة انتهت فـي بعـض            . السياسي، ودرجة حضوره في الحكم    
ات عكست حضوراً فائضاً لإلسالميين، ما أطلق تفسيرات متناقضة إنطالقاً من           الدول العربية، إلى إنتخاب   

إشارات بدت للبعض كافية إلعتبار األمر برمته حصيلة صفقة بين الغرب واإلسالميين، وعلى خلفية أن               
تصريحاتهم لم تعكس حساسية واجبة تجاه الموضوع الفلسطيني، ال بل وجهوا إشـارات طمأنـة كافيـة                 

  .للغرب
ل أكثر التصريحات إستثماراً على هذا الصعيد هي تلك المنسوبة لراشد الغنوشـي، زعـيم إسـالميي                 لع

مـا  . تونس، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة األخوان المسلمين، فضالً عن زعامة حزب النور السلفي             
كس ذلك لياقة فـي     سياسية، لكن ما يحتاج تقصياً هو؛ هل يع       » تأتأة«ال شك فيه أن مستمعاً محايداً يلحظ        

اللغة مراعاة لمقتضيات اللعبة السياسية، أم تبديالً في جوهر الموقف؟ يقتضي ما تقدم اإلنتباه إلى اختالف                
جوهري بين تناول األمور من ضمن سقف تصيدي يقوم على اإلثارة لغرض الطعن الـسياسي، وبـين                 

  قراءة التصريحات في سياقها، أي تناول على أرضية فكرية بهدف
  دراك الحقيقة والتقدير السليم للموقفإ

أن جزءاً وافراً من السجال يقوم على اإلفتعال، وكأن كل طرف يريد لآلخر أن يقع في الخيانـة، وهـذا                    
ال نسقط من حسابنا أن جـزءاً مـن ضـبابية           . يفسر أن تلك السجاالت فيها توتر أكثر مما فيها صدقية         

مثالً، الغنوشي الذي شكا من المبالغـة       . ك بين المتساجلين  الصورة يعود لرخاوة اللغة، وذلك عيب مشتر      
اإلسـالميون  «:  وهو يكتب  2003سلباً في قراءة تصريحاته األمريكية، إستخدم نفس المبالغة إيجاباً سنة           

قالت الوقائع أيضاً عدم صحة قول      ! كالم سهل . هذه مبالغة ! »أبرز المنادين بالديمقراطية وأكثر ضحاياها    
أما إذا كان ألحـد أن يـشكو مـن اآلخـر، فلعـل              . إلسالميين أبرز ضحايا الديمقراطية   الغنوشي ان ا  

و بناءعليـه، فإنـه إذا كـان        . الديمقراطية هي المظلومة مع اإلسالميين الذين لم يرفعوها يوماً كقضية         
ت لهم  اإلسالميون أكبر الرابحين تجاه خصومهم، فقد كانوا أكبر الخاسرين أمام الديمقراطية التي انتصر            

  !وانتصروا بها أكثر مما انتصرتم بهم وانتصروا لها
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تظهر النقطة السابقة الحاجة إلى لغة أكثر دقة، ومخاطر شخصنة المسائل وتبسيطها لدرجـة تـوهم أن                 
تصريحاً يقرر موقع شخص من وزن الغنوشي مثالً، أو أن حزب النهضة يمكن أن يؤخذ مقياساً قاطعـاً                  

ا تعسف، ألنه أكثر رسوخاً وإتصاالً باإلسالم نفسه، الذي يقـرأ مـن خاللـه               هذ. بشأن اإلسالم السياسي  
أخرج باستنتاج هو أن اإلسـالميين، بـدأوا        . اإلسالم السياســـي واستطرادا الغنوشي، وليس العكس     

يطلون من شرفة هي حصيلة خبرتهم التاريخية المعاصرة، لكنها تبقى تفصيالً إذا ما قيست بالتراث الذي                
إنهم أكثر تعقيداً من تلك الصورة الرغائبية وأخطر شأناً بالنسبة لمن معهم ومن ضدهم في               . ن منه يغرفو
  .آن

  الغضب العاري والربيع والحماقة
ما إذا كان اإلسالميون غيروا موقفهم من فلسطين، هو نعم، لكن ليس بـالمعنى الـذي                : إن جواب سؤال  

يس بمعنى المساس باألساس اإلسالمي لحركتهم، بل لناحيـة  لقد تبدل اإلسالميون في العمق، ل    ! ابتذل إليه 
تجذير مفهوم السياسة بالمبدأ، وكيفية الوصول إلى الحكم، ال على نحو إنقالبي طالما نسبوا له ومـوجزه                 

بقي الشعار لكن المفهوم إختلـف، ولـوال        . »وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة     «شعار السيف والمصحف؛    
، «مفهـوم القـوة   «إختلف مفهوم السيف جراء تطور      . يسا لألخوان المسلمين  ذلــك لصار بن الدن رئ    
» الناعمـة «صار اآلن أكثر شموالً وتوازناً بين القـوتين         . »القوة العسكرية «بعدما كان مستغرقا بمفهوم     

ربما، لكن هذا القول يعنـي أن اإلسـالميين         . يصف البعض ذلك بأنه أسلوب تسلل للمجتمع      . »القاسية»و
  !ن بوجود مجتمعيعترفو

، بإعتبار أن له فضيلة محققة هي أنه        »اإلنفجار العربي «البد هنا من استدراك لتوضيح إستخدام مصطلح        
تجاوزنا مرة واحدة ألف عام من التقية وتبادل النفاق وضرب الخناجر، التـي             . صرنا دون أقنعة  . َعرانا

قول أن مـا حـدث ال زال دون مرحلـة           لن ألذهب في نقاش معياري بل سأنصرف لل       ! بدأت تلمع علناً  
، الذي فتح الباب، لكن التجربة التاريخية قالت أن ليس كل فتح تغيير، ولـيس               «اإلنفجار«التوصيف؛ إنه   

على خلفية أن المجتمعات المعنية أخرجت      « اإلنفجار«لقد إخترت تعبير    . كل تغيير مفتوح على المستقبل    
هنا دقة التوصيف ومكمـن     . بلغة غسان سالمة  » ب العاري الغض«ما في جوفها من مكبوت، تعبيراً عن        

الغضب فعل سلبي؛ لكن الفعل العقالني هـو الـذي          ! الخطر، ألن الغضب يأتي باإلنفجار والحماقة أيضاً      
  .يقرر المستقبل

  !أخالقية النقد: جدلية الفشل والنجاح
ن إستحوذوا أيضاً على أهم واجبـات       أعود إلى السياق، فأقول أن تبدالً عميقاً طال رؤية اإلسالميين الذي          

قام اإلسالميون بذلك عبر صيغ مختلفة      ! التيارات غير اإلسالمية بشأن مراجعة التجربة لتصحيح األخطاء       
وفي . لم تبق حروفاً ميتة باألدراج، بل تُرجمت رؤية جديدة وإجابة على سؤال الفشل الذي كانت واجهته               

كيف يَحول الفـشل    : ة اإلسالمية شهدت عصفاً فكرياً تحت حافز      هذا المجال تؤكد وقائع كافية أن الحرك      
  .كان ذلك سؤال غسان كنفاني الذي إغتيل ثانية حين ُأجهض سؤاله واإلجابة عليه أيضاً! إنتصاراً

وإذ كان  . وبالمعنى المشار إليه، نحن أمام ثابت محقق هو النجاح، وتفسيره أن اإلسالميين إمتلكوا أسبابه             
يفترق هذا المنطق مع كالم سهل، هو أن اإلسالميين فـازوا فـي             .  فالبد أن التحول عميقاً    النجاح كاسحاً 

إن انفجاراً بحجم ما حدث يحتاج قدرة ربانية، كتلك التي حركـت            . اإلنتخابات جراء صفقة مع األمريكي    
يعتـرف  لـم   ! ال لغيـر اإلسـالميين    ! نعم لإلسـالميين  : الماليين التي ذهبت لصناديق اإلقتراع وقالت     

األمريكيين يوماً إال باألمر الواقع، وإذ إعترفوا باإلسالميين فهذا ألنهم أدركوا إسـتحالة إبقـائهم علـى                 
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وبهـذا  . معنى الكالم؛ أن التحول عميق والمكانة راسخة نتيجة إكمال رؤيتهم الدينية برؤية دنيوية            . الرف
اً حول فلسطين أو سواها، بل يقع ضـمن         المعنى، فإن النقطة األهم هي أن التحول ليس سياسياً متمحور         

ال مجال لقيامها إال شاملة، بمعنى أن التجذر لم يطل مـستوى            » رؤية فكرية «المستوى الفكري، ونتيجة    
  .دون آخر، وال قضية دون أخرى

ال أجرؤ على الجزم، أننا صرنا بالكامل أمام رؤية أكثر فهماً وانفتاحاً على اآلخر، لكنـي أفتـراض أن                   
عن الخطاب المتقدم لمفتي مصر وشيخ      » صورة طبق األصل  «أنه  . يين ال يناورون فيما يقولونه    اإلسالم
أجرؤ أيضاً على إفتـراض أن أدبيـات        . أكاد أسمع من خاللهما صوت محمد عبده والكواكبي       . األزهر

الغـة  الزعامات اإلسالمية التي رصدت قلب المجتمع، تعني وعياً إجتماعياً، توصلت بموجبه إلى نقطة ب             
. بما هي مبادئ  » العقيدة«؛ المجتمع، وبين    »الجماعة«الحساسية، هي إدراك إستحالة التطابق بين حيوية        

وعليه، ثمة مفهوم جديد للسياسة، ومهمة مركزية دائمة ودورية لها هي تجسير المـسافة طوعـاً بـين                  
  .»العقيدة«و« الجماعة«

ضرورة لتكوين  » العقيدة«خرى، حيث أجمعت أن     أزعم أن اإلسالميين أطلوا على مخاضات التجارب األ       
، »العقيدة«من هنا كانت فرضية أن      . فهي الحياة المعاشة  » الجماعة«الهوية والثقافة؛ روح المجتمع، أما      

لقـد أخـذ اإلسـالميين بهـذه     . كائناً ما كانت، ال تصبح مشروعاً سياسياً إال حين تعطي مضموناً حيوياً    
عي إلى أن التناقض ليس خارجياً فقط، بل داخل الجماعة الدينيـة الواحـدة              المسألة، وعليه كان ذلك الو    

الجماعـة  «أيضا، التي ستسقط حكماً إن لم تعمل دائماً على حفظ توازنها من خالل ضبط الحركة بـين                  
، بما هي ثابت وضرورة، لها وظيفتها       »العقيدة اإلسالمية «المتحركة، بما هي ضرورة، وبين      » اإلسالمية
  .عية المقررةاإلجتما

  هل ينقذ وعي التاريخ مستقبل فلسطين؟
أزعم أيضاً أن الحركة اإلسالمية على كفاءة أيضا بحيث تنظر للماضي، بما هو ضرورة حاسمة لتكوين                

هذا كالم إسـالميين، مـا      ! الوعي التاريخي، الذي يفسر لماذا كان اإلسالم عزيزاً بأهله وها هو يذل بهم            
لقد كانوا مسلمين أيـضاً حـين صـنعوا         . شكلة بهم؛ بوعيهم، بعملهم، ال بالعقيدة     يعني وعياً منهم أن الم    

  !حضارة
يلحظ قارئ التاريخ أن ما من مرة ازدهرت الدولة اإلسالمية، إال كان وضع غيـر اإلسـالميين بيـنهم                   

إلـى  مزدهراً، من بغداد إلى الشام إلى مصر إلى األندلس، ومن الرازي الملحد إلى بن ميمون اليهودي                 
  .حين انحط الحال بالدولة اإلسالمية صار وضع غير المسلمين بينهم إلى كارثة. إبن إسحاق المسيحي

أصل إلى النقطة األكثر تماساً مع عنوان المقالة وهي أن الوعي التاريخي البد أن يشمل كيفيـة نـشوء                   
ليـست هـي القـضية      قضية فلسطينية ومكانتها عربياً على خلفية أنها جزء من القـضية اإلسـالمية و             

على هـذه األرضـية     . ليس بمعنى تغييب إسم فلسطين بل لحفظ تراتبية عالقة األصل بالفرع          . اإلسالمية
يقوم المشترك الفلسطيني بين القومي واإلسالمي بإعتبار أن مصير فلسطين ونشوء قضيتها أصالً، كـان               

فية للحكم وإجابة سؤال؛ هل كانت فلسطين       هذا ليس تفصيالً في اإلستراتيجيا، وخلفنا فترة كا       . ألنها عربية 
أفضل أم أسوأ حاالً مع وجود الحاضنة؛ القومية العربية أم مع غيابهـا؟ الـسؤال يتجـدد ولكـن مـع                     

  .اإلسالميين هذه المرة
سيعود الوضع إلى ناصرية، لكن إسالمية هذه       . أزعم أن التحول األخطر في مواقف اإلسالميين صار هنا        

ثمة . رة تاريخية بالغة األهمية وأن اإلسالميين تمثلوها، لكن ليس على نحو كامل بعد            المرة، تأتي بعد خب   
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روية ومراجعة للتجربة السابقة ووعي لمحددات الواقع الخارجي، لكن هل يكتمل بإدراك أنه يجب تطبيق               
ة ذلك على الداخل أيضاً، على خلفية أن جميع من في الداخل تبادل الحماقـات، وعليـه، فـإن مـصالح          

مصالحة علـى   . تاريخية يجب أن تعقد أيضاً بين تيارات المجتمع الثالثة؛ اإلسالمية والقومية والعلمانية           
خلفية الضرورة األخالقية، كما وأساساً الضرورة السياسية وقناعة أن مجتمعاً منقـسماً علـى نفـسه ال                 

  .يستطيع إنجاز أي شيئ
. ليه، نحتاج إلى برنامج إجماع يجد الجميع نفسه فيـه         وبناءع. أذكر هنا بالذين ذهبت ريحهم حين تفرقوا      

والبرنامج المناسب الوحيد لم يصنع بعد، ولن يصنع إال بعد امتالك تصور لنظام سياسي تستطيع األمـة                 
  .بكاملها أن تتحاور من خالله وتصنع مشروعها المشترك الذي يجد الجميع لنفسه فرصة كافية فيه

وإذ غابـت  ! ألنها صارت نكبة ونكسة وقضية بسبب كل هذا!  لفلسطينأين فلسطين من كل هذا؟ كل هذا 
سال الدم الفلـسطيني مـراراً      . عن اإلنفجار العربي، فإلنها غابت قبل ذلك بكثير، مع العبث الذي تم بها            

تحول كـل بلـد عربـي       . وغزيراً، لكن أحدا لم يتحرك، لسبب هو أنه صارت لها فلسطينه الخاصة بها            
 يتوحد مع فلسطين الحقيقية؛ القضية، بل صار يتوحد بفلـسطين الرمـزا لأللـم وهـدر                 لم يعد . فلسطينا
لم يذهبوا لفلسطين ألنهـا     ! صار يتوحد مع نفسه ولنفسه ويناضل من أجل فلسطينه التي داخله          . الكرامة

  .أتت إليهم
  غابت فلسطين حضر اإلستبداد

وحديث اإلستبداد، كمـا حـديث      . رامته ونفسه عبثاً نطلب شيئاً من أحد لفلسطين، وهذا األحد ال يملك ك          
لـيس إال   . القيم المطلقة ال تقبل شروطاً أو عالقة شرطية فيما بينهـا          . الحرية ال يقبل إستثناء وال قسمة     

وكيال يكون هناك إستبداد، ثمة عنوان واحـد        ! ساذجاً من كان يصدق أن حرية فلسطين تبدأ مع اإلستبداد         
ي طرفاً من ظلم اآلخرين فقط، بل ضمانة أيضاً، كيال يظلـم هـو نفـسه                هو الديموقراطية التي ال تحم    

  .اآلخرين
ليست المسألة بالثورة أو التغيير، بل بماذا نفعل        . ليست العبرة ماذا يريد اإلسالميون، بل ماذا يستطيعون       

رثـة، أو   بفرصة التغيير؟ ماذا نغير؟ بل هل تغيرنا لنغير؟ إن الخيار المتاح هو؛ إمـا رذل اآلخـر فالكا                 
الحل بمغادرة اإلستبداد نحو الخيار الديموقراطي كطريق وحيـد ليكـون           . الجدل اإليجابي نحو المستقبل   

أما أن تحضر فلسطين في خطاب من دون فعل، فـذلك           . عندها تكون فلسطين بخير أيضا    . العرب بخير 
  .صار هذرا ما عاد مسلياً

  15/3/2012، السفير، بيروت
  

  تهويد القدس .61
  ر قاسمعبد الستا

تحتل مسألة تهويد القدس مكانا متميزا في وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية، وتحظـى بـالكثير مـن                 
التصريحات الصادرة عن مسؤولين وقادة دول على اعتبار أن المدينة مقدسة، ومـستقبلها يـشغل بـال                 

بهذا الشأن، وآخر فـي     وقد عقد مؤخرا مؤتمر في الدوحة       . الغيارى على المقدسات اإلسالمية والمسيحية    
بيروت، وصدرت عنهما بيانات تؤكد على عروبة القدس، وعلى ضرورة حمايـة األمـاكن المقدسـة،                

  .والدفاع عن المعالم التاريخية والحضارية التي تتميز بها المدينة
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ات في الوقت الذي كانت تنطلق فيه الخطابات الرنانة دفاعا عن القدس في مواجهة التهويد، كانت الجراف               
اإلسرائيلية تفتح طرقا جديدة في المدينة المقدسة، وتمهد األرض من أجل بناء المزيـد مـن الوحـدات                  

الزمجرة العربية كانت تدوي في القاعات والصاالت الفارهة، وضجيج الجرافـات اإلسـرائيلية             . السكنية
رر على مدى الـسنين،     وهذا مظهر يتك  . كان يتصاحب مع الغبار وهدير الشاحنات التي تنقل مواد البناء         

  .وال نكاد نرى لسنته تغييرا
  مخططات إسرائيل

كثيرا ما نسمع من قادة عرب ووسائل إعالم عربية عن مؤامرة صهيونية من أجل تهويد القدس، ومن ثم                  
هجوا متنوعا في الحدة والشدة والكثافة للصهيونية وإسرائيل وأعوانهما دون أن نعرف بالضبط أسـرار               

من المعروف أن المؤامرة تتم في الخفاء والكواليس، وخلف الستائر وتحت الطاولة، لكـن              . هذه المؤامرة 
لم يالحظ أحد أن إسرائيل تقوم بتهويد القدس سرا، بل يشاهد الجميع أعمال إسرائيل العلنيـة والتـي ال                   

 إسرائيل تصادر األرض وتهدم البيـوت، وتخطـط وتتخـذ         . تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتمحيص     
القرارات وتنفذ على مرأى من العالم، وما تقوم به منشور منذ سنوات طويلة فـي الكتـب والمجـالت                   

  .والجرائد والبرامج القُطْرية والحزبية
 عندما استدعى الضابط البريطاني اللنبي المهنـدس ولـيم     1918بدأت عملية التخطيط لمدينة القدس عام       

 عندما طلبت الحركة الصهيونية من أحد مخططي        1919م  ماكلين لوضع خطة لتنظيم مدينة القدس، وعا      
  .المدن واسمه باتريك غيديز وضع خطة لترتيب مختلف المرافق والشوارع في المدينة

، أي البعد الذي يضع األبعاد الدينيـة والتاريخيـة          1949وتوالت الخطط لتصل إلى البعد المفاهيمي عام        
ثم توالت خطط بعد إعـالن إسـرائيل        . ة العمرانية للمدينة  والسياحية بالحسبان والتي تشكل أساس الحرك     

، وما زالت الجهود التخطيطية والتنفيذيـة اإلسـرائيلية         1967حزيران  /المدينة موحدة عقب حرب يونيو    
  .مستمرة

المهم أن خطط إسرائيل منشورة ويمكن االطالع عليها بطرق مختلفة، لكن يبدو أن الطرف العربـي ال                 
خطـط  . ل تحرير القدس بقفزات هوائية وخطابات متكـررة العنـاوين والمحتـوى           يحب القراءة، ويفض  

إسرائيل واضحة بشأن البلدة القديمة وبشأن محيطها، وهي تضع تفصيالت لألماكن السكنية، وللـشوارع              
واألماكن السياحية والمؤسسات العامة واألسواق والمتنزهات ومواقف الـسيارات والفنـادق والمـدارس        

  .لخوالساحات، إ
وهي واضحة أيضا فيما يخص األماكن السكنية للعرب، وللمحيط المباشر للبلدة القديمة بما فيها المقبـرة                

  .أي أنها ال تترك شيئا لوسائل اإلعالم لكي يشكل خبرا لم يتم اإلفصاح عنه مسبقا. اإلسالمية وسلوان
  استفزاز العرب إعالميا

ومفصلة، فإن عالمات االستفزاز ال تظهر على القيـادات         على الرغم من أن الخطط اإلسرائيلية منشورة        
الفلسطينية والعربية إال عندما تتحدث وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية عن تنفيذ مشاريع جديـدة فـي           

فمثال، من الواضح أن إسرائيل قد وضعت خططا منذ زمن بعيد لهدم بيوت بلدة سلوان،               . المدينة المقدسة 
وكذلك األمر أيضا   . يين والعرب لم تظهر إال عند التنفيذ الفعلي للجرافات اإلسرائيلية         لكن حركة الفلسطين  

لجبل أبو غنيم الذي كان يظهر في المخططات على أنه حي استيطاني يهودي، لكن حب القادة لـه لـم                    
  .يظهر إال بعدما بدأت إسرائيل في تمهيده للبناء االستيطاني



  

  

 
 

  

            32ص                                     2441:                العدد15/3/2012 الخميس :التاريخ

ندما ينظر المتتبع إلى وحدات سكنية يـتم بناؤهـا فـي العديـد مـن                يظهر تأثير هذا البعد اإلعالمي ع     
هذه الوحـدات ال تثيـر القـادة العـرب          . المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية بهدوء ودون ضجيج       

والفلسطينيين وال اإلعالم العربي والفلسطيني، وال تحظى بأي اكتراث على أي مستوى محلي أو عربي،               
  .ضحة للعيان ويراها المارة ترتفع يوما بعد يومعلى الرغم من أنها وا
ماذا كان يمكن أن يستفز القادة لو أن إسرائيل مضت في تنفيذ كـل مخططاتهـا     : يقودنا هذا إلى التساؤل   

دون أن تتحدث عن ذلك في اإلعالم؟ تقديري أن الهدوء سيكون سيد الموقف، ولن يـشعر بالمأسـاة إال                   
  . إسرائيلية تلقي به في مكان بعيد عن بيته المتهدمالذي يرى نفسه على مغرفة جرافة

وإن لم يكن هناك خطأ في التقدير، فإن قادة العرب والفلسطينيين ال يتحركون دفاعا عن القدس إال بدافع                  
وإال، فلماذا ال نسمع صراخا إال بعدما تبدأ إسـرائيل  . اإلحراج وليس بدافع العمل الجاد على إنقاذ المدينة     

  فيذ مغطاة إعالميا؟في عملية تن
  المخططات العربية

  : في األمور التالية1948تركز النشاط العربي بخصوص مدينة القدس شرق منذ عام 
، 1965 و   1962قامت بلدية القدس إبان الوجود األردني بتطوير مخططْي عمران للقدس شرق عـامْي                أ

  .1967سقطت في يد إسرائيل عام حددت فيهما األماكن السكنية والصناعية وغير ذلك، لكن المدينة 
 والعرب يجرون إلى األمم المتحدة لتقديم شكاوى ضد إجراءات إسرائيل فـي القـدس               1967منذ عام     ب

وقد صدرت قرارات غير ملزمة كثيرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمـن تـدعو                . شرق
.  اإلجراءات التي تقوم بها بهـذا الخـصوص   إسرائيل إلى عدم تغيير معالم المدينة المقدسة والتوقف عن        

إسرائيل استمرت في تنفيذ خططها على مرأى من العالم، والعرب ما زالوا يصرون على الـذهاب إلـى        
وقد عبر رئيس السلطة الفلسطينية مؤخرا عن نيته الذهاب إلى المؤسسة الدولية من أجـل               . األمم المتحدة 

  .وقف تهويد القدس
 مثل مشروع نسيبة، لكن ذلـك لـم   1967شاريع إسكان في القدس شرق بعد عام   حاول العرب تنفيذ م     ت

  .يستمر غالبا بسبب إجراءات إسرائيل ومحاصرتها لإلسكان العربي
تركزت الجهود العربية إلى حد كبير على عبارات الشجب واالستنكار لما تقـوم بـه إسـرائيل مـن                     ث

وقد وصلت بالفعل بعـض     . س من مختلف النواحي   إجراءات تهويدية، وعلى رصد أموال لدعم أهل القد       
  .األموال، واستثمر بعضها بشكل صحيح

  األمن العربي واألمن اإلسرائيلي
جنبا إلى جنب إجراءاتها التهويدية، عملت إسرائيل على وضع اإلنسان العربي في حالة غير آمنة علـى                 

لـى النـاس ضـرائب ال تتناسـب         لقد فرضت ع  . مختلف المستويات االقتصادية والعمرانية والجسمانية    
مستوياتها مع مستويات الدخل العربي، وضيقت عليهم اقتصاديا من أجـل أن يلتحقـوا بـسوق العمـل                  
اإلسرائيلي، وذلك لرفع مستوى اعتمادهم في لقمة الخبز علـى إسـرائيل، وربـط مـستقبل أوالدهـم                  

عد صارمة لعمليـة العمـران      وعملت على منعهم من ترميم بيوتهم، ووضعت قوا       . االقتصادي بإسرائيل 
  .سواء كان بإضافة غرف إلى مساكن قائمة، أو بناء مساكن جديدة

ولم تتوان عن هدم بيوتهم سواء كانت مرخصة منذ العهد األردني، أو بدون ترخيص من بلدية القـدس                  
ا وأمنيـا،   والحقت الناس أيضا ألسباب سياسية وأمنية، فاعتقلت كثيرين إداري        . التي تنفذ سياسة االحتالل   

  .وشددت من إجراءات التفتيش وبث أجواء الرعب واإلرهاب
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إسرائيل معنية باستمرار إبقاء العربي في حالة غير آمنة من أجل أن يرحل، وقد رحـل كثيـرون إلـى                    
آالف من الناس لم يتحملوا الضغط المستمر، وفضلوا الرحيل إلى مناطق           . خارج القدس وخارج فلسطين   

  .، بينما تمكن آالف آخرون من الحصول على تأشيرات هجرة إلى دول غربيةداخل الضفة الغربية
وفي المقابل، تعمل إسرائيل باستمرار على توفير األمن لليهودي وذلك لتشجيعه على السكن في القـدس                

ولهذا عملت باستمرار على توفير أشـغال       . بالشقين الشرق والغرب، وللبقاء فيها دون تفكير في الرحيل        
لكل من هم في سن العمل، ووفرت لهم المساكن في المستوطنات التي تقيمها بشروط سهلة جدا،                وأعمال  

  .وأحاطتهم بمختلف أنواع الحراسات واألجهزة األمنية البشرية واإللكترونية
لقد فهمت إسرائيل معادلة األمـن      . هذه المسألة هي مربط الفرس في التمادي اإلسرائيلي والفشل العربي         

رب وحرصت عليه لليهود، بينما ظن العرب أن أهل القدس يمكن أن يرتـاحوا فـي ظـل                  فقوضته للع 
االحتالل دون مقاومة، فامتنعوا تماما عن القيام بكل ما من شأنه وضع اليهودي في حالـة مـن التـوتر                    

  .والشك تمنعه من السكن في القدس
كن استنزافه بسهولة ليصب فـي      ظن العرب أن الحل لمشاكل أهل القدس مالي، ولم يدركوا أن المال يم            

لقد ساعدت األموال العربية أهـل القـدس        . الخزانة اإلسرائيلية عبر إجراءات مالية وضريبية إسرائيلية      
  .بعض الشيء، لكنها ساعدت أيضا الخزانة اإلسرائيلية

  االلتزام الوطني
اء والوالء، ورفع درجة    كان من المهم تعزيز الروح الوطنية لدى أهل القدس وذلك برفع مستويات االنتم            

الوعي بما يجب أن يقوم به الفرد والجماعات من أجل مقاومة اقتصادية ورفـض لمحـاوالت التطبيـع                  
هذا ال يعني أن أهل القدس ليسوا وطنيين، لكـن المعنـى أن         . وتصد إلجراءات التهويد بمختلف الوسائل    

ظمة التحرير والفصائل الفلـسطينية،     برامج التعزيز الوطني يجب أن تبقى حاضرة باستمرار من قبل من          
أي مـن   . وذلك من أجل رفع مستوى الشعور باألمن لدى العربي، وخفـض مـستواه لـدى اليهـودي                

  .الضروري اتخاذ سياسات عربية مضادة تماما للسياسات األمنية اإلسرائيلية
ساءت ألهل القـدس    من المؤسف أن التركيز على األموال قد أثار بعض النفوس فتعلمت الفساد المالي وأ             

ولقضية القدس، ومن المؤسف أيضا أن بعض القيادات التي من المفروض أن تدافع عن القدس تعتـرف                 
لقد تـدهورت األوضـاع     . بإسرائيل وتطبع العالقات معها، وتشكل مثال سيئا للناس من الناحية الوطنية          

 تضحيات، وإلى العـزوف عـن       الوطنية إلى درجة دفعت العديد من الناس إلى الندم على ما قدموه من            
  .السلوكيات التي تصب في البوتقة الوطنية

فإذا كان الناس مؤهلين وطنيا ونفـسيا وعقائـديا، فـإن     . القدس ال تحفظها األموال، وإنما يحفظها الناس      
تغيـب القـضايا    . األموال ستمكنهم وتعزز مواقفهم، وإن لم يكونوا كذلك فإن كل أموال األرض لن تنفع             

ولم يعد خفيا على أغلب الفلسطينيين أن هدف األعداء ومن واالهـم مـن              . نسان، وتحيا بحياته  بغياب اإل 
العرب والفلسطينيين قد تركز على قهر اإلنسان الفلسطيني، وتحويله إلى مجرد كـائن مـستهلك غيـر                 

  .مكترث بمعنى الوجود اإلنساني
  لهاث خلف السراب

ينيين عن مواجهة إسرائيل بالطريقة التي تفهمها، سيـستمر         بهذه الروح المتهاوية، وعجز العرب والفلسط     
تهويد القدس وبدون أدنى اكتراث بمؤتمرات العرب وتصريحاتهم، ولن يجد رئيس الـسلطة الفلـسطينية               
أمامه إال الجري إلى األمم المتحدة ومناشدة العرب زيارة القدس بتصريح إسرائيلي، والصالة فيها تحـت    
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ن يبحث لهم عن فتوى فيما إذا كانت الركعة في األقصى بإذن العـدو وتحـت                وعليه أ . حراب إسرائيل 
  .حرابه تساوي خمسمائة ركعة

  14/3/2012 الدوحة، نت،. الجزيرة
  

  اختبار صعب لحركة حماس .62
   العربيرأي القدس

 25دخل اتفاق التهدئة في قطاع غزة يومه الثاني، بعد ثالثة ايام من التصعيد، سقط خاللها اكثـر مـن                    
هيدا بينهم زهير القيسي االمين العام للجان المقاومة الشعبية، وحـوالى تـسعة آخـرين مـن الجهـاد           ش

  .االسالمي
فصائل المقاومة امطرت المستوطنات والمدن االسرائيلية بالصواريخ، واجبرت حوالى مليون اسـرائيلي            

، وكان  1948محتلة عام   على النوم في المالجئ، واغالق معظم المدارس والمصانع في جنوب فلسطين ال           
  .يعتقد انها وصلت الى القطاع قادمة من ليبيا' غراد'معظم هذه الصواريخ روسية الصنع من طراز 

التـي اقامـت مهرجانـا    ' الجهاد'اذا نظرنا الى االمور من زاوية الربح والخسارة يمكن القول ان حركة     
خا، تأتي بعدها لجان المقاومة الشعبية التي        صارو 185لتخليد انتصارها، كانت الرابح االكبر، فقد اطلقت        

  .اطلقت مئة صاروخ، اما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقد اكتفت باطالق خمسين صاروخا
الشعبية في الشارع الغزي تقاس بعدد الصواريخ التي جرى اطالقها، باالضافة الى تعداد الشهداء الـذين                

س المحاصرين المجوعين المحرومين من المـازوت والكهربـاء         استهدفتهم الغارات االسرائيلية، الن النا    
  .يريدون االنتقام، والرد على المجازر االسرائيلية

التي تسيطر على قطاع غزة وتدير الشؤون الحياتية لما يقـرب مـن             ' حماس'حركة المقاومة االسالمية    
ة فـي مهرجـان اطـالق       المليونين من ابنائه، وجدت نفسها في مأزق كبير، فال هي تستطيع المـشارك            

  .الصواريخ، وال هي قادرة على منع الفصائل من الرد على الغارات واعمال االغتيال االسرائيلية
الحالي يشبه وضع السلطة الفلسطينية في القطاع قبل سبع سنوات وبالتحديـد قبـل              ' حماس'وضع حركة   

فقد باتت الحركة حريصة    . 'حماس'دة  هزيمة السلطة وانهيار قواتها االمنية لمصلحة فصائل المقاومة بقيا        
كل الحرص على التهدئة، وعدم توفير الذرائع السرائيل لقصف القطاع، او اتخاذ اطـالق الـصواريخ                

  .2008كذريعة الجتياح القطاع مجددا على غرار ما حدث نهاية عام 
ت في وضـع حركـة      بات' الجهاد االسالمي 'باتت في موقع السلطة، و    ' حماس'التاريخ يعيد نفسه تقريبا،     

' حماس'قبل انتقالها الى موقع المسؤولية وادارة شؤون القطاع، مع فارق اساسي وهو ان حركة               ' حماس'
  .ما زالت تؤمن بالمقاومة وتتمسك بها كخيار استراتيجي، ولم توقع اي اتفاقات باالعتراف باسرائيل

سنا من وجهة نظر قادتها عندما اوجعت       التي ابلت بالء ح   ' حماس'الجناح العسكري لحركة    ' القسام'كتائب  
االسرائيليين من خالل عملياتها االستشهادية في قلب الخضيرة والقدس المحتلة وتل ابيب تحسد الفصائل              
االسالمية التي ما زالت تستطيع اطالق الصواريخ بكـل حريـة، وال بـد ان مقاتليهـا ومجموعاتهـا                   

االولى التي جعلتها تحتـل المرتبـة االولـى فـي اوسـاط             االستشهادية يتمنون العودة الى ايام الحركة       
  .الفلسطينيين والعالم االسالمي قاطبة وتفوز في اول انتخابات تشريعية نزيهة

االسرائيليون يعتقدون انهم انتصروا في الجولة االخيرة، ولكنه شعور زائـف باالنتـصار، الن قبـتهم                
 لم تكن على درجة عالية من الكفاءة، ثم ماذا سـتفعل            الحديدية التي يتباهون بتصديها لصواريخ المقاومة     
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هذه القبة في حال اطلق حزب اهللا مئات او آالف الصواريخ يوميا مصحوبة بقذائف مدفعية الهاون التـي                
  ال يمكن اعتراضها؟

الخاسر االكبر في رأينا السلطات المصرية، والجماعات االسالمية التي فازت باكثر مـن ثلثـي مقاعـد                 
ن، فلم تتحرك هذه االحزاب والجماعات بالشكل القوي والمأمول ضد المجزرة االسـرائيلية فـي               البرلما

القطاع حسب رأي الكثيرين، ولكن قد يجادل البعض بان المواجهة لم تستغرق اال بضعة ايام، وحركـة                 
فا الـى   الذراع العسكرية لالخوان المسلمين لم تشارك في المواجهات او اطالق الصواريخ، مضا           ' حماس'

كل ذلك ان مصر تعيش حاليا مرحلة انتقالية حساسة وهي بحاجة الى الهدوء واالستقرار حتـى يثبـت                  
  .العهد الجديد اركان حكمه

، مثلما كان اختبارا صعبا للسلطة مـن        'حماس'قطاع غزة سيظل ميدان االختبار للجميع، وخاصة حركة         
رصة اللتقاط االنفاس، ومراجعة الحسابات، اسـتعدادا       قبلها، ولذلك يمكن القول بان التهدئة الحالية هي ف        

  .لجولة جديدة، وهي جولة قادمة حتما
  15/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  حماس: الخاسر االكبر .63

  روني شكيد
منظمة الجهاد االسالمي بعد البيان عن وقـف النـار          ) االول( هكذا بفرح شديد، بشرت أمس       –انتصرنا  

. اذا هاجمت اسرائيل، سنطلق الصواريخ حتى الى ما أبعد مـن تـل أبيـب              : واضافت ايضا بيان تحذير   
الجمهور الغزي ايضا يؤمن بأن الجهاد انتصرت في الجولة االخيرة، واالنتقاد الالذع على حماس التـي                

  .لم تنضم الى الجهاد آخذ في التصاعد
خيرة جمعت الجهاد الكثير    في االشهر اال  . في التصعيد الحالي نجحت الجهاد في دحر حماس الى الزاوية         

. فإيران تزودها بالمال وكـذا بالوسـائل القتاليـة   .  ليس فقط العسكرية بل والجماهيرية ايضا    –من القوة   
الوضع الصعب في غزة، مع المشاكل في توريد الكهرباء والماء، أدت الى انتقاد ضد حكومة حمـاس،                 

ل في كل ما يتعلق بالصراع والمقاومة ضـد         والجهاد اصبحت قوة مركزية تهدد هيمنة حماس، على االق        
، شرح أحد التجار في مكالمة هاتفيـة مـن          »ليس لنا خيار آخر، وبالتأكيد ليس خيار سياسي       «. اسرائيل
  .»ولهذا فاننا نؤيد الجهاد االسالمي«القطاع، 

يـر  الجلوس على الجدار في االيام االخيرة في ظل وقف النـار لـم تفعـل الخ               . حماس في حالة ارتباك   
بعض من زعمائها حاولوا االعالن عن التأييد للقتال، ولكن عمليا، منذ منتهى السبت عملوا من               . للمنظمة

لم يكن بوسع حماس أن توقف قتال الجهاد، حتى لو كانت حمـاس             . خالل المصريين لتحقيق وقف للنار    
  .تدير المحادثات على وقف النار مع مصر بعيدا عن عيون وسائل االعالم

وعلـى جانبيـه علمـان      ) االول(ل هنية، في بدلة غامقة وقميص مخطط ازرق جلس ظهر أمس            اسماعي
العدوان توقف، وضعنا حـدا لـسياسة       «: فلسطينيان كبيران وأعلن بتكشيرة ارتباك البناء شعبه في غزة        

في نفس الوقت حاول أحد قادة حماس التلميح بأن الذراع العسكري لحماس سـاعد القتـال                . »التصفيات
  .ولكن في غزة لم يقتنعوا. سائل غير مباشرةبو

حماس، ليست مثل الجهاد االسالمي او لجان المقاومة الشعبية، هي منظمة تحـب الحكـم ولهـذا فـإن                   
اما الجهاد واللجـان فلهمـا      . زعماءها في غزة وفي الخارج قرروا االن العمل على الدفع باتجاه التهدئة           
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حمـاس تريـد حكمـا      . والحرب ضد اسرائيل، من أجل ابادتها     الحرب، الحرب   : ايديولوجيا بسيطة جدا  
تريد شرعية عربية ودولية، ولهذا فهي تحاول التصرف        . اسالميا، تريد السيطرة على السلطة الفلسطينية     

  .بمسؤولية
هي تتوسـط بـين     «: في غزة سخروا  . وهكذا تحولت حماس الى وسيط بين اسرائيل والجهاد االسالمي        

تأييـد  . »ليست هذه هي حماس التـي نعرفهـا  . رض نفسها كقوة حيادية في الساحة  الجهاد واسرائيل، تع  
بالنسبة للغزيين اصبحت الجهاد بديال جديدا، منحهم في االيـام االخيـرة            . الشارع الغزي لحماس ضعف   

  .النتيجة هي ان غزة اصبحت اكثر تطرفا. بعض االمل والتشجيع
وقف النار، مثل كل التهـدئات التـي كانـت فـي            . قت فقط متى تندلع جولة القتال التالية؟ هي مسألة و       

وحتى بعد الجولة الحالية واضح أن      . السنوات االخيرة ولم تصمد، هو فقط مهلة وسطى بين جولتي عنف          
الجهـاد  . جديدة يخطط لها فـي غـزة  » ارهابية«اسرائيل ال يمكنها أن تسقط وان تتجلد حيال مؤامرات        

المهلة الزمنية سيستغلونها   . ضا ال يمكنهما ان يضبطا نفسيهما لزمن طويل       ولجان المقاومة الشعبية هما اي    
  .لتجديد احتياطات الصواريخ واالستعداد للجولة التالية

  14/3/2012، يديعوت
  15/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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