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  ولبنانقطاع غزة لن ننسحب من الضفة الغربية ألنها ستصبح قاعدة إيرانية مثل : نتنياهو .1

مع تجدد إطالق الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية الجنوبية ردا علـى غـارات             : نظير مجلي : تل أبيب 
سالح الجو اإلسرائيلي على مدن قطاع غزة، هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو بتـصعيد العمليـات                 

ي غزة فرصـة ليتنكـر بـشكل        ووجد في التصعيد ف   . »سنقتلعه من جذوره  «: الحربية على القطاع وقال   
ألنها سـتتحول   «صريح لعملية السالم مع الفلسطينيين، بقوله إنه يعارض االنسحاب من الضفة الغربية،             

  .»إلى قاعدة إيرانية، مثلما حصل عندما انسحبنا من لبنان وقطاع غزة
 بـالوقوف وراء    واتهم نتنياهو إيران  . وجاءت تهديدات نتنياهو خالل خطاب له في الكنيست اإلسرائيلي        

خرق الفلسطينيين للتهدئة، التي كانت قد توصلت مصر إليها مع التنظيمات الفلسطينية فجر يوم الثالثـاء                
  . الماضي
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وكانت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني قد أيدت الحكومة في غاراتها على قطاع غزة، ولكنهـا هاجمتهـا    
 السياسة ستؤدي في نهاية المطاف إلـى عزلـة          وقالت إن هذه  . على قنوطها من تحريك العملية السلمية     

شاهدنا السالم الذي صنعتم وأنتم     «: فرد عليها نتنياهو قائال   . إسرائيل وإلى تفويت الفرصة لتحقيق السالم     
نحن سنخرج إيران من قطاع     . ونحن سنخرجها . أدخلتم إليه إيران  . لقد انسحبتم من القطاع   . في الحكومة 

اآلن تريدون لنا أن نكرر الخطأ نفسه في الضفة الغربية، حتى تدخل إيران             و. سنقتلعها من جذورها  . غزة
فسنظل في الضفة الغربية، وسـنقتلع      . لقد انتخبنا الشعب حتى ال نفعل ذلك      . انسوا ذلك . إلى هناك أيضا  

  .»اإلرهاب من قطاع غزة
  16/3/2012، الشرق األوسط، لندن

 
  ب الفلسطيني هو الرئة التي يتنفس منها الشعاألردن: فياض .2

 األردنثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض مواقف :  مصطفى الرياالت-رام اهللا 
المتواصلة لدعم ومساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مشيدا بالعالقات التاريخية التي تربط 

 واإليمانقائمة بوحدة المصير المشترك  العالقة القائمة بين القيادتين والشعبين أنالبلدين والشعبين مؤكدا 
   .بقيام الدولة الفلسطينية

 للشعب الفلسطيني األردناهللا الثاني على الدعم المستمر الذي يقدمه   عن شكره للملك عبدوأعرب
وسلطته الوطنية من اجل تمكينه من قيام دولته الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني 

  .اإلسرائيليعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل وتعزيز صمود الش
الكريم  ، رئيس مجلس النواب عبدأمسوقال فياض خالل استقباله في مقر رئاسة الوزراء برام اهللا 

 قدم على األردن إنالدغمي والوفد النيابي بحضور السفير األردني لدى السلطة الوطنية عواد السرحان، 
موقف مقدر من قبل الشعب الفلسطيني وسلطته  ب الفلسطيني وهوالدوام المساعدة والمساندة للشع

 زيارة الوفد النيابي إلى فلسطين هي رسالة تضامن ودعم للقضية الفلسطينية، مشددا أنواعتبر  .الوطنية
  . الفلسطينية في مختلف المجاالتاألردنية تعزيز وتطوير العالقات أهميةعلى 
 الفلسطينيين لن يقبلوا بغير فلسطين أن إلىين هي فلسطين مشيرا  وفلسطاألردن هو األردن أن على وأكد

  .الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني  هواألردن أنوشدد على . وطنا لهم
  16/3/2012الدستور، عمان، 

  
   تخطط لفصل غزة عن الضفة "إسرائيل": عبد ربهياسر  .3

نية ياسر عبد ربه، إن إسرائيل تخطط لفصل قطاع قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي
غزة عن الضفة الغربية من خالل مواصلة التصعيد العسكري على القطاع، وفي السياق نفسه أدانت 
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان الغارات اإلسرائيلية على غزة وطالبت المجتمع الدولي بتحمل 

  .مسؤولياته
أصبحت "سطينية الرسمية أن نوايا الحكومة اإلسرائيلية بهذا الشأن وأضاف في تصريحات لإلذاعة الفل

واضحة تماما بالسعي إلى إشعال حرب إقليمية صغيرة لتغطي على أمورها وانتهاكاتها التي تجري في 
  ".األراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية
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لضفة الغربية وقطاع غزة بحيث وأوضح أن هذه الممارسات تندرج ضمن خطط إنجاز الفصل التام بين ا
يصبح القطاع وكأنه مسؤولية مصرية وليس جزءا من الكيان الفلسطيني الوحيد، وذلك عبر التصعيد 

  .األمني من جهة، وخلق االتهامات بأن القطاع بؤرة إرهاب من جهة أخرى
ي قطاع غزة ضحية هذه أالعيب الحكومة اإلسرائيلية الحالية ونحن نسعى من أجل أال يقع أحد ف"وتابع 

هذه اللعبة المكشوفة، واألشقاء في مصر يعرفون أهداف ونوايا الحكومة اإلسرائيلية ولذلك سارعوا بعمل 
  ".تهدئة ووقف إطالق النار

  16/3/2012نت، الدوحة، .الجزيرة
  

   مسؤولية انهيار التسوية"إسرائيل" لتحميل "الرباعية"عريقات يدعو  .4
أكد رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي صائب : اؤوط عبد الرؤوف أرن- رام اهللا،

على اللجنة الرباعية الدولية أن تحمل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن توقف "عريقات أن 
عملية السالم وخروجها من مسارها نتيجة الستمرار النشاطات االستيطانية وفرض الحقائق على األرض 

 القدس الشرقية المحتلة وما حولها، ولرفض الحكومة اإلسرائيلية لمبدأ الدولتين على وخاصة في مدينة
  ".1967حدود 

وأكد عريقات أثناء لقائه مبعوث األمين العام لألمم المتحدة روبرت سيري في رام اهللا أمس على أن 
تعززها وتدعمها، وإن المصالحة الوطنية الفلسطينية ال تتناقض مع عملية السالم بل على العكس فإنها "

تثبيت التهدئة في قطاع غزة يجب أن يكون متبادالً ويشمل وقف جرائم االغتياالت من قبل الحكومة 
  ".اإلسرائيلية

، مطالباً "إضراب المناضلة هناء الشلبي عن الطعام دخل يومه التاسع والعشرين"وأشار عريقات إلى أن 
  .الحكومة اإلسرائيلية باإلفراج الفوري عنها

  15/3/2012الوطن أون الين، السعودية، 
 

   تمر بحالة جمود وهناك تعثر في تطبيق ما تم االتفاق عليهالمصالحة: البرغوثيالنائب  .5
 سر لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق أمين الدكتور مصطفى البرغوثي  أكد: وليد عوض- رام اهللا

، رغم "المصالحة متوقفة ودخلت حالة من الجمود"المصالحة الموقع بالقاهرة للقدس العربي الخميس بان 
 االنتخابات الرئاسية إلجراء محمود عباس الدوحة القاضي بتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة إعالن

  . االنقسامإلنهاءوالتشريعية 
 في القاهرة يمر بحالة جمود، وهناك األخيرملف المصالحة منذ االجتماع " "القدس العربي" لـوأضاف
 لم تتم عملية تسجيل الناخبين في غزة كما كان االتفاق، ولم يتم ألنهي تطبيق ما تم االتفاق عليه، تعثر ف
   عن المعتقلين السياسيين  الذين ما زالوا قيد االعتقال، واهم شيء انه لم يجر تنفيذ ما جرى بحثه اإلفراج

لتنظيمي لكافة القوى دون استثناء  حرية العمل السياسي واإتاحة، وهو ضرورة األخيرفي اجتماع القاهرة 
  ." قطاع غزةأوسواء في الضفة الغربية 

  16/3/2012القدس العربي، لندن، 
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  التهدئة في غزة هشة ونستبعد حرباً جديدة: أبو مرزوق .6
وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق التهدئة : لميس الهمص

ضد قطاع غزة إلى حرب جديدة ) اإلسرائيلي(بالهشة، مستبعدا تطور العدوان ) اإلسرائيلي(مع الكيان 
  .على غرار حرب الفرقان

وكشف أبو مرزوق الذي استقر في القاهرة مؤخرا النقاب عن موافقة مصرية لحل أزمة الوقود 
  ".لكن ذلك يحتاج مزيدا من الوقت للتنفيذ"والكهرباء، 

قرارا وتوجها إستراتيجيا، مشيرا إلى حرصهم على االنتهاء من وشدد على أن حركته تعتبر المصالحة 
ملف المصالحة سريعا من أجل االنتقال إلى مرحلة جديدة تترك فيها التدافع الداخلي وتتجه بتركيز أكبر 

  .نحو الصراع ضد االحتالل وبرامجه ومشاريعه
  المواقف الحمساوية

 السياسي لحركة حماس أن التهدئة في قطاع غزة أقر نائب رئيس المكتب) االسرائيلي(وعن التصعيد 
وال تكاد تستمر شهورا إال ويتبعها تصعيد وشهداء وضحايا وخسائر، ولكن في الوقت نفسه من "هشة، 

  ".2008الصعب الذهاب بالقطاع إلى حرب جديدة بعد تلك التي شهدتها غزة نهاية 
ومة التي هي حق لشعبنا، متوقعا أن تتمكن  لحظة عن المقا-ولن تتخلى-وأشار إلى أن حركته لم تتخل 

  .حركته خالل فترة من الزمان من ردع العدو عن مهاجمة غزة
وما زالت مستمرة في اإلعداد والتدريب والتسليح ورفع المستوى "ونوه إلى أن حماس لم تغير مواقفها، 

تراف بالشروط التعيسة القتالي لعناصرها رغم تعرضها لحصار ومؤامرة وحرب لثنيها عن مبادئها واالع
  )".الرباعية الدولية(التي وضعتها 

ويعتقد أبو مرزوق أن حجم المواجهة في الضفة الغربية المحتلة كبير ومزدوج من السلطة والصهاينة، 
ألنها ال تسقط حق المقاومة المسلحة بل "مشيرا إلى أن حماس ال تقلل من أهمية طريق المقاومة الشعبية، 

ضافة إلى أنها تعتبر رديفا لالنتفاضة ومقدمة لكل عمل مقاوم يشارك فيها الكبير تصنع بيئتها باإل
  ".والصغير والغني والفقير والرجل والمرأة والمؤسسات والجمعيات والهيئات

  تطورات المصالحة
وعن ملف المصالحة أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن مشكلة المصالحة ال تمكن فيما تم 

  ".بل في التطبيق على األرض"عليه، التوقيع 
اختيار أبي مازن رئيسا : إذا أردنا أن نختصر التوافق األخير في الدوحة بعبارة واحدة فهي: "وقال

للوزراء مع التأكيد على كل ما تم االتفاق عليه في القاهرة، ومنها طبيعة الحكومة ومهامها وأن يكون 
اتفقنا مع فتح على تشكيل حكومة مؤقتة يلقى على : " وأضاف،"أعضاؤها من المستقلين أو كفاءات وطنية

، الفتا إلى أنهم "اإلعمار واالنتخابات ووحدة المؤسسات، وبدون برنامج سياسي: عاتقها خمس مهام منها
كما لم يجر تحديد موعد ألي لقاء متعلق بالحديث حول هذا "لم يتحدثوا عن ماهية الوزراء وأسمائهم، 

  ".الموضوع
بل انتهت ببيان تقليدي يصلح لكل "بو مزروق أن لقاءات القاهرة األخيرة لم تثمر عن شيء، وذكر أ

  ".األوقات، وبدون تحديد موعد جديد
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هذا ديدن إخواننا في فتح نكاد : "وحول االتهامات التي وجهت لحركته من فتح بعرقلة المصالحة قال
م دائما، وأتمنى لو يعترفون مرة واحدة بأن نجدهم ال يخطئون أنفسهم ويرون الطرف اآلخر هو المال

  ".الصواب لم يحالفهم
وفي معرض رده عما إذا كان وقف إمداد غزة بالوقود المصري ضغطا على حركة حماس لتقديم 

، "وخاصة في قضية الكهرباء"تنازالت سياسية استبعد أبو مرزوق أن تستغل القاهرة معاناة الغزيين، 
  .ر في غزة تزامنت مع أخرى في مصرالفتا إلى أن أزمة السوال

وأشار إلى أن المصريين أوضحوا لهم أنهم ال يستطيعون الحديث عن تزويد غزة بالوقود من خالل 
  ".ألن ذلك يجري بعيدا عن الطرق الرسمية"األنفاق، 

  15/3/2012الرسالة، فلسطين، 
  

   ستستمر"سرائيلإ"ن المقاومة المسلحة ضد أالزهار يؤكد من طهران  .7
) حماس(ذكرت وسائل اعالم ايرانية الخميس ان محمود الزهار القيادي في حركة :  ا ف ب-هران ط

  .الذي يقوم بزيارة الى طهران حالياً، اكد ان المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد اسرائيل ستستمر
د جليلي ان وقال الزهار خالل لقاء مساء االربعاء مع سكرتير المجلس االعلى لمجلس االمن القومي سعي

  ".مبادىء واستراتيجية المقاومة االسالمية الفلسطينية لن تتغير"
قادمة ضد " نجاحات"وتوقع " دعم الجمهورية االسالمية للقضية الفلسطينية"من جهته، اكد جليلي من جديد 

  .التي تهدف الى تقسيمها" المقاومة الفلسطينية من المؤامرات"وحذر جليلي . اسرائيل
المقالة في قطاع غزة، اكد من جهته " حماس"سمي ان الزهار وزير الخارجية في حكومة وقال مصدر ر

والتقى الزهار ايضا رئيس مجلس ". مبادىء واستراتيجية المقاومة االسالمية الفلسطينية لن تتغير"ان 
  .الشورى االيراني علي الريجاني

  16/3/2012القدس، القدس، 
  

  وف ولن تغادر ميدان المقاومةحماس في مقدمة الصف: المصريمشير  .8
القيادي في أن :  أحمد اللبابيدي نقالً عن مراسلهاغزة من 15/3/2012فلسطين اون الين،  ذكرت

حركة حماس النائب مشير المصري كشف أن حركته لم تغادر ميدان المقاومة ، مؤكداً على التحام 
 اإلسرائيلي األخير على قطاع  للعدوانكتائب القسام مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية في التصدي

  . غزة
إن حركة حماس اتخذت من المقاومة المسلحة : " فلسطين أون الين"وقال المصري في تصريح خاص لـ

خياراً استراتيجياً ال يمكنها أن تتخلي عنه مهما كانت الظروف، موضحاً أن حركته والحكومة الفلسطينية 
  . ر المقاومةتدفعان يومياً ضريبة تمسكهما بخيا

وأكد على وقوف حركة حماس بجانب فصائل المقاومة الفلسطينية في معركتها ضد االحتالل اإلسرائيلي، 
مشيراً إلى أن الحركة مازالت تقود ميدان المقاومة واستعدادها للدخول بكامل قوتها في المعركة 

  ." باللحظات التي تستوجب دخولها فيها
طينية في إجبار العدو اإلسرائيلي على التراجع أمام ضرباتها، قال وعن مدى نجاح المقاومة الفلس

إن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تضيف إنجازاً جديداً إلى سلسة إنجازاتها التي حققتها :" المصري 
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، الفتاً أنها استطاعت أن تنتزع من االحتالل تهدئة متزامنة تشمل ضمن بنودها "في معاركها مع االحتالل
  ".  االغتياالتوقف

مشير المصري حمل االحتالل ، أن القاهرةمن  15/3/2012،  المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في
الصهيوني مسؤلية حماقته باقتحام سجن عوفر والتنكيل باالسرى الفلسطينين، مؤكدا أن المقاومة لن تكف 

بر عن ردها وفق اآلليات التي مكتوفة األيدي أمام خروقات االحتالل بحق األسرى، وأن المقاومة ستع
  .تحددها وأنها سترسل بردها لالحتالل على حماقاته في سجن عوفر

إن ما قام به العدو الصهيوني بشأن ": "المركز الفلسطيني لالعالم"وقال المصري في مقابلة خاصة لـ 
ذيب سجن عوفر هو سياسة ممنهجة يسعى من خاللها إلى التنكيل باألسرى وممارسة صنوف التع

، مشيًرا إلى أن االنتهاكات بحق األسرى زادت من وتيرتها في الفترة االخيرة من خالل "والتنكيل بحقهم
  .التعذيب والتنكيل وسحب االمتيازات ومقومات الحياة االساسية 

وفاء االحرار من خالل اعادة اعتقال االسرى "وأشار المصري الى ان العدو الصهيوني قام بخرق صفقة
 في الصفقة ، مشددا ان حماس تناشد الطرف المصري الراعي للصفقة بتحمل مسؤليته والزام المحررين

  .االحتالل بوقف انتهاكاته من اعتقال وتنكيل باالسرى
وحول اخر جوالت المصالحة في القاهرة ، أكد المصري أن حركة حماس قدمت ما في جعبتها حتى 

بير بارادة حقيقية على ضرورة تنفيذ اتفاق القاهرة االن، وأن الكرة اآلن في ملعب حركة فتح للتع
والدوحة، مشدًدا أن حركة حماس مستعدة لتقديم أوسع قدر ممكن لتنفيذ اتفاق المصالحة ألنها خيار 

  .استراتيجي للشعب الفلسطيني وال يمكن للحركة التخلي عنه
مصالحة باستمرار عمليات ال يزال يتفلت من مسؤليته في قضية ال" فتح " الجانب االخر : واضاف 

مؤشرات الماضي في سلوك فتح ال تزال "التنكيل واعتقال كوادر حماس في الضفة الغربية، موضًحا أن 
 " . تخيم على اجواء المصالحة

  
  إذا كان عباس جاًدا فعليه البدء بتشكيل الحكومة: أبو زهري .9

سامي أبو زهري عن أسفه " ماسح"أعرب المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية ): فلسطين(غزة 
تعكس تهرًبا من استحقاقات "، وقال بأنها "فتح"لتتالي التصريحات الصادرة عن قيادات في حركة 

  ".حماس"المصالحة من خالل إلقاء الالئمة على 
" حماس"كرة تشكيل الحكومة، وفقًا إلعالن الدوحة، هي في ملعب الرئيس محمود عباس، وأن "وأكد أن 
  ".ل ما تم التوافق عليه بشأن المصالحة من اتفاق القاهرة وصوال إلى إعالن الدوحةملتزمة بك

أن إعالن الدوحة لم يربط بين تشكيل الحكومة " قدس برس"وذكر أبو زهري في تصريحات خاصة لـ 
تعكس حالة من التراجع في الموقف الفتحاوي " فتح"كل تصريحات وسلوكيات قيادة : "واالنتخابات، وقال

: ، معتبًرا أن تصريحات عزام األحمد التي قال بأن تشكيل الحكومة يحتاج إلى أمرين هما"اه المصالحةتج
محاولة لقلب الحقيقة "لتنفيذ المصالحة، هي " حماس"بدء عمل لجنة االنتخابات المركزية، والثاني جاهزية 

اء االنتخابات، وإذا كان والتهرب من المسؤولية، فإعالن الدوحة لم يربط بين تشكيل الحكومة وإجر
عباس جادا في إعالن الدوحة، فعليه أن يبدأ بتشكيل الحكومة وفق الترتيبات المتوافق عليها، وهذا بديل 

  ".عن حالة التوتير اإلعالم واالتهامات غير المبررة
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موقفنا واضح، أننا ملتزمون بإعالن الدوحة وكل االتفاقات المتصلة " حماس"نحن في : "وأضاف
إلى االلتزام بما تم االتفاق عليه بشأن الحريات العامة ووقف االعتقاالت " فتح"مصالحة، وندعو بال

السياسية واإلفراج عن المعتقلين السياسيين، وفتح المؤسسات ومنح الحرية للصحافة والصحافيين وضمان 
  ".حريات العمل النقابي والطالبي، وهذه مجاالت تشهد انتهاكات خطيرة

  15/3/2012قدس برس، 
  

  "اسرائيل" بإتفاق التهدئة مع التزامهاحركة الجهاد تؤكد  .10
قال نائب األمين العام لـ ، والتزامها وقف النار» الجهاد اإلسالمي«أكدت حركة  : فتحي صّباح-غزة

ما جرى من «، موضحاً أن »ملتزمون اتفاق التهدئة«: في القاهرة» الحياة«زياد النخالة لـ » الجهاد«
ما حدث ال يجر إلى حرب «: وأضاف. »ا من بعض األفراد ال يعني أن حجراً سقط من السماءانتهاك له

األطراف كافة «وأشار إلى أن . »هذا هو األمر األساسي والمركزي في القضية... أو اغتياالت
وفي ظل حدود مفتوحة، فإن حدوث . تعي طبيعة التعقيدات على األرض) الفلسطينيون ومصر وإسرائيل(

، داعياً إلى عدم المبالغة ووضع األمور في »الت على هذه المناطق أمر متوقع وتمكن معالجتهإشكا
عناصر المقاومة في الميدان هم أصحاب قضية، لذلك قد يحدث عدم التزام «وقال ان . حجمها الطبيعي

  .ة، مؤكداً أنه ال نقض للتهدئ»من هذا العنصر أو ذاك أو خطأ غير متعمد، وهذا األمر مفهوم
  16/3/2012الحياة، لندن، 

  
  األسبوع المقبل  بين أبو مازن ومشعل في القاهرةلقاءفتح تنفي أنباء عن  .11

نفت حركة فتح أمس أنباء عن لقاء يجمع الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة : لندن
ح، جمال محيسن، وأكد عضو اللجنة المركزية لفت. حماس، خالد مشعل، في القاهرة، األسبوع المقبل

أمس، أن لقاء الرئيس عباس ومشعل يحتاج لبعض الوقت، والموعد المذكور ليس للحركة علم به، 
  .موضحا أن أي لقاء من هذا القبيل يحتاج لبعض التحضيرات الخاصة إلنجاحه

ي وكانت وسائل إعالم قد نقلت عن مصادر فلسطينية، وصفتها بالمطلعة، القول إن اللقاء اتفق عليه ف
اجتماع عقد، أول من أمس، في القاهرة بين عضو اللجنة المركزية لفتح، عزام األحمد، ونائب رئيس 

  .المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق
  16/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  بنانيل وتدين التعرض للجيش الترفضحماس : علي بركة .12

ولها السياسي علي بركة رفضها وإدانتها للتعرض بلسان ممثلها في لبنان ومسؤ» حماس«كدت حركة أ
للجيش اللبناني مؤكدا التزام الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات باألمن واالستقرار والسلم األهلي 

  »بعيداً عن التجاذبات السياسية«اللبناني 
التنظيم كالم بركة جاء اثر جولة في صيدا شملت على التوالي الدكتور عبد الرحمن البزري، رئيس 

الشعبي الناصري أسامة سعد، مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، واشار بركة الى أن 
الفلسطينيين في لبنان حريصون على السلم األهلي رافضاً أن تستخدم المخيمات لإلساءة الى الجيش 

  .اللبناني، واعتبر أن أمن لبنان واستقراره يخدمان القضية الفلسطينية
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   .لبــزري أن التعــرض للجيش هو تعرض لكل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهمبدوره اعلن ا
حريصة كل الحرص على العالقات «ومن جهته، اعتبر أسامة سعد أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية 

  .»اللبنانية ـ الفلسطينية وعلى أمن المخيمات وعلى األمن الوطني اللبناني
 16/3/2012السفير، بيروت، 

  
  القسام اإلعالمية كتائب  تغلق صفحة "فيس بوك"موقع ارة إد .13

، صباح أمس، على إغالق صفحة وحدة »فيس بوك«أقدمت إدارة موقع التواصل االجتماعي : لندن
وأكدت مصادر إعالمية في . اإلعالم المقاوم، التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس

دة اإلعالم المقاوم، تم دون سابق إنذار ودون مبررات موضوعية، أن إغالق صفحة وح» كتائب القسام«
وأشارت المصادر إلى أنه . موضحة في الوقت ذاته عدم وجود أي صفحة أخرى ناطقة باسم الوحدة

للوقوف على األسباب التي دعتها » فيس بوك«يجري حاليا التواصل مع إدارة موقع التواصل االجتماعي 
  .إلغالق الصفحة

  16/3/2012ألوسط، لندن، الشرق ا
  

   الفلسطينية تستنكر وتدين أي عمل يستهدف الجيش اللبنانيالمتابعةلجنة : عين الحلوة .14
عقدت أمس لجنة المتابعة الفلسطينية المنبثقة عن القوى الوطنية والفلسطينية اجتماعاً في : محمد صالح

 وصدر عن االجتماع بيان أكد على .المخيم ناقشت قضية الشبكة التكفــيرية وانعكاسها على المخيم
أمن واستقرار أهلنا في مخيم عين الحلوة وعلى أمن واستقرار الجوار اللبناني واستنكار وإدانة أي عمل «

يستهدف الجيش الوطني اللبناني الذي نثمن دوره في الحفاظ على األمن والسلم األهلي في لبنان 
أننا لن نقبل أن تكون المخيمات مصدر قلق أو تخريب «واكد البيان على . والتصدي للعدو اإلسرائيلي

. وشدد البيان على ان المخيم لن يكون مصدر قلق او توتر الهله وال لجواره. على األراضي اللبنانية
وختم البيان بالتأكيد على رفع الغطاء السياسي عن اي مخل المن المخيم وجواره، ومناشدة كافة القوى 

  .ياتهم لتفويت الفرصة على كل من يحاول العبث بأمن المخيم وجوارهالفلسطينية لتحمل مسؤول
 16/3/2012السفير، بيروت، 

  
  لبنان؟في عامل اطمئنان للمخيمات الفلسطينية  فتح وحداتب" الكفاح المسلح "دمجهل يكون :المستقبل .15

أن القيادة " المستقبل" كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في مخيم عين الحلوة لـ: صيدا ـ رأفت نعيم
الفلسطينية في رام اهللا اصدرت مؤخرا قرارا بحل الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان وما يطلق عليه 
المقر العام لحركة فتح وتنظيم فتح ودمجها جميعا في اطار واحد هو قوات األمن الوطني الفلسطيني 

  . الذي يشرف عليه اللواء صبحي أبو عرب
أوفد لهذه الغاية عضو اللجنة " ابو مازن"يس الفلسطيني محمود عباس وحسب هذه المصادر، فإن الرئ

المركزية لحركة فتح ومسؤول الملف الفلسطيني في لبنان في السلطة الفلسطينية عزام األحمد الى لبنان 
لمتابعة هذه القضية، حامالً ورقة رسمية من الرئيس عباس تتضمن عدة نقاط هي فعليا قرارات ستليها 

  . رتيب البيت الفتحاوي الداخلي من باب تنظيم القوات العسكرية لفتح في لبنانخطوات لت
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وكان اول ما قام به األحمد فور وصوله قبل أربعة ايام هو عقد اجتماعات ماراتونية مع المسؤولين 
ح، العسكريين في فتح، فالتقى كال من اللواء صبحي أبو عرب، وقائد المقر العام لفتح اللواء منير المقد

الى جانب اجتماعات تنظيمية مع امين )... اللينو(وقائد الكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عيسى 
  .سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات

وذكرت هذه المصادر أن الورقة التي يحملها عزام تنص على حل كل األطر العسكرية في فتح بما فيها 
قوات األمن الوطني " فتح والمقر العام ودمجها في اطار واحد هو الكفاح المسلح الفلسطيني وتنظيم

، وتشكيل لجنة عسكرية انتقالية برئاسة قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي "الفلسطيني
ابو عرب إلعادة ترتيب وتنظيم الوحدات والكتائب العسكرية ضمن هذا االطار يعاونه عدد من الضباط، 

حول هذه اللجنة تلقائيا بعد اتمام عملية الدمج وتوحيد القوات العسكرية لفتح الى هيئة قيادية على أن تت
لهذا اإلطار برئاسة ابو عرب، وال يعد هناك في لبنان اي اطار عسكري أو امني لفتح غير قوات األمن 

  . الوطني
التنظيم واألمن الوطني بأي ولم تخرج اجتماعات األحمد مع القادة العسكريين للكفاح والمقر العام و

  .اعتراضات معلنة من قبل أي منهم
وأكد اللواء منير المقدح ما يجري من اعادة ترتيب للقوات العسكرية في فتح وقال إنه سيلتزم بما تقرره 

من جهته فضل اللواء ابو عرب عدم التحدث بهذا األمر ". قرار فتح يلزم الجميع" القيادة الفتحاوية ألن 
  ".انتظار استكمال الخطوات بهذا االتجاهب"اآلن 

ورأت هذه . وتوقفت اوساط فلسطينية مطلعة عند هذا التطور الالفت الذي يستشعر منه الجدية هذه المرة
التطورات المتسارعة من حولنا في المنطقة وفي الداخل الفلسطيني، الى جانب ما آلت اليه "األوساط أن 

صدع بفعل الخالفات بين بعض اقطابها، وتنظيم العالقة الفتحاوية األوضاع الفتحاوية الداخلية من ت
اللبنانية رسميا، كل هذه األمور سرعت من عملية ترجمة قرارات القيادة الفلسطينية على صعيد اعادة 

  ". ترتيب البيت الفتحاوي من بابه العسكري واألمني في لبنان 
ظيم ودمج قوات فتح العسكرية في اطار واحد لكن هذه األوساط ربطت نجاح عملية اعادة بناء وتن

التي كانت تمسك بزمام األطر ) العسكرية ( األول هو تجاوب األقطاب الفتحاوية : بعاملين أساسيين
األمنية المختلفة فيها، كون هذه الخطوات الجديدة ربما ستأتي على حساب هذه األقطاب أو بعضها على 

  . األقل
اح هذه الخطوات ودائما حسب هذه األوساط هو الصالحيات المناطة بهذا والعامل الثاني المطلوب لنج

االطار الجديد وموقف باقي القوى الفلسطينية داخل المخيم تجاه هذا التغيير الجذري داخل اطر فتح 
العسكرية، خاصة الكفاح المسلح الفلسطيني الذي كان يعتبر الذراع العسكرية التنفيذية للجنة المتابعة 

ينية المؤلفة من كافة الفصائل والقوى والتنظيمات الفلسطينية الوطنية واالسالمية واللجان الشعبية الفلسط
في المخيم، والذي كان ينفذ ما تأمر به اللجنة الى جانب ادائه للمهام التي كانت توكل اليه من القيادة 

  . الفلسطينية
  16/3/2012المستقبل، بيروت، 
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  أكثر من ذلك في غزة ال تعتزم تصعيد عملياتها"إسرائيل: ""يديعوت"لـمصادر سياسية  .16
وقالت هـذه المـصادر     . قالت مصادر سياسية إن إسرائيل ال تعتزم تصعيد عملياتها أكثر من ذلك           : غزة

إن التجربة تدل على أنه بعد كل جولة تصعيد، هناك ما تسميه المؤسـسة              «: »يديعوت أحرونوت «لموقع  
المعركة، يتم خاللها إطالق عدة صواريخ للتدليل على أنهم آخر من أطلـق             ) لذيو(األمنية في إسرائيل    

ونقل الموقع عن مصادر عـسكرية إسـرائيلية        . »النار، وهي الضربات التي تمتصها إسرائيل وتحتويها      
قولها إن المعلومات لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية تفيد بالتزام عناصر الجهاد اإلسالمي بالتهدئة، مـشيرة               

تقوم بعملية اإلطالق فـي محاولـة واضـحة         » جهات كبيرة «لى أن تنظيمات صغيرة جدا مدعومة من        إ
وأوضحت المـصادر أن الجـيش سـيقوم بـردود          . لتخريب التهدئة الحالية التي توسط فيها المصريون      

موضعية على عمليات إلطالق تستهدف تدمير راجمات صواريخ مخبأة وأنفاق أرضية دون اللجوء إلـى     
  .يع شامل للعملياتتوس

 16/3/2012، الشرق األوسط، لندن
 

  إيرانمنية المصغرة لضرب  من الحكومة األأغلبيةنتنياهو يحصل على  .17
العبرية امس ان رئيس الـوزراء      » معاريف«ذكرت صحيفة   : ب.ف. ا - الحياة الجديدة    -القدس المحتلة   

حتـى دون   «نية المصغرة لضرب ايران     االسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل على اغلبية في الحكومة االم        
  .»موافقة اميركية

 وزيرا في   14ان ثمانية من أصل     » مصادر سياسية «نقال عن   » معاريف«وكتب بن كاسبيت في صحيفة      
حتـى دون موافقـة     «المجلس االمني المصغر يؤيدون توجيه ضربة وقائية للمنشآت النووية االيرانيـة            

  .»اميركية
هـذه  «، موضـحا ان     »قد المجلس االمني اجتماعا حاسما حول الموضـوع       انه يجب ان يع   «واشار الى   

  .»التقديرات تستند الى المحادثات السرية التي ستجري بين رئيس الوزراء ووزرائه
، اي الحكومـة االمنيـة      »مجلس الثمانيـة  «واوضح كاسبيت ان نتنياهو لم يتشاور مع الحكومة وال مع           

 منذ عودته من واشنطن االسبوع الماضي االمر الذي يثيـر قلـق             المصغرة المؤلفة من وزرائه المقربين    
  .معارضيه من قيامه بضرب ايران

 16/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   طائرة ستشارك بالهجوم100:  اإلسرائيلية إليرانة الضربسيناريوترسم " سي أن أن" .18
األميركية سـيناريو للـضربة     » أنسي أن   «رسمت شبكة   : ب.ف. ا - الحياة الجديدة    - القدس المحتلة   

اإلسرائيلية للمنشآت النووية اإليرانية، واصفة اياها بأنها تختلف عن الضربة التـي وجهتهـا إسـرائيل                
  2007 وللمفاعل النووي السوري عام 1981للمفاعل النووي العراقي عام 

ـ        طـائرة   100فيها  مركبة حيث سيشارك    » سي أن أن  »الضربة اإلسرائيلية ضد إيران ستكون، حسب ال
تضم مقاتالت وطائرات تزود بالوقود في الجو، يتوجب عليها قطع مسافة تبلغ مئات الكيلومترات لكـي                

  .توجه ضربات لثمانية مواقع داخل االراضي اإليرانية
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وبعكس العراق وسوريا حيث كان يتطلب في كل منهما ضرب هدف واحـد، فـإن المنـشآت النوويـة                   
الواقع » بوردو«ة مواقع في الدولة وتحظى بحماية دفاعات جوية، خاصة موقع           اإليرانية موزعة على عد   

  .على مقربة من قم
ويقول أفرايم كام مدير معهد األمن القومي، ان قصف المنشآت النووية اإليرانية مهمة أكثر تعقيدا، ألنها                

 وآخرون، إن المهمة     عاما، ويقول كام   30أكثر اتساعا من ضرب المفاعل النووي العراقي الذي تم قبل           
. ، وليس بواسطة صواريخ يتم إطالقهـا مـن غواصـات          »F-16i»و» F-15i«ستنفذ بواسطة طائرات    

ويضيف أن إيقاع أضرار للمنشآت النووية يتطلب استخدام أسلحة دقيقة اإلصابة ،والـصواريخ ال تفـي                
  .بهذا الغرض

ية، تملك إسرائيل سربا واحدا من طائرات       ، التي تتمتع بالكثير من المصداق     »غينس«حسب المجلة األمنية    
ـ      25ما يقارب   (» F-15i»الـ ، ناهيك عن أن سـالح      )»F-16i» طائرة، وأربعة أسراب من طائرات ال

وحسب داغـالس بـاري، مـن معهـد         . الجو اإلسرائيلي سيضطر إلى استخدام طائرات التزود بالوقود       
سرائيلي سبع طائرات تزود بالوقود مـن طـراز         األبحاث اإلستراتيجية الدولي في لندن، يملك الجيش اإل       

  .وأربع طائرات هركولس» 707كي سي «
التي يبلغ وزنها   » 28جي بي يو    «الخبير األمني يعتقد أن الطائرات اإلسرائيلية ستحمل قنابل من طراز           

تستطيع حمل حتـى ثـالث      » F-15i« كغم، وتستطيع إصابة أهداف تحت األرض، وكل طائرة          2200
  .قنابل
 كغم، ولكن   13600التي تبلغ زنتها    » 57جي بي يو    «ر إلى أن الجيش األميركي يملك قنابل من نوع          يشا

بـي  «ال توجد مؤشرات على أن إسرائيل طلبت التزود بها، ناهيك عن أنها ال تملك طائرات من طراز                  
  .القادرة على حملها» 52بي »و» 2

عل ذلك دون مـساعدة أميركيـة، يقـول الخبيـر           إذا وجهت إسرائيل ضربة في اآلونة القريبة فإنها ستف        
  .المذكور، وهو ما يشاركه مع العديد من الخبراء

تقول، إن هناك أربعة أهداف رئيسية للـضربة اإلسـرائيلية،          » جينس«اميلي تسورلي، خبيرة أمنية في      
شير إلى  منشآت تخصيب اليورانيوم في نتنز وبوردو، منشأة أصفهان والمنشأة النووية في آراك، وهي ت             

أن منشأة أصفهان ومنشأة آراك تقعان فوق األرض ومن السهل ضربهما، في حين تقع منشأة نتنز تحت                 
  .بالمقابل فإن منشأة بوردو أكثر صعوبة ألنها تكمن في قلب الجبل. األرض ويصعب ضربها

لمنـشأة  وتضيف تسورلي إن قصف منشأة بوردو من شأنه أن يجلب نتائج عكسية، إذ أن انهيار مدخل ا                
دون التسبب بتدميرها سيحميها من ضربة إضافية، وهي غير واثقة بقدرة إسرائيل على تـدمير منـشأة                 

تقـول  . بوردو بقصف جوي وتدمير منشآت آراك وأصفهان دون تدمير بوردو ال يـستحق المخـاطرة              
ية في بوردو الواقعة    الخبيرة األمنية مذكرة إنه تم نقل الكثير من أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة النوو             

  .بالقرب من قم
، كما يقول خبير    »هوك»و» 200اس  «المنشآت األربع جميعها تحظى بحماية أنظمة دفاع جوي من نوع           

  .»سي أن أن«الدفاع الجوي جيم اوهلوران لشبكة 
 أما كيف سيصل الطيران اإلسرائيلي إلى إيران فتقول المجلة إن هناك ثالث طرق ممكنة؛ الشمالي ويمر               

عبر تركيا التي يعتري التوتر عالقتها بإسرائيل في هذه الفترة، الجنوبي ويمر عبر الـسعودية التـي ال                  
وفي حين من الـصعب     . تربطها عالقات دبلوماسية بإسرائيل، والوسطى التي تمر عبر األردن والعراق         
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يمتلـك الـرادارات    أن يسمح األردن للطيران الحربي اإلسرائيلي المرور عبر أجوائه فإن العـراق ال              
سي «الالزمة الكتشاف هذه الطائرات، ولذلك يرجح استخدام هذه الطريق، كما يقول هلوسي ماجيس لل               

  .»أن أن
إشكالية أخرى ستواجه سالح الجو اإلسرائيلي، هي بأي ارتفاع سيطير، ففي حين يمكنه الطيران المرتفع               

، فإنه سيكشفه للرادارات اإليرانية، األمر الـذي        من اإلفالت من الدفاعات الجوية للدول التي سيمر منها        
  .سيعطي األخيرة فرصة ثالث ساعات لالستعداد

 16/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

  وباراك رفض..  من غزة قدم توصيات برد أعنف على إطالق الصواريخسرائيليجيش اإلال .19
لجيش االكتفاء بـردود موضـعية علـى        قالت تقارير إسرائيلية إن وزير األمن إيهود باراك طلب من ا          
  .المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة في جولة التصعيد األخيرة

وأشـارت المـصادر إلـى أن       . وقالت مصادر عسكرية إن باراك رفض توصيات بشن هجمات أعنف         
الشاباك كان قد تبنى موقف الجيش بشن هجمات أعنف، إال أن باراك أصر على مـا أسـمته التقـارير                    

  .، وأن يقوم الجيش بقصف مبان تابعة للمنظمات الفلسطينية"الرد الموضعي"ائيلية اإلسر
وجاء أن القائد العسكري لمنطقة الجنوب طال روسو، إضافة إلى ضباط كبـار فـي الجـيش، قـدموا                   
توصيات بتصعيد الرد على إطالق الصواريخ، والقيام بعمليات أشد ضـد الجهـاد اإلسـالمي وبـاقي                 

  .طينية، وبضمن ذلك اغتيال كبار القادة وضرب البنى التحتيةالمنظمات الفلس
ونقل عن مصدر أمني قوله إن دور الجيش يتمثل بعرض طرق العمل، فـي حـين أن دور المـستوى                    

  .السياسي هو دراسة كافة التوصيات، بما في ذلك توصيات أجهزة األمن األخرى، واتخاذ القرارات
  15/3/2012، 48عرب 

  
   إدانة أوروبية للمستوطنين  ترفض"إسرائيل" .20

العتداءات المستوطنين اليهـود علـى      " بما فيه الكفاية  "رفضت إسرائيل اتهامات أوروبية بعدم التصدي       
  ".جباية الثمن"الفلسطينيين وأمالكهم ومقدساتهم التي باتت معروفة باسم 

ال يمثل  , وبي بشأن االستيطان  واعتبرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن تقريرا داخليا أعده االتحاد األور         
ألن مؤسسات االتحاد األوروبي لم تتبنه مثلما لم تتبن تقارير سابقة أعدها قناصل دول االتحـاد                "االتحاد،  

  ".األوروبي في القدس
مثـل  "واعتبرت أنه     , وأشارت الوزارة إلى أن التقرير الحالي أعده قناصل االتحاد األوروبي في القدس           

يتميز باالعتماد الحصري على مصادر فلسطينية وال يكلـف معـدوه أنفـسهم عنـاء               تقاريرهم السابقة   
الحصول على تعقيب أو معلومات أو رد فعل من إسرائيل، وينبغي النظر إلى هذه الوثيقة على أنها ورقة                  

  ".إعالمية فلسطينية ال أكثر
ارير، تم إخفاؤه عن إسرائيل ولم      وادعت الخارجية اإلسرائيلية أن هذا التقرير، مثل سابقيه في سلسلة التق          

  .يطرح أمامها قط، ال من قبل القناصل وال من قبل االتحاد األوروبي، فإنه ال يمكننا التطرق إلى نتائجه
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ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن مجلس المستوطنين في الضفة تهجمه على تقرير االتحاد األوروبـي               
ها آالف األحداث اإلرهابية وعمليـات القتـل التـي ينفـذها            والقول إن معدي التقرير يتجاهلون ما سمو      

  .الفلسطينيون
قال السكرتير العام لحركة السالم اآلن اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان ياريف           , في مقابل ذلك  

أوبنهايمر إن التقرير يثبت أنه ليس المنظمات اليسارية التي تلحق ضـررا بإسـرائيل علـى المـستوى                  
  .ي، وإنما المتطرفون في المستوطنات الذين يستخدمون العنف ويسودون صورة إسرائيل في العالمالدول

  16/3/2012، الجزيرة نت، الدوحة
 

   لمراقبة اإلنترنت ومحاولة إسقاط العرب في فخ العمالةخاصة تقيم وحدة "اسرائيل" .21
باعتبارها خطراً كبيراً على أمنها استمرار مراقبة إسرائيل الثورات العربية : الناصرة ـ زهير أندراوس 

  .ومستقبلها في المنطقة، دفعها إلدخال العنصر النسائي للقيام بعمليات تجنيد عمالء في الدول العربية
العبرية أمس النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي أقام ألول مرة في تاريخه وحدة             ' هآرتس'وكشفت صحيفة   

ة بتدريب المجندين على أحدث الوسائل التكنولوجية لرصـد         خاصة لمراقبة الحواسيب، حيث تقوم الوحد     
  ..المعلومات عما يدور في العالم العربي

وبحسب الصحيفة، تستخدم االستخبارات العسكرية االنترنت والفيسبوك للتواصل مع الـشباب العربـي،             
 العمالـة   ونسج عالقات بين الشباب العربي ومجندات الجيش اإلسرائيلي تمهيداً إلسـقاطهم فـي وحـل              

  .والجاسوسية
وفي هذا السياق، نشر التلفزيون اإلسرائيلي تقريرا عن وحدة الرصد عبـر االنترنـت التابعـة لـسالح        

وأشار التقريـر إلـى أن الجنـود        . االستخبارات، وهي الوحدة المكلفة برصد ومتابعة الثورات العربية       
لى مدار الساعة في رصد التغيرات الحاصلة       والمجندات الذي تعلموا اللغتين العربية والفارسية يعملون ع       

  . في الشرق األوسط، إضافة للتخطيط لتجنيد عمالء جدد
عالوة على ذلك، بين التقرير أن الجنود يعملون على متابعة وتعقب حسابات قادة الثورات العربية فـي                 

نـود آخـرون    سورية ومصر على المواقع االجتماعية وخاصة الفيسبوك وتوتير، فيما يتابع ويرصـد ج            
وأكد التقرير أنه عندما يتم معرفة حساب التوتير أو حساب الفيسبوك ألحد األشخاص             . حسابات اإليرانيين 

يتدارس أحد الضباط هذا الحساب وشخصية صاحبه، ليحدد من أين يمكن أن يتم إسقاطه وما هو مستقبل                 
  .الثورات العربية

 االحتالل اإلسرائيلي انشأ وحـدة جديـدة لمواجهـة          باإلضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة العبرية إن جيش       
  .الهجمات التي تتعرض لها مواقعه االلكترونية من هاكرز تابعين لجهات معادية

وأضافت إن هذه الوحدة ستكون تحت رئاسة القائد السابق في الجيش اإلسرائيلي، كما ستكون هذه الوحدة                
وأضافت إلى أن هذه الوحدة سـتتبع أحـد أقـسام           . هي المسؤولة عن حماية شبكات الجيش االلكترونية      

المتخصص في مواجهة الهاكرز الذين يقومون بـشن هجمـات          ) 41سي  (الجيش اإلسرائيلي وهو قسم     
وتابعت الصحيفة أن قائد الوحدة سـيتحمل مـسؤولية حمايـة شـبكات         . إلكترونية على مواقع إسرائيلية   

  . ية لهذه الوحدة معناه مركز التشفير وأمن المعلوماتالجيش، الفتة إلى أن االسم الرمزي باللغة العبر
  16/3/2012، القدس العربي، لندن
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   يزور واشنطن وكندااإلسرائيليرئيس األركان  .22
 أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي في بيان أن رئيس أركانه بيني غانتز بـدأ أمـس أول                 : القدس المحتلة 

الجنرال غانتز سيعقد خـالل زيارتـه    "وأوضح البيان أن    . دازيارة رسمية يقوم بها للواليات المتحدة وكن      
التعـاون العـسكري    "لمناقـشة   " عدة لقاءات مع نظرائه ومع مسؤولين حكوميين وعسكريين وأمنيـين         

  ".والتحديات األمنية المشتركة
 16/3/2012، الغد، عمان

 
  االكتفاء الذاتى مليار دوالر لتحقيق 18بـ" تامار البحرى" غاز تشترى" كهرباء إسرائيل" .23

تستعد شركة الكهرباء اإلسرائيلية لشراء الغاز من حقل تامار البحرى فى إسـرائيل             : )ا ف ب  (نيويورك  
 مليـار   18بحسب ما أعلنت إحدى الشركات المشغلة للموقع اليوم، الخميس، فى صفقة تقدر قيمتها بنحو               

  .دوالر أمريكى على األقل خالل فترة خمسة عشر عاماً
كة نوبل انيرجى األمريكية فى بيان الخميس، إنه يفترض أن تقوم شركة الكهرباء اإلسـرائيلية               وقالت شر 

 مليار متر مكعب من الغاز ولديها خيار بزيادة الكميات تحت شروط معينا حتى              76,5بشراء ما مجموعة    
  . مليار متر مكعب99

توريد الشحنات األولـى فـى ابريـل        وأشارت الشركة إلى ان التنقيب سيبدأ هذا العام ومن المتوقع بدء            
2013.  

 16/3/2012، اليوم السابع، مصر
  

  لمنع هجوم إسرائيلي على إيران" سويفت"خطوة : اإلسرائيليةمصدر في الخارجية  .24
بوقـف التحـويالت    " سويفت"تناولت الصحافة اإلسرائيلية صباح اليوم على صفحاتها األولى قرار شبكة           

 اقتصادية وقطع قنوات المال عن إيران وخنقها اقتـصاديا، وفـق تعبيـر              المالية إليران باعتباره ضربة   
  ".معاريف"و" يديعوت أحرونوت"

، معتبرا أن الخطـوة األوروبيـة هـي    "هبوب لرياح الحرب" ووصف ناحوم برنيع الخطوة بأنها بمثابة  
تى يخرج مـن    بمثابة لعبة بوكر تحتاج للكثير من الصبر وضبط النفس، وعلى الالعب فيها أن يعرف م              

  .اللعبة، لكن المشكلة في أن هناك شكا في ما إذا كان نتنياهو يعرف بالضبط متى عليه الخروج من اللعبة
هذا الصباح على صفحتها األولى تصريحات لمصدر رفيع المستوى         " هآرتس"في المقابل أبرزت صحيفة     

األسـاس لكـبح جمـاح إسـرائيل        في الخارجية اإلسرائيلية، اعتبر فيها أن الخطوة األوروبية جاءت ب         
  .والحيلولة دون قيامها بتوجيه ضربة عسكرية إليران

  16/3/2012، 48 عرب 
  

  من جنوب لبنانيشاركون باليونيفيل  قلق إسرائيلي من نية فرنسا سحب جنود :"والال "موقع  .25
 وزارة الـدفاع    على الشبكة إن أجهزة األمن اإلسرائيلية قلقة جدا من قرار         " والال  "قال موقع    :48عرب  

فـي الجنـوب    ) اليونيفيـل ( جندي فرنسي يخدمون ضمن قوات الطوارئ الدوليـة          400الفرنسية إعادة   
  .اللبناني
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لم نفاجأ من القرار، لكننا قلقون جدا مما يحدث في جنوب           "ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي قوله        
زب اهللا في الجنوب، يبدو أن هذه الخطوة        القوات الدولية هي عامل مهم، على الرغم من تمركز ح         . لبنان

  ".هي جزء من تحرك يهدف إلى سحب القوات النوعية الفاعلة في الجنوب اللبناني
  16/3/2012، 48عرب 

  
   يطالب بتسليم مسؤولية قطاع غزة لمصرإسرائيليوزير ": الفلسطيني لإلعالم" .26

زة، ونقل المسؤولية عـن القطـاع       طالب وزير إسرائيلي بالده لإلعالن عن انفصال كامل عن قطاع غ          
لمصر، ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن هذا الوزير قوله في أعقاب موجة التصعيد الحالية التي يـشهدها                

يجب االنفصال بشكل مطلق عن غزة، وإغالق المعابر ونقل المسؤولية المدنية عنه إلى السلطات              'القطاع  
  .'المصرية

ل إسرائيل إمداد قطاع غزة بالسلع والمنتوجات، وتتحمل المسؤولية         ورأى انه من غير المقبول ان تواص      
، ويرتبط قطاع غزة بمعبر تجـاري مـع إسـرائيل           'على أوضاع المدنيين فيه حسب ما تراه دول العالم        

  .جنوب القطاع، وآخر لمرور الحاالت اإلنسانية والمرضي شمال القطاع
  15/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  عام زئيفي بلتخليد ذكرى الوزير رح مليون شيقل 4.9خصيص أكثر من ت: هآرتس .27

 اإلسرائيلية غدا الجمعة، النقاب عـن أن مكتـب رئـيس            "هآرتس"كشف تحقيق ينشر في ملحق صحيفة       
 مليون شيقل لتخليد ذكرى الوزير السابق رحبعام زئيفـي          4.9الحكومة االسرائيلية سيخصص هذا العام      

لترانسفير العنصري، الذي اغتالته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في حينه،          ، صاحب مشروع ا   "غاندي"
  .انتقاما الغتيال امينها العام ابو على مصطفى

على الشبكة، إن هذا المبلغ يضاف إلى مليونين ونصف المليون شيقل سيخصـصها             " هآرتس"وقال موقع   
اندي في متحف عند خان بـاب الـواد فـي           مكتب نتنياهو ووزارة السياحة اإلسرائيلية لتخليد ميراث غ       

  .القدس
  15/3/2012، 48عرب 

 
   المقبل نيسان/في شهر أبريل اب جماعيراألسرى ينفذون أكبر إض .28

لألسرى والمحررين الفلسطينيين، إن المعتقلين في السجون » واعد«قالت جمعية :  كفاح زبون-رام اهللا
 الطعام تشهده السجون اإلسرائيلية، في أبريل اإلسرائيلية اتفقوا على خوض أكبر إضراب مفتوح عن

 أسيرا فلسطينيا، احتجاجا على قانون 25وتأتي هذه الخطوة في ظل إضراب نحو  .المقبل) نيسان(
  .االعتقال اإلداري، بينهم األسيرة هناء الشلبي، التي يدخل إضرابها عن الطعام اليوم الثالثين

طنية لألسرى داخل السجون اتفقت على ساعة صفر إلطالق في بيان لها أن الحركة الو» واعد«وأكدت 
اإلضراب سيعلن عنها في وقت الحق تحسبا إلجراءات أمنية قد تتخذها إدارة مصلحة السجون من 

  .إجراءات عزل ونقل جديدة إلفشال اإلضراب
  16/3/2012، الشرق األوسط، لندن
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  إلى حد االنفجار في أي لحظة قد تصل أوضاع األسرى داخل السجون : عطااهللا أبو السبح .29
حمل عطااهللا أبو السبح وزير شؤون األسرى والمحررين االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة 

وحذر أبو السبح خالل مؤتمر . والمباشرة على التداعيات الخطيرة ألوضاع األسرى داخل السجون
حظة نتيجة الضغط المتزايد على صحفي في غزة من أن األوضاع قد تصل إلى حد االنفجار في أي ل

األسرى، محمال االحتالل المسؤولية التامة والكاملة على حياة األسيرة البطلة هناء الشلبي واألسير الذي 
  .يصارع الموت عالء صالح وكل األسرى المرضي داخل السجون

على اإلجرام وندد بصمت المجتمع الدولي وهيئة األمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية واإلنسانية، 
ودعا فصائل المقاومة الفلسطينية المجاهدة لنصرتهم  .الصهيوني الذي يتعرض له أسرانا داخل السجون

وتفعيل كل أشكال المقاومة من اجل إنقاذهم، واإلفراج عن األسرى البواسل داخل السجون، ألن المقاومة 
  .هي السبيل الوحيد لذلك

  16/3/2012، الدستور، عمان
  

  أنـا صابـرة وصامـدة: هنـاء شـلبي.. ضرابها وحياتها في خطرشهر على إ .30
أبناء شعبي «بهذه العبارة بدأت هناء شلبي رسالتها، التي خاطبت فيها باألمس ... »أنا صابرة وصامدة«

لقد بدأت معركة األمعاء الخاوية، وأنا مؤمنة كل «وقالت شلبي في رسالتها . »البطل وكل أحرار العالم
، داعية إياهم إلى »كل األسرى اإلداريين«وتوجهت شلبي إلى . » كرامتنا وعزتنا هي أولويتنااإليمان بأن

  .»رفض االعتقال اإلداري والثورة عليه ألنه يتناقض مع كل القوانين واألعراف الدولية«
إنني مستمرة في اإلضراب عن الطعام حتى يتم اإلفراج عني كون االعتقال اإلداري اعتقال «وختمت 

  .»سفي ليس له صلة بالقانون والهدف منه النيل من حريتنا وعزتنا وكرامتناتع
ذكر أن شلبي أبلغت المحامي رائد محاميد أنها توقفت عن تناول األمالح، واكتفت » نادي األسير«وكان 

خالل األسبوع المنصرم حصلت شلبي على األمالح، أما بالنسبة لهذا «وقال محاميد إنه . بتناول الماء
وهي تحصل اآلن يوميا على لترين . سبوع فقد طلبوا منها أخذ أمالح، ولكنها رفضت ذلك رفضا تامااأل

  .»من الماء فقط
وحذّرت وزارة األسرى الفلسطينية في بيان من مخاطر اتساع رقعة إضراب المعتقلين الفلسطينيين عن 

  .الطعام تضامنا مع هناء شلبي، ورفضاً لالعتقال اإلداري
 معتقال فلسطينيا دخلوا في إضراب عن الطعام 14فإن » مجدو«نباء الواردة من سجن وبحسب األ

  .تضامنا مع شلبي، لينضموا بذلك إلى عشرين أسيراً بدأوا إضرابهم قبل نحو عشرة أيام
برنامجاً » جلبوع«كذلك أطلق أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد اإلسالمي في سجن 

  .شلبي يشمل إضراباً جزئياً عن الطعام على أن تليه خطوات تصعيدية أخرىتضامنياً مع 
وباألمس، خرق المقرر الخاص لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك الصمت 

حالة السيدة شلبي خطيرة وتهدد «الدولي المريب إزاء قضية األسيرة هناء شلبي، إذ حذّر من أن 
حثّ المجتمع الدولي على التدخل نيابة عنها، مشدداً على ضرورة أن تنهي إسرائيل ، كما »حياتها

  .معاملتها غير اإلنسانية لها وأن تفرج عنها على الفور
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واستنكر فولك الصمت السائد في إسرائيل والمجتمع الدولي تجاه مصير شلبي، ودعا السلطات 

  .قاً للقانون الدولياإلسرائيلية إلى عدم مواصلة تجاهل مسؤولياتها وف
  16/3/2012، السفير، بيروت

  
   أسيراً بال محاكمة منذ أعوام330 و1967ألف أمر به منذ 100: االعتقال اإلداري .31

االعتقال «أن » البيان«يؤكد وزير األسرى والمحررين عيسى قراقع لـ:  محمد ابراهيم-رام اهللا 
من االحتالل أي جهد إلقناع المحكمة باتخاذ األمر اإلداري نوع من أنواع االنتقام، والقانون ال يتطلب 

بالسجن ألي مواطن فلسطيني، وهذا االعتقال اإلداري يسمى العدو المجهول، كون االسير ال يستطيع ان 
  .»يدافع عن نفسه، وأي انسان يمكن ان يعتقل تحت شعار الخطر األمني

واطنين فلسطينيين منذ بداية االحتالل  ألف أمر اعتقال إداري بحق م100االحتالل اصدر «ويضيف إن 
 330، وال يزال حتى االن 1987 الف حكم منذ بداية االنتفاضة االولى العام 20، من بينها 1967العام 

اسيرا في السجون اإلسرائيلية بعضهم منذ سنوات، مثل األسير احمد نبهان المعتقل اداريا منذ اربعة 
  .»اعوام دون محاكمة
الكبير الذي حققه األسير الشيخ خضر عدنان، في انتزاعه قراًرا بإلزام سلطات ويعتبر االنتصار 

 أبريل المقبل، واحًدا من أربعة إضرابات عن الطعام خاضها الشيخ خضر 17االحتالل باإلفراج عنه في 
  .عدنان في مسيرة عطائه، وأدت جميعها إلى اإلفراج عنه وتحقيق مطالبه

اعتبر نفسي اعتقلت «:  عاما، التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، 30وتقول األسيرة هناء الشلبي، 
  .»ظلما وتم االعتداء على كرامتي اثناء االعتقال

، وهي ال زالت تواصل 1967 ألف أسيرة فلسطينية تم اعتقالهن منذ العام 15وهناء، تعتبر واحدة من 
فاضاً في وجه قوانين االحتالل العنصرية انتصاراً لكرامتها، وانت«معركة اإلرادة بأمعائها الخاوية 

، وهي مصرةٌ على االستمرار في إضرابها المفتوح »وسياساته التعسفية، وفي مقدمتها االعتقاُل اإلداري
عن الطعام حتى يفرج عنها؛ على الرغم من تراجع حالتها الصحية وانخفاض وزنها ووضوح التعب 

  .واإلرهاق على جسمها
ن االحتالل من أمراض مزمنة وخطيرة، فيما حذرت اوساط فلسطينية من ويعاني األسرى في سجو

  .ارتفاع نسبة األمراض الخبيثة بين صفوفهم بسبب االهمال الطبي المتعمد
 800ويؤكد مدير مركز الدفاع عن الحريات مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى حلمي االعرج ان 

 حالة مرضية صعبة ومن 140حاليا يعانون من األمراض، بينهم اسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية 
  . مقعدين، وهناك عدد من االسرى يعاني من الفشل الكلوي8 اسيرا مصابا بمرض عضال، و11ضمنهم 

  16/3/2012البيان، دبي، 
  

  مصلحة السجون تحاول كسر إضراب األسيرة هناء الشلبي بالقوة .32
ن لجنة تابعة إلدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية اجتماًعا بحثت  ا48علم موقع عرب : توفيق عبد الفتاح

  .، المضربة عن الطعام منذ نحو شهر) عاًما30(فيه قضية األسيرة الفلسطينية هناء الشلبي 
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 التابعة إلدارة السجون" لجنة األخالقيات"وبحسب ما نُشر في وسائل اإلعالم العبرية؛ فإن ما تسمى 
اإلسرائيلية نظرت في قضية األسيرة هناء الشلبي، التي تضرب عن الطعام احتجاًجا على اعتقالها إدارًيا، 
 .بعد أن أفرج عنها ضمن صفقة تبادل األسرى قبل نحو أربعة أشهر، وذلك بعد تردي وضعها الصحي

انية كسر إضراب األسيرة وُأفيد بأن اللجنة، التي ترأسها محام من وزارة القضاء اإلسرائيلية، درس إمك
الشلبي بالقوة وتغذيتها قسًرا، لكن اللجنة توصلت إلى قرار بأن الحالة الصحية لهناء ال تلزم باتخاذ هذا 

  .اإلجراء، حسب قولها
  15/3/2012، 48عرب 

  
   ضد أخذ عينات طبية عنوة من األسرى"العليا االسرائيلية"تقدمنا بشكوى لـ: قراقع .33

 قال وزير شؤون االسرى عيسى قراقع في مؤتمر صحفي ان السلطة الوطنية : وكاالت–نائل موسى 
الفلسطينية تقدمت االربعاء الى المحكمة العليا االسرائيلية بشكوى ضد قيام مصلحة السجون االسرائيلية 

  .بانتزاع عينات بالقوة من معتقلين فلسطينيين، محتجزين لدى اسرائيل لفحص الجينات الوراثية
الى المحكمة العليا االسرائيلية ضد هذا االجراء ) االول(تقدمنا امس « ع لوكالة فرانس برس وقال قراق

في سجن شطة االسرائيلي، يقتحم الجنود اقسام السجن، ويقيدون االسرى « واضاف . »المهين ألسرانا
ينات من للخلف، ومن ثم يقومون بانتزاع عينات من الشعر ويدخلون قطنة في أفواههم ليحصلوا على ع

هذا اجراء غير قانوني، وهو مناهض لكل االعراف الدولية بما فيها آداب المهنة « وقال قراقع  .»اللعاب
  .»الطبية، وهو اقتحام لخصوصية االسير

    16/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا         
  

  ابلتحرف انظارنا عن معارك االضر» DNA« تختلق قضية الـ"سرائيلإ": قدورة فارس .34
في » األخالقيات« نفى رئيس نادي األسير قدورة فارس، امس، ما تحدثت عنه لجنة : وفا–رام اهللا 

مصلحة سجون االحتالل بأن الوضع الصحي لألسيرة هناء شلبي مطمئن، مؤكدا أن وضعها الصحي 
  .خطر جدا ووصلت لمرحلة يمكن أن تستشهد فيها بأية لحظة

من جميع ) DNA( قرار إسرائيل بشان اخذ عّينات تشخيصيةوعلى صعيد آخر قال فارس، امس، ان
األسرى وحفظها في بنك المعلومات الخاص لديها يهدف إلى خلق بلبلة وأجواء مشحونة في صفوف 
األسرى، إلماتة وتهميش القضايا األساسية التي تناضل ألجلها الحركة األسيرة مثل قضايا العزل والعالج 

ت القمع الجماعي ومعركة اإلداري، وطمس ما اكتسب فيها من تقدم والزيارات والتعليم وعمليا
وبين فارس أن االحتالل يدأب على إغراقنا في معارك تستهدف حرف األنظار من معركة  .وانجازات

تبغي الى حرف أنظار العالم عن قضية وأن اسرائيل يسّجل فيها أسرانا آيات من الصمود واإلصرار، 
  .حرز معارك المضربين لصالحنا من نقاطاالعتقال اإلداري وما ت

  16/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   تواصل خرق التهدئة وتقصف غزة وخان يونس"سرائيلإ" .35
قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي امس هدفين في مدينة غزة وخان :  وكاالت–  سمير حمتو- غزة

قصفت ) 16اف ( االحتالل من طراز وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات. يونس جنوبي القطاع
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كما . بصاروخ بيارة زراعية قرب سوق السيارات الدولي جنوبي مدينة غزة ولم يبلغ عن وقوع اصابات
  .قصفت طائرات االحتالل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع اصابات

عية شرق حي الزيتون جنوب وكانت الطائرات الحربية االسرائيلية اغارات فجر امس على اراض زرا
  .شرقي مدينة غزة دون ان يبلغ عن وقوع اصابات

وكان الطيران الحربي اإلسرائيلي قد شن الليلة قبل الماضية سلسلة غارات على محافظتي غزة وخان 
  .يونس جنوب القطاع خارقا اتفاقية التهدئة مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية

  16/3/2012، الدستور، عمان
  

  اصابة ثالثة مواطنين في تظاهرة تضامنية مع االسيرة هناء الشلبي امام سجن عوفر .36
اصيب ثالثة مواطنين برصاص مطاطي امس خالل تظاهرة قرب معسكر عوفر :  وكاالت–نائل موسى 

ونقل المصابون الى .  يوما29غرب رام اهللا، للتضامن مع االسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 
وقد تواصلت الفعاليات التضامنية مع . ع رام اهللا الطبي لتلقي العالج ووصفت اصاباتهم بالطفيفة مجم

  .االسيرة الشلبي في الضفة وقطاع غزة وداخل سجون االحتالل
  16/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  حي وادي حلوة في بلدة سلوان  الكشف عن مشروع استيطاني ضخم في وسط  .37

ت رابطة الباحثين الميدانيين في القدس المحتلة، امس الخميس، عن مشروع استيطاني ضخم كشف: القدس
تم عرضه في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء االسرائيلية، وسط حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوبي 

  .المسجد األقصى المبارك
 يقوم على إنشاء مبنى ضخم إن المخطط: وقال الباحث والخبير في شؤون االستيطان أحمد صب لبن

 متر مربع ما يشير إلى أن نسبة البناء التي يراد إعطاؤها للمشروع 16000بمسطح بناء يقترب من 
 من مساحة مسطح األرض المخطط إقامة المشروع االستيطاني عليها والذي سيتضمن إقامة 300تقارب 

  .طابق كامل الستخدام علماء ودائرة االثار االسرائيلية
ساحة سلوان، يحمل الرقم ' جفعاتي'هذا المخطط المراد إقامته فوق ما عرف بموقف ' :ح صب لبنوأوض

 و ينص على بناء مبنى لالستخدام السياحي على قطعة ارض مالصقة تقريبا 13542الهندسي الهيكلي 
  . مترا مربعا5460لسور القدس الجنوبي بمساحة 

  16/3/2012، القدس العربي، لندن
  

   العنصرية طالت الوجود المسيحى بالقدس المحتلة "إسرائيل"ممارسات : حنا عيسى .38
حنا عيسى إلى . نبه أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الفلسطينى د: رام اهللا

أن الممارسات العنصرية اإلسرائيلية طالت بشكل قوى الوجود المسيحى فى القدس المحتلة، وأدت إلى 
  .تهجير المسيحيين للخارج، باإلضافة إلى التضييق على الصالة فى الكنائس فى األعياد المسيحيةزيادة 

 600 ألفا و13 شخص والمسلمون 700 ألفا و14 كان المسيحيون بالقدس 1922فى عام "وقال عيسى 
 ألفا 30 شخصا وعدد المسلمين كان 350 ألفا و29 كان عدد المسيحيين بالقدس 1945شخص، وفى 

  ". مسيحيا فقط بالقدس982 آالف 10 شخص، واآلن هناك 600و
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 والظروف االقتصادية 1948ولفت إلى أن عدد المسيحيين تناقص بسبب الحروب المتتالية بدءا بحرب 
 ألف شخص، أما اآلن فال 15 كان 1947الصعبة، وقال إن عدد أتباع الطائفة األرمينية فى القدس عام 

ى حى األرمن، مشيرا إلى أن البلدة القديمة بالقدس ال تضم حاليا سوى يتجاوز األلف شخص يعيشون ف
  . أسرة مسيحية فقط يعيشون فى حارة النصارى، أغلبهم من الروم األرثوذكس40

 كيلو متر مربع، ومساحة البلدة القديمة هى كيلو متر مربع واحد 2،125مدينة القدس مساحتها "وقال 
 ألف 933.113 يبلغ 2011دس وفقا لإلحصاء اإلسرائيلى فى ديسمبر فقط، مشيرا إلى أن عدد سكان الق

ديانات أخرى، مضيفا أنه % 1.2مسيحيون، و% 1.9مسلمون، و% 33.8يهود، و% 63.1نسمة، منهم 
تحت سيطرة اليهود % 87فقط من أراضى القدس الشرقية بيد العرب، و% 13رغم هذه النسب فإن 

  .فقط خالل العام الجارى% 8العرب إلى وتعتزم إسرائيل تقليص مساحة أراضى 
إن نسبة المسيحيين التى أظهرها اإلحصاء اإلسرائيلى تشمل المسيحيين األفارقة المهاجرين "وأضاف 

، مشيرا إلى أن المسيحيين يتركزون فى القدس "والمسيحيين الروس إلى جانب المسيحيين الفلسطينيين
  . فرد200حيين فيها وضاحية العيزرية التى ال يتجاوز عدد المسي

وأشار إلى قيام بعض المتطرفين اليهود الشهر الماضى بكتابة شعارات متطرفة مسيئة للمسيحية على 
  ".المعمدانية"فى البلدة القديمة بالقدس، وفى القدس الغربية على كنيسة " الصليب"جدران كنيسة 

  15/3/2012، اليوم السابع، مصر
  

   الف متسابق15مياً تهويدياً في القدس بمشاركة نحو  عال"ماراثوناً"االحتالل ينظم  .39
ان أذرع االحتالل االسرائيلي تستثمر كل نشاط لها في » مؤسسة األقصى للوقف والتراث« قالت :القدس

القدس المحتلّة من أجل التهويد والتزوير التاريخي والحضاري، وترويج القدس المحتلة على أنها 
سرائيلية، ومن بين هذه النشاطات، تنظيم سباق رياضي للمسافات الطويلة العاصمة اليهودية للمؤسسة اال

، اليوم، يمر من عدة مواقع اسالمية، وذلك بمبادرة »ماراثون القدس العالمي« تحت مسمى » ماراثون«
  ."سلطة تطوير القدس"البلدية العبرية في القدس، وقسم السياحة فيما يسمى بـ 

 متسابق من 1500 نحو - والذي ينظم للسنة الثانية على التوالي –كور المذ» الماراثون«وسيشارك في 
 متسابق اسرائيلي، وان نحو ستين طاقماً إعالميا عالمياً سيقوم 15000خمسين دولة في العالم ونحو 

إن هذا « قال » نير بركات«بتغطية الحدث، وفي تصريحات إعالمية لرئيس بلدية االحتالل في القدس 
، ومعروف ان بركات يقوم بتنفيذ أكثر من مشروع «زز التواصل العالمي مع مدينة القدس الماراثون يع

  .تهويدي في مدينة القدس المحتلة
  16/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  حقوقيون يحملون الفرقاء الفلسطينيين مسؤولية انقطاع الكهرباء عن غزة .40

ئمين على قطاع الطاقة والكهرباء والحكومة المقالة حمل حقوقيون واقتصاديون القا:  حامد جاد-غزة 
التي تديرها حركة حماس في غزة المسؤولية الكاملة عن معاناة اهالي غزة من أزمة انقطاع الكهرباء 
وخلو اسواق غزة من الوقود متهمين الجهات الفلسطينية المسؤولة بالعجز عن معالجة هذه األزمة اآلخذة 

هين مدير وحدة الحقوق االقتصادية واالجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق واتهم خليل شا .بالتفاقم
مالية أم .. أزمة الكهرباء في قطاع غزة"اإلنسان الخميس خالل ورشة نظمها المركز امس بعنوان 
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سلطة الطاقة في غزة المسؤولية الكاملة عن إمداد محطة الكهرباء بالوقود الالزم داعيا في " سياسية 
ذاته الحكومة المقالة وشركة توزيع الكهرباء إلنهاء األزمة المذكورة التي طالت كافة مناحي الوقت 

بالرغم من التصريحات التي تتوارد حول وجود حلول قريبة "وقال  شاهين  .الحياة اليومية ألهالي غزة
طينية وقبل أن تتحدث لألزمة إال أنه ال يوجد آفاق حقيقية لحلها، مشدداً على أن على كافة األطراف الفلس

  ".عن حل لألزمة أن تقر بعجزها عن وضع حلول لهذه األزمة على مدار العامين الماضيين
  16/3/2012، الغد، عمان

  
  ثمان باهظةأ تستولي على مياه الضفة وتبيعها للفلسطينيين ب"سرائيلإ": بو سمبلعماد أ .41

خالل مؤتمر المياه  ،الضفة عماد ابو سمبل قال الناطق باسم الالجئين في - الحياة الجديدة-مرسيليا
 ان سلطات االحتالل تستولي على المياه الفلسطينية في ،العالمي والمنعقد في مدينة مرسيليا الفرنسية

الضفة وتحرم الفلسطينيين من استعمالها وتفرض عليهم شراءها منها باثمان باهظة فيما تنعم 
  .ساب التجمعات الفلسطينيةالمستوطنات بكميات كبيرة من المياه على ح

الى ان مخيم عقبة جبر لالجئين مثال حي على سرقة اسرائيل لمياه الشرب من ” واشار ابو سمبل
اطراف المخيم فيما تقوم سلطات االحتالل ببيع المياه الى سكان المخيم وباثمان باهظة، وتتعمد قطع 

  .المياه من حين الى اخر خاصة في فصل الصيف
  16/3/2012، ة، رام اهللالحياة الجديد

  
  تقيم مهرجان تضامن مع نساء غزة في مخيم نهر البارد والبداوي" ندى"منظمة  .42

مهرجان تضامن مع نساء غزة، في مواجهة ) ندى(اقامت المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية 
 قيادة الجبهة العدوان االسرائيلي المتواصل، في صالة الربيع في مخيم نهر البارد، شاركت فيه

وألقت لبيبة قاسم كلمة، . الديموقراطية واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضوات المنظمة وجمهورها
  . ثم كانت دقيقة صمت، فكلمة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية ألقتها سهام شعبان
لتحية لنساء فلسطين وأثنت كلمة المنظمة النسائية ألقتها عضو قيادتها في المخيم جوزفين ربيع فوجهت ا

وحيت  .على صمودهن في مواجهة العدوان على غزة، والجدار واالستيطان وتهويد القدس في الضفة
وشددت على االستراتيجية . االسيرة البطلة هناء الشلبي وهي تواصل اضرابها المفتوح عن الطعام

ون في منظمة التحرير الفلسطينية شمول وطالبت قسم الشؤ. الوطنية البديلة للمفاوضات العبثية المتعثرة
كما طالبت . اسر الشهداء والجرحى المدنيين بالزيادة المالية وتوفير الضمان الصحي واالجتماعي للجميع

وفي مخيم البداوي اقيم احتفال . الجهات المعنية عن معاناة ابناء المخيم بالتدخل السريع من اجل انهائها
  .مماثل

  16/3/2012، المستقبل، بيروت
  

    تجمد التعيينات في الوظائف اإلدارية بغزة " األونروا" .43
، أمس، تجميد كل التعيينات ”األونروا“أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : )آي.بي .يو (

. والوظائف من خارج األونروا، في قطاع غزة، عازية ذلك إلى العجز الذي تواجهه في ميزانيتها العامة
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، مشيراً ”التجميد مؤقت بسبب األزمة الحالية“مستشار اإلعالمي لالونروا عدنان أبو حسنة، إن وقال ال
  .إلى أنه يستثنى منه التعليم والصحة فيما يتم التجميد للوظائف اإلدارية

  16/3/2012، الخليج، الشارقة
  

  قطاع الكهرباء مصنع في غزة بسبب ان1200يحذر من اغالق  الفلسطينيةاالتحاد العام للصناعات  .44
 1200حذر علي الحايك رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية من إغالق : غزة ـ أشرف الهور

  .مصنع في القطاع غزة، لمواجهاتها عدة مشاكل أهمها انقطاع الكهرباء
فقدان آالف األسر مصدر 'قال ان إغالق هذه المصانع يعني ' تحمل مسؤولياتها'وناشد حكومة حماس بـ

  .'قها الوحيد وتوقف عجلة االقتصاد والبناء واإلنتاجرز
  16/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  بأجساد شهداء " يورانيوم"العثور على .. معدناً ثقيال33ً استخدمت "إسرائيل: "وزارة الصحة في غزة .45

عدنية ثقيلة أسلحة م) إسرائيل(كشفت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية، عن استخدام : رائد أبو جراد
 25في عدوانها األخير ضد قطاع غزة، الذي امتد على مدار أربعة أيام، سقط خاللها " محرمة دولياً"

الرسالة "وقال الدكتور مدحت عباس، مدير إدارة األزمات بالصحة لـ  . جريح100شهيداً وأكثر من 
  .أشالء شهداء القصفظهرت جلياً في أجساد و" المحرمة دولياً"إن آثار أسلحة االحتالل " نت

 معدناً ثقيالً في أسلحتها ضد المدنيين الفلسطينيين خالل العدوان، من 33إسرائيل استخدمت : "وأضاف
 حالة من شهداء وجرحى 90وأوضح أن طواقم الوزارة أجرت تحاليالً طبية على  ".بينها اليورانيوم

  .لحتهالعدوان، جميعها أثبت استخدام االحتالل مواداً خطيرة في أس
  ". حالة منها60 حالة، ووجدنا يورانيوم في أجساد وأشالء 90أخذنا عينات من الشعر لـ: "وتابع

غير "واعتبر عباس األسلحة التي استخدمها االحتالل في تصعيده على غزة منذ عصر الجمعة الماضية 
  ".تقليدية

  13/3/2012، الرسالة، فلسطين
  

   قسم الحروق تقديم خدماته بسبب أزمة الكهرباء حذر من عدم مقدرةمستشفى الشفاء ي: غزة .46
أنذر أحد أقسام مشفى الشفاء بمدينة غزة يوم أمس بأنه لن يكون بمقدوره تقديم : غزة ـ أشرف الهور

  .كامل خدماته للمرضى، بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي دخلت شهرها الثاني
ة التجميل والحروق بمشفى الشفاء الذي أكد أن أعداد وقال الدكتور نافذ أبو شعبان رئيس قسم جراح

المرضى بقسمه في تزايد هذه األيام أن هناك بعض الحاالت جرى على حالتها الصحية تدهور في 
  .األقسام التي تحتاج لألجهزة الكهربائية للعالج

اء، محذرا من المقرب من حماس بحل سريع ألزمة الكهرب' الرسالة نت'وناشد في تصريحات نقلها موقع 
 ترقد في قسم الحرق أصيبت خالل  حاالتوقال ان هناك. أن استمرارها سيؤدي إلى نتائج وخيمة

  .الهجمات اإلسرائيلية األخيرة، وأخرى بفعل االستخدام الخاطئ لإلنارة البديلة
  16/3/2012، القدس العربي، لندن
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  2012مائي لعام األرض السين  النرويجي أفضل أفالم مهرجان"دموع غزة"فيلم  .47
 مارس الجاري في جزيرة سردينيا االيطالية أعمال - في السادس من شهر آذار بدأ: نضال حمد

مهرجان الفيلم الفلسطيني العربي، مهرجان األرض السينمائي، حيث تم افتتاح الدورة العاشرة من 
يرة سردينيا االيطالية، في مهرجان السينما الوثائقية الفلسطينية والعربية في مدينة كالياري عاصمة جز

هذه الدورة شاركت أفالم من تونس ومصر وفلسطين وايطاليا والنرويج وألمانيا واسبانيا وفيلم من إنتاج 
' دموع غزة' من أقوى األفالم التي عرضت في المهرجان كان الفيلم النرويجي .قناة الجزيرة الوثائقية

ج النرويجي تيريه كريستيانسن ، حيث نال هذا الفيلم للمخرجة النرويجية فيبيكي لوكيبيرغ ومن إنتا
وجاء في حيثيات قرار لجنة . الجائزة األولى في مهرجان كالياري هذا العام كأفضل فيلم في الدورة

لقد استطاع الفيلم بمهنية وتقنية سينمائية عالية أن ينقل مجزرة غزة بمشاهد حقيقية مؤثرة ' :التحكيم التالي
  .'ة المصور على إظهار ما ال يمكن وصفه بالكلمات، كما وأظهر قدر

جدير بالذكر أن هذا الفيلم النرويجي نال عدة جوائز عالمية منها جائزة مهرجان الفيلم في غزة وجائزة 
وشارك في عدة . مهرجان الجزيرة السينمائي وتم عرضه في التلفزيون الرسمي النرويجي انركو تو

ابريل /  في عواصم ومدن عالمية عديدة وسوف يعرض في نيسانوما زال يعرض. مهرجانات عالمية
  .القادم في بيروت

  16/3/2012، القدس العربي، لندن
  

   الدولة الفلسطينية المستقلة مصلحة أردنيةقيام: وزير الخارجية األردني .48
 هاينز  الرئيس النمساويأمسناصر جودة في فيينا األردني التقى وزير الخارجية :  بترا وكالة-فيينا 
 على ، مؤكداً في الشرق األوسط لكسر الجمود في عملية السالماألردنيةوعرض جودة الجهود ، فيشر

، 1967 على خطوط "القدس الشرقية" وعاصمتها ، في قيام الدولة الفلسطينية المستقلةاألردنيةالمصلحة 
 قضايا الحل النهائي بما يصون بحيث تعالج كافة  الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية،إلى استناداً

  .بالكامل المصالح الحيوية األردنية المرتبطة بهذه القضايا
 16/3/2012الدستور، عمان، 

  
   دولته المستقلةإلقامة الداعم للشعب الفلسطيني بالدهيؤكد موقف  األردنيرئيس مجلس النواب  .49

رئيس مجلس النواب ، أن هاد المنسي ج،رام اهللانقالً عن مراسلها في  16/3/2012 الغد، عمان، نشرت
 إلى جانب الشعب الفلسطيني في  وشعباً وبرلماناًعبد الكريم الدغمي أعاد التأكيد على وقوف األردن ملكاً

مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وفي نضاله من أجل قيام دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني 
ق إدانته واستنكاره لالعتداءات الوحشية اإلسرائيلية على وعبر الدغمي عن عمي .وعاصمتها القدس

الشعب الفلسطيني األعزل والتي كان آخرها الهجمات على قطاع غزة، وتقطيع أواصر الضفة الغربية، 
  .وإقامة الجدار العازل الذي يذكر بالفصل العنصري

ناء المباحثات التي جرت مساء أول رام اهللا، وأثل في مستهل زيارة الوفد البرلماني األردني ،وأكد الدغمي
أن األردن يقف إلى ، من أمس مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في رام اهللا
ال يجوز ترك الشعب "جانب خيارات الشعب الفلسطيني في السعي نحو الحرية واالستقالل؛ وأضاف 

  ". جبروته وعنصريته وحدهالفلسطيني األعزل يواجه االحتالل اإلسرائيلي بكل
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 أنكد أ الدغمي األمير، أن ماجد ،رام اهللانقالً عن مراسلها في  16/3/2012الرأي، عمان، وأضافت 
 على الشعب اإلسرائيلي والحصار الوحشي الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيليةالغطرسة 

تثني عزيمة الشعب الفلسطيني عن  سجن كبير لن إلىنية كافة ي الفلسطاألراضيالفلسطيني حتى حولت 
 سالم  في رام اهللارئيس الوزراء الفلسطينيوقال الدغمي، خالل لقائه . الصمود ومواجهة االحتالل

 دولته المستقلة على ترابه إقامةن حل القضية الفلسطينية بما يحقق حلم الشعب الفلسطيني في ، إفياض
  .طينية عليا كما هي مصلحة فلسأردنيةالوطني هو مصلحة 

  
   دور االتحاد األوروبي لوقف االعتداءات اإلسرائيلية بالقدس علىيؤكداألردني وزير األوقاف  .50

 لدى ، عبد السالم العبادي. د األردني وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالميةشرح: بتراوكالة 
 خاصة ،ي مدينة القدس األوضاع ف،لقائه في مكتبه أمس الخميس السفير األلماني في عمان رالف طراف

فيما يتعلق باالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على المدينة المقدسة، مؤكدا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم 
به ألمانيا واالتحاد األوروبي لمعالجة الوضع القائم في هذه المدينة ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة 

 قرارات هيئة األمم المتحدة وتطبيق القوانين الدولية بهذا الشأن على المسجد األقصى المبارك من خالل
  .إضافة إلى مبادرة السالم العربية

 أن ألمانيا ترفض اإلجراءات األحادية التي يقوم بها الجانب اإلسرائيلي علىد السفير األلماني كمن جهته أ
  .في المسجد األقصى المبارك

  16/3/2012السبيل، عمان، 
  

  الفلسطينيين وليست حرباً مع إيرانبستفراد ال وغزة هي من أجل افلسطينالحرب على : اهللا نصر .51
 حيث ، السيد حسن نصر اهللا عند األحداث الفلسطينية اللبناني توقف األمين العام لحزب اهللا:بيروت

. "الشهداء والجرح، ومشهد آخر إرادة المقاومة في قطاع غزة وردها على ما جرى: المشهد مؤلم"
تبر في كلمة ألقاها في تخريج مشاركين ومشاركات في دورات لمحو األمية، أمس، في ضاحية واع

ذهاب بعضهم إلى القول إن المواجهات في غزة بقرار إيراني، "بيروت الجنوبية وعبر شاشة عمالقة، أن 
بي  حرب تموز حين قيل إن حزب اهللا عمل الحرب وهذا ظلم ويقدمهم اإلعالم الغر]مثل [ظلم، متل
منذ أيام الشاه وال عالقة لها بأي ملف آخر وهي من "وأكد أن الحرب على فلسطين وغزة . "كمعتدين

  ."أجل استفراد الفلسطينيين، وليست حرباً مع إيران
  16/3/2012الحياة، لندن، 

  
  مفتي الجمهورية اللبنانية يعلن إنشاء صندوق إلغاثة الفلسطينيين .52

إنشاء صندوق الخير إلغاثة الشعب "الشيخ محمد رشيد قباني، عن أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية 
قباني أصدر قراراً "وأوضح في بيان صدر عن المكتب اإلعالمي لدار الفتوى أمس، أن  ".الفلسطيني

يقضي بتشكيل مجلس لعمدة الصندوق يضم كال من، رفيق البلعة رئيساً، جميل قاطرجي نائباً للرئيس، 
الرحمن، الشيخ عاصم الجراح، الشيخ  سر، الشيخ زهير كبي، الشيخ محمد عبدوسيم مغربل أميناً لل

والتقى ". حسام الغالي، مطاع مجذوب، حسن أبو زيد، حسني نعنعي، عماد سعيد، وعصام خشان أعضاء
التوفيق في مهامهم، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني "مع مجلس العمدة وسلمهم القرار، متمنياً لهم 
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، ومساعدة أرامله وأيتامه ومحتاجيه، ومساعدته تعليمياً وصحياً ومعيشياً، وفي تأسيس مشاريع في أرضه
  ".تنموية على أرض فلسطين

  16/3/2012، بيروت، المستقبل
  

   جديدة"نهر بارد"ولو اقتضى األمر حرب … "كل سالح خارج المخيمات وداخلها"نزع بطالب  يجعجع .53
  الالجئين الفلسطينيين في لبنان سمير جعجع مواقف ضد مخيمات"القوات اللبنانية"أطلق رئيس حزب 

، رداً على "صوت لبنان" وقال جعجع في حديث إلى إذاعة ،وصلت حد الدعوة إلى حرب نهر بارد جديدة
عين مخيم  وتسليم الرأس المدبر الموجود في  اللبناني،سؤال عن الشبكة اإلرهابية التي كشفت في الجيش

مطالبنا المزمنة في القوات اللبنانية هي نزع كل سالح "، أشار إلى أن )جنوب لبنان( في صيداالحلوة
وإذا … لتتخذ الحكومة هذا القرار، وليكلف الجيش اللبناني تنفيذه": ، وقال"خارج المخيمات وداخلها

الشبكة ودعا الدولة إلى اإلتيان بالمسؤول عن . "اقتضى األمر حرباً كالتي حصلت في نهر البارد فليكن
  ."بالمنيح أو بالقبيح"االرهابية 

  16/3/2012األخبار، بيروت، 
  

   حول شبكة توفيق طهالمنظمات الفلسطينية في مخيم عين الحلوةاألمن اللبناني يتسلم رد  .54
األخبار أن المنظمات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة رّدت لجريدة   لبنانيأكد أكثر من مسؤول أمني

رأس الشبكة المشتبه في إعداد أفرادها لعمليات إرهابية ضد ب ، فيما يتعلقية اللبنانيةعلى األجهزة األمن
 بالقول إن طه متوار ،)أبو محمد( سرايا زياد الجراح، توفيق طه -الجيش، قائد كتائب عبد اهللا عزام 

كان تسليم ولم يعد بعض المسؤولين األمنيين متفائلين بإم. ، وإن مكان إقامته غير معروفاألنظارعن 
ووضع مسؤول أمني األمر في عهدة عصبة األنصار اإلسالمية التي ترفض . طه إلى السلطات اللبنانية

تسليم أي مطلوب إسالمي للسلطات اللبنانية منذ تجربة إعدام بديع حمادة بعدما سلمته العصبة للجيش 
  .2002عبر وسيط عام 

  16/3/2012األخبار، بيروت، 
  

  ور قطاع غزةوفد برلماني عربي يز .55
 وقالت مصادر ، وفد برلماني عربي عبر معبر رفحأمس قطاع غزة مساء إلىوصل : بتراوكالة 

 قطاع إلى منسق تسيير القوافل ،القادر السماري  الذي يرأسه النائب الجزائري عبد، الوفدإنفلسطينية 
مل أدوات طبية، وأجهزة يحو من البرلمانيين العرب والصحفيين، غزة في البرلمان العربي، يضم عدداً

الهدف من زيارتنا هذه بقاء "إّن : وقال السماري .للمعاقين، ومالبس شتوية، وأدوات مدرسية وأغطية
القضية الفلسطينية حية في نفوس األمة بأسرها بما فيها األمتين العربية واإلسالمية، ووضعنا نُصب 

  ".لعرب والمسلمين جميعاًأعيننا دعم المصالحة الوطنية، ألّن وحدتكم هي وحدة ا
وكان في استقبال الوفد عند معبر رفح النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر 

  .وعدد من النواب والمسؤولين الفلسطينيين
 16/3/2012الدستور، عمان، 
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  غضب تركي بعد التحذير اإلسرائيلي من السفر إلى أراضيها .56
التي أطلقتها هيئة مكافحة اإلرهاب في مكتب رئيس الحكومة لإلسرائيليين  أثارت التحذيرات :الناصرة

جهات إرهابية تنفيذ هجمات مسلحة ضد "من مغبة السفر إلى تركيا بداعي أن ثمة إنذارات عينية بنّية 
 واتهمت أوساط تركية الدولة العبرية بأن التحذير من ،، غضب أنقرة"أهداف إسرائيلية أو يهود أتراك

 إلى تركيا جاء لدوافع سياسية يراد منها االنتقام من أنقرة وإظهارها كدولة ال توفر الحماية لليهود السفر
واتهم مسؤولون أتراك نظراءهم اإلسرائيليين بافتعال أزمة  .داخل حدودها ولإلسرائيليين الذين يزورونها

 رجب طيب أردوغان هجومه جديدة، ورأوا في التحذير انتقاماً على استئناف رئيس الحكومة التركية
  ."اتهامها بارتكاب جريمة إبادة شعب ضد الفلسطينيين" وسياستها و"إسرائيل"الشديد اللهجة على 

ونفى مسؤولون إسرائيليون االدعاء التركي بأن وراء التحذير دافعاً سياسياً أو انتقاماً، وأضافوا أن 
  اللبنانيدة وإنذارات من أن إيران وحزب اهللالتحذير صدر في أعقاب توافر معلومات استخباراتية أكي

وأضافوا أن ثمة انطباعاً لدى .  ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية في تركيا"عمل إرهابي"يسعيان للقيام بـ
  . بأن تركيا ال تتعامل مع هذه اإلنذارات بجدية، ولم تقم بعمليات اعتقال مستوجبة"إسرائيل"

  16/3/2012الحياة، لندن، 
  

  ينجرائم الحرب اإلسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيتدين ة العربية لحقوق اإلنسان المنظم .57
أدانت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان استمرار الغارات الجوية اإلسرائيلية على قطاع غزة، : وكاالت

 المستمرة  عن إدانتها جرائم الحرب اإلسرائيلية،نت نسخة منه. في بيان، تلقت الجزيرة،وأعربت المنظمة
بحق الشعب الفلسطيني، وأعمال القتل خارج القانون التي بادرت إليها باستهداف قيادات بعض فصائل 

وطالبت المنظمة  .المقاومة في قطاع غزة، الذي شمل المدنيين غير المنخرطين، بمن فيهم األطفال
البت المنظمة مجلس حقوق مجلس األمن الدولي بعقد اجتماع طارئ إلدانة الجرائم اإلسرائيلية، كما ط

اإلنسان التابع لألمم المتحدة بعقد جلسة طارئة على هامش دورته الحالية للنظر في االنتهاكات 
وناشدت المنظمة  .اإلسرائيلية الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في األراضي الفلسطينية

  .هة االنتهاكات والجرائم اإلسرائيليةالحكومات العربية باتخاذ مواقف أكثر عملية في مواج
  15/3/2012نت، .موقع الجزيرة

  
  حال فوزه" إسرائيل"المرشح المحتمل لرئاسة مصر حمدين صباحي يتعهد بقطع الغاز عن  .58

قال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، حمدين صباحي، إنه في حال فوزه لن يستجدي  :القاهرة
معها بندية وبما يليق بمكانة مصر وسط العالم، وإنه سيقوم بقطع الغاز الواليات المتحدة، وإنه سيتعامل 

وأضاف صباحي، في لقاء مع اإلعالمي محمود مسلم على الفضائية  ."إسرائيل"الذي يجرى تصديره إلى 
، وإنه حال فوزه "سرائيلإ" ليس بها ما يلزم مصر بتصدير الغاز إلى "كامب ديفيد"إن اتفاقية : الحياة

لغاز عن دولة الكيان، ال سيما أن الشعب المصري يعاني نقصاً في أنابيب البوتوغاز، وإنه سيقطع ا
  .سيطرد أي سفير، بمن فيهم اإلسرائيلي، إذا تجاوز وأهان مصر

  16/3/2012الخليج، الشارقة، 
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  مصر تنفي ادعاءات إسرائيلية بإطالق نار على جرافة .59
ى بمحافظة شمال سيناء، أمس، ما نشرته وسائل اإلعالم نفى مصدر أمني مصري رفيع المستو :القاهرة

اإلسرائيلية، عن إطالق النيران على جرافة إسرائيلية من الجانب المصري، على الحدود مع األراضي 
  .المحتلة

  16/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

   من أبناء أمهات مصريات فلسطينيا639ً مصر تمنح الجنسية لـ .60
 753 منح الجنسية المصرية لـ  المصريللواء محمد إبراهيم وزير الداخليةقرر ا: الراضيمحمود عبد 

وفقاً لنص المادة وذلك  ، فلسطينيا639ًمن بينهم المصري، شخصاً من أبناء األم المصرية زوجة غير 
  .2004 لسنة 154الثالثة من القانون رقم 

  15/3/2012اليوم السابع، القاهرة، 
  

  ديم المساعدات النقدية للحاالت الفقيرة في قطاع غزة تقاستمرار تقرر "االونروا" .61
ـ    : نادر القصير  –غزة   عدنان ابو حسنة ان المنظمة الدولية قـررت        ” االونروا” قال المستشار اإلعالمي ل

استمرار المساعدات النقدية والتي كانت مهددة بالتوقف للدورة القادمة والتي تبدأ في ابريل نيسان القـادم                
  . آالف الجئ من الفقراء106 دوالرا والتي ستفيد منها 11 للفرد أو ما يعادل  شيكال40ًبمعدل 

وأوضح أبو حسنة في تصريح صحفي له أمس أن جهودا كبيرة تبذلها االونروا للتغلـب علـى عجـز                   
من جهته شكر المكتب التنفيذي للجان الشعبية لالجئين قرار         . الميزانية واالستمرار في دعم الفئات الفقيرة     

ونروا باستمرار الدعم المالي لبرنامج الضمان االجتماعي والتي توفر ماليا لكافـة العـائالت الفقيـرة                اال
  . ألف عائلة في قطاع غزة21والتي تقدر ب 

نحـن ننظـر    ” :» الحيـاة الجديـدة   «من جانبه قال نافذ غنيم أمين سر اللجنة الشعبية لالجئين برفح لـ             
مشيرا الى  ” ثمرة الضغط واإلسناد الشعبي والعالمي لتلك الفئة األشد فقرا        بايجابية لهذا القرار، والذي جاء      

ان الضغط الشعبي يجب أن يبقى مستمرا حتى ال يكون هناك مزيد من التقليصات بحق الالجئـين، بـل                   
  .مزيد من الدعم والتطوير للبرامج الخدماتية التي تخدم أبناء شعبنا

  16/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ثم يعتذر بعد طلب حزب ميركل.. بالعنصرية "إسرائيل" سياسي ألماني يتهم .62
اعتذر زعيم المعارضة األلمانية سيغمار غابريال إلسرائيل بعد انتقادات حادة من منظمـات             : يو بي آي  

وذلك بعد زيارته لمدينة    , إسرائيلية إثر تشبيهه ظروف الحياة في األراضي الفلسطينية بالتمييز العنصري         
  .الخليل في الضفة الغربية األربعاء

وكان غابريال الذي يرأس الحزب االشتراكي الديمقراطي قد كتب على صفحته على موقع فيسبوك بعـد                
كما اعتبر أن سياسة االستيطان     ". نظام عنصري ال يمكن تبريره على اإلطالق      "متحدثا عن   , زيارة للخليل 

  .لحياة في الخليل غير الئقةوقال إن ظروف ا, التي تنتهجها إسرائيل سيئة
طالب هيرمان غروهيه األمين العام للحزب المحافظ بزعامة المستشارة أنجيال ميركل بتقديم            , وعقب ذلك 

  .اعتذار فوري عما سماه الهجوم المشؤوم
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لتشبيه غابريـال، ووصـفته بأنـه       " أسفها"ونشرت اللجنة األميركية اليهودية أيضا بيانا أعربت فيه عن          
  ".غير مقبول للتاريختشويه "

آسف إن كانت تصريحاتي سببت     "كتب غابريال رسالة أخرى بعد بضع ساعات قال فيها          , وردا على ذلك  
لم أكن أريد تشبيه إسرائيل بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيـا ألن هـذا               "وأضاف  ". سوء تفاهم 

  ".التشبيه سيكون أكثر من ظالم
  16/3/2012، الجزيرة نت، الدوحة

  
  لن نعدل اتفاقيتنا مع تل أبيب في انتظار حل لبناني ـ إسرائيلي: قبرصوزيرة خارجية  .63

أعلنت وزيرة خارجية قبرص إيراتو كوزاكو ماركوليس أن قبرص لن تعمد الى تعـديل              : مارلين خليفة 
ليهـا  االتفاقية المبرمة مع إسرائيل في شأن المنطقة االقتصادية الخالصة لكال البلدين والتي يعتـرض ع              

 كيلومترا مربعا من منطقته االقتصادية الخالصة لصالح إسرائيل، ودعـت           750لبنان ألنها تقضم زهاء     
الى التوصل إلى حلول بين لبنان وتل أبيب تقوم على أساسها قبرص بتعديل االتفاقيتين المـوقعتين مـع                  

  .للحلول» الميّسر«البلدين، مشيرة الى أن بالدها مستعدة للعب دور 
 16/3/2012، ، بيروتالسفير

  
  "إسرائيل"ـ تحديات المنظمات اليهودية المعادية ل .64

تواجه الحركات والمنظمات السياسية والدينية اليهودية المعاديـة للـصهيونية فـي            : مدين ديرية  - لندن
بريطانيا، تحديات ومشاكل كبرى تتجلى أساساً في االستفزازات واتهامات بمعاداة السامية، وصلت حـد              

وتتواصل المضايقات ضد أعضاء بالجماعات اليهودية المؤيدة لحقوق الشعب          .الحياة واالعتداءات تهديد  
الفلسطيني، وسط انتقادات حادة لكتاب وصحفيين، يتعرضون لضغوط  كبيرة واتهامات بمعاداة السامية،             

دي لتلـك   من قبل اللوبي الصهيوني وجماعات الضغط اليهودية، في حين استمرت هذه المنظمات بالتص            
السياسات في إطار حملة منظمة لمواجهة حمالت تشويه تستهدفها من قبل ساسة وإعالميين ومؤسـسات               

وتعمل ما ال يقل عن خمس منظمات يهودية مؤيدة لفلسطين بالمملكة المتحـدة،              .يهودية مؤيدة إلسرائيل  
وتهـدف إلـى    " سرائيليةمنظمة يهود لمقاطعة البضائع اإل    "وهناك أيضا    ".حركة  ناطوري كارتا   "أهمها  

حركة يهود مـن أجـل العدالـة        "، و "الرابطة اليهودية الدولية ضد الصهيونية    "مقاطعة شاملة لتل أبيب، و    
  .فضال عن نشطاء من إسرائيل يرفضون العودة إليها" منظمة يهود لمناهضة الصهيونية"، و"للفلسطينيين

لهذه المنظمات، فإنها  تتحرك بقوة بالـشارع        وعلى الرغم من غياب الدعم المالي والسياسي واإلعالمي         
البريطاني ضد إسرائيل، لتكون في قلب حركة التضامن البريطانية مع فلسطين، وبدأت في بناء تحالفات               

  .مع اليسار والتيارات األخرى، ولعبت دورا أكثر أهمية في تشجيع البريطانيين على مقاطعة إسرائيل
اللوبي المؤيد لفلسطين، ويبلغ عدد برلمانييه من حزب        ) البرلمان (وإضافة إلى ذلك تشكل بمجلس العموم     

العمال المساندين لحقوق شعب فلسطين ثمانين نائبا، فضال عن نواب من أحزاب أخرى تـدعم القـضية                 
  .الفلسطينية، إال أن أعضاء مجلس العموم الذين يساندون إسرائيل يفوقون عددهم

طانية يشارك بنشاط واسع في تعزيز سياسة إسرائيل الخارجيـة،          وظل عدد من المنظمات اليهودية البري     
والتي قامت باإلضافة إلى ذلك بمـشاريع       " لجنة أصدقاء إسرائيل  "ويقف خلفها أثرياء وأصحاب نفوذ في       

  .ضخمة للدعاية والسيطرة على دور النشر والتعيينات والتأثير على نتائج االنتخابات
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ب دورا رئيسيا في السياسة، بالتحدث نيابة عن إسرائيل بالبرلمان، فـي            وبقي اللوبي المؤيد إلسرائيل يلع    
  .وقت تسعى فيه المنظمات اليهودية بالمملكة إلى التأثير على سياسة الحكومة تجاه إسرائيل

من المحافظين، والتـي    " أصدقاء إسرائيل "وتشكلت مجموعات داخل األحزاب السياسية الرئيسية، وتشمل        
ها األول يكمن بتحقيق أقصى قدر من الدعم لدولة إسرائيل داخل البرلمان، حيث تعد              تدعم إسرائيل وهدف  

جماعة ضغط فعالة للغاية واألفضل تمويال وقد وصفت من قبل المؤرخ روبرت جـيمس رودس بأنهـا                 
  ".شعب إسرائيل"أكبر منظمة بأوروبا الغربية مكرسة لقضية 

ى رأسها االتحاد الصهيوني في بريطانيا وأيرلندا، الـذي         وتنشط المنظمات المؤيدة إلسرائيل بفعالية، عل     
 منظمة، بينمـا يقـدر      120 ويعتبر مظلة للحركة الصهيونية بالمملكة، ويمثل أكثر من          1899تأسس عام   

ـ        وفق قائمـة مثبتـة بوثـائق جلـسات          1150عدد المؤسسات والجمعيات الخيرية الداعمة إلسرائيل ب
  .البرلمان

ـ وقال السكرتير التنفيذ   للجزيرة نت إن تأسـيس منظمتـه جـاء         " يهود لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية   "ي ل
وأكد توني   .استجابة للدعوة التي وجهها الفلسطينيون للمقاطعة األكاديمية واالقتصادية والثقافية إلسرائيل         

اسـبة  غرينشتاين أن قرار المقاطعة اليهودية إلسرائيل يوافق الشريعة اليهودية، وهي خطوة جيـدة ومن             
  ".مقاطعة إسرائيل بالتأكيد الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به"و

وجود العنصر اليهودي   "ونفى اتهامات توجهها إسرائيل للمقاطعة على أنها معادية للسامية، مشيرا إلى أن             
في حمالت وفعاليات المقاطعة يبرهن على أن هذا غير صحيح، ونحن قبل كل شيء مجموعـة ناشـطة           

  .رات اتحاد الجامعات والكليات واتحاد المحاضرين ونقابة عمال القطاع العاموعضو بمؤتم
حاخامات من أجل   "يعقوب وايز للجزيرة نت أن الحركة أو        " ناطوري كارتا "من جانبه قال المتحدث باسم      

وأكد أنهم يتحدثون في العلن، ويقومون باتخاذ       . تأسست للتصدي للصهيونية وما يسمى إسرائيل     " فلسطين
  .جراءات ضد إسرائيل ويشاركون في الحملة من أجل حقوق اإلنسان الفلسطينيإ

  12/3/2012، الجزيرة نت، الدوحة
  

   المصالح واألهداف– البولندية الصهيونيةالمناورات  .65
تزامنت عملية العدوان األخيرة على قطاع غزة مع مناورات عسكرية حية أجراها سالح             :  خاص -المجد

, في النقب والمحاذية للقطاع من جهة الـشرق " عوفدا"ح الجو البولندي في قاعدة  الجو الصهيوني مع سال   
  .ومصر من جهة الجنوب، وقد الحظ سكان القطاع التحليق الكثيف على الحدود الشمالية الشرقية للقطاع

 أن سرب الطائرات المروحية جاءت      - ومن باب الحرب النفسية    -وقد حاول االعالم الصهيوني االيهام      
وهـذا  ,  إطار تهديد قادة الجيش الصهيوني بتوسيع العملية العسكرية على القطاع بهدف ردع المقاومة             في

  .األمر لم يحدث واستمر اطالق الصواريخ
  ما هي طبيعة المناورات؟

 ضمن االتفاق السياسي والعسكري     16هي مناورات عسكرية بالطائرات الحربية وخاصة األباتشي وإف         
ورئيس " دونالد تاسك "ن وبولندا العام الماضي، والذي وقعه رئيس الوزراء البولندي          جرى بين دولة الكيا   
  ".بنيامين نتنياهو"وزراء دولة الكيان 

آذار الحالي، تدريب الطيارين    / وتضمنت المناورات األخيرة التي تستمر لمدة عشرة أيام بداية من مارس          
إضافة لممارسـة التـزود     , ف التحكم الخاصة  على تحديد األهداف وضربها والمتابعة األرضية من غر       
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جنوب دولة الكيان في صحراء النقـب       " عوفدا"بالوقود في الجو، حيث تجري هذه المناورات في قاعدة          
  .على البحر األحمر) أم الرشراش(قرب ايالت 

  : الصهيوني حول-يتركز االتفاق العسكري البولندي 
  .الدفاع في الدولتينتطوير التعاون الدفاعي الثنائي بين وزارتي  •
  .االتفاق يضع قاعدة لتبادل منتظم للزيارات والحوار االستراتيجي عسكرياً •
  . تطوير التعاون الصناعي العسكري •
  . F-16التعاون في مجال التدريب واستخدام طائرات  •
  .التعاون في مجال تدريب القوات الخاصة •
  . والتعاون العسكريالحماية المتبادلة للمعلومات السرية المتعلقة بالدفاع •
يوفر االتفاق أساساً إلقامة تعاون وثيق في مجال الدفاع واألمن واإلنتاج الدفاعي، فـضال عـن                 •

  .ومكافحة أخطر أشكال الجريمة" مكافحة اإلرهاب"
  :الطائرات المشاركة

ستشارك فبولندا  , تتوزع الطائرات واألسراب المشاركة في المناورات على الجانبين الصهيوني والبولندي         
  .F-15و  , F-16بينما دولة الكيان شاركت بطائرات من طراز ,  فقطF-16بطائرات 

ولـم يـتم    , )كرزيسني بوزنـان  (تتمركز في مطار     ) F-16/32(  طائرة من طراز     48وتمتلك بولندا   
  .االعالن عن عدد الطائرات المشاركة في المناورات
إضافة لغرف المراقبة والمتابعـة     , ئرة للتزود بالوقود  تشارك دولة الكيان بعدد من طائرات األباتشي وطا       

الصهيوني الذي  " السرب األحمر "األرضية التابعة لقيادات عمليات الطيران العسكري، باإلضافة لمشاركة         
  .يحاكي طائرات العدو

  : األهداف المشتركة لللمناورات الحالية
  .ي والجيش البولنديالتركيز في التدريب وتبادل الخبرات بين الجيش الصهيون. 1
تعطي هذه المناورات الطيارين الفرصة الكتساب خبرة في القتال، حيث سيقبع الطيارون في أجـواء               . 2

حيث سيتدربون على استخدام الحـرب اإللكترونيـة        , حربية من خالل وضعهم ضمن تشكيالت مختلطة      
  .التي يحظر عليهم القيام بها في بالدهم لوجود حظر قانوني

متحدث باسم سالح الجو البولندي هذه العملية بأنها عبارة عن محاكاة لتنفيـذ هجـوم علـى                 يصف ال . 3
  .أهداف أرضية مثل قاذفات الصواريخ

حيث سيقطع الطيارون المسافة مـا بـين        , يتدرب الطيارون على الطيران لمسافات وساعات طويلة       .4
, داف في منطقة المناورات فـي النقـب        دقائق ومن ثم تنفيذ ضرب أه      10 إلى   5بولندا ودولة الكيان في     

  .وفي ذات الوقت الربط على أجهزة المراقبة والمتابعة وتحديد المواقع الصهيونية
اتاحة الفرصة للصهاينة التدريب وتفقد طائرات ميج الروسية التى مازالـت تـستخدم فـى الجـيش                 . 5

  .يالبولندى وبعض الجيوش العربية بما فى ذلك الجيش السور
ب على الهجوم واسقاط الطائرات جوا حيث يتبادل الطيارون من كال الطرفين المهمات ضـمن               التدر. 6

  .التدريب
  :مواقف وآراء في بولندا



  

  

 
 

  

            34ص                                     2442:                العدد16/3/2012 الجمعة :التاريخ

يتخوف العديد من الخبراء والمحللين البولنديين أن تكون هذه المناورات استفزازية لبعض الدول بمـا          . 7
  ).تركيا, مصر, ايران( يشكل حرج داخلي للحكومة والقيادة البولندية 

أن توضع بولندا ضمن قائمة الحرب االيرانية الصهيونية وأن تكون هدف يضرب خالل أي حـرب                . 8
  .بين الدولتين

تتخوف القيادة السياسية من قيام احتجاجات اجتماعية نتيجة االنفاق العسكري الكبير وإجراء مناورات             . 9
لوقود بعد توقفه من ايران مع العلم أن بولندا مـن           وارتفاع أسعار ا  , في ظل عدم وجود تهديد للجمهورية     

  .أهم الدول التي كانت تستورد البترول منها
يجب علينا أن نوضح أن الشعب البولندي ال يدعم مـشاركة القـوات             :"من جهته يقول كاتب بولندي     .10

ع الـصراعات فـي     ينبغي أن نالحظ أن جمي    , البولندية في البعثات األجنبية والتي ال تتعلق بسالمة بلدنا        
  ".ولذا علينا أن ال نستفز أحداً, القرن العشرين كانت نتيجة استفزاز

في حالـة   (في الوضع الدولي الراهن     :"وهو كاتب بولندي معروف   " نيكوالس كامينسكي "فيما يقول   . 11
إلجراء مناورات مشتركة فانها تحمـل رسـالة واضـحة مـن     ) تصاعد الصراع اإليراني من الصهاينة 

لكن الـسؤال   , مفادها أن بولندا كانت دائما في طليعة النضال من أجل مصالح شعبها           , ة البولندية الحكوم
  ".هو كيف يمكن مقارنة هذه المناورات مع المصالح الحقيقية للدولة البولندية

  : المكاسب الصهيونية على الصعيد السياسي
ا على إثر اقتحام سفينة مرمرة والثورات       من خالل المتابعة للسلوك الصهيوني بعد توتر العالقة مع تركي         

العربية نجد أن سياسة الكيان اتجهت نحو صناعة عالقات منفتحة مـع دول معاديـة للنظـام التركـي                   
  :وذلك يأتي في إطار البحث عن حلفاء جدد، وبذلك تهدف دولة الكيان إلى, واألنظمة العربية

ط والتي تضم اليونان وقبرص ورومانيا وبلغاريا        كسب ود الدائرة الشرقية من البحر األبيض المتوس        -1
وبولندا، وهذا بالتنسيق مع واشنطن، والتي تعتبر خصوما تاريخية بالنسبة لتركيا وروسيا، وقد ساهم في               
ذلك وجود تخوف لدى هذه الدول من نوايا أنقره المتعلقة بتوسيع نفوذها مما جعل تلـك الـدول توثـق                    

  .ا كانت عليه في الماضيعالقاتها مع الكيان مقارنة بم
  . ايجاد حليف جديد يدعمها في ظل الثورات العربية وصعود اإلسالميين-2
  . زيادة الحشد العالمي لفكرة ضرب ايران-3
 محاولة ايجاد قواعد جديدة يمكن االنطالق منها لضرب إيران وهذه القواعد تكون خـارج حـسابات     -5

  .القوات االيرانية
  15/3/2012، المجد االمني

  
  ميركياًأ خاسرةحروب  .66

  جهاد الخازن
مصر كلها في ثورة على السماح لعاملين في منظمات غير حكومية وغير مسجلة بالعمل فـي مـصر،                  
ويواجهون محاكمة بمغادرة البالد، وهو قرار أوقع خالفاً بين القضاة والمحامين أنفسهم، وبين الحكومـة               

ن سبق، ومعهم المجلس العسكري، الذي حاول النأي        ومجلسي الشعب والشورى، وبين المواطنين وكل مَ      
بنفسه عن المشكلة، بل ان قضاة االستئناف المصريين يطالبون بإلغاء تفويض الرئيس االصلي للمحاكمة              

  .المستشار عبدالمعز ابراهيم
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يعون كلنا يعرف هذا، غير أن لوبي اسرائيل والليكوديين االميركيين اآلخرين والمحافظين الجدد ال يستط             
أن يقولوا إن مصر كلها ضد السياسة االميركية في الشرق األوسط، وإنما يهاجمون السيدة فـايزة أبـو                  

  .النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، وكأنها اخترعت مشكلة من ال شيء
ت جـنح   مصر بلد بيروقراطي، فهو شبه مستقل ثم مستقل منذ مئتي سنة ونيف، أو منذ فرار نابليون تح                

والمشكلة ببساطة أن هناك عشر منظمات مدنية، منها خمس اميركية، َعملَـت مـن              . 1799الظالم سنة   
باإلعالن أنها تمّول هذه    » تتبرع«واإلدارة االميركية   . دون ترخيص في مصر وتعرضت لمساءلة قانونية      

  .المنظمات غير الشرعية
اسـتهدف  «أن التمويل األجنبـي     » األهرام«ر من   أما مشاعر المصريين، فهي في كل ميديا البلد، وأختا        

وبما أن أختنا فايزة أبو النجا تعرضت لحملـة قبـل شـهر شـرحتُ           » .زرع الفتنة الطائفية والعنصرية   
ـ         ، أي )فريدوم هـاوس (» بيت الحرية«تفاصيلها في هذه الزاوية، والنتقاد ديفيد كريمر، المدير التنفيذي ل

، وهي تقول نقالً عن مسؤول التحريات في القضية، رأيه          »األهرام «موضوع مقالي أمس، فإنني أبقى مع     
كان هدفها بث حالة من عدم الثقة بين أوساط المـواطنين، والتحـريض             «: في هذه المؤسسة، وخالصته   

ورصد المستويات االجتماعية واإلنسانية لألقباط وأبناء النوبـة        ... بجميع الطرق ضد الدولة ومؤسساتها    
العمل على إثارة قضاياهم ومشكالتهم لخدمة أهدافهم، وفي مقدمها زرع الفتنـة الطائفيـة              داخل البالد، و  

  .»...والعنصرية وتأجيجها وحض المواطنين على المطالبة بتقسيم البالد
  .ما سبق غيض من فيض، والميديا المصرية متوافرة للراغب

سي آي  «في زاوية يومية، فأقول إن      ثمة مادة تكفي لكتاب، غير أن المساحة المتوافرة هي بضع فقرات            
أقامت مؤسسات وهمية في الخمسينات والستينات لمكافحة الشيوعية، غير أن الكونغرس في واليـة              » ايه

رونالد ريغان في الثمانينات أنشأ الوقف القومي للديموقراطية، ومن المنظمات األميركية المتهمـة فـي               
المعهـد الجمهـوري الـدولي، والمعهـد        : الوقف الحكـومي  مصر التي تتلقى دعماً مالياً اميركياً عبر        

  .للصحافة) االميركي(الديموقراطي الوطني، وبيت الحرية، والمركز الدولي 
              أتجاوز مؤسستَي الحزبين الجمهوري والديموقراطي ومركز الصحافة، وأكتفي ببيت الحريـة، بعـد رد

  .مديره على الوزيرة المصرية
ات األخيرة الى َمعقل للمحافظين الجدد ولوبي اسرائيل وعصابتها، ويكفـي           بيت الحرية تحّول في السنو    

لمعرفة توجهه، أن مجلس األمناء ضم توماس داين، الذي جاء اليه بعد أن عمل مـديراً تنفيـذياً للجنـة                    
 2002ووجدتُ معه كنيث ايدلمان، الذي زعم سـنة  . أو لوبي اسرائيل  ) آيباك(العالقات العامة االميركية    

، أن سهولة إسـقاط     2003الحرب على العراق ستكون نزهة، وقال بعد شهر من احتالل العراق في             أن  
 بعد أن دمـرت المقاومـة       2006صدام حسين أثبتت صحة رأيه، ثم اعتذر وسحب كالمه قرب أواخر            

  .واإلرهاب أحالم عصابة إسرائيل
لحالي لبيت الحرية، فقد قرأت أنه كان       وفي حين أنني ال أعرف كثيراً عن ديفيد كريمر، المدير التنفيذي ا           

 أحقر أنصار اسـرائيل مـن       1997الذي أسسه سنة    » القرن األميركي الجديد  «زميالً كبيراً في مشروع     
هذا المشروع طالَـَب    . أعداء العرب والمسلمين، ورأسه وليام كريستول، عّراب العصابة بعد أبيه إيرفنغ          

، وهاجمه عندما لم يفعل، ودعـا الـى         26/1/1998اق في   في رسالة الى بيل كلينتون بحرب على العر       
، بعـد اإلرهـاب المعـروف،    20/9/2001حرب على العراق في رسالة أخرى الى جورج بوش فـي     

  .واستهداف حزب اهللا
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لم أَر اسم ديفيد كريمر بين موقعي الرسالتين، فلعله لم يكن من كبار المشروع، ولكن أقول له ما يعرف                   
  . َمن أصدقاؤك أقل لك َمن أنتقل لي: االميركيون

المحافظون الجدد ولوبي اسرائيل والمتطرفون اآلخرون لعبوا دوراً في حروب خاسرة اميركياً، قُتل فيها              
مليون عربي ومسلم، وال يزال القتل مستمراً، وإسرائيل التي يدافعون عنها إرهابية فاشستية محتلة فـي                

  .م بيت الحرية في تقاريره السنويةأرض فلسطين، وليست ديموقراطية كما يزع
  .ثم هناك أختنا فايزة أبو النجا وأهل مصر كلها

  16/3/2012، الحياة، لندن
  

  العالقة اإلشكالية: ونتنياهوأوباما  .67
  أسعد عبد الرحمن. د

أجمعت الصحف اإلسرائيلية، الصادرة بعد اجتماع أوباما، في البيت األبيض، بنتنياهو، على كون األول              
ى الثاني بأن الوقت لم يحن بعد لتوجيه ضربة عسكرية إليران، مطالباً إياه بالكف عن اسـتخدام                 أصر عل 

لم يقرر ضرب إيران، وأن هذه محض ادعاءات نشرتها الصحافة          "لغة التهديد، ما جعل نتنياهو يعلن أنه        
 اسـتمرار   الصحافة ذاتها، والتي ركـزت علـى      ". األميركية لكي تمنع إسرائيل من توجيه ضربة كهذه       

الخالفات الجوهرية بين الطرفين في الشأن اإليراني، أجمعت كذلك على عدم تحقيق نتنيـاهو أيـاً مـن                  
  .أهداف زيارته لواشنطن، رغم كل أقوال الدعم اللفظي األميركية

لقد سارعت الصحف اإلسرائيلية للحديث عن العالقة بين أوباما ونتنياهو، سواء على الصعيد السياسي أو               
تراجع نتنياهو عن توجيه ضربة     : "، كتب يقول  "هآرتس"، رئيس تحرير صحيفة     "ألوف بين "فـ. صيالشخ

إليران لم يأت بسبب موقف أميركي، بل ألن نتنياهو جبان ومتردد وال يمتلك القدرات القيادية إلعـالن                 
 مـع أوبامـا، دل      اللهجة المتشددة التي استخدمها نتنياهو أمام مؤتمر إيباك، بعيد لقائه         : "وأضاف". حرب

فهو ال يريد الحرب بل يخاف منها لكنه يفتش عن جهة يتهمها بمنعه مـن هـذه                 . على شخصية نتنياهو  
من يحرص على مستقبل إسرائيل ما كـان        : "، فكتبت "هآرتس"في صحيفة   " أسرة التحرير "أما  ". الحرب

 الذي تقشعر له األبدان هـو       التخوف... يمكنه إال أن يقشعر بدنه لسماع خطاب نتنياهو في مؤتمر إيباك          
بمن في ذلك نتنياهو نفسه رغم حذره وتردده وبعـد أن يكـون فـات               -أنه في يوم ما سنكتشف جميعنا       

" معاريف"وفي المقابل، قالت    ".  أننا تحولنا إلى رهائن لخطاب تشرتشلي، دون انتصار تشرتشلي         -األوان
قيد الجدول الزمني الذي قـرره أوبامـا لعـدم          من السهل والمغري مالحظة أن اعتبارات انتخابية ت       "إنه  

غير أن هذا يكـاد يكـون       . فهو كما يفعل السياسيون، يجري أيضاً حسابات انتخابية       . الهجوم على إيران  
فهو ليس فقط   . أوباما كان سيعارض هجوماً إسرائيلياً حتى لو كانت االنتخابات بعيدة         . هامشياً في القصة  

  ".ا يفكر الرؤساء، يسعى إلى اإلبقاء لنفسه على أوسع مجال للمناورةسياسيا، بل وأيضاً رئيساً، وكم
ساعتان كاملتان استمر   ": "نتنياهو خرج بيدين فارغتين   "في مقال بعنوان    " ايلي بردنشتاين "ومن جهته، قال    

جهد أميركي واضح لتدفئة األجواء ورأب الصدع، غير أن فوارق المناهج           . لقاؤهما في الغرفة البيضاوية   
دت تعبيرها ليس فقط بالتحليالت الالحقة بل وأيضاً فيما قيل عن الموضوع المركزي علـى جـدول                 وج

أربع مرات كرر نتنياهو في المـؤتمر الـصحفي         . األعمال، وهو طريقة وقف البرنامج النووي اإليراني      
ا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه اضطر إلى سماع أوباما يوضح بأن ضرب إيـران، فـي هـذ                   

يبدو . في اللقاء تخلى الطرفان عن اإليهام     : "أما أورلي أزوالي فكتب يقول    ". الوقت، ال يشكل خطوة ذكية    
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ولم يحاوال في الحاشيتين حتى أن ينشئوا إيهاماً بـصداقة رائعـة،            . أن أوباما ونتنياهو لن يكونا صديقين     
وقـال أنـاس   .  يتحدثان في األعمـال وتعلم االثنان كيف. لكنهما أكدا أنه ال مناص وأنه يجب العمل معاً   

حضروا اللقاء من الجانب األميركي إنه كان في الجو شيء من القتامة وإن الحديث لم يتنـاول شـؤوناً                   
  ".ولم يحاول أحد أن يطمس االختالفات في الرأي. شخصيةً

": ا ونتنياهو مساحة سائبة من عدم التوافق بين أوبام      "في مقال بعنوان    " بن كسبيت "على صعيد متمم، قال     
سيستغرق األمر وقتاً حتى تتسرب التفاصيل الحقيقية والمهمة عن اللقاء، إذا كانـت ستتـسرب علـى                 "

نعـم،  . لكن، منذ اآلن، واضح أن الخالفات في الرأي بين أميركا وإسرائيل بقيت على حالهـا              . اإلطالق
نعـم،  . لوصول إلى قـدرة نوويـة     أوباما ونتنياهو يتفقان في الرأي بأنه من المحظور السماح إليران با          

واشنطن وتل أبيب تتفقان على أن إلسرائيل الحق في تجسيد سيادتها واتخاذ األعمال الوقائية للدفاع عـن          
. نفسها، لكن هنا ينتهي هذا التوافق، وتبدأ مساحة سائبة مظلمة مـن عـدم التوافـق والـشك المتبـادل                   

من الجهة األخرى، يعرف األميركيون     . تخذ منذ اآلن  األميركيون يخشون من أن القرار في إسرائيل قد ا        
ال شـيء نهـائي     . نتنياهو على نحو ممتاز، ويعرفون بأنه، حتى عندما يكون قد قرر، فإنه لم يقرر بعد              

  ".تحدثْ برقة وأمسك بيده عصاً غليظة: أوباما لجأ إلى النصيحة الشهيرة لترومان: "ويختم الكاتب". أبداً
ب .أ"الهتمام العالمي، وعلى رأسه االهتمام اإلسرائيلي واألميركي، يظهر مقـال           في ظل هذا الزخم من ا     

شيء واحد يجب فعله    : "، حيث يوضح بعداً جديداً بقوله     "صد إيران عن طريق فلسطين    "يهوشع، وعنوانه   
على عجل كي تصبح جميع األسئلة بشأن إيران ال حاجة إليها، وهو أن يتم تجديد مـسيرة الـسالم مـع          

طينيين بجد وصدق واجتهاد من أجل التوصل إلى ما أعلنته حتى حكومة إسرائيل اليمينية على أنـه                 الفلس
وأن تكون هناك بادرة طيبة لوقف البناء في المـستوطنات وإزالـة البـؤر          ) للشعبين(هدفها وهو دولتان    

لتخلي عن لغتهم   وإذا تم هذا وشوهد على رؤوس األشهاد، فسيضطر اإليرانيون أيضاً إلى ا           . االستيطانية
لكنني على يقين من أن كل خطوة حقيقيـة نحـو           : "ويختم الكاتب ". الخطابية الحماسية وتهديداتهم اآلثمة   

سالم مع الفلسطينيين ستجعل الفلسطينيين أيضاً شركاء أقوياء في الطلب من إيران أن تكف عن التهديد،                
  ".طينيين في وطنهمألن حرباً إسرائيلية إيرانية ستحبط احتمال استقالل الفلس

هذا العام، فإنها لم تفلح     " إيباك"ورغم الخطابات التي تغنت بقوة التحالف األميركي اإلسرائيلي في مؤتمر           
. في تبديد التوتر الذي يعتري العالقة بين الطرفين والممتدة علـى مـدار الـسنوات الـثالث الماضـية                  

شخصية كل منهما، إلى الموقف من عملية السالم        فالصدامات بين الزعيمين امتدت من القضايا المتعلقة ب       
لذا، يتوافق كثير من المراقبين اإلسرائيليين على أن أساس التوتر هو           . في الشرق األوسط، مروراً بإيران    

إن نتنياهو لـو    : "، وهو شيمون شيفر   "يديعوت أحرونوت "وفي هذا يقول معلق     : اختالف الرؤية السياسية  
، "سيكون عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، وسيرتبط مع نيوت جينجريتش         كان في الواليات المتحدة،     

  !وهذا األخير هو المرشح الجمهوري المعادي، حتى النخاع للشعب الفلسطيني
  16/3/2012، االتحاد، ابوظبي

  
   الحديديةالقبةلن تُخلصنا  .68

  يسرائيل هرئيل
في أنفسهم نحـن نـشوش      » اإلرهاب«قادة  يقول  . هذا صحيح . »علمناهم درسا «: يعلن قادة الدولة قائلين   

 وهي ال – وفي ظاهر مركزها في الفترة األخيرة أيضا        –منذ سنين كثيرة على الحياة في جنوب إسرائيل         
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إن الجيش الصهيوني الذي    . تستطيع برغم أنها تملك واحدا من أكثر الجيوش تسلحا في العالم، أن توقفنا            
وهو يعتمد اعتمادا شديدا وينفـق ميزانيتـه        . لجرأة واألصالة عرف في الماضي بأصالته وشجاعته فقد ا      

  .وهذا هو الدرس. على صواريخ اعتراض باهظة الكلفة في مواجهة قذائفنا الصاروخية الساذجة
التلفاز وينطبع في نفوسهم أن مواطني جنوب الدولة الصهيونية مكتئبون خـائبو            » اإلرهاب«يشاهد قادة   

وستُسلم حكومة إسرائيل لألمر حتى بعـد       . كون كما يسمعونهم في تعبيرهم    وما كان هو الذي سي    . اآلمال
حذر رئيس األركـان  (الجولة الحالية مع استمرار اإلطالق اليومي تقريبا لقذائف الرجم وصواريخ القسام  

وحينمـا يعـاود متحـدث      ). »إذا استمر إطالق النار فسنرد كما رددنا من قبل        «بعد الهدنة الحالية بقوله     
، فانـه يـشير إلـى أن إسـرائيل          »لم يوجد مصابون ولم يحدث أي ضرر      «ش عندهم ويعلن بقوله     الجي

ستستمر في احتواء المس الذي ال ينقطع بسيادتها والتشويش على حياة مواطنيها وإضـعاف شـعورهم                
  ).ال الهجوم والحسم هو إستراتيجيتهم» االحتواء«ألن (باألمن 

أنهم يستطيعون بعمليات برية فقـط الـسيطرة علـى          » اإلرهابيون«يعلمون في إسرائيل جيدا كما يعتقد       
لكن العمليات تصاحبها الخسائر؛ ومنع الخسائر أفضل في نظرهم مـن تخلـيص األمهـات               . صواريخنا

  .واآلباء من الخوف على أطفالهم وممتلكاتهم وكرامتهم، ولهذا سنستنزفهم في األمد البعيد
وسيتخلص الجنوب بهجوم ال بدفاع وبعملية      . كن مدهشة، تظل دفاعية   إن تقنية الصواريخ الدفاعية مهما ت     
وبجرأة الساسة والقادة والجنود ال بالهتاف لدقـة إصـابة صـواريخ            . اغتيال مبكرة ال باعتراض متأخر    

إن التقنية ما بقيت تساعد المحاربين تظل مباركة لكن حينما تكون البديل عنهم تـصبح               . »القبة الحديدية «
  . سنة تحمل وخسائر في األرواح والممتلكات والروح المعنوية والردع12ثر من النتائج أك

ألنفسهم من ذا يحتاج إلى دبابات وطائرات في الوقت الذي تجعل قنـاة محـشوة               » اإلرهاب«يقول قادة   
» القبـب «بمادة متفجرة مئات اآلالف من الصهاينة يجرون إلى المالجئ وتجعلهم يستنفدون احتيـاطي               

  .الكلفة التي يعتمدون عليها لديهمالباهظة 
 أليسوا يجربوننا مرة    –في الجنوب وحزب اهللا في الشمال أيضا إلى هذه الدروس           » اإلرهاب«خلص قادة   
في كل جولة قتالية كما تبين لهم هذا األسبوع مرة أخـرى اتجهنـا إلـى                .  قبل سنين كثيرة   –بعد أخرى   

ر الدفاع ورئيس هيئة األركـان والجنـراالت ورؤسـاء          إن رئيس الحكومة ووزي   . ال الحسم » االحتواء«
  . مخطئون ومضلون–السلطات المحلية واألحزاب الذين أعلنوا أننا انتصرنا في الجولة األخيرة 

ويجب تـدمير   . بطائرات من غير طيارين   » اإلرهاب«ال يمكن إحداث إصابة كبيرة للبنى التحتية وقادة         
 وبشرط عدم وقفها في بدايتها أيضا كما حـدث فـي            –لبرية وحدها   والعمليات ا . الصواريخ قبل إطالقها  

  . هي التي ستحسم األمر–» الرصاص المصبوب«
 ألنه فشل في السنين األخيرة ولم يمنح سكان البالد اطمئنانا حقيقيا في مواجهة              –ليعد الجيش اإلسرائيلي    

يز التي وجهته في العقود األولى       إلى مصادر الروح والى الجرأة والرسالة والتم       –الصواريخ  » إرهاب«
فـالجرأة  . عمليات جراحية تثير الدهـشة    » اإلرهاب«لن تُخلصنا القبب الحديدية ولن تهزم       . من وجوده 

، الساعي إلى الصدام مـع المخـربين،        )وجرأة من يرسلونه إلى المعركة    (وصمود الجندي المهاجم فقط     
 حينما تساعد التقنيـة المحكمـة وتحمـي         –ع  والكشف عن مستودعات الصواريخ والقضاء عليها تستطي      

  . أن تحسم المعركة–وتوجه 
  15/3/2012، هآرتس
 16/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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