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 مخطّط إسرائيلي إلنشاء حي استيطاني جديد في القدس .1

ائيلية، إن نير بركات، رئيس المجلس البلدي اليهودي قالت وسائل إعالم إسر :كفاح زبون: رام اهللا
  .قرب بلدة أبو ديس العربية في شرق المدينة) حي يهودي(للقدس، يخطط إلقامة مستوطنة جديدة 

 وحدة سكنية، 250، إن المستوطنة التي ينوى بناؤها من المفترض أن تضم »يروشاليم«وقالت أسبوعية 
 للعرب في بلدات العيسوية وعرب السواحرة وراس العامود وصور مقابل إقرار مخطط إلقامة ألف شقة

وبحسب الصحيفة فإن الحي يقع ضمن منطقة نفوذ بلدية القدس ويمتد على مساحة عشرات . باهر
  .الدونمات

وبادر بركات، خالل األسبوع الحالي، إلى االجتماع مع عدد من أعضاء المجلس البلدي اليهودي في 
  . خطته، أي بناء لليهود مقابل بناء للعربمسعى إلقناعهم بقبول
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الواقع على األرض هو الذي يكذب «: وقال جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة في سلوان
إنهم «: وتابع. »ال يوجد أي تكافؤ في فرص البناء أبدا«: »الشرق األوسط«وأضاف لـ. »ادعاءاتهم

بال حدود لإلسرائيليين، ويستثمرون أمواال طائلة من يمنعون الفلسطينيين من البناء ويمنحون الرخص 
  .»شوارع ومدن ومراكز تراثية فوق األرض وتحت األرض.. أجل المشاريع اإلسرائيلية

 رخصة بناء في العام 20وحسب إحصاءات فلسطينية، فإن بلدية القدس ال تمنح الفلسطينيين أكثر من 
  .ان، وتهدم أكثر من ذلك بكثير رخصة سنويا يحتاجها السك1500الواحد، من أصل 

، بينما 1967 ترخيصا منذ 33إذا أخذنا حي سلوان على سبيل المثال، فستجد أنهم منحوه «: وقال صيام
 73 ألفا ناهيك عن أنهم سيطروا على 55 ألفا إلى 17 ألف نسمة أي من 38زاد عدد سكان الحي نحو 
 ترخيصا فقط، 33 سنة و45في السكان طيلة مما يعني أراضي أقل وزيادة .. ألف دونم من أراضيها

بينما انظر إلى التراخيص الممنوحة للمستوطنين؛ إنهم يعطونهم تراخيص في مناطق يصفونها هم 
  .»بالخضراء

واتهم صيام المجلس البلدي اليهودي بالتحايل على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، وقال إنهم يتفقون مع 
 ومراكز عربية، ومن ثم يحولونها بعد االنتهاء من البناء إلى جمعيات السكان العرب على بناء مدارس

وزارة الداخلية، مقامة مثال على مدرسة عربية مفترضة، «وأوضح أن . استيطانية ومراكز حكومية
  .»حسب االتفاق

وحذر صيام من مشروع بناء المستوطنة الجديدة، قرب أبو ديس، قائال إنه أحد أخطر المشاريع في 
وبحسبه فإن المشروع الذي يتحدث عنه بركات يقع على أراض داخل القدس، تركت خصيصا . ينةالمد

خطورة المشروع، تكمن في أنه يصادر أراضي المقدسيين، «: وأضاف. بجانب الجدار الفاصل عند بنائه
ويمنع الفلسطينيين من التوسع، ويخلق بؤرة استيطانية جديدة ضمن الطوق المعروف بطوق القدس 

الستيطاني، وفوق ذلك فإنه يعزل األحياء الفلسطينية عن البلدة القديمة، ويشكل امتدادا لمستوطنات في ا
كما أن بناءه يعني إعالن وفاة عملية السالم على الطريقة «: وأردف. »جبل الزيتون وغيرها

  .»اإلسرائيلية
 1/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
   مليون دوالر430ـلدعم القدس المحتلة ب إستراتيجيةالسلطة تقدم لقمة بغداد  .2

قدمت السلطة الفلسطينية إلى قمة بغداد، التي اختتمت أعمالها مؤخراً، : نادية سعد الدين –عمان 
 مليون دوالر، متضمنة مشاريع أساسية تحمل صفة 430استراتيجية متكاملة لدعم القدس المحتلة بنحو 

  .االستعجال
 مشاريعها الشاملة التي أعدتها مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع بحزمة"وتتصدى الخطة الوطنية، 

، وفق وكيل وزارة "مدني، لخطوات االحتالل اإلسرائيلي المتسارعة لتهويد القدس المحتلة وتغيير معالمها
  .االقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل

مشاريع تستهدف البنية ال"أثناء وجوده في عمان قادماً من بغداد، إن " الغد"وأضاف، في حديثه إلى 
األساسية في المدينة المحتلة، حيث جرى إعدادها بفعالية مهنية وضمن إجماع وطني على ضرورتها 

  ".تنتظر التمويل"، ولكنها "وحيويتها لنصرة األهالي المقدسيين والحفاظ على هوية القدس
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من خالل استكمال منظومة القطاعات التعليمية واإلسكانية والصحية، "وتستهدف الخطة، بحسب نوفل، 
المدارس العربية، لمجابهة إشكاليات التسرب والمناهج والحظر، إزاء عنصرية االحتالل، إضافة إلى 
  ".ترميم منازل مهدمة على يد االحتالل أو بناء أخرى جديدة بعد مصادرتها وتشريد أصحابها الفلسطينيين

االحتالل بالهدم والتدمير، وتوسيع أخرى، حيثما وتشمل، أيضاً، ترميم وإصالح مدارس قائمة استهدفها 
أمكن ذلك، في ضوء أرقام هيئات مقدسية تبين حاجة تسع مدارس، على األقل، إلى ترميم وإصالح 

  .وتوسعة أو إنشاء مختبرات وتزويدها بأجهزة حاسوب
  1/4/2012الغد، عمان، 

  
  عريقات ينفي رفض مكتب نتنياهو تسلم رسالة عباس .3

نفى صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  :د ب أ - محمد جمال - حتلةرام اهللا الم
 ومسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير، أي معلومات تتحدث عن رفض الجانب اإلسرائيلي تسلُّم
 رسالة الرئيس محمود عباس، وهو ما تناقلته وكاالت أنباء ووسائل إعالمية عدة، مشيراً إلى أن الجانب

  .الفلسطيني ينتظر تحديد موعد لقاء إسرائيلي فلسطيني خالل أيام
وقال عريقات إن عباس وجه رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، مطالبا بتحديد موعد لالجتماع 
مع وفد رسمي فلسطيني يحمل معه الرسالة، لكن مكتب نتنياهو تجاهل الطلب ولم يرد عليه بعد، األمر 

  .ى توجه بعدم استالم هذه الرسالةالذي يشير إل
وأوضحت مصادر متطابقة، أن الرسالة التي أعدتها القيادة الفلسطينية تضمنت أربعة مطالب هي تجميد 

 مع تبادل أراض بنسبة 1967االستيطان وقبول حل سياسي يقوم على أساس خط الرابع من يونيو عام 
للدولة الفلسطينية، وإطالق األسرى والمعتقلين منذ طفيفة، واالنسحاب من القدس الشرقية لتكون عاصمة 

في سبتمبر عام " انتفاضة األقصى"، وإلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية التي أعقبت اندالع 1993ما قبل عام 
2000.  

وقال مصدر فلسطيني آخر إن القيادة الفلسطينية عدلت الرسالة المذكورة بعد تلقيها احتجاجات من 
أن التعديل الرئيسي كان إزالة عبارة تنص على أن الجانب الفلسطيني سيسعى في الجانب األمريكي، و

حال رفض هذه المطالب، إلى تطبيق القانون الدولي على األراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتضمن 
  .مسؤولية سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن هذه األراضي
 اإلشارة إلى حل السلطة، وإحالة مسؤولياتها على وتحمل العبارة األخيرة مضامين ومؤشرات عدة، منها

  .السلطات اإلسرائيلية بصفتها سلطة احتالل
وتوضح الرسالة أن السلطة الفلسطينية هي كيان مؤقت أقيم لغرض واحد، هو العمل خالل فترة انتقالية 

  .مدتها خمس سنوات على نقل الفلسطينيين من االحتالل إلى االستقالل
  1/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
  لنائب الربعياالحتالل يجدد االعتقال اإلداري ل .4

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس السبت كما بتجديد االعتقال اإلداري  :قنا - القدس المحتلة
بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس خليل الربعي من بلدة يطا قضاء مدينة 

  .الخليل المحتلة
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 وسائل إعالم فلسطينية بأن المحكمة اإلسرائيلية أصدرت قرارا بتمديد اعتقال النائب الربعي لستة وأفادت
  .أشهر جديدة وذلك للمرة الثالثة على التوالي

 من منزله وأصدرت بحقه قرارا 2010 ديسمبر 30يذكر أن قوات االحتالل قامت باختطاف الربعي في 
  .ومن ثم جددته مرة ثانية وثالثةبالحكم اإلداري يقضي بسجنه ستة أشهر 

 1/4/2012الشرق، الدوحة، 
  

   اليومعباس وطنطاوي يبحثان ملف المصالحة .5
يبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل المحادثات التي سيجريها اليوم : العزب الطيب - القاهرة

 المسلحة المصرية ملف األحد مع المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس األعلى للقوات
المصالحة الفلسطينية، والجهود الرامية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة والناجمة عن الحصار 

  .اإلسرائيلي، ووضع عملية السالم، والعالقات الثنائية
وقال بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أمس السبت موضحا أن 

محادثات تتناول عددا من القضايا ذات االهتمام المشترك، والتي تأتي في سياق التشاور المستمر بين ال
  .قيادتي البلدين الشقيقين

 1/4/2012الشرق، الدوحة، 
  

  عباس يهاتف هنية لتعزيته بوفاة ابن عمه .6
 مساء السبت قال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، إن رئيس السلطة محمود عباس قام،

  .، باالتصال بهنية ليقدم له التعازي بوفاه ابن عمه31-3-2012
ووفقا لما جاء في بيان رئاسة الوزراء، فقد قام ايضا مرشح جماعة االخوان المسلمين في مصر للرئاسة 
خيرت الشاطر، والمرشد العام لإلخوان المسلمين ومكتب اإلرشاد والمكتب السياسي لحركة حماس، 

  . هنية لتقديم التعازي له بوفاة ابن عمه بمهاتفة
  31/3/2012فلسطين أون الين، 

  
     راضية عن قرارات قمة بغداد  الفلسطينيةالسلطة .7

إزاء قرارات القمة " الرضا التام"أعرب وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي أمس عن 
ى أن األمر الجوهري هو في متابعة تنفيذها العربية التي عقدت في العراق الخميس الماضي،مشددا عل

نعم راضون بشكل عام عن "وقال المالكي لإلذاعة الفلسطينية الرسمية . وترجمتها على أرض الواقع
القمة العربية، ولكن كافة القرارات تحتاج إلى متابعة، خاصة أننا إذا ما قارنا بين ما حدث منذ القمة 

  ".نجد أن هناك فرقا شاسعا بين القرارات وتنفيذها) 2010رت الليبية عقدت في مدينة س(العربية السابقة 
  1/4/2012الدستور، عمان، 

  
   تتهم وزير داخلية غزة بتشكيل منظمة إلطالق الصواريخاالحتالل .8

اتهمت إسرائيل وزير الداخلية في حكومة غزة المقالة، فتحي حماد، بتشكيل : صالح النعامي - غزة
» هآرتس«ونقلت صحيفة . عمليات إطالق الصواريخ في المرحلة الماضيةتنظيم مسلح وقف وراء 
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، التي قامت مؤخرا »حماة األقصى«اإلسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن حماد شكل بالفعل منظمة 
وزعمت المصادر . بإطالق صاروخ مضاد للدبابات وقذائف هاون على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل

لجان المقاومة «كة حماس عملت مؤخرا على تمويل عدد من المجموعات التابعة لـاإلسرائيلية أن حر
سعت مؤخرا إلى تهريب » حماة األقصى«، وتنظيمات صغيرة أخرى، مدعية أن منظمة »الشعبية

العبوات الناسفة إلى داخل إسرائيل عبر الحدود المصرية من أجل استخدامها في تنفيذ عمليات في 
  .الداخل

صادر على أنه على الرغم من التزام حماس بالهدوء التام، فإنها تنشط في تمويل تنظيمات وشددت الم
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز المخابرات الداخلية اإلسرائيلي . صغيرة وتقوم بتزويدها بالسالح

حماة «اعتقل مؤخرا ضابطا يعمل في األجهزة األمنية في قطاع غزة، كان ناشطا في ) الشاباك(
، مشيرة إلى أن الضابط كان يجمع معلومات استخبارية حول تحرك الوحدات اإلسرائيلية »صىاألق

  .استعدادا لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل
  1/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
 تعلن تمكن مهندسيها من تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء" داخلية غزة .9

 غزة، أن مهندسيها تمكنوا من تحويل الطاقة الشمسية إلى أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني في: غزة
طاقة كهربائية إلنارة مؤسساتهم في ظل أزمة الكهرباء الخانقة التي يعيشها قطاع غزة، وذلك بإمكانيات 

 .محلية
في مدينة ) 31/3(وقال إيهاب الغصين، المتحدث باسم الوزارة خالل مؤتمر صحفي عقده مساء السبت 

اليوم في ظل أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء، تنير العقول الفلسطينية المبدعة محاولة : "ةبيسان شمال غز
إنارة ظلمة الحصار، وظلمة قطاع غزة عبر الطاقة البديلة، بإنتاج وتوليد الكهرباء من خالل الطاقة 

حماد، لنقول الشمسية بمتابعة ودعم وتوجيه دائم لحظي وحثيث من وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي 
للعالم أجمع ولالحتالل الصهيوني وللمتآمرين على غزة وأهلها أنكم كلما شددتم علينا الحصار كانت 

 " .عقولنا النيرة لكم بالمرصاد، وساهمتم في إنهاض همتنا واستخراج مكنوناتنا اإلبداعية
بداع الفلسطيني، نجتمع اليوم على أرض مدينة بيسان والتي تمثل صورة أخرى من صور اإل: "وأضاف

لنعرض لكم ما أنتجته عقول مهندسي وزارة الداخلية واألمن الوطني، بعقول وأيد فلسطينية خالصة، من 
 ".إنتاج للطاقة الكهربائية من خالل الطاقة الشمسية

  1/4/2012قدس برس، 
  

   من استمرار سرقة االحتالل للمعالم األثرية في القدسحكومة غزة تحذر .10
ومة الفلسطينية في غزة، من خطورة استمرار سرقة الكيان الصهيوني للمعالم األثرية حذرت الحك: غزة

في مدينة القدس المحتلة والتي يسعى االحتالل من ورائها لتجريد المدينة من كل معالمها التاريخية 
  .والتمهيد لتنفيذ ما هو أخطر من ذلك

يسير بخطوات متسارعة نحو "ن االحتالل وبين وزير السياحة واآلثار محمد األغا في تصريح صحفي أ
، مشدداً على أن قيام االحتالل بسرقة المعالم األثرية وتسليمها "محو جميع المعالم التاريخية في المدينة

  ".بمثابة استهتار واضح لقدسية تلك اآلثار"لجمعيات إسرائيلية هو 
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الل الرامية إلى تهويد وطمس المعالم وأعرب عن قلقه البالغ إزاء ما يحدث بحق المقدسات ومطامع االحت
خاصةً وأن مخططات االحتالل ومآربه في حالة من التصاعد المستمر ممثلة باالقتحامات "اإلسالمية، 

  ".واالنتهاكات والحفريات المحيطة باألقصى
تاريخ تجسد وتكشف حقيقة االحتالل وحجم حقده وكراهيته لل" اإلسرائيلية"هذه االنتهاكات "وأكد االغا أن 

اإلنساني، األمر الذي يتطلب دفاعاً جاداً وحاسماً نابعاً من الحرص واالنتماء الحقيقي لتلك الحضارة 
  ".اإلنسانية ولقدسيتها التي يمنع منعاً باتاً المساس بها بأي شكل من األشكال

  31/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ائب مصطفى البرغوثيشرطة رام اهللا تحقق في حادث االعتداء على الن .11
قالت الشرطة الفلسطينية برام اهللا إنها فتحت تحقيقًا حول تعرض النائب في المجلس التشريعي : رام اهللا

يوم "مصطفى البرغوثي لالعتداء أمس في منطقة قلنديا، قضاء القدس المحتلة، خالل مشاركته بفعالية 
  ".األرض

سخة عنه إن النائب البرغوثي تعرض لالعتداء من ن" قدس برس"وأوضحت الشرطة في بيان لها تلقت 
  .قبل أشخاص في منطقة قلنديا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العالج

" فتح"أن عناصر من حركة " قدس برس"من جانبها؛ أكدت مصادر مطلعة في المبادرة الوطنية لمراسل 
لة غاز من قبل جنود االحتالل أثناء واألجهزة األمنية هاجموا النائب مصطفى البرغوثي بعد إصابته بقنب

  .وجوده داخل مركبة اإلسعاف
وأوعز المصدر سبب مهاجمة النائب مصطفى البرغوثي إلى كثافة تواجد عناصر المبادرة في الفعالية 

" فتح"بذلك، في حين أكدت مصادر أخرى أن الخالف نشب بين عناصر من " فتح"وعدم رغبة حركة 
  .ظيم الفعاليةعلى خلفية تن" المبادرة"و

 31/3/2012قدس برس، 
  

  اتهامات لصحيفة أردنية بعقد صفقة مع الخارجية الفلسطينية والتخلي عن مراسلها المعتقل .12
وجهت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة الغربية وزوجة الصحفي يوسف الشايب اتهامات : رام اهللا

لذي يعمل معها مراسلًا من رام اهللا، منتقدين األردنية بالتخلي عن الصحفي الشايب، ا/ الغد/لصحيفة 
، على خلفية تقرير نشره في الصحيفة "عدم تصرفها بشكل مهني وأخالقي إزاء األزمة، التي تواجهه"

يتناول شبهات فساد في السفارة الفلسطينية بفرنسا، حيث قامت الصحيفة بنشر اعتذار عن التقرير 
  .ام القضاءوحملت الصحفي الشايب المسؤولية عنه أم
أن زوجها يخوض إضراًبا مفتوًحا عن الطعام منذ " قدس برس"وتوضح بديعة الشايب في تصريحات لـ 

، بعد قرار تمديد اعتقاله، ورفض اإلفراج عنه بكفالة ومنع محاميه )26/3(اعتقاله يوم االثنين الماضي 
ها األطباء أن استمراره يعاني من مرض السكري، حيث أكد ل"وذويه من الزيارة، مشيرة إلى أنه 

  ".باإلضراب يشكل خطًرا على حياته الحتمال هبوط مفاجئ في نسبة السكر بالدم
األردنية حصل على معلومات من عدة / الغد/وأكدت الشايب أن زوجها، والذي عمل مراسالً لصحيفة 

وأرسله للصحيفة، مصادر حول عمليات فساد في السفارة الفلسطينية بباريس، وكتب تقريًرا حول األمر 
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اللتين لم تردا بالتقرير " تجسس وعربدة "إال أن الصحيفة قامت بتغيير عنوان التقرير وأضافت كلمتي 
  .، حسب قولها"األصلي، الذي ال زال زوجها يحتفظ بالنص األصلي للتقرير

 وزارة األردنية تخلت عن زوجها، ووافقت على إتمام صفقة مع/ الغد/وشددت الشايب على أن صحيفة 
الخارجية الفلسطينية وسفارة السلطة في فرنسا، يتم بموجبها تقديم اعتذار من قبل الصحيفة وتحميل 
الصحفي المسؤولية، مقابل عدم رفع قضية في المحاكم من قبل الخارجية والسفارة ضد الصحيفة 

  .ومطالبتها بتعويضات مالية
إن النقابة ترفض اعتقال " قدس برس"ينيين لـمن جانبه؛ أكد عمر نزال عضو نقابة الصحفيين الفلسط

الصحفي الشايب على خلفية كتابته لتقرير، وأن عملية االعتقال والتحقيق تهدف إلى التعرف على مصادر 
الصحفي التي أبلغته حول الفساد، مؤكًدا على حقه في عدم إطالع أي جهة غير المحكمة على مصادره 

  .وفقًا للقانون
، التي تخلّت عن الصحفي الشايب وأقالته، لكن ما /الغد/بة لم تتواصل مع صحيفة وأشار إلى أن النقا

ضغوطًا مورست على الصحيفة من أجل التخلي عن الصحفي الشايب، وتحميله للقضية "ظهر هو أن 
  ".برمتها في حين أن الصحيفة ناقشت التقرير الصحفي مع الشايب ووافقت على نشره

ت الجلسة اإلعالمية للحكومة الفلسطينية برام اهللا، وأقامت اعتصاًما األربعاء وأكد نزال أن النقابة قاطع
تفكر بخطوات تصعيديه في حال استمرار "الماضي لالحتجاج على استمرار اعتقاله، مبينًا أن النقابة 

  ".اعتقال الشايب
  31/3/2012قدس برس، 

  
  ياسيبين الواقعية والضغط الس " .. حل السلطة الفلسطينية"خيار  .13

ثمة عوامل عديدة تحث الفلسطينيين على انتهاج خيارات جديدة لتغيير المعادالت التي تأسست : غزة
عليها المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي، والتي دشّنت قبل نحو عقدين من الزمن، ومن ضمنها تملّص 

باالستيطان والجدار الفاصل، تل أبيب من التزاماتها ومحاولتها فرض إمالءاتها على السلطة الفلسطينية 
  .وبمساعيها لتهويد القدس

وخطت السلطة في هذا اإلطار عدة خطوات دبلوماسية، وإن قلل البعض من شأنها، كان واحًدا منها ما 
الماضي إلى مجلس األمن لطلب اعتراف ) سبتمبر(، حين ذهبت السلطة في أيلول "استحقاق أيلول"يسمى 

، وعضوية كاملة في الجمعية العامة لألمم المتحدة، إال أن ذلك ووجه 67د أممي بدولة فلسطين على حدو
  .األمريكي" فيتو"بالـ 

من الممكن أن يكون مخرًجا من هذا الواقع " حلها"ويرى مراقبون أن تلويح قادة من السلطة بإمكانية 
  .األليم، ويرد آخرون بأنه غير واقعي، حيث سيدخل الساحة السياسية إلى نفق مسدود

  ضغط سياسي
حلًا " حل السلطة"أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر بغزة الدكتور مخيمر أبو سعدة ال يرى في 

  .واقعًيا بقدر ما هو محاولة للضغط على االحتالل لتنفيذ التزاماته ضمن االتفاقيات الموقعة مع السلطة
 بالطرح، فالوضع الفلسطيني وصل ال يوجد ما يثبت جدية السلطة": "قدس برس"وقال أبو سعدة لـ

فكرة السلطة كانت أن تكون نواة "وأوضح أن ". لمرحلة ال يمكن بعده حل السلطة والذهاب للمجهول
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لدولة فلسطينية مستقلة، فإذا طرح خيار حلها فال بد من طرح البدائل مباشرة، مثلًا هناك موظفون في 
  ".م بعد ذلك؟هذه السلطة يتقاضون رواتب، من سيقوم على رعايته

فقبل الذهاب لحل السلطة "واعتبر أبو سعدة أن هذا الطرح يمثل ترفًا سياسًيا لن يخدم الشعب الفلسطيني، 
هناك خطوات أخرى يمكن الذهاب إليها لجعل إسرائيل تفكر جدًيا أنه ال يمكن الخضوع للواقع الذي 

  ".تفرضه
  هيئة وطنية

الوطنية بنابلس الدكتور عبد الستار قاسم، اختلف مع أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح 
  .وارد ومعقول" حل السلطة"في طرحه، وعد أن خيار 

يجب أن نطرح سؤاال عن الهدف من حل السلطة، هل هو التخلص من االتفاقيات ": "قدس برس"وقال لـ
  ".مع االحتالل، أم تسليم إدارة شئون السكان لإلسرائيليين؟ فهناك فرق

من ناحية إسرائيل لن تعود إلدارة شؤون السكان ألنه ال يعنيها ذلك، أما االتفاقيات الموقعة، "وأوضح 
فالمفروض أن نتخلص منها، لكننا تورطنا بقيادات أمنية مرتبطة باالحتالل، وليس عندها حس وطني، ما 

  .، حسب قوله"يفرض تحديا
يتم التخلص من االلتزامات األمنية مع االحتالل من وأشار إلى أن هذا الخيار قابل للتطبيق، بعد أن 

  ".هيئة وطنية تدير شئون الناس"ناحية، ومن ناحية أخرى استبدال السلطة بـ 
  ربيع فلسطيني

هذا باإلمكان فعله، والشعب يجب أن يقوم بهذا الدور، يجب أن يقوم ربيع فلسطيني في ظل : "وقال
 هذا األمر يحتاج تضحية وصموًدا كبيرين، وقد يتبعه صدام ثورات الربيع العربي، لكن يجب العلم أن

  ".كبير مع اإلسرائيليين
 االحتالل ال يريد حل السلطة، ويهاب من هذا الخيار، لذا هو "واتفق قاسم مع أبو سعدة في أن

منذ إقامة السلطة كان مطلبا إسرائيليا "ونوه إلى أن ". واألوروبيين واألمريكان يدعمون السلطة بالمال
، وإسرائيل ناضلت حتى حققت هذا المطلب، ألنها كانت معنية بجانب عربي يدير شؤون 1968عام 

السكان، وال تريد أن تبقي على صورتها كدولة محتلة وهذا األمر قد تحقق لها بإقامة السلطة التي 
  ".ستضحي لكي ال تخسرها

  معادلة مقلوبة
 بدايته، وترى أنه بني على أسس خاطئة، بدورها، عارضت مشروع السلطة منذ" حماس"حركة 

واتفاقيات ظالمة، واليوم هي تؤيد خيار حل السلطة، رغم إقرارها بوجود مشاكل تعوق تنفيذ مثل هذا 
  .االقتراح

خيار : "الدكتور يحيى موسى" حماس"وقال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة 
 سيما في ظل ما وصلت له االتفاقيات مع االحتالل على األرض، وتوقف حل السلطة خيار واقعي، ال
  ".تطبيق الشق المتعلق باالحتالل

اليوم أصبحت أوسلو سيفًا مسلطًا على رقاب شعبنا، ولم يبق من هذه ": "قدس برس"وأضاف موسى لـ
ط سيادتها على األرض االتفاقيات غير الجزء المرتبط باألجهزة األمنية، بينما السلطة لم تستطع أن تبس

  ".وبقيت األرض مقطعة وواقعة تحت الحصار واالحتالل
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السلطة بوضعها الحالي لم تعد رافعة للعمل الوطني، بل معوقة للتحرر، وأصبحت معطلة "واعتبر أن 
للتنمية، وهذا مرده للمعادلة المقلوبة التي بنيت عليها السلطة، فاألصل أن يتحرر الشعب وتتحرر إرادته 

  ".سياسية ثم يقرر مصيره ويشكل السلطةال
لكن الذي يجعل تطبيق هذا الخيار صعبا من وجهة نظر موسى، أن السلطة مرتبطة بالتزامات عند 

  .الشعب الفلسطيني، فهناك موظفون باآلالف يعملون في أجهزتها
  تطوير السلطة
لد منظومة وطنية جديدة بفلسفة هذه إشكالية يمكن حلها عبر تطوير هذه السلطة، بحيث تتو"لكنه رأى أن 

  ".جديدة، ببرنامج جديد، بإرادة وطنية، بأفق سياسي مختلف، تحتضن الشعب ويحتضنها الشعب
ليس أداء : "ورفض النائب موسى القول بأن المشكلة في أداء السلطة وليس في السلطة نفسها، وقال

تفاقيات أوسلو، بوظائف محددة، ذات السلطة المشكلة، بل إن السلطة نفسها أنشأت بإرادة مرتبطة با
  ".طبيعة أمنية

فالقضية ليست أداء السلطة، فهذه السلطة يوم أن حاولت أن تغيير قواعد اللعبة، حاصرتها إسرائيل، "
وقتلت الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبعدها فهم محمود عباس الدرس، ال يمكن أن تتغير اإلرادة 

جاوز حدود اتفاق أوسلو واالتفاقات الموقعة مع االحتالل والتي تكبل السياسية الفلسطينية ما لم يتم ت
  .، حسب تعبر موسى"القرار الفلسطيني

  خيار غير مطروح 
ورغم تلويح عدد من قادة السلطة الفلسطينية بإمكانية طرح هذا الخيار على الطاولة، بعبارات دبلوماسية 

غير "حرير الفلسطينية حنا عميرة أن حل السلطة غير محددة، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الت
  ".مطروح على أجندة السلطة والقيادة الفلسطينية أبًدا

الرسائل التي يعتزم الرئيس محمود عباس إرسالها لإلسرائيليين قريبا تتضمن استعراًضا "وأشار إلى أن 
  ".حل السلطةلعملية المفاوضات والتسوية، وبعض االستنتاجات، وليس فيها ما يشير إلى 

التيار الغالب اآلن في السلطة يرى أن المشكلة "أن " قدس برس"لكن عميرة خالل اعترف خالل حديثه لـ
  ".ليست في السلطة كسلطة، ولكن في أدائها وتعاملها مع االحتالل

  سلطة انتقالية
ل، في ضوء مدى الغالبية تريد من السلطة أن تعيد النظر في االلتزامات التي وقعت مع االحتال: "وقال

التزام إسرائيل بها، فهذه السلطة تبقى سلطة انتقالية نحو الدولة، وال نقبل أن تتحول لوكالة أمنية لصالح 
  ".االحتالل

من الممكن أن يكون خياًرا مستقبلًيا للسلطة، حال أوغلت إسرائيل في " حل السلطة"وعما إذا كان خيار 
 اآلن سنرسل الرسائل، وبعدها ستأتي خطوات أخرى سنعلنها نحن: "صلفها وإدارة ظهرها للسالم، قال

  ".في حينها، لكن ليس من بينها حل السلطة
  1/4/2012قدس برس، 

  
 وتولي الحكومة" إعالن الدوحة"أبو مرزوق يدعو عباس للشروع بتطبيق  .14

سى مو» حماس«من جانب آخر، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  : جيهان الحسيني-القاهرة 
وتولي رئاسة الحكومة » اعالن الدوحة«أبو مرزوق الرئيس عباس الى الشروع الفوري في تطبيق 
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لم نتراجع عن اعالن الدوحة، ومن االساس ليس «: »الحياة«وقال لـ . الفلسطينية خالل الفترة اإلنتقالية
الما ان ملف واعتبر أن حل أي اشكالية لن يتم ط. »لدينا مرشح آخر لشغل منصب رئاسة الحكومة

. الحكومة معطل، الفتاً الى ان من مهام الحكومة الدعوة الى االنتخابات وتوحيد المؤسسات واعمار غزة
عندما يتولى ابو مازن الحكومة من واجبه اصدار مرسوم يدعو من خالله الى االنتخابات في كل «: وقال

ة االجواء االيجابية في كل من غزة من قطاع غزة والضفة الغربية، موضحاً ان هذا األمر يتطلب تهيئ
  ).فتح وحماس(والضفة، ومن بينها وقف الحمالت االعالمية المتبادلة حالياً بين الحركتين 

االعتقاالت موجودة «: في غزة، أجاب» فتح«وعلى صعيد االعتقاالت الراهنة بين صفوف كوادر حركة 
ه االمور سلبية لن تتوقف اال اذا انطلق قطار ورأى ان هذ. ، معرباً عن أسفه لذلك»في الضفة وغزة معاً

اذا اراد ابو مازن فعالً تطبيق اعالن الدوحة، عليه البدء «: وأضاف. المصالحة وبدأ الحراك الفعلي فيه
  .»بتنفيذه فوراً والدعوة الى لقاء تشاوري مع قيادة حماس والفصائل من اجل تشكيل الحكومة

المبررات التي «تي الحركتين بأن المصالحة مجمدة، قال ان وعما يتردد من تصريحات من كال قياد
صدرت من الجانبين ليست كافية لتعطيل المصالحة بل هي ذرائع، لذلك يجب أن تدور عجلة المصالحة 
وال تتوقف، وان يتم وضع االجراءات والترتيبات الالزمة لضمان نجاح عمل لجنة الحريات في 

في الضفة وعمل كل » حماس«المسح األمني واعادة فتح مؤسسات ، مشيراً الى ضرورة وقف »مهماتها
ودعا الى ضرورة التجاوب مع المطالب الشعبية الداعية الى انهاء . ما من شأنه أن يدعم المصالحة

االنقسام ألن الشارع الفسطيني غير مرتاح وكاد أن يفقد الثقة بكال الطرفين لمواقفهما غير القاطعه تجاه 
  .المصالحة

ستعقد الجمعة المقبل في أقاليمها الثالثة » حماس«ان االنتخابات الداخلية لحركة » الحياة«قت علمت في و
بالتزامن، وهي إقليم غزة والضفة الغربية والخارج الذي يضم الدول العربية وأوروبا، وذلك وفق النظام 

  .»اإلخوان المسلمين«الجديد الذي أقره مكتب االرشاد العالمي لـ 
 1/4/2012 لندن، الحياة،

  
 المصالحة تحتاج إرادة حقيقية والنظر للشراكة السياسية مع حماس": الشرق"صالح البردويل لـ .15

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل أن المصالحة  :محمد جمال-ريما زنادة-غزة
تغليب العامل الوطني على الفلسطينية ال يمكن أن تنجح إال إذا كانت هنالك إرادة وطنية مستقلة وتم 

المطلوب من حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس : "إن" الشرق"وقال البردويل لـ. العامل الخارجي
التحرر من حالة الشعور بأن العدو الصهيوني له السيطرة والقدرة على وضع الفيتو على المصالحة 

يعني إذا كان :"ن بديل عربي، مضيفاًولفت، إلى ضرورة أن تبحث حركة فتح والسلطة ع". الفلسطينية
الخوف من قطع المعونات األوروبية واألمريكية واإلسرائيلية عن السلطة فالبد أن تكون هنالك شبكة 

أبو " طالما السلطة الفلسطينية و:" وأردف قائالً". أمان عربية تحمي المصالحة ويكون هنالك بديل مالي
أو طمعا فال يمكن أن تتم هذه المصالحة فاالحتالل مسؤول عينهم على االحتالل سواء خوفاً " مازن

  ".مسؤولية كاملة على إفشال المصالحة
واعتبر البردويل أنه من الضروري لحركة فتح أن تؤمن بالشراكة السياسية الحقيقية على المستوى 

ير والحاق الوطني السياسي وال تنظر لعالقة حركة حماس على أنها عالقة ملحق ببرنامج منظمة التحر
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لكن عليها أن تنظر لحماس بأنها شريك وطني وليس تابع وملحق .. حكومة غزة بحكومة الضفة الغربية 
  ".بها

إذا انطلقت حركة فتح من هذه المنطلقات فإن االتفاقيات موجودة وما علينا إال إيجاد :" وأوضح قائالً
.. مجال المصالحة فقط تبقى التطبيق آليات التنفيذ والعمل حيث تقدمنا ووصلنا لشيء مهم جداً في 

أن عدم التطبيق اآلن سببه عدم وجود رؤية ألهمية المصالحة وألهمية الطرف اآلخر وهذا "وأضاف 
مندمج " أبو مازن"لألسف :" وتابع حديثه قائال". يحتاج بناء جسور الثقة وإنهاء حالة التوتر الموجودة 

 مفارقة المشروع على اإلطالق وهو يشعر أن نهاية لحد كبير في مشروع التسوية وغير قادر على
  ".مستقبله حتمية إذا فارق طريق التسوية وهو ال يستطيع ترك المشروع حتى ولو عن طريق المناورة

إذا وجد :" وأشار إلى أن المصالحة الفلسطينية بحاجة إلى شبكة أمان ودعم عربي وإسالمي، مضيفاً
نقل المسؤولية على األمتين العربية واإلسالمية ومتفقون على ذلك العرب أن الفلسطينيين متفقون على 

أعتقد أنهم سيفعلون ذلك خاصة أن موازنة السلطة كلها ال تهز موازنة دولة صغيرة في الدول العربية 
  ".وبالتالي األمر سهل ولكن يجب أن نتحرك أوالً

طين إلى العالم اإلسالمي والعالم وأكد البردويل أن يوم األرض جاء لتنطلق منه صرخة تخرج من فلس
  .الحر بشكل عام أن أغيثوا القدس فمدينة القدس تتعرض لحملة تهويد خطيرة جدا

القدس تتعرض لحملة استئصال الناس من أرضهم، وتشطب هويتهم، ويعتدي العدو الصهيوني :" وأضاف
نطقة يهودية بما في ذلك المسجد على المقدسات وعلى كل ما يتعلق بالتراث اإلنساني فيها وتحويلها إلى م

األقصى وإذا لم يتم استدراك هذا األمر فإنه سيأتي اليوم الذي ال نجد ما نبكي عليه في القدس من أرض 
إن مسيرة القدس في يوم األرض جاءت :" وشدد قائالً". ومقدسات وهوية عربية وإسالمية ومسيحية

لدى المسلمين من أجل إنقاذ القدس بكل الوسائل لتحريك القضية على المستوى اإلعالمي والوجداني 
  ".الممكنة وعلى رأسها وسيلة المقاومة ضد االحتالل على هذه األرض

يوم األرض جاء مناسبة تجعل على عاتق كل فصيل فلسطيني مهمة كبيرة جدا وهي مهمة :" وتابع قائالً
س هي عامل تجميع وجمع للشعب المشاركة وشرف المشاركة في تحرير القدس، والمسجد األقصى، فالقد

الفلسطيني وهي قاسم مشترك ال يختلف عليه اثنان من أبناء الشعب الفلسطيني؛ لذلك هي فرصة كبيرة 
  ".جدا للدخول للمصالحة لمواجهة االحتالل

وحول الحديث عن دعم العربي لمواجهة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة المحاصر قال 
الحديث عن تقديم دعم في موضوع الوقود الزال في اإلطار النظري نحن نتمنى :" دويلالدكتور البر

بالفعل من الدول العربية وبالتعاون مع مصر الدولة الحدودية الوحيدة إما أن توفر لنا غطاء ماليا أو أن 
طر هنالك وعود من دول عربية مثل ق:" وأضاف". تقدم كميات من البترول تصل مباشرة لقطاع غزة

لكنها تحتاج ألمور فنية حتى يتم تطبيقها على األرض وحتى هذه اللحظة الوضع صعب وتحاول 
الحكومة إيجاد حلول آنية ومستقبلية لكن الحل المستقبلي األكثر قوة هو ربط غزة بالشبكة الثمانية وهو 

:"  وأردف قائالً".حدث إستراتيجي سيوفر كهرباء دائمة لقطاع غزة لكن هنالك حلوال آنية بعض الشيء
مصر تنظر من وجهة نظر سياسية خاصة وترى أن االتكاء على المساعدة المصرية كأنه إعفاء 
االحتالل من مسؤولياته وهذه الفلسفة التي تتبناها مصر منذ عهد مبارك إلى اليوم هي تتبنى نفس الفلسفة 

 كل الحاجيات من معبر رفح وتقول إن مساعدة قطاع غزة وإمداده بالكهرباء من طرف مصر أو توفير
ولكن إذا افترضنا :" وذكر بالقول". يعني إعفاء االحتالل من سلبياته فالبد أن يتم ذلك عبر بوابة االحتالل
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صحة هذا المنطق فاالحتالل ال يمد غزة ال بمستلزمات خاصة وال بمستلزمات بترولية، مما يجعل 
 دولة قوية تستطيع أن تضغط على العدو المطلوب من الدول العربية أن تضغط على مصر ومصر

  ".الصهيوني لكي تحمله مسؤولية االحتالل أو أن ينسحب من الضفة الغربية وقطاع غزة
 1/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
 في الصراع مع االحتالل" نقطة تحول تاريخي"مسيرة القدس العالمية : حماس .16

تمثل " زهري إن مسيرة القدس العالمية ونتائجها الدكتور سامي أبو" حماس"قال الناطق باسم حركة : غزة
نقطة تحول تاريخي في الصراع العربي مع االحتالل الصهيوني، وهي مؤشر على أن االحتالل بات 

".محاصراً بجموع األمة واألحرار في العالم، وأن زواله بات قضية حتمية ال شك فيها بإذن اهللا  
أن )  31/3(نسخة عنه، السبت " ز الفلسطيني لإلعالمالمرك"وأضاف ابو زهري في بيان صحفي وصل 

هي إحدى ثمرات الربيع العربي، وهي دليل على تمسك العرب والمسلمين بالقدس " مسيرة القدس العالمية
وأرض فلسطين وأن الحراك العربي اإلسالمي بدأ ولن ينتهي حتى تحرير كل أرض فلسطين وأن بداية 

  ".د بدأت بإذن اهللالنهاية في عمر هذا االحتالل ق
في فعالية يوم ) 30/3(وكان مئات اآلالف من الفلسطينيين والعرب والمسلمين شاركوا أمس الجمعة 

 .األرض داخل فلسطين المحتلة وعلى حدودها في عدة دول عربية
  31/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 وعباس مسؤولية أزمات غزة" المقالة"جبهة اليسار تحمل  .17

 ناقشت جبهة اليسار الفلسطيني أمس، استمرار أزمة الكهرباء والوقود التي فاقمت من :)وكاالت (-غزة 
معاناة قطاع غزة، وأدت إلى شلل في كافة مناحي الحياة، داعية الحكومة المقالة في غزة إلى ضرورة 

ي ضوء ذلك وف .توفير الخدمات األساسية للمواطن الفلسطيني من كهرباء ومياه ووقود وبنى تحتية
حملت الحكومة المقالة في غزة مسؤولية هذه األزمة وطالبتها بالعمل الجاد والسريع على معالجتها بعيداً 

  .عن المناكفات واالتهامات التي من شأنها تعميق األزمة
كما دعت جبهة اليسار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للقيام بواجباته تجاه قطاع غزة، باعتباره رئيساً 

  .للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وبالتالي يتحمل جزءا من هذه المسؤولية
وأكدت جبهة اليسار في اجتماعها على حق القوى السياسية والمواطنين عموماً في االحتجاج والتعبير عن 

ن لها أن تعالج آرائها ومواقفها تجاه هذه األزمة الخانقة، معتبرة أن رسائل الترهيب والترويع ال يمك
  .األزمة

  1/4/2012الغد، عمان، 
  

 إبعاد األسيرة شلبي جريمة حرب: مبعدو المهد .18
اعتبر مبعدو كنيسة المهد في غزة والدول األوروبية أن صفقة إبعاد األسيرة هناء :  حامد جاد-غزة 

بحق أبناء شلبي، جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي 
الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن االحتالل قام بإبعاد العشرات من األسرى من داخل السجون اإلسرائيلية 

  .إلى قطاع غزة على مدار األعوام الماضية 
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وأضاف المبعدون ان صفقة اإلبعاد تخالف القوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، حتى ولو كان 
  .من قبل الشخص نفسههذا اإلبعاد بموافقة 

وطالب المبعدون السلطة الفلسطينية وتحديدا وزارة األسرى بتقديم اعتراض عاجل من قبل الدائرة 
القانونية على هذا القرار ألنه مخالف للقانون، خصوصا أن هناك اتفاقا حررت بموجبه األسيرة شلبي في 

ي برعاية مصرية وألمانية، وكذلك طالب صفقة التبادل التي جرت بين حركة حماس واالحتالل اإلسرائيل
 .المبعدون األشقاء المصريين بالتدخل العاجل من اجل وقف هذه الجريمة الجديدة

  1/4/2012الغد، عمان، 
  

  عباس لسياسة " السياسياإلرهاب"أحداث الجمعة استمرار لـ: ايالون .19
لون ان احداث ذكرى يوم االرض  اعتبر نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايا: معا-القدس المحتلة

التي جرت الجمعة، ما هي اال تعبير آخر الستراتيجية المواجهة التي يتبعها الفلسطينيون واستمرار 
  .في منتديات عالمية ضد اسرائيل) ابو مازن(الذي ينتهجه الرئيس محمود عباس » االرهاب السياسي»لـ

ع المحاوالت الفلسطينية لفرض اجراءات أحادية ان اسرائيل ستواصل التعامل بنجاح م«وقال ايالون 
  .»الجانب عليها في االمم المتحدة وعلى ارض الواقع

كما وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية بأنها بدأت بتلخيص أحداث يوم األرض في كل المناطق والجبهات 
ر االختبار الحقيقي العبري، نقالً عن مصادر عسكرية، فإن اسرائيل تعتب» واهللا«وحسب موقع . الحدودية

  .واألخطر ما زال في انتظار الجيش
 االختبار األخطر يتمثل في ثالث مناسبات هي مناسبة يوم النكبة ويوم النكسة أنواعتبرت المصادر 

 نيسان والذي من المتوقع أن يكون يوما ساخنا ومتوترا بسبب 17ويوم األسير الفلسطيني بتاريخ 
  .السجون اإلسرائيليةإضراب األسرى الفلسطينيين في 

  1/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تحركات إسرائيلية لتقليص صالحيات لجنة التحقيق األممية بشأن االستيطان .20
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن جهود تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية من أجل حشد : الناصرة

ي قرر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الدعم لتقليص صالحيات لجنة تقصي الحقائق، الت
  .تشكيلها، للبحث في تأثير االستيطان على الفلسطينيين

ب وزير الخارجية اإلسرائيلي  العبرية؛ فإن نائ"هآرتس"وبحسب ما نشرته النسخة اإللكترونية لصحيفة 
حشد دعم "داني أيالون قام يوم الخميس الماضي بزيارة خاطفة للواليات المتحدة األمريكية، بهدف 

واشنطن لتقليص صالحيات لجنة التحقيق التي قررت لجنة حقوق اإلنسان الدولية تشكيلها لتقصي قضية 
  ".المستوطنات

تقى بنائب وزير الخارجية األمريكية بيل بيرنس، وبحث معه وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن أيالون ال
سبل تقليص صالحيات لجنة التحقيق األممية، ال سيما وأن واشنطن هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد 

  .القرار األممي، في حين حظي بتأييد أغلبية الدول
  31/1/2012قدس برس، 
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  وسفيرها يعمل من فندق.. أشهر 7 في القاهرة من دون مقر منذ "إسرائيل"سفارة  .21
 7استمرت سفارة إسرائيل في القاهرة في العمل من دون مقر لها منذ : محمد عبده حسنين: القاهرة

أشهر، وقالت مصادر مطلعة إن سفيرها يعمل من فندق بالعاصمة المصرية يتردد عليه بين وقت وآخر، 
لى تل أبيب، بينما تحدث الخبير األمني بعد إعادة محتويات المبنى القديم من على ضفاف النيل إ

المصري، اللواء سامح سيف اليزل، عن أن إحدى العقبات أمام عثور السفارة على مقر تتمثل في رفض 
إن : أمس» الشرق األوسط«وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية مصرية لـ. المصريين البيع أو التأجير لها

اهرة لم يحسم حتى اآلن، وإنه ما زال قيد البحث بين الجانبين المقر الجديد للسفارة اإلسرائيلية في الق
المصري واإلسرائيلي، على أمل التوصل إلى مقر آمن، بعدما شهد المقر السابق، الموجود في بناية 

وأوضحت المصادر . العام الماضي) آب(مطلة على النيل، عملية اقتحام من قبل متظاهرين في أغسطس 
يليين يبحثون اآلن عن مكان مستقل وليس شقة، كما كان في السابق، وأن المقر أن المسؤولين اإلسرائ

الجديد قد يكون في أطراف مدينة القاهرة أو إحدى المدن الجديدة، بعدما رفض مواطنون بالقاهرة 
  .االستجابة لطلب السفارة تأجير أو بيع أي بناية لها
، أمس، أن مسألة البحث عن مقر »ألوسطالشرق ا«وأوضحت مصادر بوزارة الخارجية المصرية لـ

جديد للسفارة لها بعد أمني، ومن الطبيعي مراعاته، ونفى المصدر، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، 
إن المسألة تتعلق فقط بالبحث عن «: وجود شروط إسرائيلية ومصرية معينة إلعادة فتح السفارة، قائال

  .»مكان مناسب
  1/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  قلّص عملياته السرية في إيران " الموساد" .22

لدى األمم المتحدة رون بروسور، الجمعة، ” إسرائيل“صرح مندوب  : وكاالت-  ستار ناصر-طهران 
لم تتخذ أي قرار بعد بشأن مشاركتها في مؤتمر دولي حول إخالء الشرق األوسط من ” اسرائيل“أن 

  .السالح النووي 
لوقت نفسه انه لن يتم التوصل الى اتفاق حول منطقة خالية من السالح النووي إال أن بروسور اكد في ا

  .في المنطقة ” سالم شامل“قبل إحالل 
قلص ) الموساد(بارزون إن جهاز االستخبارات الخارجية ” إسرائيليون“يأتي هذا فيما قال مسؤولو أمن 

األمريكية نشرت في ” تايم“ات لمجلة وأضافوا في تصريح. بشكل كبير حجم عملياته السرية داخل إيران 
خفض في األشهر األخيرة الجهود السرية إلضعاف أو تأخير البرنامج ” الموساد“عددها األخير أن 

  . النووي اإليراني 
وأوضحوا ان تقليص العمليات لم يشمل فقط عدداً كبيراً من العمليات المتعلقة باالغتياالت والتفجيرات في 

يرانية فحسب، ولكنه شمل أيضا الجهود الرامية لجمع المعلومات االستخباراتية على قواعد الصواريخ اإل
وأرجع المسؤولون هذا التقليص إلى . األرض وتجنيد الجواسيس من بين العاملين في البرنامج النووي 

. بنيامين نتنياهو من عواقب اكتشاف عملية سرية أو فشلها ” اإلسرائيلي“مخاوف رئيس الوزراء 
. 1997عاصمة األردنية عمان في عام اروا في هذا الصدد إلى فشل محاولة اغتيال خالد مشعل في الوأش

يستهدف المواقع النووية ” إسرائيلي “-وحذر الحرس الثوري اإليراني برد مدمر على أي عدوان أمريكي
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الثوري سيرد على وقال في بيان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية االسالمية، أمس، أن الحرس . االيرانية 
  .وأضاف أن إيران تمكنت من تجاوز كل المؤامرات المعادية . أي تجاوز 

 1/4/2012الخليج، الشارقة، 
  

   لم يتوقف منذ النكبة48مالحقة الوجود الفلسطيني في الـ : محمد بركةعضو الكنيست  .23
المشاركة الشعبية الكبيرة محمد بركة، ) الكنيست(ثمن النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي : الناصرة

  . ليوم األرض36لفلسطينيي الداخل في إحياء الذكرى الـ 
إن الموضوع األساسي الذي استحوذ على فعاليات يوم " قدس برس"وقال بركة في تصريحات لـ 

 ألف دونم من أراضي 600المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى االستيالء على "األرض لهذا العام هو 
  ".ترحيل وتهجير عشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم وأماكنهمالنقب، و

على المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى تفريغ المدن "وأضاف أن الفعاليات ركزت هذا العام أيضا 
لمدن الفلسطينية التاريخية، مثل عكا والرملة واللد ويافا وحيفا، من سكانها الفلسطينيين، حيث تواجه هذه ا

نشاطا استيطانيا متطرفا ومحموما، يهدف للتضييق على المواطنين الفلسطينيين لحملهم على ترك هذه 
  ".مدنهم

تجديد العهد على البقاء على أرضنا "ورأى بركة أن إحياء ذكرى يوم األرض يعبر عن الرغبة في 
  ".والتمسك بهويتنا الفلسطينية وكرامتنا على أرضنا  ووطننا

  31/3/2012قدس برس، 
  

  يؤكد أنه سيتم تقديم موعد االنتخابات البرلمانية" الكنيست"رئيس  .24
اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أن االنتخابات البرلمانية سيتم ) البرلمان" (الكنيست"أكد رئيس : الناصرة

  .يفرض ذلك" الواقع"تقديم موعدها، مشيًرا إلى أن 
ال شك لديه في أنه سيتم تقديم موعد االنتخابات "لي، إنه وقال ريفلين، في تصريحات للتلفزيون اإلسرائي

يقصد ما يقوله حول عدم "، "ليكود"، موضًحا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "للكنيست
  ". رغبته في إجراء انتخابات مبكرة، غير أن الواقع أقوى منّا

دارس الدينية اليهودية من أداء الخدمة الخاص بإعفاء طالب الم" طال"وأشار ريفلين إلى أن قانون 
يشق صفوف االئتالف الحكومي، وهناك من يفضلون خوض انتخابات مبكرة على مواجهة "العسكرية 

  .، كما قال"هذه القضية في الكنيست
  31/1/2012قدس برس، 

  
   احتجاجا على غالء الوقود والكهرباءأبيبتظاهرة في تل  .25

 السبت، الى شوارع تل ابيب، في بادرة تنبئ بعودة موجة خرج عشرات المتظاهرين مساء اليوم
  .االحتجاجات االجتماعية التي اجتاحت اسرائيل في الصيف الماضي دون ان تستطيع من تحقيق اهدافها

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء، وتنطلق التظاهرة قبل ساعات من غالء جديد 
بحيث يصل سعر الكيلو وات % 8.3ود، حيث سترتفع اسعار الكهرباء ب في اسعار الكهرباء والوق

،في حين قرر نتنياهو ووزير ماليته % 25 ليبلغ مجمل ارتفاع سعر الكهرباء خالل سنة واحدة 58.96
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شطاينتس في الدقيقة التسعين، التخفيف من وطأة غالء الوقود المرتقب بتخفيض الضريبة المفروضة 
  . اغورة20رتفاعا بقيمة خمس اغورات للتر الواحد عوضا عن عليه وبذلك سيسجل ا

هذا وعزا وزير المالية االسرائيلي يوفال شطاينتس، ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء الى االزمة مع 
وردا على هذه . ايران، قائال ان المواطن االسرائيلي يفضل وقودا باهظ الثمن على ايران نووية

  .ن شعارات تقول، انه نتنياهو وليس ايرانالتصريحات رفع المتظاهرو
  31/3/2012، 48عرب

 
 نحن لم نسطُ على أرض أحد ونريد العيش على أرضنا: زعبي في مظاهرة يافاحنين  .26

شارك المئات من اهالي يافا العرب في مظاهرة يوم االرض التي انطلقت اليوم السبت من ساحة الميناء 
كة وحنين زعبي وجمال زحالقة ورئيس لجنة المتابعة محمد يتقدمها أعضاء الكنيست العرب محمد بر

زيدان وامين عام التجمع عوض عبد الفتاح ورئيس حركة ابناء البلد رجا اغبارية والقيادي في الحركة 
كفى "، "انا هنا باقون"االسالمية عبد الحكيم مفيد، ورفع المتظاهرون االعالم الفلسطينية و شعارات 

  ".ياسة التهجيركفى لس"للمالحقات و 
التابع لصحيفة يديعوت احرونوت قد نقل عن النائبة حنين زعبين قولها ،ان ما لم " واينت"وكان موقع 

 تستكمله اليوم بشكل منهجي وفي كل بقعة من وطننا وهي 48تستكمله اسرائيل خالل النكبة في ال
  . سنة ونحن نرى بذلك بمثابة اعالن حرب علينا63تواصل سياسة عمرها 

واضافت زعبي ،نحن لم نقتحم  أي قطعة ارض، لم نسرق ارض أي مواطن يهودي، لم ننهب ولم نسطُ 
  على أي بيت، انا لست المستوطنة وال المصادرة انا اريد ان اعيش في ارضي وفي بيتي فقط

  31/3/2012، 48عرب
  

 تعرضت لضغوط أجبرتني على الموافقة على اإلبعاد مقابل التحرر: هناء الشلبي .27
قالت األسيرة الفلسطينية، هناء الشلبي، عقب تعليق إضرابها عن الطعام الذي دام أربعة : رام اهللا

وضغوط  وأربعين يوماً بموجب صفقة إبعاد إلى قطاع غزة، إنها تعرضت لحصار إسرائيلي رسمي
قة، كما ووضعها أمام خيارات صعبة قادت إلى هذه الصف نفسية وطبية قاسية لحملها على كسر إضرابها

 .قالت
نسخة عنه " قدس برس"وأضافت وزارة شؤون األسرى والمحررين في رام اهللا، في بيان صحفي تلقت 

أخالقي وقانوني  األسيرة الشلبي وضعت حكومة إسرائيل وأجهزتها أمام مأزق"، )31/3(اليوم السبت 
ت عنواناً لمعركة التعسفية، وأصبح في ظل تصاعد الضغوط الدولية ضد سياسة االعتقال اإلداري

، على حد "مواجهة الظلم الذي يقع على األسرى داخل سجون االحتالل أخالقية وقانونية وإنسانية في
 .تعبيرها

ونقل بيان الوزارة عن األسيرة الشلبي، ما مفاده بأنها تعرضت لالبتزاز والضغوطات من قبل جهاز 
رابها في مسعى للتخلّص من األسر مقابل اإلبعاد االستخبارات اإلسرائيلية، مما دفع بها لكسر قرار إض

  .المؤقّت إلى قطاع غزة، لمدة ثالثة أعوام
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وأشار البيان، إلى أنه رغم تردي الوضع الصحي للشلبي بشكل خطير جداً واحتمال تعرضها لموت 
يلة إال أن عزلة تامة أطبقت عليها من قبل سلطات االحتالل حيث تم حظر االتصال بها كوس فجائي،
  .عليها وزيادة شعورها بالعزلة للضغط

  31/3/2012قدس برس، 
  

  بضائع المستوطناتةاطعمقالنروجية » فيتا«متاجر  ترحب بقرار شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية .28
وقف كل » فيتا«رحبت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية بقرار سلسلة متاجر التجزئة النروجية : غزة

نتجات التي تصنع في المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها منتجات مبيعاتها من الم
جهود المساعدات «وأشادت الشبكة في بيان أمس بـ . »مستحضرات التجميل التي تنتجها شركة أهافا

تخاذ الشعبية النروجية إن بي إيه، واالتحاد النروجي للعاملين في المجالس المحلية الناشطة للضغط نحو ا
سلسلة متاجر التجزئة النرويجية فيتا هذا القرار الذي يأتي انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني 
وتأكيداً على عدالة قضية شعبنا ونجاحاً لحملة مقاطعة االحتالل وبضائع المستوطنات الالشرعية المقامة 

  .»فوق أرضنا
  1/4/2012الحياة، لندن، 

  
 الفلسطينيون يحددون ساعة الصفر إلضراب شامل عن الطعاماألسرى : »واعد«جمعية  .29

أكدت جمعية حقوقية فلسطينية تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين في سجون اإلسرائيلية أن األسرى : غزة
حتى ال تتدخل سلطات سجون «حددوا ساعة الصفر لإلضراب عن الطعام، لكنهم لن يعلنوا عنها مسبقا 

لألسرى، ومقرها قطاع غزة، أن األسرى يخوضون » واعد«وذكرت جمعية . »االحتالل فتحبط تحركهم
معركة سياسية وإعالمية وميدانية مع أجهزة المخابرات اإلسرائيلية التي كثفت من قوات القمع واإلرهاب 

  .داخل الزنازين والمعتقالت
  1/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
 ن االحتياطي لمحطات الغاز في كافة أنحاء القطاعيس جمعية محطات الوقود في غزة انتهاء المخزورئ .30

أكد محمود الشوا رئيس جمعية محطات الوقود في قطاع غزة انتهاء المخزون : عالء المشهراوي
 محطة نتيجة إغالق معبر كرم 20االحتياطي لمحطات الغاز في كافة أنحاء القطاع والبالغ عددها نحو 

إن المحروقات من “وقال في تصريح صحفي . من كل أسبوعأبو سالم التجاري يومي الجمعة والسبت 
الوقود عبر المعبر يتم إدخالها بناًء على طلب من المؤسسات الدولية وبعض البنوك المحلية العاملة في 

وحول أزمة الكهرباء المتواصلة في قطاع غزة، قال .”غزة، وان األزمة بحاجة إلى قرار سياسي إلنهائها
إن األزمة ما زالت تراوح مكانها ولم يتم “ير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة أحمد ابو العمرين مد

ما زالت محطة توليد الكهرباء متوقفة عن العمل منذ “، وأضاف ”لغاية اللحظة إيجاد حلول مناسبة لها
  .” فبراير الماضي ولم يتم إدخال الوقود الالزم لتشغيلها عبر األراضي المصرية14

  1/4/2012بي، ظ ، أبواالتحاد
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 ضمهم الطالب الجامعي خليل غرةومن تمديد اعتقال العشرات من المقدسيين  .31
مددت محكمة الصلح في القدس المحتلة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، السبت، اعتقال نحو ثالثين 

  .شابا مقدسيا، إضافة إلى الطالب الجامعي خليل غرة من قرية جت المثلث، وذلك لفترات متفاوتة
، وذلك يوم أمس الجمعة مع "رشق أفرادها بالحجارة واإلخالل بالنظام العام"وتوجه الشرطة للشباب تهم 

 4-2وتم مساء اليوم تمديد اعتقالهم لأليام متفاوتة بين . إحياء الذكرى السادسة والثالثين ليوم األرض
  .أيام

الطالب الجامعيين الناشطين في وقد حضر جلسة المحكمة المئات من ذوي المعتقلين، والعشرات من 
صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، إضافة عدد كبير من أهالي قرية جت، بضمنهم ذوو المعتقل خليل 

  .غرة وناشطو التجمع في القرية
  1/4/2012، 48عرب

  
 في قمع االحتالل لمسيرة شمال الخليل اعتقال طفل وإصابة خمسة فلسطينيين .32

 فلسطينيين خالل قمع االحتالل لمسيرة بيت أمر األسبوعية، في حين أصيب خمسة مواطنين: الخليل
اعتقلت قوات االحتالل طفلًا فلسطينًيا خالل المسيرة، التي انطلقت من وسط البلدة صوب األراضي 

  .المصادرة
أن خمسة من المشاركين بمسيرة بيت أمر أصيبوا باعتداءات " قدس برس"وأفاد شهود عيان لمراسل 

عماد أبو ماريا وتم كسر يده جراء ضرب جنود االحتالل، وصقر : تالل على المسيرة، وهمجنود االح
  .أبو ماريا ويونس عرار وأحمد خليل أبو هاشم ويوسف أبو ماريا

خالل مشاركته بالمسيرة، )  عاًما14(وأشاروا إلى أن االحتالل اعتقل كذلك الفتى حسين رمزي العالمي 
  .جارة رغم وجود قوات االحتاللالتي رشقها المستوطنون بالح

  31/3/2012قدس برس، 
  

    ضبط سيارة أسلحة قرب مخيم عين الحلوة في لبنان  .33
أن الجيش اللبناني ضبط سيارة عند مدخل مخيم عين الحلوة، ” الخليج”أفاد مصدر أمني لبناني ل :بيروت

رشاشة من نوع كالشينكوف قادمة من بلدة برجا في اقليم الخروب، فعثر في داخلها على مماشط أسلحة 
وأشار المصدر إلى أن ما صادره الجيش في السيارة قد يكون .  طلقة وحشوات قذائف500وأكثر من 

بهدف التجارة، داعياً لعدم إعطاء المسألة أكبر من حجمها، مشيراً الى أن سائق السيارة من بلدة برجا 
  .جارة السالحوأحيل الى األجهزة المختصة، وهو من أصحاب السوابق في ت

 1/4/2012الخليج، الشارقة، 
  

  مصر تدين عنف االحتالل اإلسرائيلي ضد متظاهري يوم األرض .34
أدان وزير الخارجية المصري محمد عمرو، عنف قوات االحتالل اإلسرائيلي، ضد المظاهرات : وكاالت

  .السلمية التي انطلقت في األرض الفلسطينية المحتلة، في ذكرى يوم األرض
مصر تدين االستخدام المفرط للقوة من جانب "، إن 2012-3-31مرو في بيان صحفي، السبت وقال ع

  ".سلطات االحتالل اإلسرائيلية خاصة ضد المظاهرات السلمية



  

  

 
 

  

            21ص                                     2458:                العدد1/4/2012 األحد :التاريخ

إحياء يوم األرض يشكل تذكرة لجميع األطراف بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل إنهاء : "وأضاف
  ".ة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفاالحتالل اإلسرائيلي، وإقامة الدول

ال تمثل حالً للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، مشدداً على ) إسرائيل(ولفت إلى أن سياسة القمع التي تنتهجها 
أن الحل الوحيد يتمثل في التسوية السياسية القائمة على مبادئ الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة 

  .قابل السالمومبدأ األرض م
وأشار إلى أن مصر سبق أن حذرت من خطورة استمرار الوضع القائم دون أفق سياسي ملموس 
للتسوية، وهو ما يضاعف من احتماالت تدهور الموقف في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن التوصل إلى 

  .حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يعد أحد مرتكزات سياسة مصر الخارجية
 31/3/2012ين اون الين، فلسط

 
 خبراء يطالبون برؤية عربية موحدة لدعم القضية الفلسطينية .35

طالب قانونيون وخبراء في الشأن الفلسطيني بموقف عربي وإسالمي موحد ضد : : رهام سعيد-القاهرة 
 العدوان الصهيوني، والعمل على إنهاء الخالف واالنقسامات لصالح القضية الفلسطينية، داعين إلى

  .ضرورة تأكيد حق العودة للشعب الفلسطيني ووقف االستيطان على أرض فلسطين 
كما طالب األمين العام التحاد المحامين العرب، عمر زين، خالل مؤتمر نظمته األمانة العامة لالتحاد 

، القوى ”يوم األرض يوم التحدي للكيان الصهيوني“بالقاهرة، أمس، إحياء لذكرى يوم األرض بعنوان 
  .لوطنية واألحزاب والهيئات العربية واإلسالمية لجعل القضية الفلسطينية على قائمة جدول أعمالهم ا

وطالب زين بموقف عربي وإسالمي موحد ضد العدوان الصهيوني على األرض الفلسطينية على جميع 
وصول إلى المستويات السياسية واإلعالمية في مجلس األمن واألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان لل

قرارات واضحة وحازمة لردع العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى نضال الشعب الفلسطيني 
وتمسكه بأرض اآلباء واألجداد، ودعا جميع القوى واألحزاب والهيئات العربية إلى االهتمام بالقضية 

  ”قوة ال يسترد إال بالقوةما أخذ بال“الفلسطينية، مؤكداً ضرورة تفعيل قول الزعيم جمال عبدالناصر، 
رفعت سيد أحمد، إلى ضرورة استعادة الحركة .من جانبه، دعا رئيس مركز يافا للدراسات واألبحاث د 

الوطنية الفلسطينية وحدتها حول البرنامج النضالي الواحد والقيادة الواحدة والموسسة الواحدة من أجل 
لكل أرض فلسطين، مشيراً إلى عدم ” اإلسرائيلي“ويد حماية القضية الفلسطينية وحماية تاريخها مع الته

االهتمام بالقضية الفلسطينية خالل العام ونصف العام الماضي، واصفاً ذلك بالمؤامرة الصهيو  أمريكية 
على نهب ما تبقى من األرض وانعزال العالم العربي عن قضيته األساسية وهي تحرير فلسطين، وحذر 

ت داخلية وإهمال القضية العربية لصالح الكيان الصهيوني، مشيراً إلى من إغراق المنطقة في مشكال
المؤامرة اإلسالمية  األمريكية ومحاولة إعادة نظام حسني مبارك في مصر ونظام زين العابدين في 
تونس، وذلك بأشكال جديدة، داعياً إلى ضرورة إحياء ثقافة المقاومة واعتبار القضية ليست قضية شعب 

  .” المقاومة تبدأ بالكلمة وتنتهي بالدعم المسلح“:  قضية أمة بأكملها، قائالًفحسب بل هي
من جهته، أشار عضو المجلس الوطني الفلسطيني، غازي فخري، إلى دور المقاومة من أجل تحرير 
التراب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة دعم القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من االعتداءات 

عليه وهدم منازله، وتجريف أراضيه، والمساس بالمقدسات العربية، ومحاوالت الكيان الصهيوني اليومية 



  

  

 
 

  

            22ص                                     2458:                العدد1/4/2012 األحد :التاريخ

هدم المسجد األقصى وتهويد القدس العربية، منتقداً الصمت العربي تجاه ما يحدث في فلسطين وغياب 
  .اإلرادة العربية للعمل على مساندة الشعب الفلسطيني للحصول على إقامة دولته 

ألمين العام للمجلس القومي للثقافة العربية في ليبيا، عمر الحامدي، تخوفه مما يحدث داخل الدول وأبدى ا
العربية واالنشغال بالقضايا الداخلية وإهمال القضايا القومية والعربية، معتبراً ما يحدث داخل فلسطين 

، مؤكداً ضرورة االهتمام يتكرر داخل العديد من الدول، ومنها ليبيا اآلن، من محاولة تقسيم البالد
بالقضايا العربية وحمايتها من التدخالت األجنبية التي تخدم الكيان الصهيوني، المستفيد األول من العزلة 

 .العربية التي تعيشها اآلن جميع الدول في المنطقة 
  1/4/2012الخليج، الشارقة، 

  
  ات ذكرى يوم األرضالقوة ضد مسير" إسرائيل" بد استخدام واشنطن تدعو لضبط النفس .36

دعت الواليات المتحـدة اإلسـرائيليين       : أحمد ربيع -القاهرة-وكاالت األنباء -فلسطين المحتلة -واشنطن
يـوم  "والفلسطينيين إلى ضبط النفس بعد المواجهات التي وقعت في الذكرى السادسة والثالثين إلحيـاء               

يرات المؤيدة للفلسطينيين إلـى عـدة       وأدت إلى سقوط شهيد ومئات الجرحى، فيما انتقلت المس        " األرض
  .عواصم عربية

  ".ال نريد أن نرى أي عنف من أي جانب"وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية 
  1/4/2012، الشرق، الدوحة

  
   قلق من استخدام القوة ضد المتظاهرينمنظمة العفو: ذكرى يوم األرض .37

قلقهـا  "أعربت منظمة العفو الدولية عن      : أحمد ربيع -القاهرة-باءوكاالت األن -فلسطين المحتلة -واشنطن
فـي الـذكرى الـسادسة      الذي شـاركوا    [الشديد إزاء االستخدام المفرط والمتكرر للقوة بحق المتظاهرين       

من قبل إسرائيل، ونددت أيضاً بسعي السلطة الفلـسطينية فـي الـضفة             " ]"يوم األرض "والثالثين إلحياء   
اس في قطاع غزة، إلى منع حصول هذه التظاهرات، مشيرة إلى تعـرض بعـض               الغربية، وحركة حم  

  ". للضرب من قبل قوات األمن"المتظاهرين 
  1/4/2012، الشرق، الدوحة

  
  مسيرات وفعاليات في أوروبا بمناسبة ذكرى يوم األرض .38

والعـرب  شارك عشرات الفلـسطينيين     :  أحمد ربيع -القاهرة-وكاالت األنباء -فلسطين المحتلة -واشنطن
، واأللمان وفي برلين في مظاهرة جرت بعد ظهر الجمعة أمام دائرة المستشارية في العاصمة األلمانيـة               

  ."يوم األرض"في الذكرى السادسة والثالثين إلحياء 
وفي العاصمة البريطانية لندن نظمت مظاهرات حاشدة مساء الجمعة أمام السفارة اإلسرائيلية بمـشاركة              

ن للحرب ونشطاء السالم والمتضامنين، وذلك احتجاجا على عمليات التهويـد ضـد             واسعة من المناهضي  
القدس والمقدسات، فيما رفع المتظاهرون الفتات التضامن مع القدس، وألقى أعضاء في مجلس العمـوم               

  .وممثلون ورؤساء المنظمات والنقابات كلمات أمام المتظاهرين تدعو إلى حماية القدس
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 وخبير العالقات الدولية فاغيليس بيساياس في الفعالية أنـه سـيتم خـالل أسـبوع                أعلن الناشط البارز  و
اإلعالن عن قيام حملة بحرية ذات طابع خاص إلى غزة باالشتراك مع عدد من الحمـالت األوروبيـة،                  

  .لكنها لن تستخدم السفن التي استخدمت في السابق
 1/4/2012، الشرق، الدوحة

  
   غزة-» حماس«و » يوم األرض« .39

  عبداهللا إسكندر
 آذار  30، عندما قامت القوات االسـرائيلية فـي         »يوم االرض «أحيى الفلسطينيون أول من أمس ذكرى       

 باقتحام بلدات الجليل وواجهت بالنيران سكانها العرب الذين كانوا يحتجون على تهويـد              1967) مارس(
لتمسك بالهوية والحرية واالرض، ولـيس      لقد مثل ذلك اليوم، بالنسبة الى الفلسطينيين، اعالناً ل        . منطقتهم

  .فقط لرفض االحتالل وممارساته
منذ ذلك التاريخ حدثت تطورات كثيرة، حروب ومواجهات وانتفاضات ومفاوضات واجتياحات، وبقيـت             
قضية الحرية والهوية واالرض مشتعلة، وإن اتخذت اشكاالً جديدة، داخل الخط االخضر وفي المنـاطق               

  .ف اليها مسألة السيادة واالستقاللالفلسطينية حيث تضا
كانت الذكرى المناسبة التي تتيح للفلسطينيين إشهار الحد االدنى المشترك في ما بينهم، لكنها هذه االيـام                 

لقد بات، خصوصاً بالنسبة الى الفلسطينيين      . تظهر ان تحدي الحرية والحياة الكريمة لم يعد إسرائيلياً فقط         
  .»حماس«ه عليهم السلطة التي تحكمهم، أي حركة في قطاع غزة، تحدياً تفرض

لكن ان تصدر مثل هذه الممارسات عـن الـسلطة التـي            . قد تكون مفهومة ممارسات االحتالل والعدو     
يفترض ان تحترم كرامة المواطن وحريته، فذلك ما يثير التساؤل ليس فقط عن اسبابه ودوافعـه وانمـا                  

  .ايضاً عن طبيعة السلطة الصادرة عنه
وبـات الفـشل ظـاهرة      .  غزة يومياً اخفاقاً جديداً في ادارتها، وعلى كل المستويات         -» حماس«سجل  تُ

والمسألة هنا ال تتعلق بطبيعة المفاوضات مـع        . متالزمة الدارتها، خصوصاً بعد إفشالها اتفاق المصالحة      
 غزة الى نفـسها  -» سحما«وتقاسم السلطة معها في الضفة الغربية والقطاع، وانما تتعلق بنظرة       » فتح«

  .والى السكان الذين تحكمهم
لقد راكم قادة هذه الحركة في القطاع من االخطاء السياسية ما جعل من شبه المـستحيل التوجـه نحـو                    
المصالحة استناداً الى البنود التي وقّع عليها رئيس مكتبها السياسي، حتى ولو أدى ذلـك الـى انقـسام                   

مة مجانية مع مصر، بذريعة مشكلة الكهرباء، حتى لو أدى ذلك الـى             كما انها اندفعت في خصو    . داخلي
  .اغالق البوابة الوحيدة نحو الخارج

لكـن كـل    . قد يكون ممكناً ايجاد تبريرات، وإن واهية وغير مقنعة، لمثل هذا السلوك السياسي الفاشـل              
غها في القمع والتنكيـل      غزة في كيفية ادارتها للقطاع، ال تغطي ولو        -» حماس«التبريرات التي تقدمها    

  .وكتم االنفاس
ـ         طوراً، أي انها كانت    » تآمر سلطة رام اهللا   »لقد كانت تبرر فشلها السياسي بممارسات االحتالل تارة، وب

وهي ما تكرره   . تتحلل من مسؤوليتها كسلطة حاكمة في القطاع بإلقاء التبعة على اآلخرين، على الخارج            
  .لناس في القطاعاآلن بإلقاء هذه المسؤولية على ا
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انها تعتقل الصحافيين الذين يجرؤون على الكالم عـن االزمـات المعيـشية او ضـرورة المـصالحة                  
ووصل االمر بها الى القبض على سائقي       . انها تعتقل المدونين الذين ينتقدون الوضع المعيشي      . الفلسطينية

يع هؤالء على نيابتها العامة بتهمـة       وتحيل جم . التاكسي الذين يشكون قسوة المعيشة لزبائنهم من الركاب       
 غزة مؤامرة   -» حماس«ولدعم مثل هذه التهم الملفقة طبعاً، تكتشف        . بث االشاعات المغرضة واالكاذيب   

  .من اجل اطاحة سلطتها» فتح«تشترك فيها 
وهذا مـا يفـسر رفـضها       . السلطة وال شيء آخر غيرها    : غزة» حماس«وهنا بيت القصيد في سلوك      

وهذا ما يفـسر قمعهـا الـشديد ألي         . فلسطينية، النها تريد االحتفاظ بها منفردة في القطاع       للمصالحة ال 
معترض على سياستها في القطاع، وألي معترض على ادارتها للشؤون الحياتية فيه والتي بلغت حداً من                

غالء وانعـدام   فهي قد تكون تخشى انتفاضة شعبية تتراكم نذرها، بفعل ال         . البؤس الشديد بفعل هذه االدارة    
وهي تتفرد بـالقوة بعـدما      . المواد الغذائية والدواء والكهرباء والماء، وبفعل الفساد والحكم الميليشياوي        

وراحت تحصي االنفاس وتطارد    . حيدت، بالسالح، بقية الفصائل والمجموعات والعائالت الغزية المنافسة       
.  المدني، او يطالب بحياة كريمـة مفقـودة        وتعتقل كل من يعترض او ينتقد او ينشط في هيئات المجتمع          

 في وجه الدولة االسرائيلية التي حرمتهم من مقومات         1967 آذار   30انتفض الفلسطينيون في الجليل في      
 عاماً على يوم االرض، يواجه الفلسطينيون شـبيهاً فـي ظـل حكـم               45وبعد مرور   . حياتهم وثقافتهم 

  .للقطاع» حماس«
  1/4/2012، الحياة، لندن

  
    المدلول السياسي والحل : عاناة غزةم .40

  علي جرادات
استفحال معاناة فلسطينيي غزة بسبب أزمة الوقود والكهرباء هو مجرد وجـه واحـد لمعانـاة إنـسانية                  

 بفعِل تعرضهم لعملية حـصار شـامل واعتـداءات    2006استثنائية أشمل ما انفكوا يكابدونها منذ العام ،       
 بل، وفاقم هذه المعاناة انقـسام  2008ن أشدها وطأة حرب نهاية العام ،   متواصلة، كا ” إسرائيلية“عسكرية  

، أن وضـع حـد لهـا أو         )”حماس”و” فتح“(تعلم قيادتاها،   ” سلطتين“إلى  ” السلطة الفلسطينية االنتقالية  “
تخفيفها على األقل مشروط بإنهاء هذا االنقسام وبناء وحدة مجابهة وطنية هي إلى التمنيات أقرب ما لـم                  

، عن سؤال الـتخلص مـن       )بشكل خاص (جرِ االتفاق على برنامج سياسي وطني موحد وموحد يجيب،          ي
التـي انتهـى    ” السلطة الفلسطينية االنتقاليـة   “االلتزامات السياسية واألمنية واالقتصادية المفروضة على       

روح حتـى اآلن علـى      ؟ إنه السؤال غير المط    ”أوسلو“ وفقاً التفاق    1999أيار ، /عمرها الزمني في مايو   
الماضية في التمسك بخيار المفاوضات وبما يلزِمها به من التزامات، بينهـا التزامـات              ” فتح“أجندة قيادة   

بدورها تقديم إجابة سياسية بديلـة شـافية لهـذا          ” حماس“، بينما تتجنب قيادة     ”اتفاق باريس االقتصادي  “
 غزة، ما يفسر تركيز االتهامات المتبادلـة بـين          في” السلطة“السؤال المفصلي، ذلك منذ سيطرتها على       

بشأن المسؤولية عن أزمة الوقود والكهرباء في غزة، على المردود الضريبي لعمليـات             ” حماس”و” فتح“
علـى مـرور هـذه    ” فتح“تصدير واستيراد البضائع من وإلى غزة، ومنها الوقود، ففي حين تصر قيادة     

فـي الـضفة،    ” سلطتها“ لضمان تحويل عائدها الضريبي إلى خزينة        ”اإلسرائيلية“البضائع عبر المعابر    
عبر معبر رفح أو عبر األنفاق لـضمان تحويـل          ) البضائع(بدورها على مرورها،    ” حماس“تصر قيادة   

  .في غزة” سلطتها“عائدها الضريبي إلى خزينة 
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، ذلك  ”حماس”و” فتح“بين قيادتي   هذا هو السبب الفعلي الذي فجر الجولة األخيرة من االتهامات المتبادلة            
برغم ما تثيره كل منهما في وجه األخرى من حجج سياسية هي، وإن كانت وجيهة في المبدأ، غير أنها                   

” اتفاق المـصالحة  “ليست المقصودة في الواقع، وإال ما معنى توافقهما على تغييب الجانب السياسي عن              
ولـيس  ” قانونيـاً ” “حماس“ وما معنى أن تتحفظ قيادة  2011أيار ، /الذي أبرمتاه برعاية مصرية في مايو     

إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسة الرئيس الفلسطيني، بل والرد علـى           ” إعالن الدوحة “سياسياً على دعوة    
  .”هي حكومة بال برنامج سياسي“بل : بالقول” إسرائيل“إعالنه التزام هذه الحكومة باالتفاقات الموقَّعة مع 

، وعلـى إطالـة     ”السلطة الفلسطينية االنتقالية  ”على التمسك ب  ” حماس”و” فتح“يادتي  هنا يتضح إصرار ق   
أمد، بل، وتعميق، انقسامها، ما يؤكد أن كل حديثهما عن إنهائه هو فعالً حديث غير جاد، وأنه ال تتوافر                   

إعالنات رعتها  لدى أيٍ منهما حتى اآلن إرادة سياسية جدية لتنفيذ ما توصلتا، ووقعتا عليه، من اتفاقات و               
، ”وثيقـة األسـرى   “،  ”الوفاق الوطني “ ووثيقة   2005عام ، ” إعالن القاهرة “دول عربية مختلفة، بدءاً من      

الورقـة  “ تعريجـاً علـى      2008،” إعـالن صـنعاء   ” و 2007عام ، ” اتفاق مكة ” مروراً ب  2006عام ، 
  .2012عام ” وحةإعالن الد“ وصوالً إلى 2011عام ،” اتفاق المصالحة” و2009عام ،” المصرية

ليست فقط معالجات غيـر جـادة للحالـة         ” حماس”و” فتح“على أية حال، المشكلة هنا أن مواقف قيادتي         
الفلسطينية وترديها والتباساتها وانقساماتها، بل وتنطوي أيضاً، بمعزل عن النوايا، على مخاطر الوقـوع              

لسطيني وقضيته وحقوقه بعامة، وتجـاه      تجاه كامل الشعب الف   ” اإلسرائيلية“في براثن مخططات السياسة     
 بخاصة، وتجاه غزة عنوان البحث بصورة أكثر تحديداً، حيـث           1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام     

بات جلياً أن تكريس فصل غزة عن الضفة مع محاولة حذفها بهذا الشكل أو ذاك إلـى حـضن مـصر،         
وسلخ القدس عنها هي عناوين سياسة حكومة       ووضع الضفة على الرف مع استكمال استيطانها وتهويدها         

وحكومة نتنيـاهو هنـا،     . نتنياهو التي ترفض اعتبار الضفة وغزة وحدة سياسية وإدارية وقانونية واحدة          
 وفك االرتباط   2002تعتمد، وتستكمل، وتعمق، ما بدأه شارون، حيث أعاد الضفة لالحتالل المباشر عام ،            

، ”غـزة وأريحـا أوالً    “للربط بين الضفة وغزة،     ” أوسلو“ بذلك صيغة     ناسفاً 2005أحادياً مع غزة عام ،    
التي صاغها رابين أصالً بحذر وعناية واشتراطات قاسية، وشت بإضمار تركها مفتوحـةً علـى كـل                 
االحتماالت، باستثناء احتمال تمخضها عن قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيادية على األراضي الفلسطينية             

المرحلـة  “ وإال ما معنى تجاهل هذه الصيغة لقضية القدس وترحيلها إلـى قـضايا               1967المحتلة عام ،  
رغـم  (، وعدم تعهدها بوقف االستيطان والتهويد في بقية أراضي الضفة، بل، وعدم االلتـزام،               ”النهائية

  يربط الضفة بغزة؟” ممر آمن“، بتنفيذ بند فتح )وجود نص
تكتيكية مدروسة  ” رابينية“ن الضفة وغزة لم تكن سوى حيلة        للربط بي ” غزة وأريحا أوالً  “أجل، إن صيغة    

، )ليس المجال هنا لـشرحها    (لتمرير التخلص من غزة التي شكلت ألسباب سياسية وأمنية وديموغرافية،           
، وذلك بإقرارٍ يكاد يكون شامالً لـدى سياسـييها وعـسكرييها وصـحافييها              ”إسرائيل”معضلة حقيقية ل  

، وبإعالن وجوب إخـراج الجـيش       ”لو أن البحر يبتلعها   “ن التعبير عنه بتمني     إقرار كثف رابي  . ومثقفيها
وجاءت حكومة نتنياهو بفائض تطرفها وعنجهيتها وصـلفها        . ”عش دبابير جباليا  “من وسط   ” اإلسرائيلي“

لتستكمل، وتعمق، ما بدأته حكومة شارون، خاصة أن نتنياهو كان قد أيد شـارون فـي خطـوة إعـادة           
مباشر للضفة، لكنه تحفظ على خطوة فك االرتباط أحادياً مع غزة القتناعه بأنه كان بالمقدور               االحتالل ال 

استخدام ورقة تفكيك المعسكرات والمستوطنات فيها بصورة أفضل لتحقيق قدرٍ أكبر وأعلى من أشـكال               
 نتنيـاهو   ، ليشجع ”سلطتين“إلى  ” السلطة الفلسطينية “ومن أسف فقد جاء انقسام      . حذفها إلى حضن مصر   
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ويزيد من قناعته أنه بمزيد من تشديد الحصار والضربات العسكرية ضد غـزة يمكـن فـرض وقـائع                   
ملموسة ونوعية تستهدف جعَل سلخ القدس عن الضفة وفصل األخيرة عن غزة حقيقة واقعة، ال بالمعنى                

 نتنيـاهو بتـسريع     في هذا اإلطار يتوجب فهم قيام حكومـة       . العملي فقط، بل، وبالمعنى السياسي أيضاً     
استكمال تهويد القدس واستيطان بقية أراضي الضفة وخلق كل أشكال األزمات والمعاناة اإلنـسانية فـي                

، إال إذا جاء من بوابة وحـدة        ”اإلسرائيلية“غزة التي لن يجنِّب حلها من خالل معبر رفح أفخاخ السياسة            
، ”أوسـلو “زامات المرحلة االنتقالية من اتفاق      فلسطينية تجابه االحتالل ببرنامج سياسي وطني يتحدى الت       

  .ويتحمل تبعات هذا التحدي، ال في غزة فقط، بل، وفي الضفة وقلبها القدس، أيضاً
  1/4/2012، الخليج، الشارقة

  
  أمريكيا والقدس .41

  جمال أبو ريدة
 االحـتالل   لم تكتف الواليات المتحدة األمريكية طوال السنوات الخمس والستين الماضية، هي عمر دولة            

، وإنمـا تبنـت وجهـة       )إسرائيل(لدولة  " "الالمحدود" من تقديم الدعم السياسي والعسكري       -)اإلسرائيلي(
السياسية والدينية كاملة من القضية الفلسطينية بشكل عام، ومدينـة القـدس بـشكل              ) اإلسرائيلية(النظر  

اليهـودي  " اللـوبي " قوة   -يحسب وجهة نظر  -خاص، وقد جاء هذا الدعم بفعل أسباب عدة كان أهمها           
المتنفذ في المؤسسات األمريكية الفاعلة، وواحد من عناصر القوة للوبي اليهودي التي برزت في السنوات               

، التي لها التأثير الواضح علـى الكثيـر مـن    "إيباك" اإلسرائيلية  –األخيرة، هي لجنة العالقات األمريكية    
رس، وهو أهم المؤسسات التـشريعية األمريكيـة، حيـث          المؤسسات األمريكية، وتحديًدا مؤسسة الكونغ    

ـ             ) إسرائيل(استطاع مثالً تمرير مشروع قرار يطالب فيه اإلدارة األمريكية االعتراف بالقدس كعاصمة ل
ال تقبل التقسيم، وكان الرئيس األمريكي جورج بوش قد وقع قراراً للكونغرس األمريكي يعتبـر القـدس                 

ـ  غم من مناقضته لقرارات مجلس األمن الدولي بشأن القـدس، ومخالفتـه            ، على الر  )إسرائيل(عاصمة ل
نهج السياسة األمريكية القائمة على تحديد وضع القدس خالل محادثات الوضع النهائي بين الفلـسطينيين               

  ).اإلسرائيليين(و
هـودي  ولعل الوقوف على بعض المواد التي جاء عليها مشروع القرار يوضح المقدرة العالية للـوبي الي               

على تزييف الحقائق التاريخية من جانب، والسذاجة السياسية التي عليها أعضاء الكونغرس األمريكي من              
 آالف عام،   3جانب آخر، فمثال توصل الكونغرس إلى أن القدس هي عاصمة للشعب اليهودي ألكثر من               

ل، التي هي في حقيقة األمر      وأنها لم تذكر باالسم في القرآن الكريم، إلى غير ذلك من األكاذيب واألباطي            
المتطرف، الذي ال يزال يـسعى إلـى تحقيـق مقولـة رئـيس وزراء               ) اإلسرائيلي(وجهة نظر اليمين    

ـ  : "الكاذبة وهي " دافيد بن غوريون  ) "إسرائيل( بدون القدس، وال قيمة للقدس بـدون       ) إسرائيل(ال قيمة ل
قة لليهود بأرض فلسطين من قريب أومـن        ، ووجه الكذب أن كتب التاريخ قد وضحت أنه ال عال          "الهيكل

بعيد، وأن وجودهم على هذه األرض قد جاء بفعل الدعم الغربي الالمحدود، في لحظة ضعف أصـابت                 
  .األمة لعربية، وأن هذا الوجود سينتهي بانتهاء هذه األسباب

الجهـود غيـر    للحقائق التاريخية حول مدينة القدس، قد جاء بسبب فشل كـل            " المتعمد"إن هذا التزييف    
م إلى يومنا هذا، والتي تتمثل اليـوم فـي الحفريـات            1967منذ العام   ) إسرائيل(العادية التي قامت بها     

واألنفاق تحت أساسات المسجد األقصى بحثًا عن هيكل سليمان المزعوم، للحـصول علـى أي إثبـات                 
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، والـذي   "إسرائيل فلنكشتاين  "تاريخي للحق اليهودي في المدينة، ولعل ما خلص إليه عالم اآلثار اليهودي           
، بعدم وجود أي شواهد تاريخية تدعم بعـض القـصص الـواردة فـي               )اإلسرائيلية(يعرف بأبي اآلثار    

) إسـرائيل (التوراة، حول الحق اليهودي في المسجد األقصى تحديًدا، تكفي وحدها لتكذيب ليس مطالبـة               
ـ     أي حق تـاريخي أو دينـي لليهـود فـي           فحسب، وإنما تكذب    ) إسرائيل(بجعل مدينة القدس عاصمة ل

  .فلسطين عامة بشهادة المؤرخين اليهود أنفسهم
ولعل من األهمية بمكان القول إن هذه الحقائق المهمة وغيرها التي تكذب أي حق لليهـود علـى أرض                   
فلسطين، لم توظف بالشكل المطلوب من الفلسطينيين والعرب على حد سواء، لفضح األكاذيب اليهوديـة               

أكثر، " للتغول"الفرصة الكاملة   ) إسرائيل(لحق المزعوم لهم في أرض فلسطين، األمر الذي أعطى          حول ا 
على الحق العربي واإلسالمي في المدينة، والعمل الجاد على تهجير بل وطرد سكان المدينة، لجعل هـذه      

ـ        ـ    ) إسرائيل(المدينة في السنوات القليلة القادمة، ليس عاصمة ل شعب اليهـودي،   فحسب وإنما عاصمة لل
أكثر على ذلك هو قبول منظمة التحريـر الفلـسطينية فـي مفاوضـاتها مـع                ) إسرائيل(ولعل ما شجع    

  .، بجعل مصير هذه المدينة يتحدد في ضوء المفاوضات النهائية)إسرائيل(
بالقدس كعاصمة موحدة للشعب اليهودي هو تنكر واضح ألي حق فلسطيني وعربي           ) إسرائيل(إن مطالبة   

مي في المدينة، األمر الذي يستدعي توحد كل الجهود الفلسطينية والعربية واإلسالمية، للتأكيد على              وإسال
أن القدس وفلسطين مًعا لم تكونا في يوم من األيام إال أرًضا عربيـة وإسـالمية خالـصة، وأن الـدعم                     

ـ   واجب األمريكي يقتضي   ال يستطيع أن يغير الحقائق التاريخية، وأن ال       ) إسرائيل(األمريكي الالمحدود ل
ـ         ، وذلك باالعتراف بـالحقوق الـسياسية       )إسرائيل(من بعد اليوم التوقف الفوري عن الدعم الالمحدود ل

والوطنية للشعب الفلسطيني، خصوصا بعد الربيع العربي الذي نجح إلى اليوم في اإلطاحة بأربعـة مـن     
لمصري المخلوع حسني مبـارك، وال يـزال        النظم العربية الحليفة ألمريكا، وعلى رأسها نظام الرئيس ا        

الربيع العربي يحقق المزيد من النجاحات السياسية، وواحد من هذه النجاحات هـي نتـائج االنتخابـات                 
البرلمانية التي جرت في أكثر من دولة عربية، وفاز فيها اإلسالميون بغالبية األصوات، األمر الذي من                

  ).إسرائيل(طقة العربية، الذي ظل إلى يومنا هذا مختال لمصلحة شأنه أن يعيد التوازن السياسي في المن
فهل تعي الواليات المتحدة حقيقة التغيير الحاصل في العالم العربي، وتبدأ فـي تغييـر موقفهـا الـداعم             

  .، أم تبقى على موقفها المؤيد مع تحمل تبعات هذا الموقف؟)إسرائيل(لـ
 31/3/2012، فلسطين أون الين

  
    األرض رسالة يوم  .42

  أمجد عرار
إذا كان من تقييم للحراك العربي في يوم األرض، فإن باإلمكان إخضاعه لقاعدة النسبية، أي أنـه جيـد                   
وإيجابي قياساً بعقود خلت لم يظهر فيها مثل هذا الحراك، رغم أن فلسطين ثابت مؤكـد فـي وجـدان                    

قودهـا حكومـات معاديـة لحقـوق        الشعوب العربية وكثير من شعوب دول العالم بما فيها تلك التـي ت            
الفلسطينيين ومنحازة للكيان الصهيوني، ومنها من تمنحه دعماً غير محدود وغطاء لكل ما يرتكبه مـن                

أما بالنسبة ألهميـة القـضية      . انتهاكات وجرائم قتل واعتقال وهدم وتشريد وتهويد لألرض والمقدسات        
المطلوب لدعم هذه القضية وحماية عروبة فلسطين       ومركزيتها، فإن هذا الحراك ما زال دون الحد األدنى          

  .والقدس، ناهيكم عن تحريرهما
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عندما تتحدث وسائل اإلعالم عن مشاركة أربعين ألف عربي ومسلم من ثمانين دولة في مسيرة القـدس                 
العالمية على حدود األردن مع فلسطين، فإن االستنتاج المنطقي يشير إلى أن هذا العدد ال يصل إلى حـد                   

لمستوى الرمزي للمشاركة في ذكرى تحمل اسم القدس، فهذا يعني أن معدل المشاركة يساوي خمـسمئة        ا
شخص لكل دولة من الدول الثمانين، وهذا عدد يمكن أن يجذبه فضول التجمـع لرؤيـة آثـار حـادث                    

مشاعر وهذا يزيد من منسوب االحترام الذي يستحقه هؤالء القادمون من بالد بعيدة مدفوعين ب             . مروري
صادقة تجاه قضية فلسطين، لكنها تحفّز سيالً من األسئلة عن جدية ما تتشدق به أحزاب عريقـة طالمـا                   
تاجرت بقضية فلسطين والقدس، وعندما يحضر االستحقاق العملي بمستواه التضامني ال يظهر لهـا أي               

  .أثر إيجابي
لسطين وقدسها التي هي أيضاً قـدس       كان المأمول مشهداً من مضاعفات المليون تبعث رسالة لمغتصبي ف         

العرب والمسلمين، بأن كل ما يفعلونه في المدينة المقدسة لن يشطبها، وأن الزمن الذي أتاح لهم فعل مـا               
  .يحلو لهم، لن يستمر طويالً

لم تظهر هذه الرسالة ميدانياً بعد، وال يكفي أن تكون نصاً منقوشاً في وجدان الصادقين وشـعاراً براقـاً                   
  .ألسنة المزايدين والمتسلّقين وراكبي األمواج السلطويةعلى 

الشباب الفلسطيني خرج للشوارع بكثافة واشتبك مع المحتلين وذكّرهم بأنه ال يخـضع لـسياسة األمـر                 
الواقع، ولن يتخلى عن حقوقه حتى لو واصل النظام الرسمي العربي، أو بعضه، المراوحة بين الصمت                

ة تساموا على جرح االنقسام وتجاوزوا فئوية البعض من القادة والفـصائل،            شباب غز . والتواطؤ والتآمر 
وكـان أن   . وعمدوا يوم األرض بدماء الشهيد محمود زقوت ابن العشرين ربيعاً، وعـشرات الجرحـى             

انطلق علي يوسف أحمد عرفة من مخيم الدهيشة لالجئين باتجاه القدس ليتسلّق جدار النهب والعنـصرية                
حرية ليزرعه فوق جدار الظلم والعبودية، لكن جنود االحتالل أسقطوه عن الجدار المرتفـع              حامالً علم ال  

  .بقنبلة صوت أصابته مباشرة في رأسه، وها هو يرقد بين الحياة والموت في المستشفى
 عادة ما تكـون للـذكرى       48وألن يوم األرض انطلق قبل ستة وثالثين عاماً في المناطق المحتلة سنة ،            

 يكرسون بقاءهم في أرضهم ويؤكدون استعدادهم للدفاع        48ة، وبهذا المعنى فإن فلسطينيي ال       نكهة خاص 
الفعاليات الحاشدة والواسعة في هذه المناطق تـزعج        . عنها، كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني وقضيته      

ـ             ” إسرائيل“ ر ال  بل تقض مضجعها وتشعرها بأن هضم مليون وربع المليون فلسطيني ومسح أدمغتهم أم
وسيمضي هذا الجزء األصيل من الفلسطينيين في بلورة هوية أشد جذريـة، ليتجـاوز              . يمكن أن يتحقق  

، فلـم   ”الكنيـست “من خالل العضوية في     ” اإلسرائيلية“بعض أحزابه وقادته الذين دخلوا فخ الديمقراطية        
ـ                 ع بـين الكيـان     يحققوا أي شيء مما يبررون به هذه المشاركة، بل تحول بعضهم إلـى جـسر للتطبي

  .الصهيوني وبعض الدول العربية
  1/4/2012، الخليج، الشارقة
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