
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  "إسرائيل" الفلسطينيين باستئناف المفاوضات مع بإقناعلرباعية فشلت ا: مصادر فلسطينية
  حماس تخطط لقتل إسرائيليين في الضفة والمساومة على جثثهم: هآرتس

  ويجب ان تكون حماس جزءا من الحل ..الحدود المؤقتة الحل األنسب: رئيس الموساد السابق
  شرق نابلس "إيتمار" من مستوطنة  مستوطنين خمسةمقتل

  في الضفة  ةسطيني لوقف الهدم غير القانوني للمنازل الفل"إسرائيل "فولك يدعوريتشارد 

مسيرة جماهيرية بمشاركة : غزة
عدة فصائل تدعو إلنهاء االنقسام 

  وإعادة الوحدة الوطنية
  

 ٤ص ... 

 ٢٠٨٢ ١٢/٣/٢٠١١السبت 
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    :السلطة
 ٤   "إسرائيل" الفلسطينيين باستئناف المفاوضات مع بإقناعلرباعية فشلت ا: مصادر فلسطينية.٢
 ٥  أساليب بشعة في تعذيب قيادات فلسطينية بسجن بيتونيا: المركز الفلسطيني لإلعالم.٣
 ٦   من نتائج الثورات العربية"إسرائيل"رعب داخل : القدومي.٤

    
    :المقاومة

 ٦  انتهاك للقانون الدولي ولسيادة أوكرانيللمهندس أبو سيسي " إسرائيل"اختطاف : حماس.٥
 ٦   وتطلق صاروخا على النقبفة في الضالمقاومة تهاجم حافلة إسرائيلية.٦
 ٧  حماس تخطط لقتل إسرائيليين في الضفة والمساومة على جثثهم: هآرتس.٧
 ٨  "دليل معامالت الالجئين الفلسطينيين "مكتب شؤون الالجئين في حماس يصدر: لبنان.٨
 ٨  ة بالتحرك لنصرة الشعب الليبي ووقف حمام الدمحزب التحرير يطالب الجيوش العربي.٩

    
    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨ ويجب ان تكون حماس جزءا من الحل ..الحدود المؤقتة الحل األنسب: رئيس الموساد السابق.١٠
 ٩  سشرق نابل "إيتمار" من مستوطنة  مستوطنين خمسةمقتل.١١
١٠   يكشف عن اختفاء أحد جنودهسرائيليالجيش اإل.١٢
١٠   ةوكرانياأل بالتعاون مع األجهزة األمنية الموساد لـ أبوسيسي ختطافمصادر اسرائيلية تؤكد ا.١٣
١٠  بيغن ورابين عن العملة الورقة  إزالة صور المركزي قرر"اسرائيل"بنك  :يديعوت.١٤
١١  "إسرائيل "الجزيرة انضمت الى محور المقاومة الذي يشكل خطرا وجوديا على: افراييم سنيه.١٥
١١  نتنياهو ينقل معاركه إلى فيسبوك وتويتر: هآرتس.١٦
١٢  لعدم تعديلها قوانين تعرض مسؤولي تل أبيب لالعتقال علقت حوارها مع بريطانيا "إسرائيل".١٧
    

    :األرض، الشعب
١٢   مصادرة أراض بالخليلفيتشرع سلطات االحتالل .١٨
١٢   حي سلوان قوات االحتالل تعتدي على المصلين في:القدس.١٩
١٣   المناهضة للجدارإصابات ومواجهات في مسيرات الضفة.٢٠
١٣  فرض تعتيماً على قضية اختفاء مهندس فلسطيني في أوكرانيايالقضاء اإلسرائيلي .٢١
١٤  ن المعابر اإلسرائيلية إلى غزة يعلقون إضرابهمسائقو شاحنات نقل البضائع م.٢٢
١٤   تحول معاشات تقاعدية لعمال غزيين"إسرائيل".٢٣
١٤  لجنة فلسطينية تدعو األمم المتحدة للتحرك من أجل إنقاذ األسرى.٢٤
١٤  مؤتمر دعم األسرى رسالة تحذير للعالم بأن الظلم مؤذن بخراب العمران: أحمد الترك.٢٥
١٥  معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الضفة ال تقل عن معاناة أسرى االحتالل: حماميإبراهيم .٢٦
١٥  امةعملية بطولية في سجن عوفر لتحرير حم.٢٧
١٥  هموالوكالة تعلن تفهمها لحاجات احتجاجاً على سياسة األونروا نلالجئين الفلسطينيياعتصام : لبنان.٢٨
١٦  تحقيق محملين األونروا مسؤولية موتهال يطالبون بتوفي على باب مستشفىأهل طفل : عين الحلوة.٢٩
١٧  الرشيديةمخيم اعتصام طبي فلسطيني في : لبنان.٣٠
١٧  الثورات الشعبية العربية أحيت األمل لدى الالجئ الفلسطيني بالعودة: الزيرماجد .٣١
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١٧  خابات بشكل أحادي سيكرس االنقسامإجراء االنت: شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية.٣٢
   

   :صحة
 ١٧  مريضاً في غزة٣٧٥الفشل الكلوي يهدد حياة .٣٣
   

   : األردن
١٨    شركة إسرائيلية٢٢٠التجارة والصناعة األردنية تدعو لمقاطعة وزارة .٣٤
١٨    مليون دينار تسهيالت قدمتها فروع البنوك األردنية في فلسطين٣٥.١٢٤٤
   

   : لبنان
١٨  مراجعة لحقوق الالجئين الفلسطينيين بين تقريرين يرفعهما لبنان لألمم المتحدة: ورشة نقاش.٣٦
١٩  "إسرائيل"مة السالح أثبت جدواه في مقاو: الحص.٣٧
   

   :عربي، إسالمي
١٩  "إسرائيل"مبارك طلب فتوى بتصدير الغاز إلى : نصر فريد واصل مفتي مصر األسبق.٣٨
١٩  انقرة ترفض مخاوف اسرائيلية بشأن قمر تجسس تركي.٣٩
٢٠  !يا يشاي فـي ليـب رون بـن"يعوت أحرونوتيد"مبعوث .٤٠
٢٠  مسلسل تركي عن أسطول الحرية يفضح سياسات االحتالل.٤١
   

   :دولي
٢١  في الضفة  ة لوقف الهدم غير القانوني للمنازل الفلسطيني"إسرائيل "فولك يدعوريتشارد .٤٢
٢١  لنتنياهو" الحل السياسي" بانتظار مشروع "الرباعية"واشنطن ترجئ اجتماع .٤٣
٢١  أميركا الالتينية تؤكد حضورها في عملية السالم: مؤتمر كوستاريكا.٤٤
٢٢  سوس االسرائيلي بوالردازدياد الضغوط على أوباما من أجل اطالق سراح الجا.٤٥
    

   :تقارير
٢٢ ؟"إسرائيل"هل تطيح ثورة مصر أنبوب الغاز إلى : "يديعوت".٤٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  ياسر الزعاترة... إبراهيم حامد وأحالم التميمي وحوار رغم أنف السجان.٤٧
٢٥  فؤاد الخفش... عملية بطولية في سجن عوفر لتحرير حمامة.٤٨
٢٧  سماك العبوشي... !!قضائياً" أبو الغيط "الحقوا .٤٩
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  
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  دة الوحدة الوطنية بمشاركة عدة فصائل تدعو إلنهاء االنقسام وإعاجماهيريةمسيرة : غزة .١
شارك عشرات اآلالف في المسيرة الحاشدة التي دعت لها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من : غزة

أجل المطالبة بإنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة، وانطلقت المسيرة من ميدان فلسطين بغزة عقب صالة 
ياب رايات الفصائل ورفع العلم الجمعة، وصوالً إلى بوابة المجلس التشريعي غرب غزة، وتميزت بغ

  .الفلسطيني كتعبير عن الوحدة الوطني
الشعب يريد " الشعب يريد إنهاء االنقسام"وردد المشاركون هتافات تدعو إلى الوحدة وإنهاء االنقسام، منها 

فع ور "الشعب يريد إنهاء االحتالل والحفاظ على الثوابت"و" الشعب يريد إنهاء الحصار" "الوحدة الوطنية
حماس، والجهاد اإلسالمي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، : وهي(قادة الفصائل المشاركة في المسيرة 

والجبهة الشعبية القيادة العامة، وحركة األحرار، وحركة المقاومة الشعبية، وجبهة النضال الشعبي، 
تفون الشعب يريد تحقيق الوحدة األعالم الفلسطينية وتشابكت أيديهم وهم يه) وحركة الصاعقة الفلسطينية

  .وإنهاء االنقسام
إن الشعب الفلسطيني لن ينكسر : " وتال أحد قادة الفصائل بيان القوى المشاركة في المسيرة، قائال

 ".وسيواصل طريق المقاومة والجهاد ولم تثنيه جرائم الرصاص المصبوب عن ثوابته والتمسك بحقوقه
  ".مقاومة نؤكد أهمية إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدةفي ظل تمسكنا بحقنا في ال"وأضاف 

وأشار إلى أن هذه المسيرة تأتي من منطلق الحرص على الوحدة وتجسيدها على قاعدة الوحدة المبنية 
وشدد على أن القوى الوطنية واإلسالمية وقوى  ".على اإلجماع والتوافق والتمسك بالحقوق والثوابت

المسيرة متمسكة بمطلب إنهاء االنقسام، وتعتبر منظمة التحرير البيت لكل المجتمع المدني المشاركة في 
الفلسطينيين في كل مكان، ولكل فلسطيني أن يكون عضواً وأن يشارك في صياغة ميثاقها الذي يحفاظ 

وأكد أن الضفة وغزة جزء من الوطن الفلسطيني الواحد الذي سيلتئم ليتفرغ  .على الثوابت والحقوق
  .تحديات الصهيونيةلمواجهة ال

وقال إن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب توفير مناخ ديمقراطي يفضي النتخابات شاملة في الرئاسة 
والتشريعي والبلديات، والمجلس الوطني في الداخل والخارج، بما يضمن احترم نتائجها وصوال لتداول 

ألجواء عبر إنهاء االعتقاالت السياسية وأكد أن من أهم أولويات استعادة الوحدة تهيئة ا .سلمي للسلطة
  .وإطالق الحريات ووقف المضايقات األمنية

  ١١/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   "إسرائيل" الفلسطينيين باستئناف المفاوضات مع بإقناعالرباعية فشلت ا: مصادر فلسطينية .٢

مصادر ، أن  وليد عوضلهانقالً عن مراسرام اهللا  من ١٢/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، ذكرت 
فلسطينية اكدت الجمعة أن ممثلين عن اللجنة الرباعية فشلوا في اقناع الجانب الفلسطيني باستئناف 

، االمر الذي ١٩٦٧المفاوضات مع اسرائيل قبل وقف االستيطان بشكل تام في االراضي المحتلة عام 
  .منتصف الشهر الجاريدفع اللجنة الى تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا في باريس 

) مارس(وأبلغت اللجنة الرباعية الدولية السلطة الفلسطينية تأجيل اجتماعها المقرر في منتصف آذار 
  .المقبل، من دون تحديد المكان) أبريل( نيسان ١٥الجاري في باريس إلى 

للجنة الرباعية وقال الدكتور صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني إن المباحثات مع ممثلي ا
 ووقف ١٩٦٧والتي جرت في القدس الشرقية تركزت حول مرجعيات التفاوض على اساس حدود 

أبلغتنا الرباعية بشكل رسمي انها ستواصل جهودها ويتم تأجيل اجتماعها المقرر ': ، مضيفاً'االستيطان
وأكد الجانب الفلسطيني . 'القادم لمواصلة الجهود لصياغة بيان) ابريل( نيسان ١٥في اذار الجاري الى 

حرصه على إحياء عملية السالم، وذلك عبر تثبيت المرجعيات المتعلقة بكافة قضايا الوضع النهائي، وبما 
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القدس، والحدود، والالجئين، المياه، األمن، اإلفراج عن المعتقلين، والتعويضات، وحلها وفقاً : يشمل
  .العالقةللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات 

وشدد الجانب الفلسطيني على وجوب وقف كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية ووقف 
  .هدم البيوت وتهجير السكان وفرض الحقائق على األرض واستمرار حصار قطاع غزة

نتائج واعلن مسؤول فلسطيني ان المباحثات التي جرت الخميس مع ممثلي اللجنة الرباعية لم تفض الى 
  .تتيح العودة الى طاولة المفاوضات مع اسرائيل

لم يتوصل الجانب الفلسطيني واطراف الرباعية الى 'وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
  .'نتائج تمكن من العودة الى المفاوضات

اصروا على  'واضاف ان اللجنة الرباعية طلبت من الفلسطينيين العودة الى المفاوضات، لكن الفلسطينيين
تجميد االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية : موقفهم عدم العودة من دون تحقيق اربع نقاط وهي

 مرجعية لعملية السالم، وضمان االمن على الحدود الفلسطينية ٦٧'خالل المفاوضات، واعتبار حدود
سبتمبر ) ايلول( تنتهي في االردنية عبر تواجد طرف ثالث غير اسرائيل، وان اي مفاوضات يجب ان

  .'القادم
لكن الرباعية قالت انه بغض النظر عن مطالبكم نطالبكم بالعودة الى المفاوضات رغم اننا 'واضاف 

  .'١٩٦٧سنشير في البيان القادم الى حدود 
عا أن تتبنى بيان االتحاد االوروبي الذي د'وقال المسؤول ان الفلسطينيين اقترحوا على اللجنة الرباعية 

فيه الى وقف االستيطان واعتبر ان القدس يجب ان تكون عاصمة للدولتين، واضفنا على ذلك ان تجمد 
  .'اسرائيل االستيطان خالل المفاوضات

عـضو الوفـد    ، ان    محمد يـونس   نقالً عن مراسلها  رام اهللا    من ١٢/٣/٢٠١١الحياة، لندن،   واضافت  
في القدس وبروكـسل،    » الرباعية«رك في اجتماعات    الفلسطيني المفاوض الدكتور محمد أشتية، الذي شا      

. قال إن الموقف الفلسطيني يقوم على تحديد مرجعية واضحة لعملية الـسالم وإيجـاد منـاخ تفاوضـي                 
وأهم عنصر في المناخ التفاوضي هو وقف االستيطان، ورفع الحصار عـن قطـاع غـزة،                «: وأضاف

لـم تـنجح فـي    » الرباعية«وتابع أن . » الفلسطينيةووقف اإلجراءات االسرائيلية التعسفية في األراضي 
  .تضييق الهوة بين موقفي الطرفين بسبب تمسك الثاني باالستيطان واالحتالل

نتانياهو واإلدارة «، إن معلومات الفلسطينيين تشير الى ان »فرانس برس«وقال مسؤول فلسطيني لوكالة 
يعمل على تجنيد إيباك «وتابع ان نتانياهو . »هااالميركية يتفاوضان اآلن على مضمون المبادرة وخطوات

لصالح خطته لفرضها على اإلدارة االميركية او للتفاوض على مضمونها ليضمن قبول اإلدارة بها قبل 
  .»ان يعلنها

 في المئة من الضفة الغربية، واالنتقال ٥٠الخطة هدفها حل انتقالي طويل االمد على «وأوضح ان 
وقال . »الذي يقرر النجاح هو اسرائيل«، مشيراً الى ان » بنجاح التجربة االولىللمرحلة الثانية مرهون

تجاهل البند االول منها، «و » خريطة الطريق«من » الدخول في تطبيق المرحلة الثانية«إن هذا يعني 
الذي فيه التزامات على اسرائيل، منها وقف االستيطان واإلجراءات األحادية الجانب في الضفة 

يتخوفون من ان تقدم االدارة االميركية خطة للتسوية على غرار «وأضاف ان الفلسطينيين . »سوالقد
خطة الرئيس االميركي السابق بيل كلينتون، قد تكون أضعف من خطة كلينتون او مشابهة لها، وتأخذ في 

  .»االعتبار االفكار االسرائيلية
  
   قيادات فلسطينية بسجن بيتونياأساليب بشعة في تعذيب: المركز الفلسطيني لإلعالم .٣

إن مليشيا وقائي ) ١١/٣( قالت مصادر مطلعة لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم، الجمعة - رام اهللا
  .عباس تستخدم أبشع وسائل التعذيب في سجن بيتونيا النتزاع االعترافات من بعض المختطفين فيه
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 عاما، والحامل للجنسية األمريكية، ٤٦ حجة وأشارت المصادر إلى أن رجل األعمال الفلسطيني إدريس
  .من بلدة بيرنباال شمال مدينة القدس المحتلة تعرض للتعذيب الشديد على يد المليشيا

وكشفت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، عن وسائل التعذيب التي استخدمتها المليشيا مع 
عدا عن " البرابيش"لية الحساسة في جسده بـ حجة، ومنها الجلد على الظهر، وجلد المناطق التناس

  ".الفلقة"
وإدريس حجة أسير محرر امضى ما يقارب العام في االعتقال اإلداري، ومختطف سابق لدى مليشيا 

  .شهور٦مخابرات عباس لمدة 
 عاما، من قرية قطنة شمالي ٤٨من جهة اخرى، اكدت ذات المصادر أن المختطف الشيخ سليم شماسنة 

وقالت المصادر إن  .قدس المحتلة، وإمام مسجد القرية يتعرض للتعذيب القاسي على يد سجانيهمدينة ال
، ما أدى إلى غضب "أحد أحد"الشيخ شماسنة يتعرض للجلد على ظهره خالل شبحه، وبأنه يصيح بكلمة 

  .المليشيا وزيادة الضرب
حتالل، وهو مختطف سابق ويذكر أن الشيخ شماسنة أسير محرر امضى سنوات طويلة في سجون اال

لعدة مرات في سجون المليشيا، ونجله مصعب سليم شماسنة مختطف لديها، ويقضي حكما بالسجن لمدة 
  .عام بتهمة االنتماء لحركة حماس

  ١١/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   من نتائج الثورات العربية"إسرائيل"رعب داخل : القدومي .٤

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فـاروق القـدومي أهميـة            أكد عضو : كمال زكارنة -عمان  
وأشار . إعطاء الشباب فرصة إلحداث عملية التغيير بما يؤثر إيجابا على القضية الفلسطينية في المستقبل             

القدومي في حديثه للجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني خالل اجتماعها في مقر المجلس بعمان               
 األول بحضور رئيس المجلس سليم الزعنون ، الى انعكاسات الثورات والتطورات الحادثة بالمنطقة              أمس

العربية على مستقبل القضية الفلسطينية ، معتبرا أنه رغم محدودية هذا التأثير في الوقت الحاضر فانـه                 
  .سيكون لهذه الثورات انعكاسات سلبية جدا على إسرائيل

 ١٢/٣/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  ياانتهاك للقانون الدولي ولسيادة أوكرانللمهندس أبو سيسي " إسرائيل"اختطاف : حماس .٥

هندس للمإن اختطاف االحتالل اإلسرائيلي :  سامي أبو زهري.دقال المتحدث باسم حركة حماس 
 متجاوزا كل" الموساد"فلسطيني ضرار أبو سيسي في أوكرانيا صورة من صور العربدة التي يمارسها ال

  . القوانين الدولية
هذا االختطاف انتهاك للقانون الدولي ولسيادة أوكرانيا ودليل إضافي "وأضاف لوكالة فرانس برس إن 

وتابع إنه يحمل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن سالمته، ". على استخفاف االحتالل بالمجتمع الدولي
تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة التي ارتكبت ودعا أبو زهري أوكرانيا إلى  . مطالبا باإلفراج عنه

  .على أراضيها
  ١١/٣/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
   وتطلق صاروخا على النقب في الضفة إسرائيليةحافلةالمقاومة تهاجم  .٦

أعلن ناطق عسكري إسرائيلي صباح أمس عن تعرض حافلة إسرائيلية لهجوم : وكاالت - القدس المحتلة 
ولم يشر الناطق  .في الضفة الغربية المحتلة ميغداليم ية الليلة قبل الماضية قرب مستوطنةباألسلحة النار
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موضحا أن السلطات العسكرية اإلسرائيلية تحقق في الحادث وتقوم بتمشيط المنطقة  ..إلى وقوع إصابات
  .بحثا عن المهاجمين

ة النقب الغربي في فلسطين وأعلنت مصادر إسرائيلية فجر أمس عن سقوط قذيفة صاروخية على منطق
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن قذيفة صاروخية . دون وقوع أي إصابات أو أضرار١٩٤٨المحتلة عام 

ليرتفع عدد القذائف . اشكول سقطت في منطقة المجلس اإلقليمي. أو قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة
ولم يتبن أي فصيل فلسطيني .ب زعمهاالتي أطلقت من القطاع منذ أمس إلى ثالث قذائف صاروخية حس

  .بقطاع غزة المسؤولية عن إطالق صواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية للقطاع
  ١٢/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 

  
  حماس تخطط لقتل إسرائيليين في الضفة والمساومة على جثثهم: هآرتس .٧

 حماس في الضفة الغربية، جددت خالل أكدت مصادر أمنية إسرائيلية وفلسطينية، أن حركة: رام اهللا
جثثهم من أجل المساومة » اختطاف«األشهر األخيرة مساعيها لقتل مدنيين وعسكريين إسرائيليين، و

  .عليها، إلطالق سراح أسرى فلسطينيين
 خاليا تابعة لكتائب القسام، الجناح ٥اإلسرائيلية عن هذه المصادر، أن » هآرتس«ونقلت صحيفة 
ة حماس، اكتشفت واعتقلت مؤخرا في منطقة رام اهللا كانت تخطط للقيام بعمليات من هذا العسكري لحرك

  .النوع
وبحسب المصادر، فإن ناشطي حماس، كانوا يدركون جيدا أن قدرتهم على احتجاز رهائن على قيد 

لسطينية، الحياة في الضفة تبدو محدودة، حيث يصعب اإلفالت من قبضة األجهزة األمنية اإلسرائيلية والف
بخالف الحال في قطاع غزة، ولهذا فقد خطط لقتل إسرائيليين في عمليات إطالق نار، ومن ثم خطف 

  .جثثهم ودفنها ثم التفاوض على إعادتها
وحصلت األجهزة األمنية الفلسطينية على اعترافات بهذا الصدد من خلية تمكنت من اعتقالها بعد 

ينو من مستوطنة معاليه إفرايم في الطريق المؤدي إلى محاولتها قتل الزوجين موشيه وشيرا مور
  .الماضي) آب(مستوطنة ريمونيم قرب رام اهللا، في أغسطس 

وتبين من المعلومات التي تم انتزاعها من أفراد الخلية أنهم خططوا لتنفيذ عملية قتل مستوطنين وخطف 
  .جثثهم، وأعدوا لهذا الغرض حفرا قرب قرية سلواد شرق رام اهللا

قاد اعتقال هذه الخلية كما يبدو إلى اعتقال آخرين، بعضهم محتجز لدى األجهزة الفلسطينية التي تقول و
إن قيادات حماس في دمشق وغزة تمارس ضغطا شديدا على الخاليا في الضفة الغربية لتنفيذ مثل هذه 

ت في طريق التنسيق العمليات، أمال في أن يؤدي ذلك أيضا إلى إرباك السلطة الفلسطينية ويضع صعوبا
  .األمني مع إسرائيل

وفي أعوام االنتفاضة األولى نجحت حماس في اختطاف جنود إسرائيليين في الضفة غير أنها لم تستطع 
االحتفاظ بهم طويال، بسبب سيطرة إسرائيل على كل متر في الضفة، وكان هذا أيضا هو الحال في قطاع 

، تعتبر األنجح ٢٠٠٦) حزيران( يونيو ٢٥ي جلعاد شاليط في غير أن عملية أسر الجندي اإلسرائيل. غزة
 حين تم أسره ونقله إلى قطاع غزة التي ٢٠٠٦ يونيو ٢٥حتى اآلن، إذ تحتفظ به حماس حيا منذ 

انسحب منها اإلسرائيليون، على يد مقاتلين تابعين لثالثة فصائل فلسطينية في عملية عسكرية نوعية 
  .»الوهم المتبدد«سميت 

تنجح كل المحاوالت اإلسرائيلية في تحريره، كما فشلت الوساطة المصرية ومن بعدها الوساطة ولم 
  .األلمانية حتى اآلن في اإلفراج عنه في إطار صفقة سيفرج بموجبها عن أسرى فلسطينيين
  ١٢/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
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 " الفلسطينييندليل معامالت الالجئين " في حماس يصدرالالجئينمكتب شؤون : لبنان .٨
دليل معامالت الالجئين الفلسطينيين في األمن العام والشؤون السياسية «أصدرت حركة حماس، : بيروت

ويحتوي المعلومات الالزمة حول ما يحتاجه الالجئون الفلسطينيون في . »٢٠١١ -  ٢٠١٠واألونروا 
ائر الدولة اللبنانية، كإصدار لبنان الستصدار ما يريدونه من أوراق ومستندات ومعامالت، سواء من دو

جواز سفر من دوائر األمن العام اللبناني، أو استصدار األوراق الثبوتية على اختالف أنواعها من دائرة 
كذلك، يتضمن ما يحتاجون إليه من أوراق ومستندات للتسجيل في دوائر . الشؤون السياسية والالجئين

 ، والحصول على بطاقة اإلعاشة»األونروا«
والجهات » األونروا«د في الدليل أيضاً المستندات التي يجب على الطالب الفلسطيني تقديمها إلى وتر

المانحة للحصول على منحة جامعية، كما يحدد آليات العالج والتغطية الصحية لالجئين الفلسطينيين من 
 . في لبنان» األونروا«قبل 

فكرة الدليل «أن » السفير«سر عزام لـ يا» حماس«ويشرح مسؤول مكتب شؤون الالجئين في حركة 
ولدت اثر مشهد االزدحام في مكتب شؤون الالجئين حيث بدأنا عندها بتجميع المعلومات توفيراً للوقت 

 .»والجهد والمال على الالجئين ومنعاً للسمسرة
ويقع الدليل في ثالثة وثالثين صفحة من الحجم الوسط، طبعت منه عشرة آالف نسخة، ويوزع في 

وثيقة «وهو اإلصدار الثاني للحركة بعد إصدارها األول . في المخيمات الفلسطينية» حماس«مكاتب 
 . »عائد

  ٩/٣/٢٠١١، بيروت، السفير
  

  حزب التحرير يطالب الجيوش العربية بالتحرك لنصرة الشعب الليبي ووقف حمام الدم .٩
 العربية بضرورة التحرك لنصرة  الجمعة الجيوشاإلسالميطالب حزب التحرير : وليد عوض -رام اهللا 

وأبدى حزب  .الشعب الليبي ووقف حمام الدم الذي يجري هناك على يد الرئيس الليبي معمر القذافي
الجمعة تخوفه الشديد من أن تتمكن كل من أمريكا ' القدس العربي'التحرير في بيان صحافي ارسل لـ

حو يمكنهم من استعمار البالد وبسط أيديهم على وبريطانيا وفرنسا وأيطاليا من التدخل في ليبيا على ن
خيرات البالد، على غرار ما حصل في أفغانستان والعراق، إذ اعتبر أن أي تدخل للدول األجنبية يعني 

أيها الجيش المصري، الجزائري، التونسي، : واضاف بيان الحزب قائال .مأساة للمسلمين ولبالدهم
وضباطاً وجنوداً هبوا من فوركم لنصرة إخوانكم في ليبيا، بتوجيه المغربي، يا جيوش المسلمين قيادةً 

  .ضربة عسكرية ساحقة لفلول القذافي المجرم وزبانيته من المرتزقة، فيتوقف حمام الدم القائم
  ١٢/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  حلويجب ان تكون حماس جزءا من ال ..الحدود المؤقتة الحل األنسب: رئيس الموساد السابق .١٠

رئيس ، أن وكاالت و محمد جمال - القدس، عن مراسلها من ١٢/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحةذكرت 
، إفراييم هالفي رأى أن إقامة دولة فلسطينية ذات حدود "الموساد"جهاز االستخبارات اإلسرائيلية السابق 

أمس عن "  بوستجيروزالم"ونقلت صحيفة  .مؤقتة هو الخيار األنسب لعملية السالم في الوقت الحالي
هالفي في حديث إلى رابطة الصحافة األجنبية إن احتماالت التوصل إلى اتفاق سالم نهائي بين 
اإلسرائيليين والفلسطينيين منخفضة جداً، وحتى لو تم التوقيع عليه اتفاق مماثل سيتطلب تطبيقه سنوات 

سيعني أن  ا والواليات المتحدة،طويلة، كما أن تغيير األنظمة من الجهتين وتغيير األنظمة في أوروب
  األشخاص الذين سينفذون االتفاق غير 

وأشار إلى أنه يوجد أيضاً احتمال إقامة حدود  .األشخاص الذين وقعوا عليه، ما قد يؤدي إلى تغيره
مزدوجة، تكون عبارة عن حدود سياسية وأمنية، غير أنه شكك في أن تكون السلطة الفلسطينية الضعيفة 
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وأشار إلى أنه يوجد أيضاً احتمال عدم وضع أي  . قادرة على أن تكون شريكاً في حّل مماثلوالمنقسمة
ورأى أن الدولة الفلسطينية في حدود  .حدود على طريق وطنين في دولة، وهو حال ال يريده الطرفان

ه ليس حالً مؤقتة مع التوصل إلى ترتيب خاص للقدس هو الحّل األكثر قابلية للتطبيق في حال التعهد بأن
رغم وجود نقص كبير في الثقة  نهائياً،معتبراَ أن حّل الدولتين والشعبين يلقى قبوالً من الجهتين ،

  . ومعارضة المستوطنين اإلسرائيليين
 دولة أن تصوت ١٩٠وقال إنه بإمكان  ".قوية بالتصاريح وضعيفة بالقوة"واعتبر أن القوى العظمى 

وقال  ".إفالساً سياسياً"ألمم المتحدة ولكن بغياب آلية التطبيق سيعتبر ذلك لصالح إقامة دولة فلسطينية في ا
 قائالً إن "تويتر"و " فيسبوك"هالفي إنه ال يزال من المبكر تحديد كيف يمكن للفلسطينيين استخدام موقعي ،

الدعوى النتفاضة ثالثة ولكن من غير المعروف عدد الذي قد " فيسبوك" ألف شخص أيدوا على ٤٠
وقال إنه يوجد  .يشاركون في حرب ما إذا منحوا سالحاً، مستبعداً تكرار تجارب مصر وتونس وليبيا

وإن األحداث المتسارعة في العالم العربي ستؤدي إلى  الكثير من الضغوط للتوصل إلى حّل قبل سبتمبر،
  .فقدان الوقت
د العالقات بين مصر على صعي، أنه والقدس، من ١٢/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخباريةوأضافت 

وإسرائيل، استبعد هالفي نشوب حرب بين الدولتين غير أنه أوضح أن التغيير األكبر قد يتعلق بغزة ألن 
الوضع هناك ال يمكن أن يستمر، وقد كان قد دعا في السابق إلى الحوار مع حماس، غير أنه قال ان 

جزءا من الحّل وليس جزءا من يجب خلق وضع تكون فيه حماس 'الوقت اآلن غير مناسب، وقال 
  .'المشكلة

  .وقال إن إيران قلقلة من األوضاع في العالم العربي وإن تنظيم القاعدة هو الخاسر األكبر
  
  شرق نابلس "إيتمار" من مستوطنة مستوطنين  خمسةمقتل .١١

 لقي خمسة مستوطنين مصرعهم فجر اليوم السبت إثر هجوم نفذه فلسطيني على مستوطنة : سنابل
  .الواقعة على أراض قرية عورتا شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة" يتمارإ"

العبرية على موقعها االلكتروني، إن فلسطينيا تمكن من التسلل لمنزل " يديعوت أحرنوت"وقالت صحيفة 
  .بالمستوطنة، وقام بطعن غالبية سكانه حتى الموت قبل أن يلوذ بالفرار

  .لخمسة من عائلة واحدة مكونة من الوالدين وثالثة من أبنائهماوأشارت إلى أن القتلى ا
 من أفراد المنزل استطاعوا الهرب خالل العملية، ٣وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي أن 
  .وأنهم هم الذين أبلغوا الشرطة اإلسرائيلية بالهجوم

إلى مكان " نجمة داووا الحمراء" وطواقم وهرعت قوات كبيرة من جيش االحتالل والشرطة اإلسرائيلية
  .كما طلب الجيش اإلسرائيلي من سكان المستوطنة التزام منازلهم وعدم مغادرتها. العملية في المستوطنة

في نابلس أن طيران مروحي إسرائيلي حلق على مدار عدة ساعات بكثافة في سماء ) صفا(وأكد مراسل 
  .ثافة في محيط القرى الشرقية للمدينةالمدينة، كما شوهدت قنابل اإلضاءة بك

. وشرعت قوات االحتالل بأعمال التمشيط المكثفة بحثا عن منفذ الهجوم الذي لم يتضح مصيره حتى اآلن
في حين نصبت قوات االحتالل العديد من الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس وعلى جميع 

  .مداخلها
  ١٢/٣/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  
   يكشف عن اختفاء أحد جنودهسرائيلياإلالجيش  .١٢
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قال الجيش اإلسرائيلي إنه فقد التواصل مع أحد جنوده الذي يشتبه به بالهروب من الخدمة : القدس
  .العسكرية في الجيش منذ االثنين الماضي

خيرة يصعد حافلةً وبدأت الشرطة العسكرية تحقيقًا في محاولة لتحديد مكان الجندي، الذي شوهد للمرة األ
  . المركزية للحافالت" تل أبيب"في محطة 

الجمعة إن مئات الجنود والضباط والمتطوعين في الجيش " العبرية" يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 
  .يشاركون في البحث عن الجندي المفقود في إحدى الغابات المحيطة بتل أبيب

  ١٢/٣/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
   ةوكرانياأل بالتعاون مع األجهزة األمنية لـ أبوسيسي الموساد ختطاف اتؤكدصادر اسرائيلية م .١٣

اكدت مصادر اسرائيلية الجمعة قيام الموساد االسرائيلي باختطاف المهندس : رام اهللا ـ وليد عوض
اخل الفلسطيني ضرار أبو سيسي الذي اختفت اثاره الشهر الماضي في اوكرانيا ونقله الى سجن د

  .اسرائيل، مشيدة بالتعاون االمني بين تل ابيب وأكرانيا
االسرائيلية الجمعة إلى أن العالقات األوكرانية ـ اإلسرائيلية تعززت في ' هآرتس'واشارت صحيفة 

السنوات األخيرة على الصعيدين السياسي واألمني، بالتوازي مع تعزيز العالقات األوكرانية ـ 
  .األمريكية

أن أبو سيسي تم اعتقاله في القطار من قبل رجلي أمن توجها إليه ' معاريف'صحيفة في حين ذكرت 
وأظهرا بطاقتهما ومن ثم اقتاداه إلى مكان مجهول، وذلك في إشارة إلى إمكانية أن االختطاف تم 

  .بالتعاون مع أجهزة األمن األوكرانية
لى مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي، بينها بأن اسرائيل واكرانيا وقعتا قبل عدة أعوام ع' هآرتس'واوضحت 

التعاون بين أجهزة أمن الدولتين الذي يشمل زيارات متبادلة لضباط كبار في الجيشين وتبادال للمعلومات 
  .في مواضيع مختلفة

وأكدت المفوضية العليا الدولية لالجئين أن أبو سيسي الذي يشغل منصباً رفيعاً في محطة توليد الكهرباء 
  .ع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بات معتقال داخل اسرائيلفي قطا

الماضي، أي ) فبراير( شباط ١٩وفيما ذكرت مصادر فلسطينية بأن أبو سيسي تم نقله إلسرائيل بتاريخ 
بعد يوم واحد فقط من اختطافه وهو اآلن في سجن عسقالن وان محامية اسرائيلية تمكنت من زيارته في 

رفض مسؤولون اسرائيليون التعليق على هذه المعلومات بسبب أمر حظر النشر، فيما السجن اإلسرائيلي 
قال مسؤول في منظمة إسرائيلية لحقوق اإلنسان إن المهندس الفلسطيني محتجز في سجن في جنوب 

  .الماضي) فبراير( شباط ١٩إسرائيل منذ 
  ١٢/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  بيغن ورابين عن العملة الورقة  قرر إزالة صور المركزي"اسرائيل"بنك  :يديعوت .١٤

 قالت صحيفة يديعوت احرانوت ان بنك إسرائيل المركزي قرر إلغاء طبع صور رئيسي الوزراء :القدس
اإلسرائيليْين األسبقين مناحيم بيغن وإسحاق رابين على النسخة الورقية المالية المقرر إصدارها العام 

  .المقبل
في إسرائيل أن البنك اتخذ قرارا بعدم طبع أي من " ستانلي فيشر"البنك المركزي ونقلت الصحيفة محافظ 

  . الوجوه السياسية على العملة الورقية بدءا من العام المقبل
كذلك من شأنه أال يخلق تناميا لحزبٍ سياسي على حساب " رابين"وأوضحت الصحيفة أن إزالة صورة 
  .حيث يمثل رابين حزب اليسار ويمثل بيغن اليمينآخر في أوساط األحزاب اإلسرائيلية، 
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وأشار البنك إلى أن األوراق النقدية كذلك ستحمل صورا لوجوه كتاب وشعراء إسرائيليين فقط وبشكٍل 
  .متساوٍ في التوزيع بين الجنسين

دة وقالت الصحيفة إن فيشر سيطلب من الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على صك األوراق النقدية الجدي
وتحمل  .شيقل) ٢٠،٥٠،١٠٠،٢٠٠(والتي ستعتبر نافذة المفعول بدءا من العام المقبل وهي الفئات ذاتها 

  .األوراق النقدية الجديدة عناصر أمان وعالمات تعكس صعوبة تزويرها
  ١٢/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  "إسرائيل "ديا على انضمت الى محور المقاومة الذي يشكل خطرا وجوالجزيرة: افراييم سنيه .١٥

نظّم معهد الحوار االستراتيجي في الكلية االكاديمية في مدينة نتانيا، يوما  : زهير اندراوس- الناصرة
دراسيا وذلك بحضور العشرات من الخبراء االسرائيليين واالعالميين، حيث تمحورت النقاشات حول 

  .في تغطية الثورات في العالم العربي' الجزيرة'دور فضائية 
' الجزيرة'افراييم سنيه، وهو النائب االسبق لوزير االمن االسرائيلي، ان . واعتبر مدير المركز، د

انضمت الى محور المقاومة، هذا المحور، الذي يشكل برايه خطرا وجوديا على الدولة العبرية، الفتا الى 
  .انّه يجب اعتبار الفضائية عدوا وفق كل المقاييس للدولة العبرية

زعم سنيه ايضا ان الفضائية تمرر بصورة محكمة ما يريده النظام الحاكم في قطر، وقال ان الصراع و
اليوم يدور بين االسالميين المتشددين، الذين تدعمهم الجزيرة، وبين اولئك الذي يريدون العيش في كنف 

  .الديمقراطية، على حد قوله
 القطرية، وقال البروفسور دوف شنعار، ان الجزيرة عالوة على ذلك، هاجم جميع المتحدثين الفضائية

باتت قناة تلفزيونية اسالمية، وتقوم بتشجيع المتطرفين الراديكاليين االسالميين، واتهم المتحدثون ايضا 
الفضائية بانها تحولت من وسيلة اعالم الى العب مركزي في الثورات التي تعصف بالعالم العربي، كما 

، وهاجموا بحدة بالغة منح الدكتور العالمة، يوسف القرضاوي، برنامجا في ' الجزيرة'مة شددوا على اسل
تبيح قتل الزعيم الليبي، معمر ' الجزيرة'الفضائية، كما اشاروا الى انّه اصدر فتوى ببث حي ومباشر في 

  .القذافي
الوثائق عن المفاوضات بسبب نشرها ' الجزيرة'من ناحيته هاجم المستشرق داني روبنشتاين فضائية 

السرية التي دارت بين السلطة الفلسطينية وبين اسرائيل، مشيرا الى انّه بهذا النشر ارتكبت خطأ فادحا، 
  .على حد قوله

  ١٢/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
   ينقل معاركه إلى فيسبوك وتويترنتنياهو: هآرتس .١٦

 اإلسرائيلية، قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين إقراراً منه بعدم شعبيته في أوساط النخبة الصحافية
نتنياهو، نقل معاركه وحمالته اإلعالمية إلى مواقع أكثر حيوية وشباباً تتيح له محاورة الجمهور بصورة 

على الرأي العام اإلسرائيلي، وتأثراً بنجاح » أوصياء«أو » وسطاء«مباشرة من دون الحاجة إلى 
  .الثورات العربية، على ما يبدوالحمالت الفيسبوكية في 

حيزاً لهذا الموضوع في ملحقها السياسي األسبوعي، وكتب مراسلها » هآرتس«وخصصت صحيفة 
تأكد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، األسبوع الحالي، وهي ليست المرة «: السياسي، يوسي فرتر

ب سياسي قيد التبلور، وال خطته األولى، أنه غير قادر على بيع  وسائل اإلعالم أي شيء؛ ال خطا
  .»...اإلصالحية لحل مشكلة اإلسكان، وحتى سيارة مستعملة

، )المقربة منه(وأضاف أن نتنياهو على قناعة تامة بأن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عدا صحيفته 
 نتنياهو وتابع فرتر أن. تعاديه وعازمة على إسقاطه، من خالل اهانته وتحقيره يومياً» يسرائيل هيوم«
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سلّم بهذه الحقيقة وأستسلم عملياً، خصوصاً بعد اإلستهتار الالفت من قبل الصحف الرئيسية بخطته 
اإلصالحية في مجال اإلسكان، إال إنه سيواصل التعامل مع هذه الصحف، لكنه يعمل في اآلونة األخيرة 

سائل اإلعالم التقليدية صوب مسار التفافي لو» تعبيد«بالتعاون مع طاقم مستشارين إستراتيجيين على 
الجمهور اإلسرائيلي، عبر المواقع االجتماعية مثل فيسبوك وتويتر، التي يرى فيها وسائل اتصال القرن 

عبر » منتقين«، وأجرى مطلع األسبوع الماضي اختبارا أستمر ساعتين تحاور خاللها مع مواطنين ٢١
  .موقع فيسبوك

من االختبار، إذ لم يقاطعه أي معلق أو ولم يفسر كالمه أي محلل » خرج سعيداً«وقال فرتر إن نتنياهو 
ويستعد نتنياهو إلجراء عدة حوارات في الفترة . سياسي، بل تحدث من دون انقطاع مع المواطنين

القريبة مع المشتركين بصفحته عبر فيسبوك لتختار الصحف ما تشاء من تصريحاته، كما يعتزم توسيع 
إلى خارج إسرائيل ومحاورة مواطنين أجانب، إلى جانب إنشاء حساب في » ينشاطه الفيسبوك«دائرة 

  .موقع يوتيوب لتبادل مقاطع الفيديو
وخلص التقرير إلى أن نتنياهو يرى في بأن تطوير هذا المجال ال يقل أهمية عن خطابه السياسي 

  .المرتقب
  ١٢/٣/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

 
   تعديلها قوانين تعرض مسؤولي تل أبيب لالعتقاللعدم مع بريطانيا حوارها علقت "إسرائيل" .١٧

جـاء ذلـك فـي      . أبلغت إسرائيل بريطانيا بتعليق الحوار اإلستراتيجي بينهما      : ديلي تلغراف  و   الجزيرة
 . اجتماع ضم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ومسؤولين إسرائيليين في تل أبيب الليلـة الماضـية               

 القرار يرجع لعدم إدخال بريطانيا تعديالت على قوانين تعرض مسؤولين           وقالت مصادر إسرائيلية إن هذا    
  .إسرائيليين لالعتقال بتهمة ارتكاب جرائم الحرب

  ١١/٣/٢٠١١، الجمل بما حملموقع 
  
   مصادرة أراض بالخليلفي تشرعسلطات االحتالل  .١٨

دونم  ٢٠٠٠أكثر من وجهه االحتالل اإلسرائيلي إخطارات بإخالء : وكاالت، الشرق –القدس المحتلة 
وأوضح عبدالكريم سياعرة، وهو من  .من أراضي جنوب الضفة الغربية في قرى وبلدات غرب الخليل

وبحسب . "إخطار بوجوب اإلخالء"مالكي األرض، عثر على األمر العسكري في األرض، وهو بعنوان 
دة والمحيطة بالبئر تبلغ وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث األراضي فإن المساحة المهد

 دونما ضمن سلسلة من األوامر تزيد مساحة األراضي في تلك المنطقة والمحافظة عن ٩,٦مساحتها 
مالكي األرض قد تعدوا على أراضي الدولة وعليهم إزالة "وادعى األمر العسكري بأن  .دونما٢٠٠٠ً

ة التعديات وتكبيد مالك األرض تكاليف  يوما من تاريخه، وإال سيقوم االحتالل بإزال٤٥التعديات خالل 
  ."إعادة األراضي إلى طبيعتها

  ١٢/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
   تعتدي على المصلين في حي سلواناالحتالل قوات :القدس .١٩

اعتدت قوات من جنود وشرطة االحتالل على المصلين الفلسطينيين خالل :  يوسف الشايب–رام اهللا 
صام بحي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك في وعقب صالة الجمعة بخيمة االعت
 من قنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية الحارقة قبل أن تلجأ إلى شرقي القدس، وألقت كما كبيراً

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في القدس إن شباناً من حي سلوان  .خراطيم المياه القوية لتفريق المصلين
تصدوا لقوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأصابوا ثالثة عناصر من جنود االحتالل فيما 
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ُأصيب عدد كبير من الفلسطينيين، معظم إصاباتهم باالختناق، نتيجة استنشاقهم للدخان المنبعث من 
لسطينيين في الحي، الغازات السامة، التي أطلقتها قوات االحتالل بكثافة وبشكل متعمد على منازل الف

وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة تواصلت لساعات،  .وعلى الشبان وعلى المصلين بخيمة االعتصام
إثر هذا االعتداء، في العديد من أحياء البلدة وخاصة في محيط خيمة االعتصام بحي البستان، وفي 

حارة الوسطى، ورأس العامود، منطقتي بئر أيوب وعين اللوزة، وامتدت لتشمل أحياء بطن الهوى، وال
  .ووادي حلوة

  ١/٣/٢٠١١الغد، عمان، 
  
   المناهضة للجدارإصابات ومواجهات في مسيرات الضفة .٢٠

، بجراح ١١/٣أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، ظهر الجمعة :  محمد القيق- الضفة الغربية
المناهضة للجدار واالستيطان في قرى وحاالت اختناق إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرات 

إن " ":فلسطين أون الين"وقال عاهد الخواجا من لجنة مناهضة الجدار في قرية نعلين لـ .الضفة الغربية
قوات كبيرة من جيش االحتالل قمعت المسيرة التي نظمها أهالي القرية بمشاركة المتضامنين األجانب 

م ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق، في الوقت الذي وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبه
قام فيه االحتالل بتفريق مسيرة بلعين المجاورة بالقوة والرصاص المعدني باإلضافة لقنابل الصوت 

" فلسطين أون الين"وذكر راتب أبو رحمة من لجنة مناهضة الجدار في بلعين لـ". والغاز المسيل للدموع
  . استخدموا المياه العادمة وبعض المواد السامة في قمع المسيرةأن جنود االحتالل 

وفي قرية النبي صالح القريبة، كان الحال مشابها للقرى المجاورة من حيث كثافة تواجد قوات االحتالل 
وأشارت . على مداخلها وآلية قمع المسيرة التي انطلقت من وسط البلدة احتجاجاً على الجدار واالستيطان

إلى اعتقال االحتالل عدد من المتضامنين " فلسطين أون الين"اهضة االستيطان في القرية لـلجنة من
  . األجانب واختناق آخرين

وفي محافظة بيت لحم، أقدمت قوات االحتالل على نصب حواجزها العسكرية على مداخل قرى 
قت من وسط القرية صوب ، وقام الجنود بقمع المسيرة األسبوعية التي انطلالمعصرة وواد رحال جنوباً

أراضي المواطنين القريبة من الجدار والمستوطنات المقامة على أراضيهم، حيث أصيب عدد بحاالت 
  .اختناق جراء إطالق قنابل الغاز صوبهم حسب لجنة مقاومة الجدار هناك

  ١١/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  دس فلسطيني في أوكرانيا تعتيماً على قضية اختفاء مهنفرضيالقضاء اإلسرائيلي  .٢١

 على قضية اختفاء مهندس فلسطيني في أوكرانيا تتهم زوجته جهاز فرض القضاء اإلسرائيلي تعتيماً
وكررت محكمة مطلع األسبوع الماضي منع نشر أي معلومات حول اختفاء . الموساد اإلسرائيلي بخطفه

ع التعتيم قدمته المنظمة اإلسرائيلية  برفورفضت المحكمة طلباً. فبراير / شباط١٩ضرار أبو سيسي في 
  . للحقوق المدنية لكنها سمحت باطالع الجمهور على المعلومات التي تنشر في الخارج

وبعد أن رأت أن خطفه .  بخطف شقيقها"إسرائيل" شقيقة ضرار، ،من جهتها، اتهمت سوزان أبو سيسي
تمي ألي فصيل سياسي ويعمل في ال ين: "، صرحت أن ضرار"تصرف دنيء ال يقوم به إال الموساد"

السبب الوحيد الذي قد يكون "إال أنها أوضحت أن ". القطاع الخاص في محطة توليد الكهرباء في غزة
وراء هذا االختطاف هو قيامه بتحويل توربينات محطة توليد الكهرباء لتصبح قادرة على العمل بالسوالر 

ذهب إلى "وقالت شقيقته إنه )". إسرائيل(قد يكون أزعج "إن ذلك : وتابعت". المصري بدلًا من اإلسرائيلي
  ". نوفمبر الماضي للحصول على الجنسية األوكرانية/أوكرانيا في تشرين الثاني

  ١١/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                     ٢٠٨٢:         العدد       ١٢/٣/٢٠١١ السبت :يخالتار

  سائقو شاحنات نقل البضائع من المعابر اإلسرائيلية إلى غزة يعلقون إضرابهم .٢٢
 أصحاب النقل أنها قررت تعليق إضراب سائقي الشاحنات الذين أعلنت جمعية:  أشرف الهور- غزة 

ينقلون بضائع من معبر كرم أبو سالم التجاري اإلسرائيلي جنوب قطاع غزة الذي بدأ األسبوع الماضي 
 يوماً، وإتاحة الفرصة طول هذه الفترة للمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بمتابعة ١٥ولمدة 

وذكرت الجمعية أن فك اإلضراب سيبدأ من يوم األحد المقبل،  .ختصاصمطالبهم مع جهات اال
، الفتين إلى أن مناقشة "تفويض المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمحاورة ومناقشة مطالبهم"لـ

  ."إسرائي"هذه المطالب ستكون مع جهات المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة و
  ١٢/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
   تقاعدية لعمال غزيينمعاشات تحول "إسرائيل" .٢٣

 بتحويل المعاشات التقاعدية لسكان قطاع غزة، الذين عملوا في  بدأت مؤخراً"إسرائيل"علم أن : لندن
 ٦٠٠وتم تحويل مبلغ مليون و. ٢٠٠٧ قبل فرض الطوق األمني اإلسرائيلي على القطاع عام "إسرائيل"

 من سكان  مستفيدا٩٢ً رام اهللا، الذي بدوره حولها إلى حسابات ألف شيقل إلى فرع بنك فلسطين في
القطاع، بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين دائرة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة ووزارة 

  .الداخلية والسلطة الفلسطينية
  ١٢/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  جل إنقاذ األسرى األمم المتحدة للتحرك من أتدعولجنة فلسطينية  .٢٤

األمم المتحدة للعمل  دعت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة أمس،: )قنا (– غزة
بما جاء في البيان الختامي لمؤتمر فيينا هذا األسبوع بشأن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون 

رة التحرك الدولي من أجل إنقاذ األسرى من في بيان لها، إلى ضرو وأشارت لجنة األسرى، .اإلسرائيلية
قبضة الموت اإلسرائيلية بالعمل الفوري لتشكيل لجان دولية وبرلمانية لزيارة األسرى الفلسطينيين في 

  .اإلنسانية سجون االحتالل واالطالع على أوضاعهم الصعبة وظروف اعتقالهم التي تنافي أبسط الحقوق
ت الدولية اإلنسانية بالعمل للجم االحتالل وإلزامه بوقف مسلسل وطالبت لجنة األسرى كافة المنظما

انتهاكاته وممارساته وجرائمه العنصرية بحق األسرى والعمل من أجل إعادة تفعيل برنامج الزيارات 
  . سنوات٤ألهالي األسرى والمحرومين من زيارة أبنائهم منذ ما يزيد على 

  ١٢/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
    

   دعم األسرى رسالة تحذير للعالم بأن الظلم مؤذن بخراب العمرانمؤتمر: أحمد الترك .٢٥
 أكد المسؤول اإلعالمي للمؤتمر األول لدعم األسرى الفلسطينيين أحمد الترك على أن أهمية :جنيف

انعقاد مؤتمر لدعم األسرى في جنيف، والذي يتزامن انعقاده مع االحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث 
 الضمير الحقوقي والدولي معاناة األسرى الفلسطينيين، ال سيما النساء منهم في السجون يعيد إلى
من أن تجاهل حل القضايا " قدس برس"وحذر الترك الترك في تصريحات خاصة لـ .اإلسرائيلية

ما شهدته تونس ومصر وليبيا حاليا : "الفلسطينية بشكل عادل قد يعصف بأمن المنطقة بالكامل، وقال
ديد من الدول العربية األخرى، هو صرخة احتجاج ضد الظلم، وهو أيضا جزء من استعصاء حل والع

القضية الفلسطينية وتجاهل معاناة أهلها تحت االحتالل، فالنظام المصري السابق الذي أوصد أبواب معبر 
  ة السابقة رفح في وجه المرضى والعالقين ذهب وبقيت غزة صامدة، كما ذهبت من قبله األجهزة األمني
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، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "من غزة، وهذه رسالة للقريب كما البعيد بأن الدم الفلسطيني ليس رخيصا
  ".رسالة تحذير إلى العالم بأن الظلم مؤذن بخراب العمران"المؤتمر الدولي لدعم االسرى 

  ١١/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
   سجون الضفة ال تقل عن معاناة أسرى االحتاللمعاناة المعتقلين الفلسطينيين في: حماميإبراهيم  .٢٦

 ابراهيم حمامي، أن معاناة المعتقلين الفلسطينيين . أكد الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية د:جينيف
في سجون الضفة الغربية ال تقل خطورة عن معاناة إخوانهم األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

ن أخطر ليس فقط على مستقبل الوحدة الفلسطينية فقط وإنما على مصير  إلى أن تبعاتها قد تكووأشار
على هامش " قدس برس"وأوضح الحمامي، في تصريحات خاصة لـ .القضية الفلسطينية بالكامل

مشاركته في فعاليات المؤتمر األول لدعم األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أن أهمية 
ين الفلسطينيين في سجون السلطة الفلسطينية تكمن في خطورته على القضية إثارة موضوع المعتقل

الفلسطينية، وأن هدفه توثيق الجرائم وتحديد المسؤوليات تمهيدا لمحاكمة المسؤولين أمام محكمة الجنايات 
  .الدولية وتحميل المجتمع الدولي لمسؤوليته إزاء هذا الملف

  ١١/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
   عوفر لتحرير حمامةسجن عملية بطولية في .٢٧

نشر الكاتب والباحث المختص في شؤون األسرى الفلسطينيين فؤاد الخفش تفاصيل قصة تحرير : رام اهللا
وسرد الخفش على صيغة مقال أدبي نشره على  .حمامة من سجون عوفر القريب من مدينة رام اهللا

قصة التي وقعت في السجن قبل عدة لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، تفاصيل ال" أحرار"موقعه مركز 
لم تكن هذه القصة من خيالي بل هي قصة حقيقة أبطالها : "وقال. وأكد الخفش أن هذه القصة حقيقية .أيام

  ".ما زالوا قيد األسر أنقلها على لسان األسرى الذين قاموا بهذه العملية في هذا السجن
  ١٢/٣/٢٠١١، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 

  
  هموالوكالة تعلن تفهمها لحاجات احتجاجاً على سياسة األونروا نالفلسطينييلالجئين اعتصام : لبنان .٢٨

 اللجان الشعبية واألهلية ومؤسسات ، أن.)س.ل ( نقالً عن١٢/٣/٢٠١١، بيروت، المستقبلنشرت 
مطالبة  صرختها للأطلقت" اإلنسانالشعب يريد حقوق "المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان تحت شعار 

بتحسين أوضاع الالجئين ورفع المعاناة االقتصادية والمعيشية عنهم في ظل حرمانهم أبسط حقوقهم 
األونروا بالتقصير وعدم قيامها بواجباتها لزيادة الخدمات وكالة  وذلك بعد اتهام واإلنسانيةالمدنية 

  . والماليإلدارياوالتسبب بوفاة طفل على باب المستشفى قبل أسبوع، ومنع الفساد والهدر 
 في  مقر األونروا في بئر حسنأمامهذه الصرخة رفعها المشاركون في االعتصام الذي تم تنفيذه 

 ردد خالله المعتصمون هتافات منددة باألونروا وحملوا الفتات بمطالبهم مثل العاصمة اللبنانية بيروت
  ". وإعمار مخيم نهر البارد والتشغيل والعالج والدواء والمنح الجامعيةاإلغاثةالشعب يريد "

ومن أمام المدخل الرئيسي لمقر األونروا، حاول بعض "  األونرواإسقاطالشعب يريد "وعلى وقع 
نهم أ إالالغاضبين من تردي الظروف المعيشية والصحية اقتحام المقر احتجاجاً على سوء الخدمات، 

ا المذكرة التي تم رفعها من قبل ممثلي  الحل هو بتنفيذ المطالب التي تضمنتهأنتراجعوا مشددين على 
  ". مدير عام األونروا سلفاتوري لومباردوإلىالفصائل الفلسطينية وعلماء دين وممثلي المجتمع المدني 

 االعتصام ينفذ انطالقاً من التمسك أن صالح المقدح أبووأوضحت المذكرة التي تالها باسم المعتصمين 
المعنية األولى بتقديم الخدمات الالزمة لالجئين وتأمين الوظائف بمؤسسة األونروا باعتبارها الجهة 

 إلى  األونروا في تغطية تقصيرها بحجة عدم وجود تمويل، الفتاًإلدارة الملتوية لألساليبألبنائهم ورفضاً 
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وشددت المذكرة .  في كل المناطق حتى تحقيق مطالب الشعبأخرىانه ستنظم اعتصامات وتحركات 
 على %٩٠ إلىين الخدمات الصحية ورفع نسبة تغطية التكاليف الطبية بشكل عام على ضرورة تحس

األقل، ويشمل ذلك االستشفاء والعمليات الجراحية وعالج األمراض المزمنة والفحوص والتصوير على 
  .والفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية) NR( يطال ذلك الفلسطينيين المجنسين وفئة أن

 التمويل الالزم إلعادة إعمار مخيم نهر البارد من خالل بناء جميع الرزم إيجادبوطالبت المذكرة 
 حين إلى في أسرع وقت، مع زيادة التقديمات لسكان المخيم اإلعمارالمتبقية، واالنتهاء من عملية 

 مساكنهم، وتأمين مساكن خارج المخيمات للشباب الفلسطينيين المتزوجين والمقبلين على إلىعودتهم 
  .زواج، الذين ضاقت المخيمات عليهم بسبب الزيادة المستمرة لعدد السكانال

 وقف الهدر والفساد المالي ووضع آليات محددة لضبط عملية التوظيف بما يحقق الشفافية إلىودعت 
  .واالختيار وفق الكفاءة ويمنع التزوير وينهي توظيف األجانب لصالح توظيف الالجئين

 مشروع إطالق وإلعادةيات الالزمة لمشروع البنى التحتية في المخيمات وشددت على تأمين الميزان
 ضرورة تطوير العملية التعليمية بشكل إلىوفق معايير موضوعية وعادلة، الفتة " األمان االجتماعي"

، بما يرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وذلك من خالل خطط وبرامج مناسبة، فعلي وليس صورياً
 المنح الجامعية لكل الطالب وإيجادلمين، وتزويد الطالب بالقرطاسية الكاملة، وزيادة عدد المع

الفلسطينيين الجامعيين، وكذلك رفع المستوى االقتصادي والمعيشي لالجئين الفلسطينيين وذلك من خالل 
ر  برامج ومشاريع اقتصادية كبرنامج القروض الميسرة، ومشاريع األسر المنتجة وتأمين مقابر عبإطالق

  .شراء عقارات لهذا الخصوص بعد امتالء مقابر المخيمات
ن محاوالت التحذير أ "إلى وال يمكن التراجع عنها مشيرة أساسية هذه المطالب أنوأكدت المذكرة 

  .وااللتفاف التي قد تمارس من قبل األونروا لن تمنع من مواصلة التحرك حتى تحقيق كامل بنود المذكرة
 أعربت من خالله عن تفهمها لهموم صدرت بياناًأاألونروا ن أ ١٢/٣/٢٠١١ السفير، بيروت،وأضافت 

قام الالجئون الفلسطينيون في لبنان باعتصام أمام مبنى "المتظاهرين ولحاجاتهم الملّحة، وقال بيان الوكالة 
جال  على عدم قدرة الوكالة على تغطية حاجاتهم ال سيما في الماألونروا الرئيسي في بيروت احتجاجاً

إن األونروا تتفهم هموم المتظاهرين وحاجات الفلسطينيين الملّحة في لبنان، ال سيما في مجال . الطبي
تستمر األونروا في السعي لتحسين "أضاف البيان  و."االستشفاء المتخصص والمسكن والبنى التحتية

 جهدا الستقطاب المزيد من الظروف االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين في لبنان وال تؤول
  ."التمويل لتغطية الحاجات الملّحة لالجئين في لبنان

  
  تحقيق محملين األونروا مسؤولية موتهال يطالبون بتوفي على باب مستشفىأهل طفل : عين الحلوة .٢٩

، واستحوذ البيان ) عاما١١ً(تفاعلت في مخيم عين الحلوة في صيدا أمس، قضية وفاة الطفل محمد الطه 
 فعل قاسية في المخيم تجاه ردود، حول أسباب وفاة محمد، على األونرواالصادر عن قسم اإلعالم في 

ة في المخيمات، الوكالة، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات بين عائلة الطفل المتوفى واللجان الشعبي
 مسؤولية ما جرى في األونروا"وصدر عن االجتماعات بيان حمل . بمشاركة قيادة الفصائل الفلسطينية

، وأدان البيان تقصير الوكالة، محمالً إياها "المخيم من تقصير في خدمات الوكالة، وآخرها وفاة محمد
 األونروا واللجان الشعبية، وأهل الطفل، تشكيل لجنة تحقيق من"وطالب بـ. "مسؤولية وفاة الطفل كاملة"

  ."لمعرفة الحقيقه، والعمل على إدخال أي فلسطيني إلى المستشفى دون إذالل أو طلب تأمين مادي
  ١٢/٣/٢٠١١السفير، بيروت، 
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  الرشيديةمخيم  في فلسطينياعتصام طبي : لبنان .٣٠
والصيادلة الفلسطينيين واتحاد موظفي  نفذ االتحاد العام لألطباء ):صور، جنوب لبنان(الرشيديةمخيم 

 أمام مستشفى بلسم في مخيم الرشيدية أمس،  فرع لبنان اعتصاماً- جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
وطالب المعتصمون . شارك فيه ممثلون عن اللجان الشعبية واالتحادات النقابية وحشد من األهالي

 داخل اإلداري اإلصالحوير كفاءاتهم وخبراتهم، بإنصافهم لجهة األجور، والضمان االجتماعي، وتط
، األجورالمطالب والحقوق لجهة رفع "في االعتصام، تال نسيم االورفلي مذكرة تتضمن . المؤسسة

، مناشداً "واعتماد القوانين التي تضمن حق العاملين في الجمعية، وضرورة االستجابة من قبل اإلدارة
  ."القوى الحية بدعمهم والتضامن معهم"

  ١٢/٣/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
   العربية أحيت األمل لدى الالجئ الفلسطيني بالعودةالشعبيةالثورات : الزيرماجد  .٣١

ماجد الزير أن الثورات الشعبية التي تجتاح العالم العربي " مركز العودة الفلسطيني" أكد رئيس :جنيف
، فإن نهايته بالتأكيد لصالح صاحب كلفاًأحيت األمل لدى الفلسطينيين بأن التمسك بالثوابت، وإن كان م

الحق، وأن عوامل التغيير تحدث أسرع مما يتوقع أي إنسان، وأن الركون إلى واقع أوراق اللعبة بيد 
إلى أن " قدس برس"وأشار الزير في تصريحات خاصة لـ .األمريكيين ليس بالضرورة هو الحل الناجع

أهم ما يمكن أن نخرج به من : " النضال الفلسطيني، وقالالثورات الشعبية العربية جذورها موجودة في
سلسلة الثورات العربية أن واقع الظلم وأن تعددت أشكاله وطال عمره فإنه لن يدوم، وأن المظلوم وإن 
بدا عليه شيء من التسليم باألمر الواقع أو االستكانة هو في حالة ثورة وإن كانت كامنة، وأن الغرور 

سلط يعمي نظرها عن حقيقة العنصر البشري الفطري الذي يقاوم التسلط، وأن الذي يصيب قوى الت
وأشار الزير إلى أن الثورات العربية أحيت األمل لدى  ".لحظات االنفجار ال بد آتية، وهذا ما حصل

  .الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم
  ١١/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  اء االنتخابات بشكل أحادي سيكرس االنقسامإجر: شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية .٣٢

 حذرت شبكة المنظمات األهلية من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل أحادي في أي من :رام اهللا
وقالت الشبكة في بيان  .الضفة أو قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك األمر سيؤدي لتكريس االنقسام وإطالة أمده

قيبا على المشاريع المقترحة إلنهاء االنقسام أن عدم إجراء نسخة عنه تع" قدس برس"مكتوب وصل 
االنتخابات ال يعني عدم البحث في وسائل لتنشيط الحياة الديمقراطية وتجديد الشرعيات بما فيها شرعية 

  .وهيئاتها المختلفة الفلسطينية رنظمة التحريم
ريس ومأسسة االنقسام وخلق ورأت الشبكة أن مبادرة رئيس الوزراء سالم فياض تنطوي على خطر تك

نظام فدرالي يؤثر على وحدة مصير الشعب الفلسطيني مع وجود ميول لتحويل األزمة اإلنسانية في 
وإعفاء سلطات االحتالل من مسؤولياتها القانونية كدولة محتلة مع " مصرية"قطاع غزة إلى مشكلة 

  .استمرار المانحين الدوليين في تغطية كلفة االحتالل
  ١١/٣/٢٠١١س، قدس بر

  
   مريضاً في غزة٣٧٥الفشل الكلوي يهدد حياة  .٣٣

 بالفشل الكلوي  مريضا٣٧٥ًغزة أمس، أن أكثر من قطاع أعلنت وزارة الصحة في الحكومة في ): وام(
وقالت الوزارة .  نوعا من األدوية األساسية للمرض٢٥ يعانون خطر الموت جراء نقص  طفال١٣ًمنهم 

عانون من التنقل للمستشفيات لتلقي العالج الذي ال يجدونه، مشيرة إلى أنها في بيان لها أن المرضي ي
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 لهؤالء المرضى للحفاظ على مخزون األدوية اضطرت إلى تخفيض عدد مرات غسيل الكلى أسبوعياً
وأكدت أن ما يثقل كاهلها هو التكلفة الشهرية .  جهازا٨٠ًومحاليل غسيل الكلى الالزمة ألكثر من 

ج هؤالء المرضى، والتي تقدر بمليون شيقل، خاصة في ظل ما تعانيه من صعوبات جراء الباهظة لعال
  .الحصار اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة

  ١٢/٢/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 
  
   شركة إسرائيلية ٢٢٠ األردنية تدعو لمقاطعة والصناعةالتجارة  وزارة  .٣٤

 شركة اسـرائيلية تعمـل فـي        ٢٢٠دنية قائمة تشمل    نشرت وزارة التجارة والصناعة االر    :  قنا -عمان  
، ودعت الى منع دخول بضائعها      ١٩٦٧المستوطنات التي اقيمت على االراضي العربية التي احتلت عام          

وشددت الحكومة االردنية على الـدوائر المعنيـة، خاصـة           . الى االردن وقطع العالقات التجارية معها     
  . سلع ترد من المستوطنات وتنتج فيهاالجمارك، على ضرورة مكافحة وحظر اي 

من جانبها، اعربت وسائل اعالم اسرائيلية امس عن استيائها من االجراء االردني واجراءات مماثلة من               
دول عربية واجنبية، مما يوسع دائرة المقاطعة للبضائع االسرائيلية التي تنتج داخل المستوطنات والتـي               

عة االسرائيلية، االمر الذي دفع العديد من الشركات االسـرائيلية          سببت وتسبب مزيدا من الخسائر للصنا     
  .١٩٤٨الى اغالق مصانعها في المستوطنات واالنتقال داخل فلسطين المحتلة عام 

  ١٢/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
    قدمتها فروع البنوك األردنية في فلسطينتسهيالت مليون دينار ١٢٤٤ .٣٥

هيالت االئتمانية المقدمة من فروع البنوك األردنيـة العاملـة فـي            بلغ حجم التس  :  هال أبو حجلة   -عمان  
 مليون  ١٢٩،٩ مليون دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي ، منها بالدينار               ١٢٤٤فلسطين  

 مليون دوالر ، وتسهيالت بعمالت اخرى بلغت ما يعـادل           ٧٨٦،٦دينار ، وتسهيالت بالدوالر ما يعادل       
 دينار ، مما يشير الى تنامي دور فروع البنوك االردنية العاملة فـي سـوق التـسهيالت                   مليون ٣٢٧،٨

  .والقروض في السوق الفلسطينية؟
وحسب البيانات الواردة في الميزانية الموحدة لفروع البنوك االردنية العاملة في فلـسطين فقـد بلغـت                 

 مليون دينـار    ٢٠،١بالدينار، وما يعادل     مليون   ٣٠٧ مليون دينار، منها     ٣٢٧،٨محفظة األوراق المالية    
  . بالعمالت االجنبية

  ١٢/٣/٢٠١١، الدستور، عمان
  

  مراجعة لحقوق الالجئين الفلسطينيين بين تقريرين يرفعهما لبنان لألمم المتحدة: ورشة نقاش .٣٦
ديرة ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، أمس، طاولة مست       » لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني   «عقدت  

 وحقـوق   ٢٠١٠في السرايا الكبيرة، لمناقشة التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل للعام            
 آذار  ١٧الالجئين الفلسطينيين في لبنان، قبل إقرارها بشكل نهائي في الجلسة العامة المقرر عقدها فـي                

 المنـضوية   ١٩٢لم الـ   الحالي في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، إذ تخضع كل دولة من الدول الـعا             
تحت لواء األمم المتحدة، لمسحٍ شامل لسجلها في مجال حقوق اإلنسان، بهدف تقـويم أوضـاع حقـوق                  

  .اإلنسان في دول العالم، والنظر في مدى وفاء الدولة بتعهداتها والتزاماتها الدولية
الـشأن الفلـسطيني،    فشارك في الورشة ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات اللبنانيـة المعنيـة ب            

كوزارات العمل والداخلية والعدل والشؤون االجتماعية والخارجية، كما حضرها ممثلون عـن نقـابتي              
وكالة غوث وتـشغيل    «محامي بيروت وطرابلس، وعن منظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، و         
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ثلون عـن سـفارات النـروج،       ، ووكاالت األمم المتحدة، ومم    )األونروا(» الالجئــين الفلســطينيين 
  .وكندا، وبريــطانيا، والدانمارك، واالتحاد األوروبــي، وناشطون في مجال حقــوق االنسان

تفعيل التنسيق وتبـادل المعلومـات بـين اإلدارات         : وقد خلصت الطاولة إلى سلسلة اقتراحات، أبرزها      
مع وتوثيق المعلومات وتبادلها بوصـفها      والوزارات المعنية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مجال ج        

نقطة التقاء بين جميع الجهات المعنية في الموضوع الفلسطيني، وإنشاء آليات رصد ومراجعة للتشريعات              
الوطنية وتطبيقاتها المتعلقة بوضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ووضع هيكلية دائمة ومـشتركة بـين               

لتقارير الى هيئات المعاهدات الدولية وآليـة االسـتعراض الـدوري           الوزارات تناط بها مسؤولية تقديم ا     
الشامل، والعمل على إدماج المعايير الدولية بالقدر الكافي في التشريعات والقـوانين الوطنيـة وتنفيـذها                
  .ورصدها فور إدماجها، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الى مستوى سفارة

ك االقتراحات على خلفية التقرير األول الذي قدمه لبنان أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيـف                وتأتي تل 
في تشرين الثاني الماضي، حيث أعلن رفضه عددا من توصيات المجلس التي تتعلق بحقـوق الالجئـين                 

  .الفلسطينيين
  ١٢/٣/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل"السالح أثبت جدواه في مقاومة : الحص .٣٧

، ”منبر الوحدة الوطنية  “أكد رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص في بيان باسم            :  ”الخليج“روت  بي
، مندداً بتصاعد الحملة علـى الـسالح فـي اآلونـة            ”إسرائيل“أمس، أن السالح أثبت جدواه في مقاومة        

  . األخيرة 
 ١٢/٣/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"إلى ارك طلب فتوى بتصدير الغاز مب: نصر فريد واصل مفتي مصر األسبق .٣٨

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر األسبق إنه تعرض لـضغوط مـن نظـام الـرئيس           : القاهرة
بـين مـصر والكيـان      " الكـويز "المخلوع محمد حسني مبارك إلصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية           

  .يان أثناء توليه منصب مفتي الديار المصريةالصهيوني وأمريكا، وفتوى حول إجازة تصدير الغاز للك
) ٩/٣(المصرية مساء أول أمس األربعاء      " الحياة"على فضائية   " الحياة اليوم "وقال الشيخ واصل لبرنامج     

، وذلك قبل أن يقيله النظام من منـصبه         "تعرضت لضغوط إلصدار فتوى بإجازة تصدير الغاز إلسرائيل       "
  .رة الحدوث بمصر، لرفضه إصدار مثل هذه الفتوىبعدها بفترة وجيزة في سابقة ناد

" الكـويز "إن مؤسسة الرئاسة طلبت مني إصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية            "وفي حواره قال واصل     
بين مصر وإسرائيل وأمريكا من حيث رؤية الشريعة اإلسالمية أثناء وجودي بمنـصب مفتـي الـديار                 

  .المصرية
ط إلصدار فتوى أخرى تجيز تصدير الغـاز إلسـرائيل، لكنـي            كما تعرضت لضغو  : "وأضاف واصل 

  ".رفضت رفضا قاطعا
مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وعدم التعاون معها في أي مجال واجـب شـرعي             "وشدد واصل على أن     

  ". نتيجة للجرائم التى يرتكبونها ضد إخواننا في فلسطين
 ١١/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  ف اسرائيلية بشأن قمر تجسس تركيوخاانقرة ترفض م .٣٩

 رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الجمعة المخاوف االمنية التي             -) رويترز(انقرة  
  .أعربت عنها اسرائيل ازاء اطالق انقرة أول قمر صناعي للتجسس
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ل قمرنا جوكترك   سنرس"وأبلغ اردوغان مجموعة من االعضاء الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم            
تركيا ستراقبنا فـي المـستقبل مـن        (بعض الناس منزعجين من ذلك ويقولون       . ٢٠١٣الى الفضاء في    

  .ولم يذكر اردوجان اسرائيل الحليف السابق باالسم." انكم تراقبوننا منذ سنوات وعقود كثيرة). الفضاء
رويترز ان اطالق جوكترك دفع     وأدلى اردوغان بالتصريحات بعدما قال مسؤول دفاعي اسرائيلي كبير ل         

لمناقشات في اسرائيل بشأن امكانية اجراء تعتيم بدعم امريكي على التـصوير التجـاري عـالي الدقـة                  
  .السرائيل من الفضاء

وتقول مجلة جينز العسكرية االسبوعية ان القمر التركي سيوفر صورا عن اجسام حتى اذا كان قطرهـا                 
ن اوضح الصور المتاحة عن اسرائيل تكون لالجسام التـي يزيـد            وفي الوقت الراهن فا   .  متر فقط  ٠,٨

قطرها عن مترين ويرجع ذلك اساسا الى تشريع امريكي اقر في التسعينيات ويحد من قدرات التـصوير                 
ويحظر القانون توزيع صور باالقمار الصناعية السرائيل بدقـة    . الجوي باالقمار الصناعية فوق اسرائيل    

  .متاحة من مصادر تجارية غير امريكيةأعلى من دقة الصور ال
 ١١/٣/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء

 
  !ون بـن يشـاي فـي ليـبـيار "أحرونوتيديعوت  "مبعوث .٤٠

النقاب عن أن مبعوثها إلى العاصمة الليبية طرابلس الـذي دأبـت            » يديعوت أحرونوت «كشفت صحيفة   
 معلق الشؤون العسكرية فيها، رون بـن        على نشر تقاريره طوال أسبوع تحت اسم مستعار لم يكن سوى          

  .يشاي
وكانت الصحيفة قد عرضت طوال األسبوع الماضي تقارير على الصفحة األولى من مبعوثها في ليبيـا                

ولم يكشف عـن    . الذي جال في طرابلس والبلدات القريبة منها، والتي شهدت انتفاضة ضد نظام القذافي            
  .وله إلى دولة أوروبيةاسم بن يشاي إال بعد خروجه من ليبيا ووص

 عاما سـبق لـه أن       ٦٧تجدر اإلشارة إلى أن بن يشاي الذي يحمل جنسية دولة غربية والبالغ من العمر               
فقد بعث بتقارير من العراق واليمن وجنوب لبنان في فتـرات    . زار مناطق ساخنة جدا بالنسبة إلسرائيلي     

ت اإلسرائيلية ما اعتبرته إسرائيل مفـاعال       كما زار شمالي سوريا بعدما قصفت الطائرا      . حروب وأزمات 
وتثير زيارات بن يشاي هذه حيرة الكثير مـن الكتـاب والـصحافيين             . نوويا قيد اإلنشاء في دير الزور     

ولكن يبدو أن صـالت بـن يـشاي         . اإلسرائيليين الممنوعين بموجب القوانين من القيام بمغامرات كهذه       
  .من المجازفةبالمؤسسة العسكرية تسمح له بهذا القدر 

تجدر اإلشارة إلى أن بن يشاي يحمل رتبة مقدم في سالحي المشاة واالستخبارات في الجيش اإلسرائيلي،                
وقـد  . العـسكرية » غالي تساهل «وسبق له أن خدم مراسالً عسكرياً للتلفزيون اإلسرائيلي وقائداً لمحطة           

كما سبق له أن خدم مستشارا إعالميـا  . نانأصيب مرتين أثناء مرافقته القوات اإلسرائيلية في األردن ولب    
  .للرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كتساف

  ١٢/٣/٢٠١١، السفير، بيروت
  

   الحرية يفضح سياسات االحتاللأسطولمسلسل تركي عن  .٤١
أسـطول  "التركية من تصوير مسلسل ينتقد الهجوم اإلسرائيلي علـى          " بانا فيلم "انتهت شركة   : اسطنبول
، ويحـاكي الـسياسات     ٢٠١٠ مـايو    ٣١جمته البحرية اإلسرائيلية في المياه الدولية في        الذي ها " الحرية

  .تجاه الفلسطينيين" إسرائيل"التعسفية التي تنتهجها 
، وخاصة بعد مجزرة أسطول الحرية، والتي أضحت أكثر         "إسرائيل"ويبين المسلسل السياسة التركية تجاه      

  .غزةانتقادا لالحتالل وبالذات حصاره لقطاع 
  ١٢/٣/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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   في الضفةة لوقف الهدم غير القانوني للمنازل الفلسطيني"إسرائيل "فولك يدعوريتشارد  .٤٢
طالب مقرر األمم المتحدة الخاص في األراضي الفلسطينية ريتـشارد  : عبد الرؤوف ارناؤوط ـ  القدس

القانوني للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وذلـك فـي          بوقف الهدم غير    "فولك السلطات االسرائيلية    
 نفراً بمن فيهم أطفال، بالقوة من خالل هدم بنايتين في حـي             ١٥٠ عائلة، تضم    ١٥ضوء قرارها ترحيل    

  ".بيت حنينا في القدس الشرقية
ة من قبـل    ان هذا النمط من اإلخالء، الهدم وتوسيع المستوطنات والمصادرة العنيف         " وقال فولك في بيان   

المستوطنين لمنازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة هي انتهاك لحقوق اإلنسان األساسية وأيـضاً              
ان هذا التطور مثير للقلـق بـشكل        "وأضاف  " أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحكم االحتالل العسكري       

  ".خاص
عـادة  " أيام إلخالء منازلها وقال      ١٠ترة  وأشار الى ان العائالت منحت في السادس من الشهر الجاري ف          

ما تسعى السلطات االسرائيلية لتبرير هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم حصول أصحابها على رخـص               
  ".بناء التي من المستحيل ان يحصل عليها الفلسطينيون

فقدان منازلهـا   إضافة الى التأثيرات السلبية المباشرة على األفراد والعائالت التي تواجه خطر            "وأضاف  
فان مثل هذه األعمال تشكل جزءاً من الصورة األوسع للضم وليس كما تدعي اسرائيل إجـراء قانونيـاً                  

  ".وإنما دليل إضافي على المشروع السياسي االسرائيلي
 مبنى فلسطينياً فـي أنحـاء       ٩٦منذ بداية العام الجاري هدمت السلطات االسرائيلية        "وأشار فولك الى انه     

 ١٧٥ منزال وأبنية سكنية أخرى، ونتيجـة لـذلك فقـد            ٣٢لغربية بما فيها القدس الشرقية تضم       الضفة ا 
شخصاً، أكثر من نصفهم من األطفال، منازلهم، وهو ما يمثل زيادة حادة بالمقارنة مع نفس الفتـرة مـن     

فـي  ، وفي نفس الوقت فان المستوطنات االسـرائيلية  ) شخصا١٢٩ً عملية هدم ونزوح     ٥٦ (٢٠١٠عام  
  ".الضفة الغربية واصلت التوسع

مـن  (القاضـي ريتـشارد فولـك       ٢٠٠٨وكان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة عين في العام           
مقرراً خاصاً هو الخامس لحالة حقوق اإلنسان في األراضـي الفلـسطينية            ) الواليات المتحدة االميركية  

  .١٩٦٧المحتلة منذ عام 
  ١٢/٣/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  لنتنياهو" الحل السياسي" بانتظار مشروع "الرباعية" اجتماعواشنطن ترجئ  .٤٣

أظهرت سلسلة االجتماعات التي عقدها ممثلو اللجنة الرباعية الدولية مع الجانبين           :  محمد يونس  –رام اهللا   
يـل  الفلسطيني واإلسرائيلي في القدس المحتلة وبروكسل، أن الجانب االميركي دفع بقوة مـن اجـل تأج               

اجتماع اللجنة بانتظار مشروع الحل السياسي الذي سيتقدم به رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو              
  .في واشنطن» إيباك«في خطاب يلقيه في االجتماع المقبل لمجموعة الضغط االميركية اليهودية 

الجتماع، الذي كان مقـرراً     السفير ديفيد هيل طلَب إرجاء ا     » الرباعية«وعزا ممثل االدارة االميركية في      
، لكن مصادر ديبلوماسية غربية قالـت لــ         »الحاجة الى مزيد من الوقت    « الشهر الجاري، بـ     ١٥في  

  .إن السبب الحقيقي إلرجاء االجتماع هو انتظار االدارة االميركية لمشروع نتانياهو» الحياة«
  ١٢/٣/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   تؤكد حضورها في عملية السالم الالتينيةأميركا: مؤتمر كوستاريكا .٤٤

التحالف الالتيني األميركي للسالم فـي الـشرق        «مؤتمر  افتتح  :  جويس كرم  -) كوستاريكا(سان خوسيه   
الرئيس السابق لكوستاريكا والحائز    ،  وتحدث    أعماله في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا أمس      » األوسط

تتاح عن القفزة التي قطعتها أميركا الجنوبية في        للسالم أرياس سانشيز في جلسة االف     » نوبل«على جائزة   
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مقاربتها لعملية السالم، وبعد لحاق األرجنتين والبرازيل واألكوادور والتـشيلي وبوليفيـا والبـارغواي              
ورأى سانشيز أن معادلة بدء المفاوضات للوصـول أخيـراً الـى            . ببالده، واعترافها بالدولة الفلسطينية   

شلها من خالل تجارب أوسلو وكمب ديفيد، وأن الطريق األصـح هـو فـي               االعتراف بالدولة برهنت ف   
 الذي يعترف أساسا بدولتي فلسطين واسرائيل، والمـضي مـن           ١٩٤٧المباشرة بقرار األمم المتحدة عام      

  .هذا المبدأ في مفاوضات في شأن المسائل العالقة
خلة عبر الفيديو في المؤتمر، فـاعتبر       أما رئيس جمهورية الدومينيكان ليونيل فرنانديز الذي كانت له مدا         

أن االستيطان شّل عملية السالم اليوم، محذراً من أن هذا الشلل قد يؤدي الى عودة النزاع والحرب بـين                   
ورأى أن التطـورات    . اسرائيل واألطراف العربية في حال عدم احداث اختراق يعيد الى المفاوضـات           

 وأن فتيل النزاع قد يمتد الى المنطقة، خـصوصا فـي حـال              الحاصلة في المنطقة تعكس تشنجاً اقليمياً،     
  .»حزب اهللا«حدوث مواجهة بين اسرائيل و

ويشرف على تنظيم المؤتمر سفير منظمة التحرير الفلسطينية السابق لدى واشنطن حـسن عبـدالرحمن               
دئ المجتمـع   الذي أكد في كلمته صعود أميركا الالتينية كالعب جديد في عملية السالم وتناغمها مع مبا              

ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية االسباني السابق ميغيـل أنخيـل           . الدولي واحتضانها حل الدولتين   
موراتينوس ومسؤولون فلسطينيون حاليون وسابقون، الى جانب أعضاء حاليين وسابقين فـي الكنيـست              

التينية في عملية السالم في     ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات في شأن دور أميركا ال          . االسرائيلية
  .اختتام أعماله غداً

  ١٢/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
  
   من أجل اطالق سراح الجاسوس االسرائيلي بوالردأوباماازدياد الضغوط على  .٤٥

انضم المرشح السابق لمنصب الرئاسة األمريكي جون ماكين لألصـوات المطالبـة             :ـ هيام حسان   لندن
  .لي جوناثان بوالرد الذي يقضي عقوبته بأحد السجون األمريكيةباطالق سراح الجاسوس االسرائي

في عددها األخير الجمعـة أن رئـيس        ' الجويش كرونيكل 'وكشفت صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا       
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى تطمينات من جون ماكين حول موقفه الداعم الطـالق سـراح                

ة الضغط في هذا الخصوص وذلك خالل مكالمة هاتفية جرت بـين الطـرفين يـوم                بوالرد وتأييده لحمل  
  .الخميس الماضي

وبانضمام ماكين الى األصوات المطالبة باطالق سراح بوالرد فان الضغط على الرئيس األمريكي باراك              
  .أوباما يزداد في هذا الخصوص، األمر الذي قد ترجح معه التوقعات بتغيير ما على هذا الصعيد

وتحظى الحملة في أمريكا بتأييد مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم سيناتور والية بنـسلفانيا والمـدير                
كما انضم هنـري كيـسنجر وزيـر الخارجيـة          . السابق لجهاز االستخبارات األمريكي جيمس وولسي     

  . األمريكي األسبق لمؤيدي الحملة مؤخراً
  ١٢/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  ؟"إسرائيل" ثورة مصر أنبوب الغاز إلى تطيحهل : "يديعوت" .٤٦

اإلسرائيلية ناحوم بارنيع، أمس، إلى قـراءة العالقـات         » يديعوت أحرونوت «عمد كبير معلقي صحيفة     
وأشـار  .  المصرية في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس المصري حسني مبارك           -اإلسرائيلية  

الحكام ومقربيهم  «ائيل ومصر، ألن ما تم كان توقيع اتفاق سالم مع           إلى أن السالم لم يتحقق أبدا بين إسر       
  .»السادات من قبل وبعده مبارك) أنور(ـ 
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لكـن وسـائل    . ضرورة اسـتراتيجية  «ورأى أن السالم في نظر الحكومتين اإلسرائيلية والمصرية كان          
كـان الـسالم    . ودونيتهااإلعالم وبعدها الشارع اعتبره قسرا وتذكيرا بضعف مصر، وتعلقها باألجانب،           

  .»مهانة
. األنبوب الذي نقل الغاز المصري من العريش إلى عـسقالن         «وأوضح أن أحد تجليات هذا السالم كان        

إسرائيليون يرون التزود بالغاز انجازا سياسيا كبيرا وبركة اقتـصادية علـى الـدولتين، فالمـصريون                
إلسرائيليون مقابل ذلك على مصدر طاقة نقي       يحصلون على سيولة حيوية من العملة األجنبية، ويحصل ا        

فقد لوثت  . ويراه إسرائيليون آخرون لعنة، فهم يرون أن الصفقة كانت فاسدة من األساس           . نسبيا ورخيص 
  .»اتفاق السالم وسكبت الزيت على شعلة كراهية إسرائيل في الشارع المصري

وقد وضع األنبوب فـي     «ى عسقالن   ويقع أنبوب الغاز المصري في عرض البحر، ويمتد من العريش إل          
ومؤخرا بات أنبوب الغاز موضوع     . »قلب البحر الن ارييل شارون أمر بإبعاده قدر المستطاع عن غزة          

 ١٨بلغـت  «جدل مركزي في مصر حيث حامت حوله شائعات عن سرقات ورشوة بمليارات الدوالرات       
 مبارك، ودولة إسرائيل والموساد، الـذي       وشملت الجريمة عائلة  . مليار دوالر وفق أحد األنباء المنشورة     

ليس هناك اليوم كلمات ثالث كريهة بالنسبة       . كان رئيسه المتقاعد شبتاي شافيت مشاركا في طبخ الصفقة        
ويرى أنه حتى إذا استؤنف ضخ الغاز فإن ذلك         . »للشارع المصري أكثر من مبارك وإسرائيل والموساد      

  . في مصر ستقود في النهاية إلى تحقيقات في إسرائيللن يدوم، فضال عن أن التحقيقات بالفساد
  ُمبيض األموال

نشر شمعون بيريز بشرى الشرق األوسط الجديد،       . ولدت صفقة الغاز المصرية في اتفاق أوسلو      «ويقول  
انضم نمرود نوفيك، أحد فتيان بيريـز، إلـى         . وجنة عدن إقليمية مليئة بأعمال مشتركة وإنماء وازدهار       

 ١٩٩٣وقد جاء نوفيك في العـام       .  التي يملكها رجل األعمال اإلسرائيلي يوسي ميمان       »مرحاف«شركة  
  .»إلى الشركة بعالقاته الجيدة بدوائر الحكم في مصر

قدمت مرحاف إلى حكومة مصر اقتراحا بإقامة خمسة مشاريع كبيرة، كان أولها الغاز             «ويضيف بارنيع   
وحيث إن الشركة احتاجت إلى شريك مصري، فقـد         . اختار المصريون المصفاة  . وآخرها إنشاء مصفاة  

فـي  . طلب نوفيك أسماء من أصدقائه المصريين من متخرجي اتفاق السالم، فُأعطي اسم حـسين سـالم               
  .»مصر يقولون عن حسين سالم انه كان الغطاء، وخازن صندوق مبارك ومبيض األموال

تم إنشاء شركة مصرية، سجلت في العام       وقد  .  توجهت مرحاف إلنشاء مشروع الغاز     ١٩٩٨في  «ويتابع  
 فـي   ٢٥ في المئة من الشركة، ومرحـاف        ٦٥امتلك سالم   . »إي ام جي  « في القاهرة تحت اسم      ٢٠٠٠

  .» في المئة١٠المئة وشركة الغاز الوطنية المصرية 
لم فقد أقنع ميمان ونوفيك وشافيت من جهة، وسا       . أكبر نجاح للشركة سجل مع الساسة     «ويعتبر بارنيع أن    

إلى » أي ام جي  «من جهة ثانية، حكومتيهما بإعطاء الشركة الجديدة بركة االنطالق، وضمتا االتفاق مع             
  .»اتفاق السالم بينهما

ناضل وزير البنى التحتية في حكومة شارون، يوسي بريتسكي من حزب شينوي، ضد الـصفقة               «ويقول  
 من المنافسات في سوق الغاز، فاستأجروا       وارتابوا في شركة مرحاف، بأنه على عالقة بواحدة       . المصرية

خدمات المحقق الخاص مئير غالفسكي الذي لم يأت ببراهين على عالقات مرفوضة لبريتسكي لكنه جاء               
شريط مسجل كشف فيه بريتسكي عن نيته عزل زميله في الحزب ابراهام بـوراز، مـا                : بشيء أفضل 

 ببدء نهاية حزب شينوي، لكنها خدمت صـفقة         وبكرت الفضيحة .  إلى االستقالة  ٢٠٠٤اضطره في العام    
  .»الغاز خدمة جيدة
.  إنشا، من العريش إلـى عـسقالن       ٢٦مد أنبوب قطره    » أي ام جي  « بدأت   ٢٠٠٥في  «ويضيف بارنيع   

 مليـون   ٥٥٠وبنيت منشأة أيضا لضغط الغاز في سيناء وأخرى الستقباله في عسقالن، وبلغت النفقـات               
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 ١٠٠ سبب هذا المبلغ الباهظ، حيث إن طول األنبـوب اإلسـرائيلي             يتساءل خصوم الشركة عن   . دوالر
  .» كلم٣٩٣ مليون دوالر، بالرغم من طوله يبلغ ٢٧٠فيما بلغت كلفة األنبوب العربي . كلم

أين الربح، ومن الذي يحصل عليـه       : منذ إنشائها » أي ام جي  «السؤال الذي يصاحب    «ويتابع بارنيع أن    
إنها تنقل الغاز منذ ثالث سنين فقط وهي ال تنقل شـيئا فـي              . الشركة عائدات إلى اليوم لم تدفع     . ولماذا

الجواب يكمن في بيع األسهم، فقد بـاع سـالم   . ومع كل ذلك جمع مالكوها ماال ضخما. األسابيع األخيرة 
وباع المستثمر األميركـي سـام زيـل        . »اي ام جي  « في المئة من     ٢٥شركة الغاز الوطنية التايالندية     

لم ينشر المبلغ الذي تلقاه، لكن يجوز لنا أن نفترض انه بلغ نحواً             .  في المئة أخرى   ١٢ن آخرين   وشريكي
حصل سالم، الـذي ال يـزال   .  مليون دوالر٤٧٠من نصف المبلغ الذي حصل عليه من التايلنديين وهو         

 دوالر   مليـون  ٦٠٠ في المئة من الشركة، والعائلة التي تقف من ورائه معا على نحـو مـن                 ٢٨يمتلك  
وليس مليارات في الحقيقة، لكنه ربح غير سيئ على اإلطالق من أنبوب يعلق فـوق مـستقبله عالمـة                   

  .»سؤال
ستأتي اللحظة التي تدحض فيها أسـطورة أن        . يعتقدون في مرحاف أن التزويد بالغاز سيجدد      «ويضيف  

والغـاز  . ال سياحة . ن الحرية في هذه األثناء ليس هناك من يدفع ثم       . إسرائيل تُباع الغاز بأسعار مدعومة    
 ألف مصري عملوا في ليبيا وكانوا يرسلون المال إلى بلدهم، بال            ٢٥٠ويتجول اليوم في مصر     . ال ينقل 

إذا قررت الحكومة المصرية وقف تزويد إسرائيل بالغـاز         . والسلطة المركزية في ذعر   . عمل وبال دخل  
وقد يقطع مجلـس    . الر من إيرادات المالية المصرية    سيقتطع مليار دو  . فسيكون الثمن أثقل من أن يحتمل     

النواب األميركي المساعدة التي تبلغ مليار ونصف المليار دوالر سنويا، وقد يلغي االتفاق الثالثي إلنتاج               
  .»بعبارة أخرى، ثمة سبب جيد للتفاؤل.  ألف عامل في مصر٨٠٠النسيج الذي يشكل قاعدة لتشغيل 

  ١٢/٣/٢٠١١، السفير، بيروت
  
   التميمي وحوار رغم أنف السجانوأحالمإبراهيم حامد  .٤٧

  ياسر الزعاترة
القصة التالية نقلها لنا فؤاد الخفش ، الباحث المعروف في شؤون األسرى ، والمشرف على موقع أحرار                 

اإلسرائيلي " هشارون"على اإلنترنت ، وهي تحكي واقعة لقاء عابر ، بل أكثر من عابر في ساحة سجن                 
 أحالم التميمي التي تقضي حكما بالسجن لستة عشر مؤبدا ، والمجاهد األروع ، إبراهيم حامد                بين البطلة 

، قائد كتائب القسام في الضفة الغربية ، والمعتقل منذ ست سنوات ويتوقع أن ينال الحكـم األكبـر فـي                     
ـ                ات أدت إلـى    تاريخ دولة االحتالل ، ربما يصل إلى مئة مؤبد ، وبالطبع لمشاركته وإشرافه على عملي

  .مقتل ما يقرب من مئة من اإلسرائيليين ، حيث يعرف أن كل قتيل يقابله حكم بالمؤبد
يسعدني أن أنقل هنا بعض وقائع القصة ، السيما أنني تشرفت بلقاء إبراهيم الذي عاش في عمان لبعض                  

ل النصف األول   خال" فلسطين المسلمة "الوقت ، حيث عرفته كباحث ومفكر شارك معنا في الكتابة لمجلة            
من التسعينيات قبل أن يعود الضفة الغربية مفضال طريق البندقية على طريق القلم والفكر ، فكان أن قدم                  

  .بعطائه وبطولته ما يتفوق بأثره عن مليون مقال وألف كتاب
 القصة التالية يرويها الخفش نقال عن محامي إبراهيم الذي وقف مشدوها أمام ذلك اللقـاء بـين البطـل                  

وقفت أحالم على مسافة ليست بالبعيدة      : يقول الخفش . والبطلة ، بين األخ واألخت ، بين التلميذة واألستاذ        
. أخي أبا علي فرج اهللا كربـك      : عن إبراهيم ، وأشارت له بيدها بعد أن أشهرت إصبع السبابة وقالت له            

.  اإلسراء نستلهم الـصبر من صوتك وأنت ترتل سورة. الليل ساعات ويرحل  . اصمد واصبر أيها الرجل   
  .ومن عيونك التي تشع إيمانا نزداد عزما ومضاء
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رد عليها أبو علي وقال لها موعدنا مع التحرير قريب ، سيزول ليلهم وسيبزغ الفجر ، استغلي كل دقيقة                   
سالمي ألخواتي األسيرات واعلمن أنكن اآلن تكتـبن التـاريخ          . من وقتك وهيئي نفسك للقادم من األيام      

  .ن اهللا ترعاكن وعي
حدث ذلك أثناء لحظات عابرة خرج خاللها إبراهيم لزيارة المحامي بينما كان البطل والبطلـة محـاطين                 
بعشرات الجنود والمجندات ممن حاولوا بكل الوسائل وشتى الطرق أن يمنعاهما من الكالم ، لكن الرسالة                

معزول عن بقية األسرى    (طل إلى عزله    وصلت وجاء الرد ، ثم مضت البطلة إلى زنزانتها ، ومضى الب           
، بينما وقف المحامي الذي نقل المشهد مبهورا من هذه الروح التي تحدثت بها أحالم ومـن                 ) منذ اعتقاله 

  .الثقة التي أجاب بها إبراهيم
يـداه  . كان إبراهيم كما هي العادة عند الخروج من الزنزانة مقيد اليدين والقدمين يمشي بخطـى بطيئـة                

 يرتدي بدلة رياضة وفي قدمه حذاء رياضي ، بينما يحيط به عشرة جنـود جمـيعهم مـدججون                   .لألمام
بالسالح ، لكن الذعر من البطل ال يغادرهم ، وكذلك كانت أحالم مصفدة بالقيود ومن حولها المجندات ،                  

مبعـدة ،   لكنها لم تنس الحديث عن موعد الحرية ، كما لم تنس أن تبعث بتحياتها إلى زوجة إبـراهيم ال                  
  .التي كانت رفيقة قيد ألحالم قبل سنوات) أسماء(األسيرة المحررة أم علي وسلمى 

من أين يستمد هؤالء األبطال كل هذه العزيمة وكل هذا الصبر؟ إنه اإليمان ، ليس اإليمان بموعد الحرية                  
ى الصابرون أجرهم بغير    إنما يوف "، ألن شيئا كهذا يبقى في علم اهللا ، لكنه اإليمان برب عظيم قال لعباده                

، وإبراهيم خرج يطلب الشهادة ، لكن مشيئة اهللا جعلته أسيرا ، ربما ليكون شاهدا على المرحلة                 " حساب
  .، وليكون عنوانا للصبر ، ونموذجا للعطاء

هذا المفكر العظيم والبطل األروع سيبقى شوكة في حلوق الصهاينة ، يذكرهم بأنهم راحلـون ال محالـة                  
رض التي تلعنهم صباح مساء ، وسيظلون يتذكرون أن وراء قضبانهم بطال لو كـان لـديهم                 عن هذه األ  

  .مثله لكتبوا عنه الكتب وانتجوا عنه اإلفالم ، لكن تاريخهم تاريخ جبن وغدر ال تاريخ بطولة وصبر
وأنا هنا  ال يعني ذلك أن أمل إبراهيم وأحالم بالحرية هو مجرد تحليق في الخيال ، بل هو أمل حقيقي ،                    

ال أتحدث عن صفقة األسرى ، بل عن زوال هذا االحتالل الذي يعيش مرحلته األخيرة بعد أن بدأ منـذ                    
سنوات بعيدة محنى التراجع ، وال شك أنه كلما استعادت األمة قرارها سيقترب أكثـر ، وهـي بـدأت                    

  .تستعيده ، من تونس إلى مصر إلى محطات أخرى بإذن اهللا
راهيم وأحالم وسائر األبطال قادم بإذن اهللا ، مع التذكير بأن هـذا النمـوذج مـن                 فجر فلسطين وفجر إب   

ألم يجعل رب العزة اآلخرة أكبـر       . األبطال إنما يرجون ما عند اهللا أكثر مما عند البشر أو في هذه الدنيا             
  .درجات وأكبر تفضيال حتى يتبوأ هؤالء أماكن تختلف عن سواهم من الناس األقل إيمانا وعطاء
سـالم ،   . سالم على إبراهيم وأحالم وسائر األبطال الصابرين في كل سجن وكل ثغر من ثغور الحـق               

  .سالم
  ٨/٣/٢٠١١، الدستور، عمان

  
   عوفر لتحرير حمامةسجنعملية بطولية في  .٤٨

  فؤاد الخفش
منـه  ال يشعر بقيمة الحرية إال من سلبت حريته وباتت السجون والخيمة والزنازين مقره ومستقره تسرق   

نور الشمس الذي ال يشعر بقيمته إال من يفتقده وتصبح األسالك والقضبان حائالً دون حريته وانطالقـه                 
ساقها قدرها إلى أحد أسالك الكهرباء العالية فوق قسم من خيام األسرى في سجون عوفر وتعثرت قدمها                 

وب واالنعتاق مما علـق     في خيط أدى إلى عدم تمكنها من الطيران وباتت تضرب جناحيها محاولة الهر            
بقدمها ولكن محاوالتها باءت بالفشل وأجهدها التعب واستسلمت لمصيرها المجهول وباتت معلقة من قدم              

  .واحدة عالقة في منتصف سلك كهربائي ما بين قسمين من أقسام السجن
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ة مـوقنين أن    من تحتها تجمع أسرى القسم ينظرون إلى الحمامة العالقة ويراقبون حركتها الدءوبة للحري            
الحبل المتين الذي يقيد قدمها والمرتبط في سلك الكهرباء أقوى بكثير من أن تستطيع فكه أو التحرر منه                  

.  
عادت الحمامة المسكينة الستجماع قوتها مرة أخرى وحاولت بجناحيها وبكل قوتها تحرير قدمها ولكـن               

 وهذه المرة كان التعب بادياً عليها ،        كل محاوالتها باءت بالفشل فعادت واستسلمت لمصيرها مرة أخرى        
  .زاد من تحتها األسرى والكل ينظر إليها وإلى محاوالتها وهم يشعرون بمدى ألمها وخوفها

في هذه األثناء نظر األسير هاني إلى األسير سامح ومن دون أن ينطقا بأي كلمة قررا وبلغـة العيـون                    
امح إلى الخيمة وأحضرا العصي الموجودة داخـل        تحرير الحمامة فذهب هاني إلى المطبخ بينما ذهب س        

القسم والتي تستخدم كمكانس لتنظيف المكان وتقشيط المياه وأحضرا شريطاً الصـقاً وربطـا العـصي                
وقال لهم لدي شفرة حالقة لـم تـستخدم         ) أبو الخير   ( ببعضها البعض في هذه األثناء تقدم إليهم األسير         

م بقص الخيط ابتسم الجميع للفكرة وكخلية نحل وبـسرعة قـصوى            سنقوم بتثبيتها على رأس العصا لنقو     
  .انكب الجميع على العمل ألن كل ثانية خلف القضبان تعني للحمامة الكثير الكثير

) أبو الخيـر  (تجمع األسرى تحت الحمامة وقاموا برفع العصا والمثبت في رأسها الشفرة التي تبرع بها               
ع أن يهذب لحيته لمدة أسبوعين ألنها هي مخصصة لهذه الفترة كمـا             لتحرير الحمامة موقناً أنه لن يستطي     

تنص قوانين مصلحة السجون وبالفعل رفعوا العصا ولكنها لم تصل للسلك العالي فعادوا يبحثـون عـن                 
األمر الـذي دعـاهم إلـى طلـب العـون           .. طريقة يطيلون بها عصاتهم فلم يجدو أي شيء يساعدهم          

 الذي كان يراقب العملية عن كثب وبالفعل تم تزويدهم بما يريدون وقـاموا              والمساعدة من القسم المجاور   
بتثبيت العصا الرابعة وشد وثاقها لكي ال تسقط في منتصف العملية وعاد األسرى يجربون مرة أخـرى                 

في هذه األثناء قال لهم هاني يجب أن نقوم برفع سامح على            .. ولكنهم فوجئوا أن العصا ما زالت قصيرة        
  .اف ومن ثم هو يقوم بتحرير الحمامة وهذا ما تماألكت

رفع سامح على أكتاف الشباب ورفع عصاه وإذا بضابط البرج الذي يراقب الوضع عن قـرب يرسـل                  
إشارة تنبيه أن هذا األمر مخالف وممنوع فتحدث له ممثل األسرى بالعبرية وقال له أن كائناً حياً سيموت                  

التفـت  .. يعني ممنـوع    ) عسور( الجندي وقالهم لهم بالعبرية أيضاً     والعملية لن تستغرق إال دقائق رفض     
األسرى إلى ممثل المعتقل منتظرين منهم إشارة ألن الكل في هذه الخلية يلتزم بقرار المـسؤول سـكت                  
ممثل المعتقل ومن ثم أشار لهم بعينيه أن أكملوا المهمة فارتسمت مالمح الفرح على وجـوه الحـضور                  

  .مة بهمة كبيرة وسرعة قصوى وهموا بإنجاز المه
رفع سامح على األكتاف ورفع عصاه وحاول بكل جهده قص الخيط ولكن بسبب تأرجحه وتأرجح العصا                

أنزل يديه ليريحهما فهب به الجميع      .. وعدم ثبات من يحمله وتحرك يديه بفعل الرياح بات األمر صعباً            
ع يديه وأعاد محاولته وفي هذه األثناء التقـت         هيا يا سامح أنت لها وأصبح الجميع يشجع سامح الذي رف          

عين سامح بعين الحمامة فنظرت له نظرة حزن فقد ظنت أن سامحاً يريد اصطيادها فابتسم لهـا سـامح                   
  .وأبعد شفرته عنها حتى ال يؤذيها وكرر محاوالته

لفـور كـان    في هذه األثناء أيضاً كان ضابط البرج يجري اتصاالته مع قيادة السجن حتى تحضر على ا               
الوقت مهماً جداً لألسرى يجب أن تحرر الحمامة قبل أن تحضر اإلدارة الكل يشجع ، وسامح المعلق بين                  

وعيون الحمامة مغمضة ألنها ال تعرف مصيرها ورقبـة سـامح           .. السماء واألرض يحاول ويدعو اهللا      
ون بتركه ليقع علـى األرض ،       معلقة وكتفاه تتعباه والشباب من أسفل منه يهددونه أنه إن لم ينجح سيقوم            

وبين ضحك ودعاء وابتسامات وتعب سامح وإصرار هاني وخوف أبي الخير أن يخسر شـفرته وأن ال                 
تحرر الحمامة نجح سامح بفك القيد وتحررت الحمامة وطارت نحو السماء وسط تكبيرات وتصفيق حار               

  .من األسرى 
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طير وعلّي  ( القسم وهم يغنون أغنيه شعبيه تقول        لم ينزل األسرى سامح عن األكتاف بل جابوا به جنبات         
في هذه األثناء عادت الحمامة تحط فـوق        ) يا حمام فوق سطوح بيوتنا ميج ويا ميجانا رجعت أيام الهنا            

برج المراقبة أقدامها تنظر لألسرى الذي كانوا يشيرون لها بأيادهم وعادت مره أخرى حمامـة سـجن                 
  .تجاه الشمس مطلقة جناحيها للحرية للفضاء لالنطالقعوفر المحررة تحلق في السماء با

لم تكن هذه القصة من خيالي بل هي قصة حقيقة أبطالها ما زالوا قيد األسر أنقلها على لـسان األسـرى                     
  .الذين قاموا بهذه العملية في هذا السجن 

 من ساعتين وكانـت     قال لي األسير الذي نقل لي هذه القصة أن عملية التحرير استمر التجهيز لها أكثر              
وأن شعورهم بألم وتعب الحمامة وحـزنهم       ) الحمامة(بمشاركة كل رجال القسم الذين آلمهم حال األسيرة         

عليها كان حقيقياً فعيون الحمامة العالقة كانت تتحدث وإصرار األسرى على تحريرها نابع من شعورهم               
  . رهم المرهف بمدى ظلم القيد واألسر وإن قرارهم نابع من إنسانيتهم وشعو

من أكثر منهم يشعرون بقيمة الحرية ومن أكثر منهم إنسانية وعطفـًأ            ... هم األسرى من قيدت حريتهم      
وحنانًأ فرج اهللا كربهم وهيأ لهم من يحرر قيدهم ويفك أسرهم ويعيدهم إلى أهـاليهم وذويهـم أحـراراً                   

  .محررين
  ١١/٣/٢٠١١أحرار، مركز 

  
  !!قضائياً " الغيطأبو "الحقوا  .٤٩

  سماك العبوشي
؟، وما الذي   !بأنه من أسوأ وزراء خارجية مصر     " أبو الغيط "ما الذي يعنيه وصف اإلعالم المصري لـ        

يعنيه انتقاد سياسة مصر الخارجية للسنوات المنصرمة من قبل شخص بوزن الدبلوماسي المخضرم نبيل              
أصبح فيما بعد وزيـراً لخارجيـة       العربي، الذي كان ممثالً لمصر في األمم المتحدة لسنوات طوال، ثم            

 ينـاير   ٢٥مصر بعد اإلطاحة بنظام مبارك، بمقاله المنشور في صحيفة الشروق بعد أيام من نجاح ثورة                
؟، وما الذي تعنيه مطالبته بمراجعة تلك السياسات خاصة تلك التي تتعلق بموقف مـصر مـن                 !المباركة

عناه من أن األسـلوب الـذي انتهجتـه وزارة          ؟، وما الذي كان قد      !الحصار المفروض على قطاع غزة    
؟، وما  !الخارجية المصرية السابقة والخاص باألمن القومي المصري بأنه ال يتفق ومكانة مصر وتاريخها            

الذي يفهم مما جاء بمقاله من أن لمصر وزناً ودوراً تاريخياً مهماً كما ولها إسهامات في جميع المجاالت                  
؟، وما الذي يستشف بمقال السيد نبيـل العربـي          !العربي ومحيطها األفريقي  الدولية وليس فقط في العالم      

أن السياسات الخارجية والمواقف التي اتخذها أبو الغيط كانت تتـسم           "ذاك وتنويهه بعبارات صريحة من      
  .؟"!باالرتجالية وبمخالفات جسيمة لقواعد أساسية في القانون الدولي

، وإدانـة   "أبو الغـيط  "ى بجالجل لوزير خارجية مصر السابق       إنها لعمري وباختصار شديد فضيحة كبر     
واضحة لسياساته وممارساته وشطحاته التي ال تغتفر والتي دفعت بمصر ألن تدفع ثمناً غالياً من دورها                
وسمعتها وصدق مواقفها، وهو لعمري اتهام ال لبس فيه موجه لوزير خارجية مصر السابق الذي كان قد                 

صر العربي واألفريقي واإلقليمي والدولي، مختـصراً دور مـصر المحروسـة            عمل على تقزيم دور م    
بجهود الوساطة بين الفلسطينيين والصهاينة، لتبدو مصر بفعلتها تلك وكأنها ليست بدولة عربية وأن أبناء               
فلسطين ليسوا بأبناء جلدتها، لذا فليس بالعجب وال بالمستغرب أن وصفته الصحافة المصرية بأنه كـان                

  !!. أسوأ وزراء خارجية مصر على اإلطالقمن 
هذا حديث لعمري ذو شجون، ولعل أسوأ ما فيه ذاك الـذي يتعلـق بموقفـه                " أبو الغيط "إن الحديث عن    

المشين من الصراع العربي الصهيوني، وما كان قد أظهره من عداء مفرط وقح تجـاه حركـة حمـاس                   
نة األميركية واالشـتراطات الـصهيونية، وتحمـسه        وفصائل المقاومة الفلسطينية الرافضة للركوع للهيم     

الشديد لتضييق الخناق على أبناء غزة من خالل تشديده إلجراءات الحصار الظالم على غزة، بحجة أنـه                 
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، ولطالما استخدم وردد أبو الغـيط بتـصريحاته الـصحفية           !!يسعى لحماية أمن مصر القومي وسيادتها     
 القومي المصري والسيادة المصرية إلى غير ذلك مـن مفـردات            ومقابالته عبر الفضائيات مفردة األمن    

طنانة رنانة كلما كان الحديث يجري حول قطاع غزة وحصارها، أو كلما وقف لتبرير تضييقه لقوافـل                 
المساعدات اإلنسانية الدولية والعربية المتجهة نحو غزة نصرة ألبنائها، فبدا بتصريحاته تلك وكأن حماس              

لفلسطينية األخرى هي الخطر األكبر على أمن مصر القومي وليس الكيان الصهيوني            وفصائل المقاومة ا  
الغاصب الذي احتل أرض سيناء لسنين طويلة ودخل مع مصر في حروب طاحنة، كما وبدت تصريحات                
أبو الغيط وكأنه يلقي تبعات الحصار وأسبابه على حماس وحدها متناسياً تماماً بأن الغرب هو من فرض                 

  !!. ٢٠٠٦على غزة وأهلها إثر فوز حماس باالنتخابات التشريعية الحصار 
لنقف على محطات وشواهد تاريخية لعب فيها أبو الغيط دوراً مشبوهاً وقذراً في الضد من مصالح مصر                 

  : القومية، خاصة تلك التي تتعلق بالصراع العربي الصهيوني والمؤامرة المبيتة ضد أبناء غزة تحديداً
كلنا عايش مالبسات قمة الدوحة الطارئة الخاصة بفلسطين ونصرة غزة وأهلها فـي             ... ى  المحطة األول 

أعقاب االجتياح الصهيوني لقطاع غزة، وكيف أن األنباء تواترت في حينها عن تعثر انعقاد تلـك القمـة               
قمة يبلغ   دولة، فيما النصاب القانوني النعقاد ال      ١٤بعدما وقف عدد الدول التي وافقت على حضورها عند          

 دولة، فراح الجميع يضرب أخماساً بأسداس في تحليل أسباب ذاك التعثر في حينه، حتى أطل علينـا                  ١٥
كان وراء إجهاض عقد ذاك المؤتمر      !!" نظام مصر "ليعترف بعظمة لسانه متباهياً منتشياً بأن       " أبو الغيط "

 في تبريره لذاك    –ال يراه اآلخرون    ، ومن أن أبو الغيط يرى ما        !!بذريعة حماية العمل العربي المشترك    
، لنقرأ ما جاء بتبريراته حول سبب إجهاضه لمؤتمر الدوحة والتي وردت بتصريحاته في              !!-!!اإلجهاض
ـُدم من خالل قناة أوربت الفضائية، معترفاً بأن القاهرة هى من أجهـضت              " القاهرة اليوم "برنامج   الذي ق

دعوى ما أسماه الحفاظ على العمل العربي المشترك وعدم تعميق          اكتمال النصاب القانوني لقمة الدوحة، ب     
ال يجب أن نرمي في وش الرئيس األميركي الجديد قرارا بإلغـاء مبـادرة              !!: "الخالفات العربية العربية  

السالم العربية ، كما أن تلك المبادرة تعتبر بمثابة إحراج إلسرائيل حتى ال نتـرك لهـا العنـان لـشن                     
لغاء المبادرة يعني االستعداد للحرب وهنا هيقولوا لمصر إنت الدولة الكبري، إال أننا لن              الحروب، وألن إ  

 عاما، هناك حاجة أكبر من غزة وفلسطين وهـى األمـن القـومي              ٣٠نحارب، إحنا اخترنا السالم منذ      
 قبل  المصري ومن يتعرض له بسوء أو يزايد عليه هأقطع ذراعه وهأكسر رجله وأنا قلت هذا الكالم من                

  :انتهى االقتباس، وأتساءل".... عندما قام مسلحون فلسطينيون باقتحام معبر رفح 
  . ؟!كيف سيضر عقد مؤتمر الدوحة الذي جاء لنصرة غزة وأبنائها بالعمل العربي المشترك. ١
 وما دام مؤتمر الكويت قد انعقد فما هي النتائج التي تحققت فيه وانعكست إيجاباً على أرض الواقـع                 . ٢

  . ؟!العربي عموماً والفلسطيني خاصة
سيكون هكذا لو أن دولة عربية غير قطر قد دعـت           " أبو الغيط "وهل أن موقف وزير خارجية مصر       . ٣

  . ؟!لمثل هكذا مؤتمر، أو أن المؤتمر كان قد عقد لشأن آخر غير نصرة أبناء غزة
دة األميركية قـرار إلغـاء مبـادرة        وبعد أن أجهض أبو الغيط المؤتمر ولم يرم بوجه الواليات المتح          . ٤

؟، هل أتت مبادرة الـسالم العربيـة    !؟، هل تحقق السالم المنشود    !السالم العربية، فما الذي استجد باألمر     
ـَها ـُل ؟، هل كتب لدور مصر النجاح فيما سعى إليـه أبـو            !؟، هل توقف االستيطان على أقل تقدير      !أك
  . ؟!الغيط

، وهـي   !! ودعابة األمن القـومي المـصري      ٣نسى قافلة شريان الحياة     كيف لنا أن ن   ... المحطة الثانية 
قـد قطعـت   !!) نصراني ال مسلم متبجح  (لعمري قافلة إنسانية كان قد نظمها مواطن بريطاني ال عربي           

آالف الكيلومترات وهي محملة بالمساعدات اإلنسانية مارة بالكثير من الدول األوربية التي ما اعترضت              
 العكس تماماً حيث كانت تقدم لها المساعدات وتحتفي بمقدمها وبأعضائها أينمـا مـرت               سبيلها، بل على  

ـّت، فإذا بتلك القافلة تصطدم باشتراطات السلطات المصرية التي وضعتها على منظميها               وأنى ومتى حل
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األمـن القـومي    (وتتلخص بأن يتم دخول القافلة عن طريق ميناء العريش تحديداً متـذرعين بـدواعي               
، ليخرج علينا أبو الغيط ليبرر بأن من دواعي األمن القومي المصري والسيادة المصرية أن               )!!لمصريا

؟، فهـل   !يكون دخول تلك القافلة عن طريق ميناء العريش تحديداً دون نويبع التي كانت قد وصلتها فعالً               
رها وال يذكر بالمطلق    أن األمن القومي المصري قابل للتجزئة فيذكر إذا ما ذكر الحديث عن غزة وحصا             

 ووصـولها   ٣؟، وما عالقة وجهة سير قافلة شريان الحياة         !بما يخص حدود مصر مع الكيان الصهيوني      
الذي سمعنا به أيام ذاك على لسان أبو الغيط والكثير مـن            ) األمن القومي المصري  (إلى ميناء نويبع بـ     

 يتخذ من إجراءات مصرية بحـق غـزة         قادة النظام المصري ومسؤولي حكومتها كلما جاء الحديث عما        
  . ؟!وأبنائها الصامدين على مشارف سيناء المصرية 

كلنا يذكر بألم وحسرة جدار الذل والعار الفوالذي الذي أقيم بين حدود مصر وغـزة،               ... المحطة الثالثة   
ر بمـسافة   فما أن ابتدأ الجدار الفوالذي يغرس في قاع األرض على الحدود الشرقية للشقيقة الكبرى مص              

ثالثة عشر كيلومتراً وهي المسافة الفاصلة لحدود مصر مع شقيقتها األصغر واألضـعف والمحاصـرة               
، حتى رحنا نسمع تبريرات لما جرى في تصريحات المسؤولين المصريين وعلى رأسهم وزيـر               )غزة(

تـارة،  ) رياألمن القومي المـص   (خارجية مصر السيد أحمد أبو الغيط وما تضمنته من ترديد لمفردتي            
، متجاهالً تماماً ومنكراً ما سيعنيه من زيادة تضييق حـصار أبنـاء             !!وسيادة مصر الوطنية تارة أخرى    

غزة من ألم ومعاناة وإحباط نفسي لهم فيما يترك باقي الحدود الشرقية لسيناء سائبة دونما مراقب إال من                  
كان منشغالً حتى أذنيه بمهام تحقيق      ، ِلَم ال فهو لعمري      !!عدد محدود من رجال حرس الحدود المصري      

وترسيخ وتدعيم سيادة مصر وأمنها القومي على الجانب المطل على غزة تحديداً وما يجري في القاهرة                
  !!. من اعتصام ناشطي دول العالم الداعين لفك أسر غزة 

  : هال برر لنا السيد أحمد أبو الغيط وأجابنا أيضاً... محطات متفرقة 
ـِم... أوالً فيما تشبثت حكومـة  ) ميناء إيالت(التي صار اسمها اليوم  ) قرية أم الرشراش  ( أنكر مصرية    ل

التي ) مثلث حاليب (؟، أال تشبه قضية     !!مصر بأحقيتها بمثلث حاليب المتنازع عنه مع السودان الشقيق          
 عليهـا   وأقامت" إسرائيل  " التي سيطرت عليها    ) أم الرشراش (تصر حكومة مصر على مصريتها بقرية       

؟، أم أن الحديث عن قرية أم الرشاش محرم مـادام األمـر يتعلـق بالكيـان الـصهيوني                   !ميناء إيالت   
  .؟!!المغتصب لتلك القرية العربية المصرية

عما تم بشأن قضية محاكمة مجرمي الحرب من الجيش اإلسرائيلي المتهمين بقتل أسـرى مـن                ... ثانياً  
  !!. ٢٠٠٣جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي 

المترتبـة علـى الكيـان      ) الوطنية المنهوبـة    ( عما وصلت إليه قضية مطالبة مصر باألموال        ... ثالثاً  
  !!. الصهيوني نتيجة استخراج األخير للنفط من أرض سيناء أثناء احتالله لها

لمحافل الدولية إلرغام الكيـان الـصهيوني علـى    عما تحقق من نجاح دبلوماسي مصري في ا  ... رابعاً  
التوقيع على معاهدة منع االنتشار النووي السيما وأن مفاعله على مرمى عصا من أراضي مصر ومـا                 

  !!.يعنيه ذاك المفاعل من تهديد مباشر على سيادة مصر وأمنها القومي
، دون  " أوال وثانيـا وثالثـا     مصر"لطالما أعلن أحمد أبو الغيط بأن سياسته تصب في صالح مصر، وأن             

إقرار منه بالضرورة بأن ذاك يتطلب منه اإلبقاء على أن تبقى مصر ضمن حاضنتها العربية واألفريقية                
أوالً، وعدم االنسالخ منها ثانياً، وأن تكون لها الريادة كما كانت دوماً ثالثاً، ليتم بعد ذلك ترجمة قوله ذاك                   

باعتبـار  " أبو الغيط "، وقد ينبري من يدافع عن       !! وثانياً وأخيراً  بفعل حقيقي يصب في صالح مصر أوالً      
أنه لطالما كان قد اعترف وصرح بأنه ال يصنع السياسة الخارجية وإنما يشارك في تنفيذها ـــ فـى                   
محاولة إلبعاد تبعة اللوم من أن تقع على عاتقه بالكامل، وإذا كانت السياسة الخارجية المصرية ال تخرج                 

ق الذي رسمه لها الرئيس المخلوع مبارك، فإن ذاك ال يعفي أبو الغيط من مسؤولية تحجيم دور                 عن النطا 
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مصر العربي واإلفريقي واإلقليمي حين لم يقم بدوره الطبيعي بالتوجيه والنقد وإبداء المـشورة للـرئيس                
  !!!.المخلوع مبارك
  ... مسك الختام

رجية مصر بعد أن دافع بشراسة ووقاحـة متناهيـة          لقد رحل أبو الغيط غير مأسوف عليه من وزارة خا         
عن سياسات رئيسه المخلوع مبارك، ولم يدافع عن سياسات مصر ومصالحها القـومي الحقيقيـة، فـإن                 
ـَم حبيب العادلي، وزير داخلية نظام مبارك، بتهم قتل وشروع بقتل المتظاهرين المصريين، ومـا                يحاك

حاب قوات أمنه من الشوارع المصرية تسببت بانتشار الفوضى         تسبب به من فراغ أمني إثر أوامره بانس       
، وأن يَزج بأحمد عز في السجون بانتظار محاكمته بسبب فساده المالي الرتكابه جرائم              !!والسرقة والنهب 

العدوان على المال العام من خالل استيالئه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب، بـإجراء مبادلـة                 
هم شركته الخاصة وهي العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئـة              صورية بين أس  

مـن  % ٦٧سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط لم يلتزم بسدادها، إلى جانب االستحواذ علـى                
خاصـة  إنتاج حديد الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته ال               

على سند من أن جميعها منتجات جهة واحد، أقول إن كان هذان الرجالن يستحقان المحاكمة والقـصاص      
، فإن األولى، وقبل هذا وذاك، أن توجه تهمة الخيانـة العظمـى             !!العادل بما اقترفاه بحق مصر وأبنائها     

سـباب بـات يعرفهـا      لوزير خارجية مبارك، أحمد أبو الغيط، وأن يحاكم فينزل به أقسى القـصاص أل             
القاصي والداني، العدو قبل الشقيق والصديق، بعد أن فرط بمصالح مصر القومية، وساهم فـي تقـزيم                 
دورها عربيا وأفريقياً ودولياً وأحدث فراغاً في المكانة التي كانت تتمتع بها مصر قبل أن يمسك بوزارة                 

ة من مكاتب وزارة الخارجية المصرية ليصبح       انتقل ملف القضية الفلسطيني   " الالميمون"خارجيتها، فبعهده   
، وفـي عهـده     !!من اختصاصات جهاز المخابرات المصرية العامة الذي يديره اللواء عمـر سـليمان            

فى مياه النيل كمـا وتـصاعدت       " اسرائيل"تحكمت  " الالميمون"تم تقسيم السودان، وفي عهده      " الالميمون"
النيل وتقليص حصة مياه مصر منه، وفي عهده اتـسع دور           حدة اللهجات لدول حوض النيل القتسام مياه        

  !!.الكيان الصهيوني في أفريقيا فيما تراجع دور مصر 
  .!!.بقصد كان أو بغير قصد

 ١١/٣/٢٠١١، المستقبل العربي
  
  :كاريكاتير .٥٠
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