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  بحل السلطة الفلسطينيةلنتنياهو عباس بعدم تقديم إنذار  طالبيوباما أ: موقع هآرتس .1
خالفا للبيان الصادر عن البيت األبيض حول االتصال الهاتفي الذي تم أمس بين الرئيس األمريكي، 

إن الرئيس األمريكي طالب " رتسهآ"راك أوباما ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال موقع اب
رئيس السلطة الفلسطينية بعدم توجيه مذكرة إنذار لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحذر من 
أنه في حال واصلت إسرائيل تعنتها ورفضت وقف االستيطان واالعتراف بدولة فلسطينية في حدود 

جراءات تصل حد إعالن حل السلطة الفلسطينية وتحميل الرابع من حزيران، ستقوم السلطة الفلسطينية بإ
  .إسرائيل مسؤولية االحتالل وإلغاء اتفاق أوسلو

وقالت الصحيفة إن الرئيس األمريكي حاول خالل االتصال الهاتفي أمس االثنين مع محمود عباس، إقناع 
حيفة إلى أن هذا أول وأشارت الص. األخير بسحب المذكرة المرتقبة، أو على األقل تخفيف حدة لهجتها

اتصال بين االثنين منذ ستة شهور، بعد أن رفض عباس العودة إلى المفاوضات ووقف التوجه الفلسطيني 
إلى األمم المتحدة بطلب إصدار قرار من مجلس األمن الدولي يقر بقيام دولة فلسطينية في حدود الرابع 

الحتالل، مما سيكون له أثر كبير على مكانة من حزيران والتحديد أن الدولة الفلسطينية واقعة تحت ا
  .فلسطين كدولة محتلة مع ما يترتب على ذلك من تداعيات بشأن إسرائيل

ونقل الموقع عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى قوله إن أوباما أكد أمام أبو مازن التزامه بالعملية 
مذكرة التي سيوجهها عباس لنتنياهو في السلمية وبإقامة دولة فلسطينية، مطالبا ابو مازن أال تتضمن ال

األيام القريبة القادمة، إنذارا بتفكيك وحل السلطة الفلسطينية، إال أن أبو مازن رفض طلب أوباما وأعلن 
  .أنه سيوجه المذكرة لنتنياهو قريبا

رة إن أوباما وأبو مازن تحدثا عن الحاجة المستم"وكان البيان الذي أصدره البيت األبيض، أمس قال 
لبناء الثقة بين الطرفين، وأن عليهما االمتناع عن عمليات استفزازية تضع صعوبات أمام بناء هذه الثقة، 
كما كرر الرئيس التزام الواليات المتحدة بالسالم في الشرق األوسط واألهداف العامة التي حددتها 

  ".الرباعية الدولية
  20/3/2012، 48عرب 
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  ة يهودية بفرنساعباس يستنكر الهجوم على مدرس .2

، في رسالة إلى نظيره الفرنسي نيكوال أمس أعرب الرئيس محمود عباس، مساء : وكاالت-رام اهللا 
ساركوزي، عن استنكاره لالعتداء الذي استهدف مدرسة يهودية في تولوز جنوب فرنسا، وراح ضحيته 

دف المدنيين، معبرا عن وشدد الرئيس في رسالته على رفضه ألعمال العنف التي تسته. أربعة أطفال
  .تعازيه لذوي الضحايا

وقال عضو اللجنة . "إرهابياعمال "وأدانت السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة االعتداء في تولوز واعتبرته 
رهاب وخاصة حادث اليوم  اإلأعمالندين بشدة كل "التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 

 بكل إرهابيعمل " انه وأضاف. "» يهودأطفالنسا والذي راح ضحيته  في تولوز في فراإلرهابي
  ."األبرياء الذي يستهدف المدنيين اإلرهابالمقاييس ونحن على الدوام ضد 

 ضد هذا الحادث ونتقدم لهم اإلدانة عبارات بأشدنتقدم لذوي الضحايا وللشعب الفرنسي " وأضاف
  ."ولعائالتهم بالعزاء

  20/3/2012هللا، الحياة الجديدة، رام ا
  

  " الدولياإلنسانمجلس حقوق " إلى معركة االستيطان السلطة الفلسطينية تنقل .3
 جبهة أمس فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية : وكاالت– الحياة الجديدة - رام اهللا -القدس المحتلة 

 لألمم التابع اناإلنس مجلس حقوق إلى بنقلها قضية االستيطان إسرائيلأخرى في الصراع الدبلوماسي مع 
  .المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية

 إن المجموعتين العربية واإلسالمية  ابراهيم خريشةوقال السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة في جنيف
 إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في أمسمدعومتان من عدد من الدول الصديقة قدمتا 

  .عشرة أربعة مشاريع قرارات تخص فلسطين المحتلةدورته التاسعة 
 المنظمات إلىنحن باستمرار في كل عام نتوجه " أمسوقال رياض المالكي وزير الخارجية لرويترز 

هذا . إجراءات من إسرائيلالدولية من أجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدين ما تقوم به 
 لكن الجديد فيما يتعلق اإلنسان فيما يتعلق بتوجهنا لمجلس حقوق  السابقةاألعوامالعام ال يختلف عن 

 الفلسطينية األراضي إلى للقدوم أمميةبالقرارات التي نطالب بالتصويت عليها يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق 
  .".. الفلسطينيةاألراضي في األوضاعلالطالع على 

 من محاولة مصادرة إسرائيلن وما تقوم به تحديدا ما هو مرتبط باالستيطا"وتابع أن القرارات ستشمل 
األراضي واالعتداء على الفلسطينيين وما يقوم به المستوطنون والتوسع االستيطاني وتأثير ذلك على 

  ." للشعب الفلسطينياألساسية والحقوق األساسيةالحياة 
مدنية والثقافية آثار االستيطان على الحقوق السياسية وال" إلى مشروع القرار يشير إنوقال خريشة 

قدم باسم فلسطين " مشروع القرار أن وأوضح. "واالقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني
  ." صباح الجمعةأو وان التصويت سيتم مساء الخميس واإلسالميةوالمجموعتين العربية 

 لجنة تقصي حقائق ومن ثم تصدر إرسال أيمن المرجح التصويت لصالح مشروع القرار " وأضاف
 والمياه وآثار ذلك على األراضي ومنها مصادرة اإلسرائيليةللجنة تقريرا بكل االنتهاكات االستيطانية ا

  ."شعبنا من كل الجوانب
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 حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أخرىكما سيتم التصويت على قرارات " أيضاوقال خريشة 
  ."اإلسرائيليةوكل االنتهاكات 

  20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   بدعم مشاريع التنمية في فلسطين "المانحينمؤتمر "تطالب الفلسطينية السلطة  .4
 طالبت السلطة الوطنية في تقريرها الذي ستقدمه لمؤتمر المانحين خالل انعقاده : الحياة الجديدة-رام اهللا 

تثمار والتنمية في األرض ، بتكثيف الدعم الدولي لعمليات البناء واالساألربعاءفي مدينة بروكسل غداً 
 في الضفة، وكذلك القدس الشرقية، إضافة إلى ضرورة إعادة "ج"الفلسطينية، ال سيما المناطق المصنفة 

 التي اإلسرائيليةبناء قطاع غزة، وضمان تواصله جغرافيا مع الضفة، ووضع حد للقيود واالنتهاكات 
  .تعرقل عملية التنمية وتخنق االقتصاد الفلسطيني

 أن الحكومة الفلسطينية "رغم االحتالل ...نحو تنمية أكثر عدالة"دت السلطة في وثيقتها بعنوان وأك
، رغم استمرار "ج"ستركز في المرحلة المقبلة على تعزيز عمليات البناء والتنمية في المناطق المصنفة 

لحل الدولتين، داعية  التوصل إمكانية في هذه المناطق، والتي تدمر اإلسرائيليةاالنتهاكات والقيود 
  . ما زال معنيا بحل الدولتينإذاالمجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود 

بعد تحقيق الجاهزية لالستقالل والسيادة على أراضي "سالم فياض في الوثيقة . وقال رئيس الوزراء د
حرك  وعاصمتها القدس الشرقية، سنواصل الت1967دولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران عام 

 للمنازل الفلسطينية وتدميرها للبنية التحتية ومساعيها إسرائيلإلبقاء حل الدولتين حيا، رغم استمرار هدم 
  ."لتقويض دور ومكانة السلطة الفلسطينية

 التي تعيق تطور االقتصاد الفلسطيني وتعيق بشكل كبير عملية اإلسرائيليةواستعرضت الوثيقة العراقيل 
  . لفلسطينية المحتلةالتنمية في األراضي ا

هذا وطالبت الوثيقة الدول المانحة بدعم القطاعات الرئيسة في جميع األرض الفلسطينية بما فيها 
المواصالت، والزراعة والسياحة التي تساهم بقوة في تنمية االقتصاد الفلسطيني، مشددة على أن مناطق 

للسياحة في األرض الفلسطينية، كونها مليئة  والقدس الشرقية تعتبر واحدة من أهم المناطق الجاذبة "ج"
باألماكن التاريخية والثقافية والدينية وأن تطويرها وتنميتها سيسهمان بشكل كبير في تعزيز قدرات 

  .االقتصاد الفلسطيني
وقدمت السلطة الوطنية عبر الوثيقة تعهدات بمواصلة العمل لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، بما فيها 

فافية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة بناء قطاعي العدالة وحقوق المساءلة والش
  .اإلنسان ومكافحة الفساد، وتحقيق االعتماد على الذات

  20/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  األحمد يطالب الكتاتني بالتدخل لدى حماس لتمكين لجنة االنتخابات من العمل بغزة .5
ب رئيس كتلة فتح التشريعية عزام األحمد من رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد  طل:رام اهللا

 أنالكتاتني التدخل شخصيا لدى قيادة حماس في غزة لضمان تمكين لجنة االنتخابات من العمل بعد 
منعت من ممارسة عملها منذ حوالي خمس سنوات موضحا بأن هذه اللجنة مستقلة وتم تشكيلها بالتوافق 

  .وجد مبرر لمنعها من العمل في قطاع غزةوال ي
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جاء ذلك في لقاء عقد بمقر مجلس الشعب المصري، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها 
  .الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا

وأوضح أنه خالل اللقاء األخير الذي جمع الرئيس محمود عباس، مع رئيس المكتب السياسي لحركة 
مضت مدة األسبوعين، : مضيفا: لد مشعل، طلبت حماس تأجيل تشكيل الحكومة لمدة أسبوعينحماس خا

ونحن ننتظر أن يبلغنا األخوة في حماس بأنهم جاهزون لتشكيل الحكومة، ومن الصعب أن تعلن هذه 
  .الحكومة قبل أن تسمح حماس للجنة االنتخابات المركزية للعمل في قطاع غزة

تخابات سيحدد عمر الحكومة التي هي أصال انتقالية وستعمل على تهيئة األجواء عمل لجنة االن: وتابع
إلجراء االنتخابات وإعمار ما دمره االحتالل في غزة، والقيام بالوظائف األخرى التي تقوم بها أية 

  .حكومة باستثناء الملف السياسي الذي هو من اختصاص منظمة التحرير
 محمود عباس إلى الكتاتني لزيارة فلسطين على رأس وفد برلماني ووجه األحمد الدعوة باسم الرئيس

  .مصري لالطالع على االستيطان واإلجراءات اإلسرائيلية، والصعوبات التي تواجه شعبنا
  20/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  إضراب الشلبي والمتضامنين مسيرة نحو إنهاء االعتقال اإلداري: دويكعزيز  .6

عزيز دويك من سجنه في عوفر مساء أمس أن ما تقوم به . د رئيس المجلس التشريعي د أك:رام اهللا
األسيرة هناء الشلبي وانضمام العديد من األسرى بإضراب مفتوح من شأنه أن يكمل هذه المسيرة 
ويستجلب ضغوطا أكبر وأكثر نجاعة على إسرائيل، بهدف إيقاف عمليات االعتقال اإلداري السيما بهذه 

  .داد الكبيرة وخاصة اعتقال النواب والقادة الذين أمضى بعضهم فترات طويلة وراء القضباناألع
 خالل زيارته ، في حديثه لمدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس،دويك. وحيا د

رة  وقفة جميع المؤسسات والجهات وأبناء الشعب وكل المتضامنين مع الحركة األسي،لسجن عوفر
الفلسطينية وبشكل خاص األسرى اإلداريين منهم مثمناً في الوقت ذاته جميع النشاطات التي تتفاعل مع 

 التي استنهضها وبشكل كبير ومهم وملموس األسير خضر عدنان ،قضية األسرى والمعتقلين اإلداريين
  .في إضرابه البطولي عن الطعام ووقفته وصموده الثابتين

  20/3/2012اهللا، الحياة الجديدة، رام 
  

   للمصالحة تصريحات األحمد تعطيالًيعّدالنونو طاهر  .7
اعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، طاهر النونو، أن تصريحات عزام األحمد، المتالحقة ضد : غزة

وقال النونو في تصريح مقتضب مساء االثنين  .، بأنها تخريب منظم للمصالحة"حماس"الحكومة وحركة 
نسخةً منه، إن هذه التصريحات محاولة من حركة فتح " المركز الفلسطيني لإلعالم"لقى ت) 19-3(

وشدد على أن حركة فتح وحكومتها في الضفة الغربية لم تنفذ أي من  .للتنصل من استحقاقات المصالحة
  .التزاماتها وأنها تفضل المال األمريكي على حساب االتفاقات الوطنية

  20/3/2012م، المركز الفلسطيني لإلعال
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   بتوصية تلزم االحتالل بإطالق سراح النواب"مجلس حقوق اإلنسان"األشقر طالب النائب  .8
طالب نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي إسماعيل األشقر مجلس حقوق اإلنسان 

 اإلسرائيلي باحترام مبادئ التابع لألمم المتحدة برفع توصية لمجلس األمن من أجل إلزام حكومة االحتالل
حقوق اإلنسان واإلفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي وكافة النواب المختطفين وإلغاء قرار 

  . اإلبعاد الجائر بحق نواب القدس
، أمام مجلس حقوق اإلنسان بجنيف المجلس إلى 2012-3-19ودعا األشقر في كلمة له، اإلثنين 
  .  أممية لالطالع على حقيقة أوضاع النواب داخل السجون اإلسرائيليةضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق

وأكد على ضرورة إعادة النظر في عضوية االحتالل في المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق اإلنسان، 
خصوصا منظمة األمم المتحدة والهيئات التابعة لها في ظل استمرار الجرائم بحق النواب وربط ذلك 

  . يمقراطية وإرادة الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه دون مساس أو مالحقةباحترام الد
وشدد على ضرورة تجريم سياسة االحتالل المتمثلة باختطاف النواب وإبعاد نواب القدس لمدينة رام اهللا، 
وسرعة التحرك العاجل لوضع حد لهذا النهج الخطير الذي ينتهك الحصانة البرلمانية، موضحا أن هذه 

  . ألزمة ال تعد فلسطينية فحسب وإنما تشكل أزمة برلمانية عالميةا
وأوضح النائب األشقر، أن االحتالل منذ فوز كتلة التغيير واإلصالح في االنتخابات التشريعية أقدم على 

  .  نائبا ووزيرا وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك50اختطاف نحو 
 نائبا من 24 نائباً، منهم 27المختطفين حاليا في سجون االحتالل بلغ مجموع عدد النواب "وأضاف أن 

  ". كتلة التغيير واإلصالح، ونائبان عن كتلة فتح ونائب عن قائمة أبو علي مصطفى
  19/3/2012فلسطين أون الين، 

  
  اعتصام لكتلة حماس تضامناً مع النائب الحاج واألسيرة الشلبي: غزة .9

ر الفعاليات التضامنية مع إضراب األسرى خاصة األسير النائب أحمد في إطا:  نفوذ البكري-غزة 
عقد نواب كتلة التغيير واإلصالح أمس وقفة تضامنية في ساحة  الحاج علي واألسيرة هناء الشلبي

  .المجلس التشريعي بغزة بمشاركة ممثلي الفصائل والمؤسسات وأهالي األسرى
أن يفتخر باألسرى الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية أحمد بحر انه يحق للجميع . وقال النائب د

من أجل حريتهم وحرية الشعب ويرسمون الطريق نحو فلسطين واالحتجاج على سياسة االعتقال 
  .اإلداري الذي ينفذه االحتالل وهو مخالف للقانون الدولي واإلنساني
 من يشارك في المسيرات السلمية وهذا وانتقد بحر ظاهرة قيام االحتالل بإطالق الكالب البوليسية تجاه

  .يكشف عن وجه االحتالل أمام العالم الذي ينتهك الحقوق اإلنسانية والدولية
وقال عطا اهللا أبو السبح وزير شؤون األسرى في الحكومة المقالة انه يتطلب ترجمة الوقفات التضامنية 

  .إلى آليات لدعم وإسناد األسرى
لمصري كلمة الحملة الدولية لإلفراج عن النواب األسرى أكد خاللها على من جهته ألقى النائب مشير ا

أهمية أن تكون قضية األسرى هي القضية السياسية واإلنسانية على المستوى الدولي وأكبر الثوابت في 
  .القاموس الفلسطيني

  20/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  يسيطر عليهاالسجون مشتعلة واالحتالل لن : الرمحيالنائب  .10
 في سجن مجدو شمال المعتقلأكَّد أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي، : خاص

 نهج الهمجية ضد األسرى، سيؤثر سلبا على أوضاع بإتباع مصلحة السجون إدارةفلسطين، أن استمرار 
  . لجمهأوالسجون، ألن القادم لن تستطيع السيطرة عليه 

إن ) 3 -19 (االثنينمن داخل سجنه، " المركز الفلسطيني لإلعالم "ص مع وقال الرمحي في حوار خا
 مصلحة السجون في كافة السجون إدارة بقرارات حكيمة من إال، تنطفئالسجون باتت مشتعلة، ولن 

  .وليس بسجن واحد 
 الفتاك  في معركة الجوع وال الركوع، هي السالحاألسرىوعد الرمحي، أن هذه الخطوات التي ينتهجها 

  . مصلحة السجون، للرجوع عن سياساتها وعنجهيتها، ضد األسرىإدارةالذي سيبطش في معاقل 
إن المصالحة الوطنية هي واجب وطني وديني، "واستطرد الرمحي في قضية المصالحة الوطنية، قائال 

 موضوع  فية هنا من غرفة سجني، ال يبشر بخير، خاصأراهفيجب أن تتم عاجال قبل آجل، ولكن ما 
المصالحة الوطنية، فكما يصلنا من أخبار ، هناك كثير من القيادات ال ترى أن من مصلحتها أن تتم 

  .المصالحة الوطنية
 المطلوب في هذه المرحلة أن تجتمع كل الفصائل الفلسطينية وتقول بالفم المآلن، إن من يعطل "ورأى أن

لى المكشوف بدون تبريرات ، ألنه مع تجاربنا، المصالحة الوطنية هو ذاك وذاك، وأن يتم كل شيء ع
  : لالطالع على نص الحوار".أصبح من الضروري عدم السكوت والتأجيل

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=111554 
  19/3/2012فلسطيني لإلعالم، المركز ال

  
  بصدد إعادة النظر في االتفاقيات مع االحتالل ةالفلسطينيالسلطة : أبو يوسفواصل  .11

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن :  نادية سعد الدين- عمان
الدولية ستؤكد عدم قبول السلطة باستمرار الرسائل الفلسطينية الموجهة قريباً إلى األطراف اإلسرائيلية و"

  ".الوضع الحالي، وعكوفها على مراجعة دورها
القيادة الفلسطينية تنتهي حالياً من إعداد الرسائل المتوقع "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى 

لبيان الموقف إرسالها خالل أيام إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والمجتمع الدولي، 
  ".الفلسطيني من العملية السلمية والخيارات المطروحة

الرسائل تؤكد الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة االلتزام اإلسرائيلي بوقف االستيطان "وأوضح أن 
  ". من أجل استئناف المفاوضات1967ومرجعية حدود 

  20/3/2012الغد، عمان، 
  

  يارات المطروحة فلسطينياحد الخأحل الدولة الواحدة : قريعأحمد  .12
القدس " احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ أكد: وليد عوض- رام اهللا
 الصراع الفلسطيني إلنهاء واإلسرائيلي االثنين أن خيار الدولة الواحدة للشعبين الفلسطيني "العربي

بقتل " سياستها القاضية إسرائيل ظل مواصلة ت المطروحة فلسطينيا، فيا من ضمن الخياراإلسرائيلي
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، مشيرا 1967 المحتلة عام باألراضي، من خالل تهويد القدس واالستمرار في االستيطان "حل الدولتين
  . البرنامج الوطني الفلسطيني ما زال يقوم على حل الدولتينأن إلى

لدولتين ولكن اسرائيل هي التي ال زال البرنامج الوطني الفلسطيني يعتمد مشروع حل ا":  قريعوأضاف
، وهي تقطع رأس مشروع حل الدولتين في القدس من إعدامهتقتل هذا المشروع، وهي التي تقوم بعملية 

  ." القدس رأس المشروع الوطني الفلسطيني القائم على حل الدولتينأنخالل تهويدها وأسرلتها، رغم 
اذا هذا المشروع 'مشروع حل الدولتين، وقال  إلنجاح هناك عوامل مهمة يجب توفرها أن إلى وأشار
 الكامل لحدود اإلسرائيلي تتوفر مستلزماته ومتطلباته المتمثلة باالنسحاب أن يتحقق يجب أن له أريد

 لم يتحقق ذلك يظل حل وإذابما فيها القدس الشرقية والحقوق الوطنية الفلسطينية، 1967حزيران عام 
  . فلسطينياأخرى الذي يقتضي طرح خيارات األمر ،" ما يكون بالشعارأشبهالدولتين 

وبشأن الخيارات الفلسطينية المطروحة في ظل فشل المفاوضات وتالشي حل الدولتين على ارض الواقع 
ت متعددة فلسطينيا، بما فيها خيار حل الدولة اهناك خيار "من خالل االستيطان وتهويد القدس قال قريع

 كان إذا نتوقف عن خيار حل الدولتين أن أقول ال وانأطروحة فلسطينيا، الواحدة، وهو احد الخيارات الم
 بنحره بما تقوم به إسرائيل نبقى متعلقين بأوهام حل الدولتين الذي تقوم أنهناك أمل، ولكن ال يجوز 

  :للمزيد.. ."األرضعلى 
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\19qpt956.htm&arc=data\2012\0
3\03-19\19qpt956.htm 

  20/3/2012القدس العربي، لندن، 
  

  في القطاع تنفي وجود خبراء إيرانيين الحكومة في غزة .13
ة، االدعاءات اإلسرائيلية التي تحدثت وبشكل ملفت للنظر، نفت الحكومة الفلسطيني:  محمد جاسر–غزة

تحتية عسكرية في " بنى"عن وجود خبراء إيرانيين في غزة بهدف مساعدة فصائل المقاومة وإقامة 
  . القطاع الساحلي

 :االثنين، "فلسطين أون الين"محمد عوض في تصريح خاص بـ. وقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني د
تهدف لتبرير عدوانٍ إسرائيلي جديد على "، مؤكداً أن تلك التصريحات "صريحات لها ما بعدهاإن تلك الت"

قطاع غزة صفحة مفتوحة للجميع، وهي مغطاة بشكل كامل من :" وتابع عوض بالقول ". قطاع غزة
  ". طيران االحتالل اإلسرائيلي بكافة أنواعه، ويستطيع الكل إدراك ما بداخلها

  19/3/2012 فلسطين أون الين،
  

   قطر رسالة خطية من عباسأميرعريقات يسلم  .14
 سلّم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، امس، أمير دولة قطر الشيخ : وفا- الدوحة

حمد بن خليفة آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، حول آخر تطورات األوضاع في 
  .المستمرة في العدوان على غزةفلسطين والممارسات اإلسرائيلية 

وتضمنت الرسالة، التي سلمها عريقات ألمير قطر، بالديوان األميري في الدوحة، مواصلة االستيطان 
وإجراءات التهويد في القدس والضفة الغربية، وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، فيما يخص 

  .ضايا الثنائية بين البلدينالفلسطيني، وعددا من الق–اتفاق المصالحة الفلسطيني
  20/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا،                                                                 
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  " الدفاع المدني"قطر وعدت بدعم : مدير جهاز الدفاع المدني بغزة .15

ديم االحتياجات واإلمكانيات أفاد مدير عام جهاز الدفاع المدني العميد يوسف الزهار أن قطر وعدت بتق
جاء ذلك في تصريح له عقب عودته من زيارة لدولة قطر ضمن وفد  .الالزمة للجهاز في قطاع غزة

  . قيادي ترأسه وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حماد، والتي استمرت عشرة أيام
 بن ناصر آل ثاني، وبحث معه اهللا والتقى الوفد خالل الجولة بوزير الدولة للشؤون الداخلية في قطر عبد

ملفات متعددة من أهمها المشاكل الذي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة المشاكل التي تواجه 
  . األجهزة األمنية في قطاع غزة

  19/3/2012فلسطين أون الين، 
  

  تحديث سجل الناخبين ال يحتاج لمرسوم : حنا ناصر تعقيبا على تصريحات حماس .16
يباً على تصريحات إسماعيل رضوان أحد قياديي حماس التي تناقلتها وسائل اإلعالم والتي  تعق:رام اهللا

 وأن "تحديث السجل االنتخابي في قطاع غزة مربوط بتشكيل حكومة التوافق الوطني"قال فيها إن 
  وأن على لجنة االنتخابات المركزية"تحديث السجل االنتخابي له عالقة بإصدار مرسوم رئاسي بذلك"
 زهري أبو؟ وتعقيبا على تصريحات المتحدث الرسمي باسم حركة حماس سامي "تحديد ماذا تريد اآلن"

 فقد أشار الدكتور " هي جزء من العملية االنتخابيةإنماعملية تسجيل المواطنين ليست عملية اعتيادية "بأن 
تخابات سنويا والهدف منه حنا ناصر إلى أن تحديث سجل الناخبين هو عمل فني دوري تقوم به لجنة االن

إضافة مسجلين جدد وتعديل أو تحديث بيانات الناخبين، وال عالقة لهذا العمل بالعمليات االنتخابية أو 
وأن ما تريده اللجنة اآلن بالتحديد هو العمل . بإصدار أي مرسوم من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء
 بينما تم تحديثه في الضفة ثالث 2007 منذ عام على تحديث سجل الناخبين في القطاع والذي لم يحدث

  .مرات منذ ذلك التاريخ
ناصر بأن اللجنة ذكرت لرئيس الحكومة إسماعيل هنيه خالل زيارتها لقطاع غزة في نهاية . وأشار د

شهر كانون ثاني الماضي المتطلبات الالزمة لعملية تحديث السجل من تعاون الجهة التنفيذية في غزة 
وأكد أن . توفير وزارة التربية والتعليم العالي في غزة للمدارس والطواقم العاملة من الوزارةوبالتحديد 

فتح مكاتب لجنة االنتخابات المركزية في القطاع كانت خطوة مشكورة ولكنها ال تكفي لعملية تحديث 
تعدادا ألية عملية  اس–التسجيل ومن المهم أن يتم السماح للجنة بالعمل الميداني لتحديث سجل الناخبين 

  .انتخابية تتم الحقا
  20/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الكيان الصهيوني يستخدم غزة كحقل تجارب وصواريخ المقاومة دفاع عن النفس: مشعل .17

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل في مقابلة نشرتها وكالة انباء االناضول : انقرة
ان الكيان الصهيوني يستخدم قطاع غزة كحقل تجارب الختبار قدراتها ) 3 -19(االثنين التركية اليوم 

  .العسكرية قبل مهاجمة ايران
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. اسرائيل تعتبر غزة حقل تجارب"وقال مشعل خالل زيارة إلى تركيا قام بها من الجمعة حتى األحد إن 
ريخ وتحضر لحرب محتملة ضد لقد اختارت اسرائيل غزة حين رغبت باختبار درعها المضادة للصوا

  ".ايران ولنزاعات اخرى
في قطاع غزة ضد الفلسطينيين ودافع عن اطالق الصواريخ من " ارهاب دولة"واتهم االحتالل بممارسة 

لقد هاجمتنا . هذه الصواريخ تهدف فقط الى الدفاع عن النفس"القطاع على التجمعات الصهيونية، وقال 
  ".ؤنا في غزة حقهم في الدفاع عن النفساسرائيل وبالطبع استخدم اشقا

واستقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في انقرة مشعل، وكذلك الرئيس التركي 
 . عبد اهللا غول

  19/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  الفلسطينيةاألحمد يتهم إيران بإعاقة المصالحة  .18
 إيران، بأنها ،ورئيس كتلتها البرلمانية، عزام األحمد” فتح“ركة اتهم عضو اللجنة المركزية لح: القاهرة

وقال في تصريحات صحافية، أمس، على . العائق الرئيسي أمام حكومة الوفاق الوطني وإنهاء االنقسام
موقف رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية يثير “هامش اجتماعات البرلمان العربي إن 

 24هنية أعلن تأييده من البحرين التفاق الدوحة قبل توجهه إلى إيران ب“ موضحاً أن ،”عالمات استفهام
إيران استأنفت الدعم المالي “وأكد أن . ”ساعة، وعندما ذهب إلى إيران أصبح معارضاً التفاق الدوحة

  .”حماس“لحكومة غزة وليس لحكومة 
 مايو الماضي بعد توقيع اتفاق 4 في وأشار األحمد إلى البيان الذي صدر عن وزير األمن في إيران

المصالحة في القاهرة برعاية مصرية، والذي قال فيه إن االتفاق التفاف على المقاومة، وأعرب األحمد 
كيف يدعي وزير بالحكومة اإليرانية أن اتفاق المصالحة الذي يعزز الموقف “عن استنكاره قائالً 

 .”الفلسطيني أنه ضد المقاومة
  20/3/2012قة، الخليج، الشار

  
  معزولة وال ضربة اليران"اسرائيل"المصالحة في الثالجة و :الزهار .19

 قال الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس انه لم يطرأ حتى اللحظة اي :خاص معا-بيت لحم
ناء نافيا ما تردد من انباء حول وجود قادة ايرانيين في سي. جديد على صعيد ملف المصالحة الفلسطينية

  .لتدريب فصائل فلسطينية
وقال . لكنه اكد في ذات الوقت ان الدعم االيراني للقضية الفلسطينية ولحركة حماس لم يتوقف

  ".الدعم االيراني يقدم للقضية ولحركة حماس وليس له ثمن واتحدى ان يقول احد غير ذلك": معا"لوكالة
ان اسرائيل تعيش عزلة ": د في ذلك بالقولواستن. واستبعد الزهار ان تشن اسرائيل حربا على ايران

على مستوى العالم فضال عن ازمتها في المنطقة التي افرزت قوى اسالمية جديدة افقدتها كل اسناداتها 
  ".لذلك ذهب نتنياهو ليزور امريكا واالدعاء بضرب ايران, االقليمية

: وقال. ية لضربة عسكريةلكنه رفض االجابة عن موقف حركته في حال تعرضت الجمهورية االسالم
كل ما قيل على لساني بان حماس ستقف الى جانب ايران غير صحيح الن نتنياهو يريد ان يستغل ذلك "

  ".من اجل ضرب حماس وحزب اهللا
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ان زيارته االخيرة الى ايران تاتي في اطار مشروع ان االمة االسالمية عبر تاريخها الطويل : وقال
ا االسالمي عن طريق الثورات العربية التي جاءت باالسالميين الى تستعيد اليوم بريقها ودوره

  .البرلمانات
ان الزيارة تاتي في اطار التوحد والحرية عن طريق المشروع االسالمي الذي هو اوسع من ": واضاف

  ".القوميات والذي يجد احترام كل الناس
  20/3/2012وكالة معاً االخبارية، 

  
   الفلسطينيةسار المصالحةبركة يحذر من انحراف معلي  .20

في لبنان علي بركة، أن حركته غير " حماس"أكد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية : أحمد المصري -غزة
لحماس بتعطيل المصالحة وتأخير الوصول " بدحض ادعاءات واتهامات بعض ساسة حركة فتح"معنية 

  ".إعالن الدوحة"إلى حكومة توافقية وفق ما جاء في 
إن الرد البليغ على االتهامات الموجهة لحركة حماس، هو موقفنا الواضح والملتزم أمام  ":وقال بركة

، "الجميع، ومطلبنا بالمصالحة منذ وقع االنقسام، وموافقتنا الموحدة من بنود اتفاقات القاهرة والدوحة
يحات لعضو على تصر" فلسطين"وكان بركة يعلّق لـ ".الترفع عن كيل االتهامات"داعيا إلى ضرورة 

ونوه بركة إلى أن هناك تفاهما بين . اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام األحمد،
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إعطاء 

للمجلس الوطني، وعلى وجه األخير فرصة لكي يؤمن موافقة حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية و
  .الخصوص في األراضي المحتلة

المسألة ليست عند حماس وكذلك ليست عند فتح، الموضوع بكليته أن الحكومة المتفق على : "وتابع
تشكيلها بحاجة لتسهيالت إلجراء االنتخابات وهي مهمة أساسية، وال يمكن أن تكون بدون ذلك وبدون 

  ".ربيةانتخابات بالقدس أو الضفة الغ
بعض االدعاءات الالفتة إلى وقوف الجمهورية اإليرانية وراء تعطيل المصالحة، وخاصة "ورفض بركة، 

لألسف هذا كالم باطل ومرفوض وال : "، وقال"من بعد زيارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى طهران
  ".ينم عن عمق ووعي سياسيين

في جيب أحد منذ نشأتها، وأن قرارها فلسطيني ، لم تكن "حركة مستقلة"وشدد على أن حركة حماس 
، موضحا أن إيران تقف إلى جانب "يسير وفق خط متواز مع المصالح الوطنية والقضية الفلسطينية

  .الشعب الفلسطيني أسوة بالعديد من دول العالم الحرة
 19/3/2012فلسطين اون الين، 

  
 الل وإسناد قضية األسرى بكافة األشكالمطلوب خلق حالة من االشتباك الدائم مع االحت: البطش .21

أكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في كلمة الفصائل في المؤتمر : نفوذ البكري -غزة 
الذي عقدته لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية أنه يتطلب ابقاء حالة االشتباك المستمر مع االحتالل 

بصورة منفردة مما يتطلب توسيع ساحة االشتباك في ظل خوض خاصة وان شعبنا يخوض المعركة 
  .األسرى لمعركتهم نيابة عن الشعب ودعاة الحرية وحقوق اإلنسان
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وقال البطش ان بريطانيا رحلت ولكنها أبقت قوانينها الظالمة التي يطبقها االحتالل على شعبنا خاصة 
عركة ضد هذا القانون والتي بدأها الشيخ خضر فيما يتعلق باالعتقال اإلداري لذا قرر األسرى بدء الم

عدنان وتواصل األسيرة هناء الشلبي معركتها وخوضها اإلضراب عن الطعام وانضم إليها النائب أحمد 
  .الحاج علي وغيره من األسرى الذين يواصلون النضال ضد جرائم االحتالل

  20/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

 بين الداخل والخارجانقساماً  تعاني بأنها تتهم حماس حركة فتح آمال حمدعضو اللجنة المركزية ل .22
بأنها » حماس«آمال حمد حركة » فتح«اتهمت عضوة اللجنة المركزية لحركة :  سمية درويش-غزة 

تعاني انقساماً بين الداخل والخارج، كما أنها تعاني االنفصام، إذ تتحدث عن المقاومة عبر الفضائيات 
، عن مضمون الرسالة التي »الجريدة«وكشفت حمد، خالل حوار خاص مع  . أرض الواقعبعيداً عن

المصالحة خط استراتيجي بالنسبة ، وقالت أن ستوجهها القيادة الفلسطينية إلى الحكومة اإلسرائيلية قريباً
القاهرة ، وتواصل العمل على تنفيذها وانجازها، وقدمت مبادرات جيدة سواء في اتفاق ”فتح“إلى حركة 

أو اتفاق الدوحة، ولم تتراجع عن الوحدة باعتبارها صمام األمان في مواجهة مخططات االحتالل 
تعوق ” حماس”تشكيل الحكومة ال يمكن أن يتم دون توافق، وبالتالي ال يمكن تشكيلها وو ،اإلسرائيلي

  .ذلك
  20/3/2012الجريدة، الكويت، 

  
 طورة عن االستيطانعدوان االحتالل االقتصادي ال يقل خ: فتح .23

، إن العدوان االقتصادي التي يشنه "فتح"قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة : رام اهللا
ال يقل خطورة عن االستيطان االستعماري الذي يمارسه "االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني 

قتصادي يتكامالن في سعي اليمين نتنياهو وحكومته، حيث أن االستيطان االستعماري والعدوان اال
  ".اإلسرائيلي لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

نسخة عنه أن االحتالل اإلسرائيلي هو المعيق األكبر أمام " قدس برس"وأضاف دلياني، في بيان تلقت 
  طينية، تقدم االقتصاد الفلسطيني ووصوله إلى المستوى الذي يتمكن من خالله تدعيم أسس الدولة الفلس

، من خالل تقرير تعده وزارة "االستثمار في عدوانها االقتصادي"وأدان محاولة حكومة االحتالل 
الخارجية اإلسرائيلية لتعرضه أمام اجتماع الدول المانحة يوم األربعاء القادم في بروكسيل، حيث يفيد هذا 

 األجنبية وأن االقتصاد الفلسطيني التقرير أن االقتصاد الفلسطيني غير قادر على التخلي عن المساعدات
  .غير مستقر بما يكفي لالستجابة للمعايير المطلوبة إلقامة دولة

 19/3/2012قدس برس، 
  

  يصل غزة قادما من دمشق"القيادة العامة" - وفد من الجبهة الشعبية .24
للجنة برئاسة عضوي ا» القيادة العامة«أجرى وفد قيادي من الجبهة الشعبية : سمير حمتو -غزة 

المركزية أبو نضال العجوري، وأبو عبدو المخلالتي، الذي وصل إلى قطاع غزة قادما من العاصمة 
ومن المقرر ان يلتقي الوفد . السورية دمشق عدة لقاءات مع بعض ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة
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حكومة المقالة في الذي يصل للمرة األولى إلى غزة رئيس الوزراء إسماعيل هنية وعددا من أعضاء ال
  .غزة

وقدم الوفد الزائر شرحا . والتقى وفد القيادة العامة عددا من قادة حركة المقاومة الشعبية في فلسطين
تفصيليا لمعاناة الالجئين الفلسطينيين في خارج فلسطين وخاصة في سوريا في ظل األحداث المؤسفة 

 .التي تتعرض لها
  20/3/2012الدستور،عمان، 

  
 مناصرينخمسة  السلطة يعتقل أمن: حماس .25

قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت خمسة مواطنين : الضفة الغربية
  .بينهم أسيرين محررين، باإلضافة إلى ابن شقيق النائب حاتم قفيشة أثناء عودته من أداء مناسك العمرة

  20/3/2012السبيل،عمان، 
  

  لس حقوق اإلنسان إللقاء قيادي في حماس كلمة أمام المجلسمج يهاجم نتنياهو .26
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شـن اليـوم االثنـين،            أن   19/3/2012،  48عرب  ذكرت  

هجوماً حاداً على المجلس الدولي لحقوق اإلنسان، التابع لألمم المتحدة، بعد دعوة القيـادي فـي حركـة                  
  .، إسماعيل األشقر، إللقاء كلمة أمام المجلسس حماالمقاومة اإلسالمية

دعوة مسؤول من حركة حماس، وهي حركة إرهابية تدعو إلـى  " أن هذه الدعوة تمثل إن      وإعتبر نتنياهو 
يوم أسـود بالنـسبة     "، واصفاً األمر بأنه     "قتل ناس أبرياء، تدل أن المجلس قد ضل طريقه، وفقد صوابه          

  .لحقوق اإلنسان
 أن االحتالل اإلسرائيلي قدم احتجاجـا رسـميا         ،وكاالت من   19/3/2012ن الين،   فلسطين أو وأضافت  

على زيارة األشقر، وقال السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة أهارون ليشنو يار إنه كتب إلى مـسؤولي                 
جدير بالذكر أن زيـارة النائـب        .األمم المتحدة لحثها على رفض وصول األشقر إلى مقر األمم المتحدة          

ألشقر لجنيف تعد الزيارة الثانية التي يقوم بها نواب من كتلة التغيير واإلصالح لشرح قضية اختطـاف                 ا
  .أكثر من عشرين نائبا من نواب الكتلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة

  
  تسعى إلى السالح النوويوإيران نظام األسد يعيش حالة من النزيف الدموي : باراك .27

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك في كلمة أمام لجنة الخارجية واألمـن             : ي اسعد تلحم  -الناصرة  
األسد يعيش حالة من النزيف الدموي والوهن، وأحـداث هـذا           ) الرئيس بشار (نظام  «البرلمانية أمس إن    

يزيد من عدد الضحايا فـي الجـانبين،        ) في المعارك (ورأى أن عدم الحسم     . »تؤكد ذلك ) أمس(الصباح  
. »وكل هذا يحصل أمام الكاميرات والعـالم      ... يما يمارس النظام عنفاً بال رحمة تجاه الشعب السوري        ف«

. »إلى اآلن يصعب اإلشارة إلى آلية النهاية، أو إلى جدول زمني وإلى سـمات اليـوم التـالي                 «: وتابع
داً أمام خطـوات    لتكون سنداً وس  «وأضاف أن النظام السوري يسعى إلى الحفاظ على العالقة مع روسيا            

  .»ناجعة من جانب المجتمع الدولي
 هو عام مهم في     2012عام  «مشيراً إلى أن    » فوق كل التحديات يقف التحدي اإليراني     «ورأى باراك أن    

مواجهة التهديد المتمثل في تعاظم إيران العسكري التي تحركّها أيديولوجية متطرفة وتسعى إلى السيطرة              
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وأضـاف أن   . »وتدعمه في أرجاء العالم، وتسعى تحديداً إلى السالح النـووي         اإلقليمية وتمول اإلرهاب    
العالم اقتنع العام الماضي بنيات إيران الحقيقية وتعزز إدراكه بأن البرنامج النووي العسكري اإليرانـي               

من وزاد أن إيران النووية خطيرة لمستقبل الشرق األوسط وأ        . »يقترب بمثابرة نحو االكتمال والحصانة    «
وعليه، خالفاً للماضي، ثمة تفـاهم دولـي واسـع          «إسرائيل واالستقرار األمني واالقتصادي للعالم كله،       

. »حاصل على ضرورة منع تسلح إيران النووي، وبكل تأكيد وجوب إبقاء كل الخيارات علـى الطاولـة              
 هـو مـوقفهم   هذا ما نطالب به أصـدقاءنا، وهـذا    «وختم أنه يحظر أن تصبح إيران نووية عسكرية، و        

  .»أيضاً
  20/3/2012الحياة، لندن، 

  
  سادسةالمانية لألا" دولفين " بغواصة"إسرائيل"تزويد  .28

من المقرر أن يوقع غداً وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك ونظيره األلماني توماس دي مايستير فـي                 
 لـسالح البحريـة   سادسـة » دولفـين «العاصمة األلمانية برلين على صفقة تزويد إسـرائيل بغواصـة          

وخالفاً للغواصة الحالية فإن ألمانيا تكفلت بتغطية أغلب تكلفة الغواصات الثالث األولى التي             . اإلسرائيلي
 مليون يـورو، ممـا      135وتبلغ حصة ألمانيا من تكاليف هذه الغواصة حوالي         . حصلت عليها إسرائيل  

  .ية حيث تبلغ قيمتها نصف مليار يورويجعل الغواصة هذه األكثر كلفة في تاريخ األسلحة اإلسرائيل
وبحسب المسؤول اإلسرائيلي فإن باراك سيصل إلى برلين صباح اليوم حيث سيجري سلسلة لقاءات مع               
نظيره األلماني ومع كل من وزير الخارجية غيدو فيسترفيله، ومستشار األمن القومي فـي المستـشارية                

  .م الصفقة في مراسم احتفالية غداً األربعاءوستجري مراسم إبرا. األلمانية كريستوف هويسغان
تجدر اإلشارة إلى أن ألمانيا تكمل هذه األيام بناء الغواصتين الرابعة والخامسة لصالح إسرائيل التي مـن          

وستصل الغواصة الـسادسة إلـى      .  على التوالي  2014 و 2013المقرر أن تتسلم الغواصتين في العامين       
  .ت وستكون األكثر حداثة وتطوراً من الناحية التكنولوجيةإسرائيل تقريباً بعد أربع سنوا

 20/3/2012السفير، بيروت، 
  

  وبين األطفال في غزة وسوريا ولوزتبين ضحايا مدينة  لمقارنتها  أشتون يهاجمليبرمان .29
هاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس وزيرة الخارجية التحاد األوروبـي، كـاثرين              

 بعد أن قارنت خالل لقاء لها أمس االثنين مع أبناء شبيبة فلسطينيين في بروكسل بـين ضـحايا                   أشتون،
جريمة القتل في مدينة طولوز، التي سقط خاللها أربعة طالب من أصـول يهوديـة، وبـين األطفـال                   

  .الفلسطينيين في قطاع غزة وسوريا
اجع عن هذه األقوال، مدعيا أن علـى        وأنه يأمل أن تتر   " غير الئقة "ووصف ليبرمان تصريحات أشتون     

أشتون أن تفكر بأوالد إسرائيل الذين يعيشون في جنوب إسرائيل في حالة قلق دائم بفعل الصواريخ التي                 
في العالم على الـرغم     " دولة أخالقية "إسرائيل هي أكثر    "وزعم ليبرمان أن     ".تطلق على بلداتهم من غزة    

الذين ينشطون في صـفوف مـدنيين، بينمـا يبـذل الجـيش             " اإلرهابيين"من أنها تضطر إلى محاربة      
  .، اقوال ليبرمان"اإلسرائيلي قصارى جهده لتفادي المس بأولئك المدنيين الذين يحمون اإلرهابيين

 20/3/2012، 48عرب 
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   نائبا يمينيا يوقعون عريضة ضد الطيبي29: الكنيست .30
اليمين، عريضة ضد رئيس الحركـة العربيـة        من  )  نائبا 29(وقع ربع أعضاء الكنيست     : القدس المحتلة 

للتغيير النائب أحمد الطيبي، طالبوا خاللها رئيس الكنيست بحل لجنة التحقيق البرلمانية باستيعاب العرب              
بالقطاع العام والشركات الحكومية، التي يرأسها الطيبي، وبإنهائها فورا بحجة أنه يـستغلها ألغـراض               

  . إسرائيلسياسية وكمنصة للتحريض ضد دولة
وقال بيان صادر عن مكتب النائب الطيبي، االثنين، إن من بادر إلى ذلك هو رئيس كتلة إسرائيل بيتنـا                   

وأضاف البيان أن دانييل بن سيمون من حزب العمل استنكر هذه العريـضة،             . اليميني روبرت ايلطوف  
 عمل اللجنة الستيعاب العـرب،      قائال إنها مبادرة خطيرة من قبل األغلبية اليمينية التي تهدف إلى ضرب           

                 وأن السعي للمساواة بين العرب واليهود هي مهمة من الدرجة األولى، ومحاولة حل اللجنة هدفها المـس
  . بعضو الكنيست أحمد الطيبي ومنعه من أداء عمله البرلماني الهام

يغدور ليبرمـان،   ويأتي مطلب ايلطوف هذا في أعقاب أمر أصدره مؤخراً رئيس حزب إسرائيل بيتنا اف             
ال يعقـل أن    ' :لجميع وزراء حزبه بأال يتعاونوا مع لجنة التحقيق التي يرأسها الطيبي، حيث قال ليبرمان             

تمنح الدولة شخصاً هو مندوب منظمات إرهابية بأن يقيم لجنة تحقيق، أن يتكلم ويفحص دمج العرب في                 
  .'إسرائيل بالمجتمع اإلسرائيلي، انه أمر غير مقبول

 ليبرمان أنه طلب من جميع وزرائه بأن يأمروا الشركات التابعة لوزارتهم بأال يتعـاونوا مـع                 وأضاف
  . اللجنة وأن يتجاهلوها

 20/3/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  تعرض األسيرات لإلذالل في تحقيقات االحتالل جريمة مزدوجة: عضو الكنيست محمد بركة .31
 رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، امـس، فـي           قال عضو الكنيست محمد بركة،     - وفا -حيفا  

الكنيست االسرائيلية، إن ما نشر عن اعتداءات جنسية كالمية وجسدية يرتكبها محققو جهاز المخـابرات               
  .ضد األسيرات الفلسطينيات، هو جريمة مزدوجة بحق األسيرات” الشاباك“العامة 

لمرأة البرلمانية، بمبادرة بركة، وعضو الكنيست إيـالن        جاء ذلك في البحث الذي جرى في لجنة مكانة ا         
غيلؤون من كتلة ميرتس، وبحضور عدد من النواب، حول الشكوى التي تقدمت بها اللجنة ضد التعذيب،                
ومستندة إلى شهادات عدة أسيرات فلسطينيات في السنوات الثالث األخيرة، حول االعتداءات الجنسية، أو              

ي تعرضن لها خالل عمليات التحقيق، ومن بينها إجبار األسيرات علـى خلـع              ذات الطابع الجنسي، الت   
مالبسهن جزئيا أو كليا، وتوجيه مالحظات وتهديدات جنسية وغيرها من أشكال المس واالهانات علـى               

  .أساس جنسي
  تين، إن هذا ال يمكن أن يكون أسلوبا للتحقيق وإنما نهج متواصل إلذالل واهانة األسيرات مر              : وقال بركة 

األولى لكونهن فلسطينيات وثانيا لكونهن نساء، وهذه جريمة واعتداء فظ على أدق حقوق اإلنسان، ومثل               
  .هذه االعتداءات الجنسية مرفوضة على كل المجتمعات

 20/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  هجوم على طهران تتهم اإلدارة األمريكّية بتسريب المعلومات إلحباط ال"إسرائيل" ":يديعوت" .32
 على صدر صفحتها األولـى إن       "يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   : زهير أندراوس  -  انقرة -الناصرة  

أركان دولة االحتالل عبروا عن غضبهم الشديد من التسريبات األمريكية األخيرة، والتـي تهـدف إلـى        
ي نيتها توجيـه الـضربة العـسكرية        إحباط الرأي العام في الدولة العبرية وإقناعه بعدم تأييد حكومته ف          

إليران، ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وسياسية وصفتها بالمطلعة جدا قولها إنّه ال توجد خالفات بين                
الحكومة اإلسرائيلية وبين جهاز الموساد في ما يتعلق بالشأن اإليراني، وأنّه ال صحة لألنباء التي بثتهـا                 

في هذا السياق، ولفت المحلل للشؤون العسكرية فـي الـصحيفة، ألـيكس             األمريكية  ) إن.إن.سي(شبكة  
فيشمان، إلى أن هذه الحرب الخفية بين الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل تدور منذ عدة أشهر وتؤكد                
مرة أخرى على وجود تباين كبير في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بالنسبة لتوجيـه الـضربة                  

  . متوقعا أن تستمر حرب الكر والفر من على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيونإليران،
  20/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  من غزة إيران بالضغط على الجهاد لالستمرار في إطالق الصواريخيتهممسؤول إسرائيلي  .33

غيرها من جماعات   على حركة الجهاد اإلسالمي و    ' بالضغط'اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إيران       
المقاومة الشعبية الفلسطينية لالستمرار في إطالق الصواريخ على جنوب إسرائيل رغـم التهدئـة بـين                

  .الجانبين
وأضاف المسؤول أن هناك خبراء عسكريين إيرانيين في قطاع غزة وسيناء وأن اإليرانيين يدخلون هذه               

  .يخ في غزة يتم تصنيعها بإشراف إيرانيالمناطق عبر السودان ومصر وأن بعض أنظمة إطالق الصوار
وأكد المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه،أن حركة الجهاد اإلسالمي مستمرة في إطالق الـصواريخ               
على إسرائيل بعد إعالن الهدنة األخيرة بضغط من إيران على الحركة وغيرها من فـصائل المقاومـة                 

  .الشعبية
 20/3/2012القدس العربي، لندن، 

 
  "إسرائيل"رة الزراعة اإلسرائيلية تطلب من الجيش حماية عمال الزراعة جنوب وزا .34

طالبت وزارة الزراعة اإلسرائيلية من الحكومة نصب مزيد        : شمعون فيلنئي  - اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  
من الوسائل الدفاعية في المناطق الزراعية المحيطة بقطاع غزة، وذلـك فـي أعقـاب جولـة إطـالق                   

  ".حيفل أشكول"اريخ األخيرة منه، والتي جرح فيها ثالثة عمال تايالنديين في منطقة الصو
 وسيلة دفاعية عن السكان     300ويشار إلى أن وزارتي األمن والزراعة وضعتا في الفترة األخيرة حوالي            

  .هناك
 19/3/2012، )2038العدد(مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
  "الربيع العربي"بدأ يفقد قوته واألردن ليس بمنأى عن  العاهل األردني: خبير صهيوني .35

في الجامعة العبرية والخبير في شـؤون الـشرق األوسـط           " ترومان"رأى الباحث الصهيوني في معهد      
أنه من الممكن أن تهز ثورات الربيع العربي في الشرق األوسـط دولـة األردن               " عساف ديفيد "الدكتور  

، إال أنه سيفقد الـدعم      "عبد اهللا الثاني  "تم اإلطاحة بالعاهل األردني الملك      أيضاً، موضحاً أنه حتى ولو لم ي      
إن الدعوة للتحرك ضد نظام الملك عبد اهللا قد أصبحت أكثـر شـيوعاً، وأن               ": ديفيد"وقال  . الجماهيري
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الكثيرين يعارضون اإلصالحات الحالية في األردن وأصبحوا اآلن يهاجمون الحكومة مباشرة، موضـحاً             
لملك حالياً ليس في خطر من اإلطاحة به ويرجع ذلك أساساً لسياسته فـي شـراء الـدعم بالمـال                    أن ا 

وعلى الرغم من ذلك، أشار الخبير في الوقت نفسه إلى أن قدرات صنع القرار عند الملـك                 . والتعيينات
العنف بين  وهذا يعني اضمحالل النظام الهاشمي األمر الذي ينعكس على زيادة حوادث            "تنخفض تدريجياً   

  ".  العشائر
  )ترجمة المركز(موقع تيك ديبكا األمني 

 19/3/2012، )2495(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
 

  "إسرائيل"إيرانيون يخاطبون مواطنيهم من .. »هنا تل أبيب« .36
، من خـالل هـذه      »الديكتاتور أحمدي نجاد  .. اإلرهاب.. النووي اإليراني .. أميركا.. نتنياهو«: تل أبيب 

 25ولد في إيران وهاجر إلى إسرائيل منـذ         الذي  الكلمات ليس من الصعب تبين رسالة كامي يتسحاقيان         
اإليرانية التي تبث على مدار الـساعة مـن         » راديسين« خالل قراءة األخبار بالفارسية في إذاعة        ،عاما

  .إسرائيل
ثل في أن يعرف اإليرانيون حقا ما يحدث هنا فـي           هدفنا يتم «: قال يتسحاقيان لوكالة الصحافة الفرنسية    و

يتسحاقيان هو أحـد أعـضاء فريـق    و. »إسرائيل وأيضا عندهم، فالنظام في طهران يخفي عنهم الحقيقة       
وبعد نشرة أخبـار تمتـد لـساعة         . صحافيا ومقدم برامج تطوعوا للعمل في هذه اإلذاعة        35مؤلف من   

الم، خاصة في إيران، يأتي معلقون للحـديث عـن األوضـاع            تتناول األخبار السياسية في إسرائيل والع     
ويتناول البرنامج،  . المخصص بكامله للحديث عن إيران    » الوحدة«وبعد ذلك يحين وقت برنامج      . الحالية

 ساعات، صفحات من التاريخ والحقائق السياسية والثقافية والفنية تتخللها بعض اإلعالنات            3الذي يستمر   
 .اإليرانيةوالموسيقى واألغاني 

 20/3/2012، الشرق األوسط، لندن
 

   2011  فلسطينيا في957 بيتا وشردت 574 هدمت "سرائيلإ": مفوضية حقوق االنسان .37
تقرير دوري ر، أن عماد عمالقاهرة   عن مراسلها من، 19/3/2012، وكالة رويترز لألنباء ذكرت

 انتقد اسرائيل النتهاكاته لحقوق االنسان في لمفوضة االمم المتحدة السامية لحقوق االنسان اليوم االثنين
  .الراضي الفلسطينية التي تحتلها

وقال التقرير السنوي الرابع للمفوضة عن حالة حقوق االنسان في فلسطين وفي االراضي العربية المحتلة 
ع الى ان جيش الدفا) العليا لحقوق االنسان(يشير عدد من القضايا التي وثقتها المفوضية "االخرى 

  ."االسرائيلي يستخدم في اغلب االحيان الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين العزل
  .2011 نوفمبر تشرين الثاني 15 حتى 2010ويغطي التقرير الفترة من اول ديسمبر كانون االول 

واضاف التقرير الذي صدر في القاهرة في نفس يوم صدوره في جنيف مقر مجلس حقوق االنسان التابع 
يثير استخدام االسلحة النارية ضد العزل مخاوف جدية فيما يتعلق بقواعد اطالق النار "حدة لالمم المت

يثير قلقا "وقال ان انعدام المساءلة لقوات االمن ما زال ." والتدريب الذي تتلقاه قوات االمن االسرائيلية
) االسرائيلية(المستوطنات الممارسات التمييزية التي يستند اليها توسيع "وانتقد التقرير ايضا  ".بالغا

  ."وافالت المستوطنين الذين يرتكبون اعمال عنف من العقاب
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تعتبر القيود التي تفرضها اسرائيل على عمليات البناء الفلسطينية تحديدا ممارسات تمييزية "وقال 
 التي يغطيها وبلغ اجمالي عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات االسرائيلية خالل الفترة ."صارخة
  . فلسطينيا957 بنايات سكنية مما ادى الى تشريد ما ال يقل عن 203 مبنى منها 574التقرير 

  .التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين واشار التقرير الى النظام القانوني المزدوج في
يحاكم " التقرير وقالت خولة مطر مديرة مركز االمم المتحدة لالعالم بالقاهرة اثناء مؤتمر صحفي لعرض

المستوطنون امام محاكم مدنية والفلسطينيون امام محاكم عسكرية وهو ما ينتهك القانون في اسرائيل 
  ."نفسها

واكد التقرير ان الحصار االسرائيلي المفروض على غزة منذ خمس سنوات يؤثر كثيرا على حالة حقوق 
 في 26اذ يقدر عدد العاطلين عن العمل بنسبة ما زالت معدالت البطالة تتزايد "وقال  .االنسان في غزة

وبسبب استمرار القيود المفروضة على " ." في المئة من الشباب38المئة من السكان ويشمل هذا العدد 
استيراد مواد البناء وغياب فرص العمل البديلة واالحتياجات الهائلة في مجالي السكن والهياكل 

  ."قيتواصل نمو اقتصاد االنفا.. االساسية
ودعا التقرير اسرائيل الى اتخاذ االجراءات الضرورية لتجنب االستخدام المفرط للقوة ولمساءلة افراد 
قواتها االمنية ولمنع هجمات المستوطنين االسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ووقف 

الزمت اسرائيل بوقف تشييد الجدار الممارسات التمييزية وايضا االلتزام بفتوى محكمة العدل الدولية التي 
العازل الذي تبنيه داخل االراضي الفلسطينية وتفكيك االجزاء المقامة داخل تلك االراضي والتعويض عن 

  .االضرار
من جانب السلطات " االنتهاكات المرتكبة في سياق االعمال العدائية"وادان التقرير ايضا ما وصفه ب
  .طينية المسلحةالفعلية في غزة والجماعات الفلس

على اسرائيل اثناء الفترة التي يغطيها "  قذيفة هاون328و...  صاروخا499اطلق ما مجموعه "وقال 
وسقط عدد كبير من هذه الصواريخ وقذائف الهاون في مناطق مدنية داخل االراضي "التقرير 
  ."االسرائيلية

ية الى ان السلطات الفعلية في غزة واشار التقرير الذي اعتمد على اصدارات حقوقية وزيارات ميدان
فترات زمنية طويلة "بدليل مرور " قدرة معينة على وقف الهجمات العشوائية بالصواريخ"لديها فيما يبدو 

  ."لم يطلق خاللها اي صاروخ من غزة في اتجاه االراضي االسرائيلية
 وقبيل ابرام 2011يو ايار وحدث ذلك عقب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في ما

  .2011اتفاق تبادل االسرى مع اسرائيل في اكتوبر تشرين االول 
وانتقد التقرير التضييق من جانب السلطات الفعلية في غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ومن جانب 

  .السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على حرية التعبير والرأي والتجمع
ستمرار ورود تقارير عن حاالت احتجاز تعسفي في المنطقتين واساءة معاملة واشار ايضا الى ا

  .المحتجزين
ودعا التقرير سلطات غزة الى ان تكفل احترام القانون االنساني الدولي من جانب افراد جماعاتها 

ودعا السلطة . المسلحة والجماعات الخاضعة لسلطتها وخاصة فيما يتعلق بحظر استهداف المدنيين
فلسطينية الى ضمان التزام جميع اجهزة انفاذ القانون بالمعايير الدولية والكف عن اعتقال االشخاص ال

  .تعسفيا
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التقرير السنوي الرابع لمفوضة األمم المتحدة ، أن 20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا وأضافت
كات حقوق اإلنسان في السامية لحقوق اإلنسان بشأن تنفيذ قراري مجلس حقوق اإلنسان حول انتها

 مدنيا فلسطينيا خالل السنة 2748األراضي الفلسطينية المحتلة قال، إن سلطات االحتالل اعتقلت 
ودعا التقرير سلطات االحتالل إلى رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، والسماح بتصدير  .األخيرة

األرض الفلسطينية، والتي أصبح البضائع من القطاع، وتطرق إلى التوسع المستمر للمستوطنات في 
يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن، وفى المقابل تتواصل عملية التضييق على بناء الفلسطينيين 

وأشار إلى تواصل هجمات المستوطنين على منازل ومساجد الفلسطينيين وأيضا على األفراد  .للمنازل
تم في المقابل محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم أنفسهم وسط تواطؤ من جانب القوات اإلسرائيلية، بينما ي

  .العسكرية اإلسرائيلية
وأضاف أن هناك مخططا إسرائيليا متكامال لنقل البدو الفلسطينيين إلى مكان قريب من مدافن للنفايات 

  .بعد تجريدهم من أراضيهم وأمالكهم، ما يعرض حياتهم للخطر
ائيلي على غزة أدى إلى وصول نسبة البطالة في القطاع ولفت التقرير إلى أن استمرار الحصار اإلسر

ومعظم هؤالء العاطلين عن العمل من الشباب، فضال عن تردي خدمات الصحة والتعليم % 26إلى 
والمياه والصرف الصحي، وعدم القدرة على إعادة بناء المدارس التي تهدمت أثناء القصف اإلسرائيلي 

ى العمل لثالث أو أربع فترات في اليوم الواحد، وهو ما أدى من مدراس غزة إل% 85لغزة، ما دفع 
  .بدوره إلى تردى العملية التعليمية للطلبة

كما نوه بالصعوبات التي يلقاها سكان غزة في الوصول إلى المحامين والمحاكم للحصول على حقوقهم، 
  . التقاضي المرتفعة للغايةال سيما أن التهم في إسرائيل تسقط بالتقادم بعد عامين، وأيضا في ظل رسوم

  
  المستوطنون يستولون على المزيد من ينابيع المياه في الضفة الغربية": أوتشا" .38

من ينابيع المياه الفلسطينية " عدد متزايد"يستولي المستوطنون االسرائيليون على :  كفاح زبون- رام اهللا
 الى منافذ المياه في االراضي في الضفة الغربية ويلجاون الى منع او تحديد وصول الفلسطينيين

  .الفلسطينية ، بحسب تقرير لالمم المتحدة نشر االثنين
 56الى انه يوجد حاليا ) اوتشا(ويشير التقرير الذي اعده مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 

ء عليه بالكامل ومنع  نبعا تم االستيال30نبعا في الضفة الغربية بالقرب من المستوطنات االسرائيلية منها 
لخطر استيالء المستوطنين عليها " عرضة 26الفلسطينيين من دخولها بينما تظل الينابيع الباقية وعددها 
  ".نتيجة ما يقومون به من جوالت منتظمة واعمال الدورية

التي تم منع الفلسطينيون من الوصول الى مناطق الينابيع "ويذكر التقرير الدولي انه في غالبية االحيان 
  .، من قبل المستوطنين اليهود"االستيالء عليها من خالل اعمال الترويع والتهديد

يبدا المستوطنون في اعقاب تقليص الوجود الفلسطيني او القضاء عليه في تطوير "وبحسب التقرير 
باضافة ترسيخها "لتدعيم البنية التحتية السياحية للمستوطنات بقصد " الينابيع الى مناطق جذب سياحي
  .في اعين المجتمع االسرائيلي" مصدر دخل للمستوطنين وتطبيعها

ويبدا المستوطنون بعد ذلك بتحويل مناطق الينابيع الى مناطق سياحية من خالل بناء البرك ومناطق 
هذه "التنزه ووضع طاوالت وحتى تغيير االسماء ووضع الفتات السماء الينابيع بالعبرية مشيرا الى ان 

  ".تجري دون تصاريح بناءاالعمال 
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الينابيع بقيت اكبر مصدر مائي للري ومصدرا مهما لالستهالك "واوضح مكتب االمم المتحدة ان 
قوض عدم القدرة على الوصول الى ينابيع المياه واستخدامها سبل عيش "واضاف  .للفلسطينيين" المنزلي

 زراعة االرض او مواجهة تقلص الفلسطينيين وامنهم واضطر الكثير من المزارعين اما الى ترك
  ".االنتاجية

واشار التقرير الى ان االستيالء على الينابيع هو امتداد للتوسع االستيطاني في الضفة الغربية منوها الى 
  .انه غير قانوني بحسب القانون الدولي

هي " حتعدي وترويع وسرقة وبناء دون تصاري"وباالضافة الى ذلك فان ما يقوم به المستوطنون من 
السلطات االسرائيلية تقاعست "ممارسات غير قانونية بموجب القانون االسرائيلي ايضا منوها الى ان 

  ".وبشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه االفعال وتقديم اي عالج فعال للفلسطينيين
نيين القدرة على تعيد للفلسطي"ودعا مكتب االمم المتحدة اسرائيل الى وقف توسيع المستوطنات و ان 

الوصول الى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون واجراء تحقيق فعال في حاالت العنف 
  ".واالعتداء التي يرتكبها المستوطنون

وهي المنطقة التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية وتحت ) ب( من الينابيع في المنطقة 4وتقع 
  ).ج( بينما تقع بقية الينابيع في المنطقة) ج(القرب من حدود منطقة السيطرة االمنية االسرائيلية ب

من الضفة الغربية وهي خاضعة رسميا للسيطرة االمنية والمدنية % 60وتشكل منطقة ج نحو 
  .االسرائيلية

  20/3/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  تمحى من التاريخمواقف البابا شنودة بحق القضية الفلسطينية لن : الشخصيات المستقلةتجمع  .39
تقدم تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة وقطاع غزة والشتات بالتعزية الخالصة : غزة

والمواساة للشعب المصري الشقيق وجميع المسيحيين في العالم بوفاة البابا شنودة الثالث، بابا اإلسكندرية، 
  .كل محبيه الصبر والسلوانوبطريرك الكرازة المرقسية، راجين اهللا عز وجل أن يلهم 

واكد التجمع على أن البابا شنودة كان دائما داعما للقضية الفلسطينية والقدس ومواقفه المشرفة كانت 
واضحة دائما بحق القضية ولعل رفضه التطبيع مع إسرائيل ودعمه الدائم للنضال الفلسطيني كان 

نية المستقلة بتعازيها لرئيس المجلس األعلى وتقدمت الشخصيات الفلسطي .واضحا في مواقفه طوال حياته
مؤكدة أن , للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي وللحكومة المصرية في وفاة البابا شنودة

وأشار التجمع إلى أن البابا شنودة كان يدعو دائما  .مصر وفلسطين شعورهما واحد بحق هذا الرجل
  .ية وهو ما حفظ له دائما مكانة في الذاكرة الفلسطينية والعربيةللوحدة إلنقاذ القدس والقضية الفلسطين

  20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  " موسم األعياد اليهودية"مؤسسة األقصى تحذر من اقتحامات إسرائيلية لألقصى في  .40
 من في بيان عممته امس االثنين» مؤسسة االقصى للوقف والتراث« حذّرت : محمود ابو عطا-القدس 

تداعيات تصعيد االحتالل االسرائيلي اقتحاماته وتدنيسه المسجد االقصى المبارك، والتي تمثلت باقتحامات 
جماعية للمخابرات االسرائيلية من جهة، وفرق من جنود االحتالل بزيهم العسكري من جهة اخرى، 

ر من قبل المستوطنين أن هذه االقتحمات قد تكون تمهيداً القتحامات أكب» مؤسسة االقصى«ونبهت 
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مطلع الشهر القادم » موسم االعياد اليهودية«والجماعات اليهودية للمسجد االقصى، خالل ما يسمى بـ 
، ودعت المؤسسة عموم اهل القدس والداخل الفلسطيني الى الرباط الدائم »عيد الفصح العبري«ومنه 

  .والباكر في المسجد االقصى، وتكثيف شد الرحال اليه
  19/3/2012، األقصى للوقف والتراثمؤسسة 

  
   تنظيم حفالت موسيقية في القدس لتعزيز تهويدها": مؤسسة األقصى" .41

عن تنظيم » سلطة تطوير القدس« أعلنت بلدية االحتالل في القدس وما تسمى :محمود ابو عطا -القدس 
أنغام في «تحت شعار حفالت موسيقية يهودية ليلية في القدس القديمة ومحيط المسجد االقصى المبارك 

  .تبدأ اليوم الثالثاء وتستمر ثالثة أيام متتالية» القدس القديمة
 هذه االحتفاالت، وأكدت في 48من جهتها، استنكرت مؤسسة االقصى للوقف والتراث داخل اراضي 

تهويد بيان لها صدر امس االثنين أن سلطات االحتالل ال تترك مجاالً من المجاالت إالّ وتستغلّه من أجل 
مدينة القدس ومحيط المسجد االقصى والمبارك، وآخرها ما أعلنته عن تنظيم حفالت موسيقية ليلية 

  .يهودية في أحياء البلدة القديمة بالقدس وأسوارها، وفي مناطق قريبة من المسجد االقصى المبارك
  19/3/2012، مؤسسة األقصى للوقف والتراث

  
  ى الرملة اثر تردي حالتها الصحية مستشفإلى هناء الشلبي األسيرةنقل  .42

 عيسى قراقع لوكالة فرانس برس ان األسيرة هناء الشلبي األسرى وزير شؤون أعلن:  وكاالت–رام اهللا 
  . يوما نقلت مساء امس الى مستشفى اسرائيلي اثر تردي حالتها الصحية33المضربة عن الطعام منذ 

الى مستشفى مئير االسرائيلي بعد تردي حالتها الصحية، ) الماضية(نقلت هناء الشلبي الليلة «وقال قراقع 
وأكد رئيس نادي األسير قدورة فارس ان سلطات االحتالل نقلت األسيرة  .»وهي في وضع صعب

وأضاف فارس أن سلطات االحتالل نقلت األسيرة الشلبي إلى مستشفى . الشلبي إلى مستشفى سجن الرملة
، الذي نقلت إليه بعد تردي وضعها »مئير«ات طبية في مستشفى سجن الرملة بعد أن أجريت لها فحوص

ؤولية الكاملة عن حياة األسيرة الشلبي بسبب عدم وحمل قراقع االحتالل اإلسرائيلي المس .الصحي
االكتراث بها طوال هذه المدة، وعدم االستجابة لمطلبها الشرعي بإلغاء االعتقال اإلداري بحقها، مطالبا 

  .كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية بالتدخل الفوري والسريع إلنقاذ حياتها ووقف معاناتها
  20/3/2012،  اهللالحياة الجديدة، رام

  
  التي تقوم بها إدارة السجون اإلسرائيلية تجاه األسرى نادي األسير يستنكر حمالت النفي  .43

 استنكر نادي األسير حمالت النفي التي تقوم بها إدارة السجون اإلسرائيلية تجاه األسرى - وفا-رام اهللا 
 يوما، وذلك بنقلهم إلى 34طعام منذ المضربين عن الطعام تضامنا مع األسيرة الشلبي المضربة عن ال

اإلسرائيلي قمعت األسير » عوفر«ذكر نادي األسير، امس اإلثنين، أن إدارة سجن  و.جهات غير معلومة
 شهرا بعد إضرابه عن الطعام تضامنا مع األسيرة هناء الشلبي، وذلك بنقله 14نائل سمير حلبي المحكوم 

  .نخارج السجن إلى جهة غير معلومة حتى اآل
  20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   أسيرا وأسيرة يواصلون االضراب عن الطعام23: "الضميرمؤسسة " .44
 أسيرا وأسيرة يواصلون 23قالت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، إن : محافظات

  .ري بحقهمإضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل احتجاجا على سياسة االعتقال اإلدا
تضامنها مع األسرى المضربين عن الطعام، احتجاجا على سياسة االعتقال اإلداري، » الضمير«وأكدت 

وتؤكد رفضها لهذا االعتقال التعسفي المخالف للقوانين الدولية والذي اعتبر شكال من أشكال التعذيب من 
  .قبل اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب

ة في نادي األسير المحامي جواد بولس أمس وعلى إثر طلب قدمه إلى القاضي أكد مدير الوحدة القانونيو
في محكمة االستئناف العسكرية اإلسرائيلية إلعطاء قرار في طلب االستئناف الذي قدم باسم األسيرة هناء 

العسكرية، » عوفر«بأنه تقرر عقد جلسه يوم غد الثالثاء الساعة العاشرة صباحا في محكمة . الشلبي
ليستمع بها إن كان هنالك أي » جلسة فحص إدارية«لك دون إحضار األسيرة، وكما سماها القاضي وذ

على ) هيئة الدفاع، النيابة العسكرية(تقدم في موضوع المفاوضات الذي حث فيها القاضي الطرفين 
  .خوضها بخصوص القضية

  20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   االعتداءات االسرائيلية بحق االطفال خالل االسبوعين الماضيينتصاعد وتيرة :وزارة االعالم .45
 أكد تقرير نصف شهري أصدرته وزارة االعالم تصاعد وتيرة االعتداءات - الحياة الجديدة -رام اهللا 

 اطفال 6االسرائيلية بحق االطفال الفلسطينيين خالل االسبوعين الماضيين، وأدى التصعيد الى استشهاد 
 طفال، واصيب عشرات االطفال جراء قصف قوات 21 والضفة، باالضافة الى اعتقال في قطاع غزة

ويبين التقرير الذي اعدته دائرة إعالم الطفل في وزارة االعالم ابرز . االحتالل لمناطق في قطاع غزة
  .15/3/2012 ولغاية 1/3تلك االنتهاكات من تاريخ 

  20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  زة رهينة األمراض الخطيرة وحصار االحتالل اإلسرائيليأطفال غ .46
ويحتاج عاهد . بين الحياة والموت، بسبب معاناته من التهاب الكبد الوبائي" عاهد"يعيش الطفل الفلسطيني 

إلى عملية زراعة للكبد تصل كلفتها إلى نصف مليون دوالر، األمر الذي يعتبر مستحيالً بالنسبة إلى 
ويتحول  .لطة الفلسطينية ال تملك القدرة على توفير موازنة لهذا النوع من األمراضوحتى الس. عائلته

المئات من األطفال في غزة إلى مجرد أرقام في سجل الوفيات، حسبما ورد في تقرير أذاعته قناة 
 ، ألن الفقر والبطالة والحصار والعجز المالي للسلطة تجعل من المستحيل مساعدة هؤالء"روسيا اليوم"

  .األطفال وتوفير نفقات كاملة لعالجهم
  19/3/2012روسيا اليوم، 

  
   المهد يهددون بنصب خيمة اعتصام على حاجز بيت حانون واإلضراب عن الطعام كنيسةمبعدو .47

بعد صمت محلي وعربي ودولي دام عشر سنوات على إبعادهم قسراً عن ديارهم في  :فايز أبو عون
ى قطاع غزة وأوروبا رغم النداءات والمناشدات والرسائل المتكررة، مدينة بيت لحم بالضفة الغربية إل

عقد مبعدو كنيسة المهد إلى قطاع غزة العزم على تفعيل قضيتهم ووضعها على طاولة البحث الدولي 
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، "ايرز"وأمام كافة المحافل العربية والدولية من خالل إقامة خيمة اعتصام ثابتة على حاجز بيت حانون 
  .راب الشامل عن الطعام حتى تُحل قضيتهموإعالن اإلض

إلى متى سيبقى الصمت المحلي وعلى الصعيدين "وتساءل الناطق الرسمي باسم المبعدين فهمي كنعان 
الرسمي والشعبي وأيضاً العربي والدولي يلف هذه القضية الوطنية واإلنسانية بامتياز، والتي يعاني فيها 

 سنوات على 9، بل وذووهم المحرومون من زيارتهم منذ أكثر من  مبعداً إلى غزة وأوروبا فقط39ليس 
  .التوالي

  20/3/2012، األيام، رام اهللا
  

  تكريم أمهات األسرى خالل االعتصام األسبوعي: الضفة .48
شكلت قضية األسرى واستمرار معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها العديد من :  نفوذ البكري-غزة 

 محطة أساسية الهتمامات العديد من األهالي والمؤسسات وظهر هذا من األسرى في سجون االحتالل
خالل سلسلة الفعاليات التي تم عقدها أمس في إطار االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى والوقفات 
التضامنية مع األسيرة هناء الشلبي والنائب أحمد الحاج علي، وأيضا تكريم العديد من أمهات األسرى 

لدور النضالي والمتواصل رغم حالة الحرمان والقلق جراء استمرار اعتقال أبنائهن في للتأكيد على ا
وفي المؤتمر الذي عقدته لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية خالل االعتصام ألقى  .سجون االحتالل

 عاطف السويركي عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي كلمة أكد خاللها أن قضية األسرى
تحظى باالهتمام من الجميع لدعم نضالهم، مشيرا إلى أن إضراب األسيرة هناء الشلبي لم يكن مجرد 

  .إضراب اعتيادي بل هو تعبير احتجاجي على ممارسات االحتالل
  20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  طعامذوو األسرى ينظمون مسيرة للمطالبة بإنقاذ حياة األسرى المضربين عن ال: نابلس .49

شارك أهالي األسرى والمعتقلين من محافظة نابلس وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية : نابلس
واإلسالمية وأعضاء المجلس التشريعي في االعتصام والمسيرة التضامنية التي نظمتها اللجنة الوطنية 

ين في نابلس وهتفوا واحتشد العشرات من أهالي األسرى أمام مقر وكاله الغوث والالجئ .لدعم األسرى
مطالبين المجتمع الدولي وبان كي مون التدخل الفوري إلنقاذ حياه األسرى المضربين عن الطعام 

  .وخاصة األسيرة هناء شلبي وأسرى محافظة نابلس المشاركين في اإلضراب عن الطعام
لفلسطيني والعربي والقي خالل االعتصام بيان باسم اللجنة الوطنية لدعم األسرى طالب فيه المجتمع ا

  .والدولي التحرك الجاد لدعم األسرى واألسيرات بالسجون اإلسرائيلية
  20/3/2012، األيام، رام اهللا

  
  حملة مداهمات واعتقاالت في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية .50

اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل، قرية النبي صالح غرب :  وكاالت– رام اهللا ـ احمد رمضان
  . اهللا وانتشرت في شوارع وعلى مداخل القرية قبل ان تداهم عدداً من المنازل وتعبث بمحتوياتهارام
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وافادت مصادر محلية ان جنود االحتالل توعدوا اهالي القرية بعقاب شديد اذا ما استمرت المقاومة 
صلة االقتحامات الشعبية والمسيرات االسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في القرية، مهددين بموا

  .الليلية واالعتقاالت واحتالل المنازل وقمع المواطنين
الى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ثالثة مواطنين من محافظة الخليل، ونصبت عددا من 

كما داهمت قوات االحتالل مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت مواطن كما  .الحواجز على مداخلها
لى مواطن من بلدة ترقوميا غرب الخليل، أثناء تواجده داخل الخط األخضر، واعتدى اعتدت بالضرب ع

المقامة على أراضي المواطنين في تل الرميدة وسط مدينة الخليل " رمات شاي"مستوطنو مستوطنة 
وفي بلدة عزون شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات االحتالل  .بالضرب المبرح على مواطنة ومواطن

  .لي، فجراً مواطنين من بعدما عبثت بمنازل ذويهماإلسرائي
  20/3/2012، المستقبل، بيروت

  
  "يوم األرض" في "مسيرات مليونية"ناشطون فلسطينيون وعرب وأجانب يعدون لـ .51

يعد ناشطون فلسطينيون وعرب ومتضامنون أجانب لمسيرات جماهيرية حاشدة :  محمد يونس–رام اهللا 
وأمام السفارات اإلسرائيلية في عدد من العواصم  ل الطوق األربع،في فلسطين التاريخية وفي دو

  .الموافق الثالثين من الشهر الجاري» يوم األرض«األوروبية في 
إن الناشطين شكلوا لجنة مركزية لتنظيم المسيرات » الحياة«وقال أحد المنظمين صالح الخواجا لـ 

 عضواً يمثلون 34وتضم اللجنة . »يوم األرض«ي وإدارتها في فلسطين والدول المحيطة وحول العالم ف
وأضاف إن الناشطين بدأوا يتحركون من أنحاء . أحزاباً ومجموعات سياسية وناشطين من أنحاء العالم

العالم صوب فلسطين والدول المحيطة للمشاركة في هذه المسيرات التي يقول بعض الناشطين إن أعداد 
 شخصية 80وأضاف إن مجموعة تضم  .ة ربما تزيد على المليونالمشاركين فيها في المواقع المختلف

، تحركت من نيودلهي، وأخرى من ماليزيا، »مؤسسة غاندي«اعتبارية في الهند، بينهم ناشطون من 
  . الجاري من أندونيسيا والفيليبين والبنغال، ورابعة من أوروبا والواليات المتحدة27وثالثة ستنطلق في 

ففي الضفة الغربية، حددوا ثالث مناطق للتجمعات .  عدة للتجمعات والمسيراتوحدد المنظمون مواقع
العام » يوم األرض«داخل مدينة القدس وحولها حيث تشكل الممارسات اإلسرائيلية فيها عنواناً إلحياء 

نة باب العمود في قلب القدس، ومعبر قلنديا على المدخل الشمالي للمدينة قرب مدي: والمواقع هي. الحالي
  .رام اهللا، وقبة راحيل على المدخل الجنوبي للمدينة قرب مدينة بيت لحم

وفي إسرائيل، حدد المنظمون منطقة النقب مكاناً للتجمع واالحتجاج على حمالت المصادرة التي تشمل 
أما في قطاع غزة، فسيقام تجمع ومهرجان كبير قرب الحدود مع . أراضي المواطنين العرب فيها

رر الناشطون من كل من األردن وسورية ولبنان تنظيم مسيرات إلى مواقع قريبة من وق .إسرائيل
وفي مصر، يدرس المشاركون اقتراحات عدة، منها إقامة مهرجان في ميدان التحرير، أو مسيرة . الحدود

 حزباً ومجموعة مصرية تشارك في 42وأوضح الخواجا أن . إلى موقع قريب من الحدود مع إسرائيل
) اإلخوان(» العدالة والحرية«د للمسيرة التي ستجري في مصر، وسيشارك فيها خصوصاً حزبا اإلعدا

  .السلفي» النور«و
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واتفق المشاركون على تنظيم تظاهرات في عدد من العواصم األوروبية، مثل لندن وأوسلو واستوكهولم 
خصيات الدولية، مثل ويشارك في هذه المسيرات عدد من الش. وغيرها أمام السفارات اإلسرائيلية

  .للسالم ميريد ماغواير، والنائب السابق جورج غاالوي» نوبل«اإلرلندية الحاصلة على جائزة 
لهذا العام تشكل بداية انتفاضة مدنية دولية ضد إسرائيل » يوم األرض«ولفت الخواجا إلى أن احتفاالت 

. يطان والتطهير العرقي في القدستمارس ضغوطاً على سفاراتها في أنحاء العالم من أجل وقف االست
 وأوضح أن جميع القوى واألحزاب الفلسطينية سيشارك في تنظيم هذه المسيرات، مثل فتح وحماس

  .وباقي الفصائل
  20/3/2012، الحياة، لندن

  
 من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف في األرض الفلسطينية% 37: االحصاء .52

 والرجل، في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أشرف قال رئيس قسم إحصائيات المرأة: نابلس
 .من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األرضي الفلسطينية تعرضن للعنف% 37حمدان، إن 

تعرضن للعنف االقتصادي، % 55.1منهن تعرضن للعنف النفسي، و% 58.6وأضاف حمدان، أن 
 .للعنف الجنسي% 11.8، و%23.5للعنف االجتماعي، وللعنف الجسدي % 54.8و

 .من النساء تعرضن للعنف، حسب ما ذكرته اإلحصائيات% 32.4وفي محافظة نابلس، فإن 
وكان مشروع الحماية والمساواة من منظور النوع االجتماعي، نظم اليوم اإلثنين، لقاء لعرض نتائج 

بلس، بالتعاون مع ، في مقر محافظة نا2011المسح الوطني حول العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 
 .صندوق األمم المتحدة للسكان

إن قياس العنف تضمن العنف الجسدي، والنفسي، واالقتصادي واالجتماعي والجنسي، : وقال حمدان
 . أسرة في نابلس540 أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 5811وشمل 

ر، من قبل قوات االحتالل وأضاف، أن نصف األسر في المجتمع الفلسطيني تعرضت للعنف المباش
 .2010والمستوطنين في الفترة التي سبقت تموز 

من الذكور، % 10.9، منها %11.6 عاما بلغ 64 إلى 18ونوه، إلى أن العنف ضد األفراد ما بين 
 .من اإلناث% 12و

% 19منهم ال يخبرون أحدا، و% 63من الشباب في محافظة نابلس يتعرضون للعنف، و% 12إن : وقال
 .منهن ال تخبر أحدا% 57 اإلناث يتعرضن للعنف، من

من األطفال معنفون من قبل أحد % 51 عاما، أشار المسح إلى أن 17وعن العنف ضد األطفال ما دون 
 .من اإلناث% 23ذكور، مقابل % 32من الطلبة يتعرضون للعنف في المدارس، % 27الوالدين، و

 .منهم معنفون% 7.3ارت الدراسة إلى أن  فأكثر اش65وعن العنف ضد كبار السن من عمر 
أما عن نسبة الرجال الذين تعرضوا ألحد أشكال العنف من قبل الزوجة في محافظة نابلس، وفقا لما 

 %.10.8أدلت به زوجاتهم، فقد أوضحت الدراسة أنهم 
 19/3/2012وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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  والصرف الصحي في مخيم غزة ين دوالر للتنمية التحتية ماليخمسةمنحة سويسرية بقيمة  .53
توقع دائرة الشؤون الفلسطينية خالل أيام اتفاقية مع الحكومة السويسرية :  نادية سعد الدين–عمان 

  . ماليين دوالر5لتمويل مشروع التنمية التحتية والصرف الصحي في مخيم غزة بقيمة 
 ماليين دوالر لتمويل المشروع في 5رت تقديم منحة مالية بقيمة الحكومة السويسرية أق"وقالت الدائرة إن 

  .، الفتة إلى توقيع اتفاقية قريباً بهذا الخصوص)"غزة(مخيم جرش 
الدائرة اتخذت كافة الترتيبات واالجراءات الالزمة للبدء في تنفيذ المشروع في مطلع أيار "وأضافت أن 

  .سيعود بالفائدة الكبيرة على أهالي المخيم، مبينة أهمية المشروع الذي "القادم) مايو(
  20/3/2012، الغد، عّمان

  
  حل السلطة الفلسطينية يجب أن يكون خيارا وطنيا": إنفورم"مدير مؤسسة  .54

األوروبية للعالقات اإلعالمية والسياسية، ومقرها بروكسل، إلى البحث " إنفورم"دعا مدير مؤسسة : برلين
طينية، في ظل إخفاقها خالل نحو ثمانية عشر سنة، معتبرا أن وجودها عن بدائل لوجود السلطة الفلس

  .مس بأمن الشعب الفلسطيني وثوابته ومقدراته
إن السلطة : "وقال خالد ترعاني، وهو ناشط فلسطيني متخصص في العالقات الدولية والشؤون األمريكية

شروع الوطني، وأراحت االحتالل من لم تحقق شيًئا للشعب الفلسطيني، بل على العكس فقد تراجعت بالم
  ".مسؤوليته القانونية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني

  19/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  نقابة الموظفين تحذر حكومة رام اهللا من المساس برواتب الموظفين .55
ياض من المساس برواتب حذرت نقابة الموظفين الفلسطينيين الحكومة برام اهللا برئاسة سالم ف: رام اهللا

واعتبر معين عنساوي، نائب رئيس نقابة الموظفين في بيان . الموظفين الحكوميين في ظل األزمة المالية
مسارعة بعض الوزراء للمطالبة بتقلص وخصم من رواتب الموظفين "نسخة عنه أن " قدس برس"تلقت 

هل كان لإلجراءات "تساءل عنساوي و ".غير معقولة وال تخدم القضية ولن تساعد في تقليص األزمة
المتخذة من قبل الحكومة على مدار السنوات الماضية لتقليص النفقات أي مردود إيجابي على الخزينة أم 

  ".هي مجرد اجتهادات شخصية أوصلتنا إلى هذه المديونية العالية، وإلى هذا العجز المالي الضخم
 التنسيق والتشاور مع القطاعات المختلفة من شعبنا في دون"وأكد رفض النقابة إقرار وتمرير الموازنة 

، وشدد على أن أي إقرار للموازنة "ظل غياب الرقيب على هذه الموازنة، أال وهو المجلس التشريعي
يجب أن يراعي حقوق ومطالب العاملين في القطاع العام، وخاصة أننا اليوم نعمل ) 2012(لهذا العام 

  .، على حد تعبيره"مدنية الذي يتطلب رصد موازنة خاصة لهذا التعديلعلى تعديل قانون الخدمة ال
  20/3/2012س برس، قد

  
  فياض بالعمل على تدميرها" حكومة"شركات األدوية بالضفة تتهم  .56

  بيانا ) 3-19(أصدر اتحاد موردي األدوية والمعدات الطبية في الضفة الغربية اليوم اإلثنين : رام اهللا
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فياض لنحو " حكومة"يه إلى أن شركات األدوية باتت مهددة باالنهيار بسبب عدم سداد للرأي العام أشار ف
  . مليون شيقل مستحقة لهذا القطاع مما يجعلها على عتبة اإلفالس300

  19/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  بتهاتوصية بتشكيل مجلس وطني مجتمعي للتعليم يهدف إلى رصد العملية التربوية ومراق: جنين .57
، "تعزيز المسؤولية االجتماعية تجاه التعليم"أوصى، أمس، مشاركون في مؤتمر :  محمد بالص-جنين 

يداً بيد نبني "، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، تحت شعار "إبداع المعلم"والذي نظمه مركز 
  .قبة للعملية التربوية، بتشكيل مجلس وطني مجتمعي للتعليم يقوم بعملية الرصد والمرا"الغد

وطالبوا بضرورة تمكين المجتمع من أخذ دوره بالمشاركة الحقيقية في العملية التعليمية، ورسم السياسات 
وسن وتعديل القوانين الهادفة إلى خلق بيئة تعليمية آمنة تسهم في تطوير واقع التعليم في األراضي 

حية شرق جنين، لمدة يومين، وذلك بمشاركة واسعة من السيا" حداد"وعقد المؤتمر، في قرية  .الفلسطينية
قبل هيئات التدريس واإلدارة، ومديريات التربية والتعليم، ولجان المجتمع المدرسية، ونخبة من الخبراء 

  .في قطاع التربية والتعليم من محافظات شمال الضفة الغربية
  20/3/2012، األيام، رام اهللا

  
 "أدب السجون"عن  ر والتوزيع في القدسدار الجندي للنشلإصدار جديد  .58

 .'أدب السجون'صدر عن منشورات دار الجندي للنشر والتوزيع في القدس، كتاب : القدس
ويعتبر هذا الكتاب الذي أعده وحرره الكاتب جميل السلحوت، بمثابة اإلصدار السادس من سلسلة 

 .ة في المسرح الوطني الفلسطيني في القدسالدورية األسبوعي' اليوم السابع'اإلصدارات التسجيلية لندوة 
 صفحة من الحجم المتوسط، على آراء رواد الندوة في عدد من الكتب 266ويحتوي الكتاب الذي يقع في 

التي خطها األسرى حول تجربتهم االعتقالية، ومن هذه الكتب، االعتقال والمعتقلون بين الصمود 
يوم من العزل االنفرادي للنائب األسير مروان البرغوثي، واالعتراف للنائب األسير حسام خضر، وألف 

ومدفن األحياء وستائر العتمة لوليد الهودلي، وتحت السماء الثامنة لنمر شعبان ومحمود الصفدي، 
واألبواب المنسية للمتوكل طه، ومن ذاكرة األسر لراسم عبيدات، ورواية المسكوبية ألسامة العيسة، 

منصور، ورواية عناق األصابع لعادل سالم، وقصة ساعات ما قبل الفجر ورواية سجن السجن لعصمت 
  .لمحمد خليل عليان

  20/3/2012وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
  

  "ماراثون القدس عاصمة فلسطين"االتحاد الفلسطيني أللعاب القوى ينظم  .59
ماراثون "معة الماضي، انطلق امس  التهويدي الذي جرى نهار الجاإلسرائيليفي رد على الماراثون 
من باحة باب العمود الذي يعتبر احد أشهر بوابات القدس القديمة بمشاركة عدد " القدس عاصمة فلسطين
ودعا المشاركون في الماراثون الذي نظمه االتحاد الفلسطيني أللعاب القوى،  .من العدائين المقدسيين

األلمانية " أديداس"لمتابعة ببلدة العيسوية، الى مقاطعة شركة ولجنة المرابطين في القدس الشريف، ولجنة ا
  .اإلسرائيليلألحذية التي مولت الماراثون 
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إن هذا الماراثون يأتي رداً على الماراثون : "وقال رئيس لجنة المرابطين في القدس يوسف مخيمر
لماراثون وخاصة االطفال اإلسرائيلي الذي جرى الجمعة الماضية، وهنالك تنوع بأعمار المشاركين في ا

 طفالً، الى الوصول لرام اهللا 40 الى 30الذي يشاركون رمزيا في الرد على انتهاك قدسهم، فيشارك من 
   ".حيث الماراثون الحقيقي والمركزي

  20/3/2012، السفير، بيروت
  

  وينضمون إلى اإلخوان فرع فلسطين" إخوان األردن"الفلسطينيون ينفصلون عن ": الحياة" .60
أن قيادات تنظيم » الحياة«كشفت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة لـ :  جيهان الحسيني–لقاهرة ا
وكوادره من أصحاب األصول الفلسطينية انفصلوا عن التنظيم وانضموا » اإلخوان المسلمين في األردن«

مقبلة في وأشارت إلى أن انتخابات مجلس الشورى ال. »اإلخوان المسلمين فرع فلسطين«إلى منظمة 
، »اإلخوان في فلسطين«التي ستجرى قريباً، ستشهد أول انتخابات مستقلة لتنظيم » حماس«حركة 

منضوية » حماس«الذي كانت » تنظيم بالد الشام«موضحة انه قبل ذلك كانت االنتخابات تجرى ضمن 
  .تحته

س مجلس شورى لدى حما«، مشيرة إلى أن »أسباب موضوعية كثيرة«وعزت المصادر االنفصال إلى 
مستقالً ومكاتب إدارية، ومن ثم أصبح للحركة فرع مستقل في تنظيم اإلخوان، ومراقب يمثلها في مكتب 

حماس في السابق كانت ضمن تنظيم بالد الشام الذي «ولفتت إلى أن . »المرشد العام لجماعة اإلخوان
ظيم اإلخوان في األردن، بينما وكذلك فإن كوادر اإلخوان في الضفة كانوا يتبعون تن... يضم األردن

  .»كوادر اإلخوان في غزة كانوا يتبعون مصر
  20/3/2012الحياة، لندن، 

  
 حل الدولتين مقبول دوليا ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني والالجئين: جودة .61

شارك االردن بأعمال مؤتمر اممي بعنوان اشراك الشباب في وضع الالجئين :  بترا–بروكسل 
واكد وزير الخارجية ناصر . في الشرق االوسط في مرحلة التحول والذي عقد في بروكسلالفلسطينيين 

جودة امس االثنين في مداخلة له امام المؤتمر التزام االردن بدعم جهود وكالة االمم المتحدة لغوث 
كدا تقدير وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لتمكينها من االستمرار بتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين مؤ

وقال ان االردن يرفض أي تقليص الي خدمة من خدمات وكالة . االردن لهذا الدور الهام لالونروا
وقال على اسرائيل االمتثال لعدالة مطالب الشعب الفلسطيني مبينا . االونروا المقدمة لالجئين الفلسطينيين

ا من عدمه باالعتماد على كيفية تلبية ان الراي العام العربي سوف يحكم على اسرائيل ويحدد التعامل معه
  .اسرائيل لمطالب وتطلعات الفلسطينيين

واكد جودة ان حل الدولتين هو الحل المقبول دوليا ويلبي احالم وتطلعات الشعب الفلسطيني والالجئين 
الحل بشكل عام كما اكد ذلك الرباعية الدولية واالمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام مبينا ان هذا 

  .سوف ينهي الصراع العربي االسرائيلي وال يوجد حل بديل لذلك
  20/3/2012الدستور، عّمان، 
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 مندوب األردن لدى المقر األوروبي لألمم المتحدة يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .62
الل االسرائيلي دعا االردن في كلمة امام مجلس حقوق االنسان في جنيف الى انهاء االحت:  بترا–عمان 

كما دعا مندوب االردن الدائم لدى المقر االوروبي . وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة
لالمم المتحدة في جنيف الدكتور رجب السقيري في كلمة امام مجلس حقوق االنسان الى تمكين الشعب 

ة ذات السيادة والمتصلة والقابلة للحياة على الفلسطيني من تقرير مصيره باقامة الدولة الفلسطينية المستقل
 وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا لقرارات االمم المتحدة والمبادرة 1967حدود الرابع من حزيران عام 

  .العربية للسالم
  20/3/2012الدستور، عّمان، 

  
 !االحتالل يتصل بمنسق مسيرة القدس باألردن للحصول على معلومات .63

ة األردنية أن منسق مسيرة القدس العامية الدكتور ربحي حلوم أغلق هاتفه في وجه ذكرت وكالة البوصل
  .شخصٍ ادعى أنّه المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية طالباً معلومة حول المسيرة

ورفض حلومة قبل قطع االتصال اإلجابة على سؤال المتصل الذي تحدث بالعربية وإجابه بعد أن قام 
  .”إننا ال نتعامل مع الحكومة اإلسرائيلية“ بأنّه يتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية بالتعريف على نفسه

وكشف حلومة عن تلقيه عشرات االتصاالت من الداخل الفلسطيني ادعى المتحدثون فيها بأنهم صحفيون 
 رفض“ومراسلو وكاالت أنباء عالمية طالبين معلومات دقيقة عن خط سير المسيرة، مشيراً إلى أنّه 

  .”تزويدهم بأي معلومات بهذا الخصوص
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من دول الطوق باتجاه الحدود مع فلسطين في الثالثين من الشهر الجاري 

  .بالتزامن مع يوم األرض
  19/3/2012مؤسسة األقصى للوقف والتراث، 

  
 جزء من اي اتفاقعمان يجب ان تتحمل بعض مسؤولية الالجئين الفلسطينيين ك:خبير إسرائيلي .64

في الجامعة العبرية " ترومان"الباحث اإلسرائيلي في معهد " عساف ديفيد"يعتقد الدكتور : القدس المحتلة
والخبير في شؤون الشرق األوسط أنه من الممكن أن تهز ثورات الربيع العربي في الشرق األوسط دولة 

فأنه سيفقد " عبد اهللا الثاني"هل األردني الملك األردن أيضاً، موضحاً أنه حتى ولو لم يتم اإلطاحة بالعا
  . الدعم الجماهيري

وحسب الخبير فإن االضطرابات في األردن بدأت حتى قبل االحتجاجات في دول أخرى في منطقة 
الشرق األوسط، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى السياسة االقتصادية التي ينتهجها الملك عبد اهللا، وهو ما 

  .العشائر المحلية على أنه تعزيز لمكانة الالجئين الفلسطينيين في األردنفسرته كثير من 
وحسب الخبير اإلسرائيلي تتضمن السياسة االقتصادية قرارات مثل بيع قوات األمن األردنية أصول تعود 

بأن هذا " ديفيد"ملكيتها للدولة لمستثمرين أجانب، والى الالجئين الفلسطينيين في األردن، حيث أوضح 
القرار يقوض من سيطرة العشائر المحلية على القطاع العام فضالً على أنه يتعارض مع التقاليد األردنية، 
ويعزز سيطرة الالجئين الفلسطينيين على القطاع الخاص، مضيفاً أن نظام الحكم في األردن يحاول 

  .االلتفاف على ذلك والظهور على أنه ليس له عالقة بالموضوع



  

  

 
 

  

            33ص                                     2446:                العدد20/3/2012 الثالثاء :التاريخ

ن الدعوة للتحرك ضد نظام الحكم بقيادة الملك عبد اهللا قد أصبحت أكثر شيوعاً، وان أ": ديفيد"وقال 
الكثيرين يعارضون اإلصالحات الحالية في األردن وأصبحوا اآلن يهاجمون الحكومة مباشرة، موضحاً 
أن الملك حالياً ليس في خطر من اإلطاحة به ويرجع ذلك أساساً لسياسته في شراء الدعم بالمال 

لتعيينات، وعلى الرغم من ذلك أشار الخبير في الوقت نفسه إلى أن قدرات صنع القرار عن الملك وا
تنخفض تدريجياً وهذا يعني اضمحالل النظام الهاشمي األمر الذي ينعكس على زيادة حوادث العنف بين 

  . العشائر
الترويج لفكرة األردن وأشار الخبير في شؤون الشرق األوسط إلى أن سياسيين إسرائيليين يقومون ب

كوطن بديل للفلسطينيين، الفتاً إلى أن هذه الدعوات تتزايد من أجل تنفيذ هذه الفكرة حتى بين أعضاء 
حزب الليكود الحاكم، كاشفاً أن لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أجلت مناقشة موضوع تحت عنوان 

  .ةاألردن هي فلسطين، وأرجعت التأجيل بسبب حساسية المسأل
أن : "من الحزب الوطني اليميني والذي قال " أرييه ألداد"وطرح هذا االقتراح بمبادرة من عضو الكنيست 

مناقشة هذه القضية أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى وأن االضطرابات والصدمات في الشرق 
ؤيدين منذ فترة طويلة أحد المسئولين اإلسرائيليين الم" إلداد"، علما أن "األوسط لن تفلت منها األردن

  .لفكرة األردن كوطن بديل للفلسطينيين
ضغوط على الحكومة اإلسرائيلية للتخلي عن المسار الثنائي مع األردن والذي نشأ " إلداد"كما يمارس 

هذه " عبد اهللا الثاني"بفعل اتفاقية أسلو ومتابعة مسار دبلوماسي منفصل معها، وبالمقابل يرفض الملك 
إن ما يسمى باسم الوطن البديل موجود :" ترة طويلة ومنذ قيام الحكم الملكي الهاشمي، قائالً الصيغة منذ ف

  ".فقط في عقول الضعفاء
الملك عبد  اهللا الثاني يعلم جيداً أنه ال يوجد أي مبرر " :على هذا التصريح بقوله إن" إلداد"وبدوره رد 

 خوفاً من القيام بما قام به الجماهير ضد أخر لألردن ويسيطر عليه الخوف من الجماهير في عمان
  ".مبارك والقذافي

وخلُص الخبير اإلسرائيلي بالقول أنه يعتقد أن فكرة الوطن البديل في األردن سوف تؤدي إلى حرب 
أهلية في األردن، ولكنه أشار إلى أنه يعتقد بأن األردن ستكون في نهاية المطاف غير قادرة على تجاهل 

 الفلسطينيين في األردن، ويجب أن يتحملوا بعض المسؤولية كجزء من أي اتفاق بين مستقبل الالجئين
  .والسلطة الفلسطينية" إسرائيل"

  19/3/2012وكالة سما  االخبارية، 
  

  توقف العمل بجدار كفركال مؤقتاً" إسرائيل: "جنوب لبنان .65
شروع إقامة جدار فاصل اوقف جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، وبشكل مؤقت، العمل بم: العباسية

قد تكون مرتبطة «بمحاذاة السياج الشائك عند محور كفركال ـ بوابة فاطمة، في خطوة فسرت بأنها 
  .»بمشروع المسيرة المليونية المقررة نهاية هذا الشهر الى حدود فلسطين المحتلة لمناسبة يوم األرض

  20/3/2012السفير، بيروت، 
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    تحدة يندد بانتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين سفير اإلمارات في األمم الم .66
أعرب السفير عبيد سالم الزعابي مندوب الدولة الدائم لدى المقـر األوروبـي لألمـم المتحـدة                 : )وام(

والمنظمات الدولية األخرى المعتمدة في جنيف عن قلق دولة اإلمارات العميق لمـا جـاء فـي تقريـر                   
أن تنفيذ قراري مجلس حقوق اإلنسان وخاصة لما ورد مـن جـرد             المفوضة السامية لحقوق اإلنسان بش    

لسلسلة االنتهاكات لحقوق اإلنسان الموثقة نتيجة لتعنت سلطة االحتالل وذلك في تجاهل تام لجميع حقوق               
  .اإلنسان واألعراف الدولية اإلنسانية

تعرض له قطاع غزة يؤكد     األخير الذي   ” اإلسرائيلي“وفي هذا السياق شدد سفير الدولة على أن التصعيد          
  . مرة أخرى رفض االحتالل االمتثال للشرعية وللمواثيق الدولية والقانون اإلنساني

  20/3/2012، الخليج، الشارقة
  

  كالب بوليسية تفتش سيارات السفير اإلسرائيلي قبل التحرك من مطار القاهرة .67
ميتاي سفير إسرائيل لدى مصر قادمـا      وصل إلى القاهرة امس اإلثنين السفير يعقوب أ       : ـ د ب أ    القاهرة

) ديـسمبر (من تل أبيب بعد قضاء عطلته األسبوعية هناك طبقا لما قرره منذ وصوله في كـانون االول                  
وقالت المصادر إنه تم إجـراء تفتـيش         .الماضي لتسلم مهام منصبه خلفا للسفير السابق يتسحاق ليفانون        

ر قبل تحركه من المطار للتأكد من سالمتها حيث كان قد           بواسطة الكالب البوليسية لموكب سيارات السفي     
طلب من قبل إجراء عملية تفتيش لسيارات السفارة اإلسرائيلية قبل تحركه من المطار بعد استهداف عدد                

  .من الدبلوماسيين اإلسرائيليين الشهر الماضي في بعض الدول اآلسيوية
  20/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  ولن نقصر في حل أي مشكلة تواجه غزة  المصالحة تمر بوضع صعب : سفير مصر برام اهللا .68

 أن   , أكد السفير المصري لدي السلطة الفلسطينية ياسر عثمان         : ـ خالد األصمعي وكاالت األنباء     رام اهللا 
الموقف المصري يدعم ضرورة استمرار اللقاءات الفلسطينية علي كافة المستويات في ظل أن المصالحة              

   . طينية أصبحت تمر في وضع صعب للغايةالفلس
 أن مصر تدعم كافة اللقاءات الفلسطينية للمحافظة علي ما تـم            - في تصريحات صحفية   -وأوضح عثمان 

, تحقيقه من اتفاقات بشأن ملف المصالحة خاصة لقاءات الفصائل بشكل عام أكثر من اللقاءات الرئاسـية               
  . تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينيةإلنهاء كافة الخالفات التي تواجه عملهم في

أشار إلي أن األزمة تنقسم إلي قسمين األول هو األمر المستعجل           , وحول أزمة المحروقات في قطاع غزة     
والقسم اآلخر وهو مشاريع الكهرباء المشتركة بين       , وهو إدخال السوالر الالزم لمحطة الكهرباء لتشغيلها      

  .مصر وقطاع غزة ربط الثماني
سفير المصري لدي السلطة الفلسطينية إلي أن مصر تعاني أساسا من أزمة في السوالر وتواجـه                ونوه ال 

وهناك محافظات تعاني بشكل كبير من نقص المحروقات في الوقت الذي يـتم فيـه               , %30عجزا بنسبة 
مشددا علي أن مصر لن تقصر       .تهريب الكميات إلي قطاع غزة والعديد من الدول علي الحدود المصرية          

  .في حل أي مشكلة تواجه القطاع
  20/3/2012، األهرام، القاهرة
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  موقف تونس الداعم لفلسطين ترّسخ بعد ثورة الحرية والكرامة: سفير تونس لدى رام اهللا .69
 أكد سفير الجمهورية التونسية لدى السلطة الوطنية لطفي الملـولي، اليـوم اإلثنـين، أن                : وفا –رام اهللا   

ـ  . م فلسطين ترسخ بعد ثورة الحرية والكرامة      موقف بالده الثابت في دع     لمناسـبة  ' وفـا 'وقال الملولي ل
ولئن كان موقف تونس ثابتا     'الذكرى السادسة والخمسين الستقالل تونس التام، التي تصادف غدا الثلثاء،           

لى لهذه  على مر العقود، فإنه ترسخ بعد ثورة الحرية والكرامة عندما رفع الشعب التونسي منذ األيام األو               
  .'الشعب يريد تحرير فلسطين'الثورة شعار 

إن تونس تؤكد مجددا نصرتها للقدس الشريف، وال تدخر أي جهد للمشاركة الفعالة فـي كـل                 'وأضاف،  
  .التظاهرات التي تتناول قضية القدس الشريف والمخاطر التي تحدق به بقصد تهويده وطمس معالمه

  19/3/2012، )وفا(ية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
  

  حركة التوحيد المغربية تُعلن مشاركتها في مسيرة القدس العالمية .70
المغربية انخراطه في فعاليات المسيرة العالمية      " التوحيد واإلصالح "أعلن المكتب التنفيذي لحركة     : الرباط

لمـسجد األقـصى    دعم صمود المقدسيين والدفاع عـن ا      "إلى القدس، نهاية الشهر الجاري، الرامية إلى        
  ".المبارك

 19/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  ولوز وغزة ت بين الضحايا في مدينة وتقارن أبناء شبيبة فلسطينيين  تلتقي أشتون:بروكسل .71
قارنت وزيرة الخارجية التحاد األوروبي، كاثرين أشتون، خالل لقاء لها أمس االثنين مع أبنـاء شـبيبة                 

ين ضحايا جريمة القتل في مدينة طولوز، التي سقط خاللها أربعة طالب مـن              فلسطينيين في بروكسل ب   
  .أصول يهودية، وبين األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وسوريا

: وكانت آشتون قالت في لقاء أجرته في بروكسل أمس االثنين، مع مجموعة من أبناء الشبيبة الفلسطينيين               
 عند الشباب الفلسطيني، ضد كل االحتماالت، فهـم يواصـلون           نجتمع هنا ألننا نرى القدرات المخزونة     "

  ".الدراسة، والعمل والحلم بمستقبل أفضل
 أوالد بلجيكيـون القـوا      - نتذكر في هذه األيام أطفال وشبان قتلوا في ظروف فظيعة         : "وأضافت آشتون 

الماضي، ومـا   مصرعهم، األحداث التي وقعت صباح اليوم في طولوز، وما حدث في النرويج في العام               
 إننا نتـذكر شـبابا فقـدوا        -يحدث اآلن في سوريا، وما يحدث في قطاع غزة ومناطق أخرى في العالم            

األحداث التي تقع في قطاع     " واستعرضت آشتون حاالت مختلفة لجرائم قتل فظيعة وذكرت بينها          . حياتهم
  .غزة

  20/3/2012، 48عرب 
 

     الذخيرة الحّية ضد المدنيين الفلسطينيين لوقف استخدام" إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  .72
إلـى  ” إسرائيل“دعت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة نافي بيالي، أمس،            : )يو بي آي  (

وقالت أمام جلسة لمجلس حقـوق اإلنـسان فـي          . وقف استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين      
التحديات المتعلقة بحقوق   “سطين واألراضي العربية المحتلة، إن      جنيف حول وضع حقوق اإلنسان في فل      

بمـا  ” اإلسرائيلية“اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ترتبط بحد ذاتها بمواصلة توسع المستوطنات            
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” اإلسـرائيلية “ينبغي على الحكومة    “وأضافت أنه   . ”في ذلك العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين       
  .”في كل حوادث العنف ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبيهاالتحقيق 

ضمان إمكان قدرة الفلسطينيين على اللجـوء إلـى مراكـز شـرطتها             ” إسرائيل“وأشارت إلى أنه على     
، على  ”اإلسرائيلية“هناك حوادث استخدام مفرط للقوة من قبل قوات األمن          “وتسجيل الشكاوى، وقالت إن     

 .”لذخيرة الحية ضد المدنيينالحكومة وقف استخدام ا
  20/3/2012، الخليج، الشارقة

  
  قلق جدا من وضع السلطة الفلسطينية المالي الصعب جداروبيرت سيري  .73

قال منسق االمم المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسط روبيرت          :  وكاالت – الحياة الجديدة    - رام اهللا   
المـانحين الـى الوفـاء      «داعيا  » ة المالي الصعب جدا   قلق جدا من وضع السلطة الفلسطيني     «سيري انه   

ادعو في النهاية الى التطبيق السريع لالتفاقات التقنية التي تعزز          «وتابع  . »بالتزاماتهم وتسريع مساهماتهم  
في اشارة لالتفاقات بين وزارتـي الماليـة الفلـسطينية          » تحصيل االيرادات وتحد من التهرب الضريبي     

 جباية الضرائب الجمركية والحد من التهرب الضريبي اللذين قد يقلالن بشكل كبير             واالسرائيلية لتحسين 
  .من العجز في الميزانية

  20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
   

  شخصيات دولية تبحث سبل تفعيل دور الالجئين الفلسطينيين الشباب":أونروا"مؤتمر شركاء  .74
غوث وتـشغيل   «سل، أمس، أعمال مؤتمر شركاء وكالة       افتتحت في بروك  :  عبد اهللا مصطفى   - بروكسل

وهو مؤتمر دولي رفيع المستوى ينعقد تحت عنـوان         . ، ويستغرق يومين  )أونروا(» الالجئين الفلسطينيين 
ويهـدف المـؤتمر، حـسب      . من الالجئين الفلسطينيين في تغيير الشرق األوسط      » تفعيل دور الشباب  «

ت المصلحة والصلة بقضية الشباب الفلـسطيني الالجـئ، فـي           المشرفين عليه، إلى إشراك األطراف ذا     
ويركز المؤتمر علـى الـشباب      . الحوارات والنقاشات، والعمل على تسهيل التعرف على شراكات جديدة        

الفلسطيني الالجئ وطموحاته، وإمكاناته غير المستخدمة، حيث يعتبر الشباب الفلـسطيني الالجـئ مـن       
» إيجمونـت «وقال بيان للمشرفين على تنظيم المؤتمر داخل قصر         . نطقةالعناصر المهمة للتغيير في الم    

بمقر الخارجية البلجيكية، إنه يسلط الضوء على كيفية االستجابة الهتمامات الشباب، والحاجـة الملحـة               
لخلق فرص عمل لجيل من الالجئين الفلسطينيين الشباب، مع ضرورة االعتراف بالحقيقـة األساسـية،               

من أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضية الالجئين، وأن يكون الحل نتيجة لمفاوضات بين               وهي أنه ال بد     
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بما يتماشى مع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وبدعم من المجتمـع               

 عمـل تحـت     وتقام اليوم، وهو الثاني واألخير للمؤتمر، ورشة      . الدولي، وبالتشاور مع الالجئين أنفسهم    
، وأخرى تحت عنـوان   »إشراك الشباب من الالجئين الفلسطينيين في التنمية االجتماعية والمدنية        «عنوان  

، وورشـة   »توفير اإلمكانات االقتصادية للشباب واالعتماد على الموارد وتحقيق االندماج االقتـصادي          «
طينيين، ورابعة حـول الـشباب مـن        عمل ثالثة حول التربية والتعليم وبناء القدرات بين الالجئين الفلس         

  .الالجئين وإلغاء التهميش، وكيفية االستفادة من القدرات البشرية والمؤهالت
بدأ النقاش مباشرة، بعد إلقاء الكلمات االفتتاحية، ودار حول التحديات وإمكانـات الجيـل الحـالي مـن                  

عربي وتأثير ذلك على الجيل الحالي      الالجئين الفلسطينيين، وتم استعراض التحوالت األخيرة في العالم ال        
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ويحاول المؤتمرون التوصل إلى إجابات عن أسئلة تتعلـق بمـدى           . من الشباب من الالجئين الفلسطينيين    
 عاما من فقدان الجنسية والتعامل      63اإلصالحات التي يمكن أن يطالب بها شباب الالجئين، وخاصة بعد           

 أن يتعامل مع الالجئين الفلسطينيين اليوم، ليس فقـط مـن            السلبي، والنفي، وكيف ينبغي للمجتمع الدولي     
أجل حقوقهم السياسية، ولكن من أجل االندماج االجتماعي واالزدهار االقتصادي أيضا، وذلك اسـتجابة              
لمتطلبات الشباب الفلسطيني الذي يشعر باإلحباط ويصرخ طلبا لمستقبل أفضل، وكيف تـستطيع األمـم               

اب الصلة، أن يستجيبوا لهذه المطالب في األراضي الفلسطينية المحتلة، فـي         وأصح» األونروا«المتحدة و 
وهي أمور تقف عقبة أمام تمكين الشباب مـن الفـرص           .. ظل الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة     

وهي أيضا تشكل قيودا أمام الفلـسطينيين للوصـول إلـى أراضـيهم             . والوصول إلى األسواق العالمية   
وتقول الجهات المختصة، إن أرقام البطالة هي األعلى بـين الفلـسطينيين،            . الطبيعيةواستغالل الموارد   

  .وهي أمور أيضا تقف عائقا أمام أي فرص أو احتماالت القتصاد فلسطيني مستدام
شارك في فعاليات اليوم األول للمؤتمر، شخصيات دولية وأوروبية وإقليمية عدة، عبـرت عـن وجهـة                 

فتتاح، بينهم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي، ونبيل          نظرها من خالل كلمات اال    
واستمع المؤتمرون إلى رسالة من األمين العام لألمم المتحدة ألقاها          . العربي األمين العام للجامعة العربية    

عام لوكالـة   روبرت سيري المنسق األممي لعملية السالم في الشرق األوسط، وفيليبو غراندي المفوض ال            
، وكذلك إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي ألقاها رياض المالكي وزير الشؤون              »األونروا«

  .الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وكلمة ديديي رايندرس وزير خارجية بلجيكا
  20/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   على إيران سيجّر واشنطن إلى الحرب هجوم إسرائيلي أمريكية دريبات عسكريةت: هآرتس .75

 اليوم الثالثاء، أن تدريبات عسكرية سرية أجرتها وزارة الدفاع          ،على الشبكة " هآرتس" قال موقع صحيفة  
قبل نحو شهر تم خاللها محاكاة شن هجوم على إيران، أظهرت أن شـن هجـوم                " البنتاغون"األمريكية  

سعة سيتم جر إليها الواليات المتحدة األمريكية مما سـيوقع          إسرائيلي على إيران سيشعل حربا إقليمية وا      
  .مئات القتلى األمريكيين

" بروفه"المذكورة لم تكن بمثابة  " لعبة الحرب "وقال الموقع، نقال عن مصادر أمريكية رفيعة المستوى، أن          
  . عامة وأخيرة عشية عملية عسكرية للجيش األمريكي

ين، اعتمدن على مبدأ يقول بأن الواليات المتحـدة سـتجد نفـسها             واستمرت التدريبات األمريكية أسبوع   
متورطة في الحرب بعد أن تضرب صواريخ أمريكية إحدى السفن األمريكية فـي الخلـيج الفارسـي،                 

  . أمريكي200وتؤدي لمقتل 
نـي  تفيد أن الضربة اإلسرائيلية قد تعيق المشروع االيرا       " لعبة الحرب "وبحسب ما نشر الموقع فإن نتائج       

لمدة سنة بينما سيكون أثر ضربة أمريكية مضاعفة بفعل حجم الترسانة األمريكية، في حال اتخذ الرئيس                
  .أوباما قرارا برد فعل واسع النطاق

  20/3/2012، 48عرب 
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   مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين35وروبي يقرر صرف االتحاد األ .76
 مليون يورو لتحسين ظروف     35 مساعدة بقيمة     قرر االتحاد االوروبي امس رصد     -ب  .ف. ا -بروكسل  

ووقعت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كـاثرين       . حياة الفلسطينيين في االراضي التي تحتلها اسرائيل      
اشتون ورئيس الوزراء سالم فياض اتفاقا في بروكسل يسمح بتمويل محطة لتنقية الميـاه فـي الـضفة                  

يث نقطة العبور الوحيدة بين اسرائيل وغزة لنقل البضائع بقيمة           مليون يورو، وتحد   22الغربية بما قيمته    
  . مليونا13

بفضل هذا االستثمار، سيساهم االتحاد االوروبـي بـشكل         «وقالت اشتون في تصريح صحفي مع فياض        
كبير في تحسين ظروف حياة السكان الفلسطينيين بواسطة مشروعين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع              

ذا االتفاق قبل اجتماع للدول التي تساعد الشعب الفلسطيني ماليا، ويتوقـع عقـده غـدا                ويأتي ه . »غزة
  .االربعاء في بروكسل

  20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ى مجلس حقوق االنسانإلشقر مم المتحدة تنفي زيارة النائب اسماعيل األاأل .77
ئل اعالمية عدة تفيد عن القاء النائـب عـن          نفت االمم المتحدة معلومات تداولتها وسا     : ب.ف. ا -جنيف  

وقالـت   .حماس اسماعيل االشقر كلمة االثنين في مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة في جنيـف              
االشقر لم يتحدث في    «مديرة االعالم في االمم المتحدة في جنيف كورين مومال فانيان لفرانس برس ان              

 دعوة من مؤسسة المعارج للسالم والتنمية ليلقي كلمة في حدث           تلقى«واشارت الى ان االشقر     . »المجلس
واقيم اللقاء الذي نظمته المؤسسة في وقت كانت المفوضة          .»نظمته المؤسسة بالتوازي مع جلسة المجلس     

العليا لحقوق االنسان في االمم المتحدة نافي بيالي تقدم الى مجلس حقوق االنسان فـي االمـم المتحـدة                   
  .»اوضاع حقوق االنسان في فلسطين واالراضي العربية المحتلة االخرى«تقريرها بشأن 

  20/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   أطفال بإطالق نار أمام معهد يهودي ثالثة قتلى بينهمأربعة:  الفرنسيةتولوزمدينة  .78
ر واثنان مـن    قتل استاذ دين يهودي يدعى جوناثان ساندل      : ب، رويترز  ف  أ –، تل ابيب    )فرنسا(تولوز  

اوزار «الرصـاص علـيهم امـام معهـد         ) سكوتر(أوالده وطفل ثالث، لدى اطالق مسلح ركب زالجة         
وأعقب ذلـك   . اليهودي في شارع دالو بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا، قبل ان يلوذ بالفرار            » هاتورا

، خـصوصاً المـدارس     اعالن وزارة الداخلية تشديد إجراءات األمن حول كل المراكز الدينية في البالد           
للمصالح اليهودية فـي الـبالد بعـد        » انتباه خاص «اليهودية، كما امرت وزارة الداخلية البلجيكية بإيالء        

  .الحادث
واعتُبر هذا االعتداء، الذي خلف جريحاً ايضاً في حال الخطر، االوَل من نوعه ضد يهود في فرنسا منذ                  

. ار على مطعم في الحي اليهودي بالعاصمة بـاريس         في اطالق ن   1982سقوط ستة قتلى في باريس عام       
لكن محققين ربطوا بين هذه الجريمة وأخريين ارتكبهما رجل تنقل على متن دراجة نارية بعد اسـتهداف                 
  عسكريين في تولوز ومونتوبان المجاورة األحد والخميس الماضيين، ما أسفر عن سقوط ثالثة جنود من               

  



  

  

 
 

  

            39ص                                     2446:                العدد20/3/2012 الثالثاء :التاريخ

وبرروا األمر بأن مطلق النار في تولوز استخدم سـالحين،          . خطرةاصل مغاربي وإصابة رابع بجروح      
  . هو ذاته الذي استخدم في الهجوم على المظليين11.43أحدهما من عيار 

  20/3/2012، الحياة، لندن
  

   الفرنسيةتولوزمدينة  ألفا في 25 ألف يهودي في فرنسا بينهم 550 .79
ا التي تعرضت، أمس، في تولوز لحادث إطالق نار         يقدر عدد الجالية اليهودية في فرنس     :  لندن -باريس  

 ألفا فـي تولـوز، بحـسب المؤسـسات          25 إلى   20 ألفا، بينهم من     550 و 530 قتلى، بما بين     4أوقع  
  .اليهودية

واليهودية رابع ديانة في فرنـسا بعـد        .  ألف شخص  700وتشير أرقام أخرى إلى أن عددهم يصل إلى         
  .والجالية اليهودية هي األكبر في أوروبا الغربية. وتستانتيةالكاثوليكية والدين اإلسالمي والبر

 كنيس في فرنسا، حيث اليهودية منتشرة خصوصا في المنطقة الباريسية وفـي شـمال               300وهناك نحو   
  . شرقي وجنوب غربي وجنوب شرقي البالد

  20/3/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  لألسلحة في العالمآسيا أكبر مستورد : المي ألبحاث السالمعهد الدول .80
في استوكهولم، أمس، أن سوق التسلح في آسيا » المعهد الدولي ألبحاث السالم«ذكر :  رويترز-ا ف ب

 مع تصنيف الهند أول مستورد في العالم وتحول الصين 2011 و2007شهد نشاطاً كبيراً بين العامين 
رية مصدرها روسيا، وأن سوريا  في المئة من واردات األسلحة السو72وأظهر أن . إلى دولة مصدرة

، عن 2011 و2007 في المئة وارداتها من األسلحة من حيث الحجم بين العامين 580زادت بنسبة 
  .الحقبة التي سبقتها

 في 44 كانت آسيا وأوقيانيا تضمان 2011 و2007وأفاد المعهد، في تقرير نشر أمس، انه بين العامين 
 19(سلحة التقليدية من حيث الحجم متقدمة بفارق كبير على أوروبا المئة من الواردات العالمية من األ

  ). في المئة9(وأفريقيا )  في المئة11(واألميركتين )  في المئة17(والشرق األوسط ) في المئة
 في المئة خالل الخمس سنوات الماضية مقارنة 24وعلى الصعيد العالمي فإن نقل األسلحة ارتفع بنسبة 

 في المئة من 10وشكلت الهند، اكبر مستورد في العالم، . 2006 و2002عامين مع الفترة بين ال
وسنغافورة )  في المئة5(وباكستان والصين )  في المئة6(الواردات العالمية متقدمة على كوريا الجنوبية 

  ). في المئة4(
وير صناعتها ابرز الدول المستوردة في آسيا تسعى إلى تط«وقال احد معدي التقرير بيتر ويزمن إن 

وأوضح المعهد أن الصين، . »الخاصة من األسلحة بهدف خفض اعتمادها على مصادر إمداد خارجية
تزامن هذا التراجع «، تراجعت إلى المرتبة الرابعة و2007 و2006التي كانت أول مستورد بين العامين 

  .»مع تقدم صناعة األسلحة الصينية وصادراتها من األسلحة
الصين لم تحقق بعد تقدما كبيرا في سوق «كستان، التي تعتبر ابرز مستورد منها، فإن لكن إلى جانب با

وصادرات . ، كما قال مدير برنامج األبحاث في المعهد حول حركة األسلحة بول هولتوم»أخرى مهمة
  في المئة بين فترتي الخمسة أعوام التي تمت مقارنتها، ما95األسلحة الصينية سجلت ارتفاعا بنسبة 

  .جعل الصين المصدر السادس لألسلحة خلف بريطانيا مباشرة
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 بقيت الواليات المتحدة 2011 و2007وأضاف المعهد إن ابرز الدول المصدرة لألسلحة بين العامين 
 في 4(ومع بريطانيا ).  في المئة8(وفرنسا )  في المئة9(وألمانيا )  في المئة24(وروسيا )  في المئة30(

 في 78 في المئة من صــادرات األسلحة من حيث الحجم مقابل 75لدول شكلت تكون هذه ا) المئة
  .المئة في السنوات الخمس السابقة

الربيع العربي لم يترك سوى اثر طفيف على سوق التسلح، «وأكد المعد اآلخر للتقرير مارك بروملي أن 
برلمانياً في عدد من الدول المزودة على الرغم من أن نقل األسلحة إلى الدول المعنية أثار جدالً علنياً و

  .»باألسلحة
وأظهر التقرير أن الواليات المتحدة أعادت النظر في سياسة تسليم أسلحة إلى المنطقة، لكنها تبقى رغم 

 دبابة من نوع 45الواليات المتحدة سلمت «ذلك احد ابرز مزودي االسلحة لتونس ومصر، موضحاً ان 
  .» دبابة أخرى125 ووقعت اتفاقا لتسليمها 2011ابرامز إلى مصر في العام 

 في المئة من واردات األسلحة السورية مصدرها روسيا في الفترة بين العامين 72وأظهر التقرير أن 
 ام -بوك « جو من نوع - مع تقديم بطاريات صواريخ ارض 2011، وخصوصاً العام 2011 و2007

 طائرة مقاتلة 36 السنة الماضية اتفاقاً لتسليم سوريا ووقع البلدان. »باستيون«وبطاريات الدفاع »  أي2
 في المئة وارداتها من 580وكشف المعهد أن سوريا زادت بنسبة . »130-ياك «وتدريب من نوع 

، عن الحقــبة التي سبقتها وهي بين العامين 2011 و2007األسلحة من حيث الحجم بين العامين 
  .2006 و2002

ليس «ما يشكل » 15اف « مقاتلة من نوع 154اضية من الواليات المتحدة وطلبت السعودية السنة الم
 لكن ايضا اكبر عقد مبيعات اسلحة يبرم بين دولتين 2011فقط اكبر طلبية أسلحة من قبل دولة في العام 

  .»خالل السنوات العشرين الماضية
لسالح، مع ارتفاع بلغت نسبته  ألكبر الدول المستوردة ل15 إلى المرتبة 46وتقدمت فنزويال من المرتبة 

  .، عن الفترة التي سبقتها2011 و2007 في المئة في وارداتها في الفترة بين العامين 555
ودراسة المعهد، التي تقارن نقل األسلحة من حيث الحجم وليس القيمة، تأخذ في االعتبار فترة خمس 

  .لى أخرىسنوات بهدف إعطاء رقم أكثر استقراراً لسوق متقلبة من سنة إ
  20/3/2012، السفير، بيروت

  
  تعصفان باالقتصاد الصهيوني" القبة الحديدية"التجسس و .81

يعد تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية هدف حياة أو موت بالنسبة للكيان الصهيوني،             :  خاص -المجد
 -يـة  جو -الكترونيـة "وذلك لكي تستخدم تلك األموال الطائلة باختراع وشراء أي وسيلة للتجـسس             

  .لتساعدها في التعرف على ما يدور في فلسطين والدول العربية المجاورة" ميدانية
وتُمثل الميزانية المخصصة لدى األمن في الكيان هاجسا كبيرا في الفترة الحاليـة كونهـا أصـبحت                 

  ".حماية األمن الصهيوني"تستخدم أرقاما ضخمة من األموال لكي تُحقّق الهدف المنشود لها وهو 
وتعصف ميزانية األمن الصهيوني حاليا باقتصاده، حيث يتحدث العديد من المسؤولين الصهاينة عـن              
أن تلك الميزانية أخذت حيزا أكثر من الالزم، وأنّه على الحكومـة الـصهيونية أن تهـتم بالوضـع                   

  .االجتماعي بدلًا من إستهالك ميزانية كبيرة في الجانب األمني
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التي أثبتت فشلها في صـد صـواريخ المقاومـة          " القبة الحديدية "مر مع استخدام    وتزداد حدة ذلك األ   
الفلسطينية، حيث تبرز اتهامات عديدة للجيش الصهيوني والحكومة بأن حجم استخدامه للقبة الحديدية             

  .يدخل فيه حسابات الجدوى االقتصادية
 العسكرية اإلسـرائيلية تعمـل      الصناعات: "الجهات األمنية الصهيونية رفضت هذه االتهامات وقالت      

باستمرار على إنتاج قذائف للقبة الحديدية، وال يوجد أي نقص في المخزون، ونحن ال نتخذ خطـوات       
  ".من أجل التوفير ال بل ما يحدث هو عكس ذلك

ومن المتوقع أن يعمل استمرار تصنيع إطالق تلك القذائف باتجاه صواريخ المقاومـة علـى بـروز                 
  . الصهيوني" القتصاديالتقشف ا"سياسة 

 ألف دوالر حسب    40 إلى   30وتبلغ التكلفة المالية الستخدام كل صاروخ تطلقه القبة الحديدية ما بين            
  . مليون شيكل50مصادر صهيونية، وكل منظومة دفاع لكل مدينة تكلف الموازنة العسكرية حوالي 

 زالت هذه الوسيلة الدفاعية تواجه مـشاكل        وبين الجدوى األمنية والتكلفة االقتصادية للقبة الحديدية، ال       
فنية أيضا، فهناك حاالت أطلقت فيها قذائف من القبة الحديدية سقطت على األرض ولم تنفجر نتيجـة                 

  .خلل في أحد أجزاء القذيفة
بسبب خلل فـي    : "العبرية، مؤخرا عنواناً بالبنط العريض يقول     " هآرتس"وفي المقابل نشرت صحيفة     

  .ة ال مدارس غداًالقبة الحديدي
ويعتري موضوع القبة الحديدية جدل شديد من ناحية الجدوى األمنية من جهة والتكلفة االقتصادية من               
جهة أخرى خاصة في ظل الخالفات الحادة بين قيادة الجيش الصهيوني والحكومة حول نية الحكومة               

  .تقليص الموازنة لصالح قضايا اجتماعية
وقع أن يعطي الكيان األولوية في الفترة القادمة للجوانب االقتصادية خوفًا           ويرى مراقبون أنّه من المت    

وفق الجانب األمني وأنّه سيدفع     ) دولته(من تدهوره، فيما يؤكد آخرون أن الكيان الصهيوني يبني كل           
  .مزيدا من األموال كي يحقق نجاحات أمنية واستقرار للبالد

طها المستقبلية واستراتيجياتها التخريبية بناءا على ما تجمعـه         وتبني أجهزة المخابرات الصهيونية خط    
من معلومات ونتائج تحليل لتلك المعلومات ومدى خدمتها لألهداف الصهيونية التي ال تتوقف عند حد               

  .بغض النظر عن الجوانب االقتصادية والميزانيات المخصصة لكل عمل وهدف
  18/3/2012، المجد االمني

  
  إيران تدعم الجهاد على حساب حماس الفتراق الجانبين: رية صهيونيةتقديرات استخبا .82

اتهمت محافل سياسية كبيرة في تل أبيب ايـران         : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     
في قطاع غزة على إقامة بنى تحتية عسكرية، وممارسة الـضغوط        " الجهاد االسالمي "بمساعدة حركة   

ق الصواريخ، وأنها توقفت عن دعم حركة حماس ماليـا بـسبب خالفـات              عليها بغية مواصلة إطال   
ايديولوجية في الرأي، خاصة بسبب المواقف المنتقدة لبشار االسد، زاعمـة أن خبـراء عـسكريين                
  .ايرانيين يتواجدون في قطاع غزة، يساعدون المنظمات الفلسطينية على إقامة شبكة مسلحة في سيناء

, والجهاد دون تدخل حمـاس " اسرائيل"ة االخيرة في قطاع غزة جرت بين       الجولة التصعيدي : وأضافت
بل إن األخيرة حاولت لجم نشاط الجهاد تفاديا إلقحامها في مواجهة مع األولى، دون أن تنجح، فقـد                  

حتـى فـي    " إسرائيل"تحولت الجهاد لتنظيم قوي وذي خبرة قتالية ال يتنصل عن الدخول في مجابهة              
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قف المتفرج، دون تدخلها بشكل فعال في المجهود القتالي، وهو ما ساهم بتعزيز             حال اتخاذ حماس مو   
مكانتها بشكل ملحوظ، وزادت من اعتبارها لدى اإليرانيين مرجحة تزايد مساعداتهم الممنوحـة لهـا               

  .بشكل متواصل، مما سيعزز مكانتها أكثر فأكثر على حساب حماس
تراتيجية ذات شأن قد تضاهي ما تمتلكه حماس، يـدفعها          وزعمت أن امتالك الجهاد لقدرات قتالية اس      

ألن تنافس األخيرة على كسب تأييد سكان القطاع، بعد أن بات قادرة على خوض مواجهـة مـسلحة                  
أخرى، إما عن طريق استمرارها لمدة طويلة في اطالق الصواريخ، او استخدامها ألنـواع اسـلحة                

  .اع غزة الى حرب شاملة مع إسرائيلتعتبر خارقة لموازين القوى، مما قد يجر قط
  "فجر وسام"صواريخ 

الجنـاح  " سـرايا القـدس   "وفي هذا السياق، نقلت محافل عسكرية صهيونية عن أوساط مطلعـة أن             
يبلغ مداها  " 5 و 3فجر"باتت في حكم المؤكد تمتلك صواريخ من طرازي         " للجهاد االسالمي "العسكري  

من جهته، قال   . جاه مروحيات سالح الجو العام الماضي     ، أطلقت بات  "7سام" كم، وصواريخ    60-110
إن الحكومة سترد بشكل مختلف تماماً لـو        " يوآف غاالنت "القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش       

، بـزعم   "سديروت"استهدف الفلسطينييون مدينة تل أبيب، ولن يشبه الرد على سقوط الصواريخ على             
نات المحاذية للقطاع تبلغ ألفي صوت في االنتخابات، أما في تل           أن أصوات المستوطنين في المستوط    

  .أبيب فهناك مليون صوت
  الهجوم وليس الدفاع

إن هيئة األركان في الجيش تقدر جيداً أنه البد مـن           " يسرائيل هرئيل "من جهته، قال الخبير العسكري      
فـي األمـد    " إسـرائيل  "عمليات برية فقط للسيطرة على صواريخ غزة، وإال فإن األخيرة ستستنزف          

البعيد، ألن تقنية الصواريخ الدفاعية مهما تكن مدهشة، تظل دفاعية، وسيتخلص مستوطنو الجنـوب              
من خالل الهجوم وليس الدفاع، وبعملية اغتيال مبكرة ال باعتراض متأخر، وبجرأة الـساسة والقـادة                

  .والجنود، وليس بالهتاف لدقة إصابة صواريخ القبة الحديدية
إن ميزان الردع الذي تحاول المنظمـات       " عوفر شيلح "انبه، قال مقدم البرامج السياسية الشهير       من ج 

من خالل التسلح بوسائل اطالق نار بكميات هائلة، لن يردعها مـن            " إسرائيل"الفلسطينية خلقه حيال    
 عنـدما  العمل، حتى عندما يكون واضحا بان ثمن العمل سيكون أياما من تبادل اطالق النار، وحتـى          

المواجهـة  : وأضـاف . يكون واضحا بان أحدا في القيادة ال يفكر بجدية بقيادة خطوة هجومية واسعة            
من النوع  " قواعد لعب "لن توافق على    " إسرائيل"األخيرة في غزة رسالة هامة للمنظمات في غزة بان          

حديديـة فـي    الذي جرى لسنوات في لبنان حيال حزب اهللا، وهي تتعاظم بسبب نجاح منظومة قبـة                
  .اعتراض كميات كبيرة من الصواريخ والسلوك الراشد والمسئول للجبهة الداخلية بشكل عام

  الردع المفقود
ومع ذلك، فإن مفهوم الردع الصهيوني يقوم على أساس االعتقاد في أننا فقـط اذا ضـربنا                 : وأضاف

وعلـى المـستوى العمليـاتي      الفلسطينيين بما فيه الكفاية من القوة، فسيتعلمون أال يتحرشـون بنـا،             
الهجومي، ربما تبرز صعوبة أمام الجيش متمثلة في أنه يوجه قوته الهائلة في كل مرة ضـد عـدو                   
صغير، وصغره بالذات وضعفه يجعالنه غير قابل للهزيمة، وعصي على الردع، بينما منظمة االمس              

  .  بوقف الجولة الحالية، تصبح شريك الغد، ان لم يكن لتسوية كاملة، فلتفاهمات تسمح"حماس"
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محافل عسكرية صهيونية ذكرت أن السنوات الثالثة الماضية منذ حملة رصاص مصبوب، يجري في              
غزة سباق تسلح غير مسبوق، وتتدفق الى القطاع جملة من الوسائل القتالية والخبراء الذين يعملـون                

يل فـي البحـرين االحمـر       على رفع مستوى القدرة العسكرية لعموم المنظمات، ورغم نشاط إسرائ         
والمتوسط، فان طوفان التهريب للقطاع لم يتوقف، بل تعاظم؛ وانهيار الحكم المركزي فـي القـاهرة                

  . نفق محفورة تحت محور صالح الدين الى ما فوق االرض500سمح بنقل مسار التهريب من 
طوال السنة، ويرمي لردع    المخابرات الصهيونية والجيش يتابعون بقلق هذا التعاظم، الذي يتراكم سرا           

، ووضع ميزان رعب امامها في الشكل الذي يوجد مع حزب اهللا في الشمال، هذا كله دفـع                  "اسرائيل"
برئيس االركان ورئيس الشاباك بتشجيع من قائد المنطقة الجنوبية، ورئيس المجـال الجنـوبي فـي                

تى بثمن عدة ايام اخـرى      المخابرات، بوجوب الضرب، كجزء من الحملة، باألشخاص وبالوسائل، ح        
  . من القتال النازف

  معركة كبيرة وقصيرة
ومع ذلك، فإن قيادة المنطقة الجنوبية تحذر من أن الوضع حول قطاع غـزة قابـل لالنفجـار، وان                   
التصعيد قريب، ألن من يعرف صورة االستخبارات عن نشاط المنظمات في سيناء وغزة، يفهم بـان                

طريق، والحكم المصري الذي كان ناجعا في التهدئة، غير قادر على منـع             العملية التالية باتت على ال    
بينـي  "طوفان العمليات في سيناء، ويفهم بان الحدث التالي من شأنه أن يشعل نارا كبيـرة، قـصدها     

في هذا المنظور، فـان أحـداث األيـام         . 2012عندما توقع مواجهة واسعة في الجنوب في        " غانتس
دوات فقط، بل ليست مقدمة حقا، لما سيحصل عندما سيكون فـي الجنـوب              االخيرة كانت تجربة لأل   

تصعيد حقيقي، قد يبدأ هذا في سيناء أو غزة أو لبنان، ومثل هذه المعركـة، التـي فحـص الجـيش               
استعداده لها في جملة من المناورات، ستضع كل مواطني الدولة في خط النار، والتحدي االمني الذي                

ربما غير مسبوق، على خلفية الحاجة للقتال في نفس الوقت في لبنان وغزة،             ستفرضه سيكون كبيرا،    
  . وربما في سوريا، والتخوف على مصير اتفاقات السالم مع مصر ومع االردن

هذه المعركة الكبيرة، ستكون قصيرة وعنيفة، وستكلف ثمنا دمويا فـي           : وخلصت المحافل إلى القول   
، "الهدوء مؤقت وقابل لالشـتعال "ويل، ما يعني أنه في هذه االثناء        الجانبين، لكن البالد ستهدأ لزمن ط     

  . كم من الوقت سيستمر، هذا منوط بحكمة الطرفين، وبكثير من الحظ
  موقع قضايا مركزية+ العسكرية " بمحانيه"مجلة 

  19/3/2012، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2495الترجمات العبرية 
  

  "إسرائيل"معضلة في  .83
  موسـى الكـيـالني. د

لقد حاولت إسرائيل تذويب الهوية الفلـسطينية       . يعاني اإلسرائيليون من معضلة، وال يجدون حالً لها       
 ليبلغوا االن ما يقارب خُمـس عدد الـسكان         1948 الفاً عام    160لدى العرب فيها الذين تكاثروا من       

  .حالياً
اسات المستقبلية في الجامعة العبريـة البروفـسور        وقد اثار الرعب من هذه المعضلة استاذ علم الدر        

 الفاً 121 ما يزيد عن ثالثة ماليين و2050سيرجيو بيرغوال الذي يتوقع عدد العرب في اسرائيل عام          
  .من المجموع العام% 26من السكان اي بنسبة 
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ول انه بحلـول    ويؤيد هذا التنبؤ االستراتيجي ايضاً البروفسور امنون سوفير من جامعة حيفا والذي يق            
من مجمـوع  % 24 الفاً أي بنسبة 361 سيكون عدد العرب داخل الدولة العبرية مليونين و    2030عام  

  .السكان
وليست لهذه االرقام عالقة بالقنبلة الديموغرافية العربية، بل هي كما يقول االسرائيليون شهادة علـى               

مؤسسون االوائل مـن خـالل صـهر        فشل سياسات الدمج واالستيعاب والهضم التي باشر تنفيذها ال        
الفلسطيني في بوتقة االحزاب العلمانية والشيوعية واالشتراكية كي ينفصل عن معتقداته الدينية، وإرثه             

  .الحضاري، وانتمائه التاريخي
ويقول أرييل بيلشر لقد كانت المفاجأة ان االجيال الجديدة من ابناء العـرب قـد اعتنقـوا االصـولية          

ـَدوا اكثر عداء للفكر الصهيوني من ابناء عمومتهم في الضفة الغربيةاالسالمية المتشد   .دة، وغ
لقد كانت الصدمة الكبرى لجيش الدفاع ان يرى عرب الجليل وام الفحم والناصـرة يـشاركون فـي                  

 ويشتبكون مع قوات االمن، ويقدمون ثالثة عشر شـهيداً، انتـصاراً لالقـصى،              2000انتفاضة عام   
  .سات ان يدنسها االحتاللواحتراماً للمقد

وذكرت وسائل االعالم االسرائيلي ان أكثر من الفي عربي هناك يرتبطون بعالقات تنظيمية مع خاليا               
 136وقد ُأعتقلوا وجرى التحقيق معهـم بعـد مقتـل           « فتح  «لحماس او الجهاد االسالمي او التنظيم       

 بين عرب الداخل اقـوى مـن اغـراءات          اسرائيلياً في حوادث عديدة ويعتقد أن االنتماء الفلسطيني       
  .الحكومة االسرائيلية

» الوضع القانوني للعرب في أسـرائيل     «في كتابه عن    « زيمر  _ ديفيد كريت « وقد وصف المحامي    
كيف كانت المفاجأة عندما دبت روح جديدة بين العرب إثر اقتحام االقصى، فخلـع الجميـع اقنعـة                  

   ـَد وا ليكونوا فلسطينيين ثائرين لكراماتهم ومقدسـاتهم، وتنـاثرت         الخوف والمواطنة والتعايش، وارت
  .هباء جهود نصف قرن من التعليم والتثقيف والتمدين على االيديولوجيات العلمانية

وعندما قاد الشيخ رائد صالح والشيخ كمال الخطيب مسيرة باالالف الى القدس وهم يعلمون ان أمـر                 
ـِرق الخوف قد طقّ   «  رئاسة االركان في تل ابيب ان        االعتقال الصهيوني جاهز وموقع، عرفت     » ع

والتي أثبتـت فـشل     , بين االقلية العربية في أسرائيل التي آثرت انتماءها الديني على جميع المغريات           
عمليات غسيل الدماغ السايكولوجية في تذويب الشخصية الفلسطينية على مدى ستين عامـاً، ووفقـاً               

 الفـاً وفـي مجمـوع       285أن عدد العرب حالياً في القدس فقط هـو          إلحصاءات المكتب المركزي ف   
  .1.517.700إسرائيل 

ال يذوب وال يحرق    : وقد اكتشفت اسرائيل اآلن أنها تتعامل مع شعب مجبول من فـلزِ معدني خاص            
وال يصهر وال يغرق، واعجزها تدجينه وتطويعه وهو بهذه القلة العددية النسبية ، فكيف ستقوى عليه                

  . عندما تصل اعداده كما قال علماؤهم الى مليونين او ثالثة
  20/3/2012، الرأي، عّمان

  
  حماس ومنزلق السلطة الخطير .84

  جميل القرشي
 لم يكونوا يحلمون بالوصول     1987حينما كان اعضاء حماس يحلمون بين تراويح الصلوات، قبل عام           

' المرابطون علـى أرض االسـراء     ' باسم   الى حكم غزة، بل كانوا يحلمون اكثر ما يحلمون بالتسمي         
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تحقيقا لرغبتهم في الجهاد على ارض فلسطين، وحينما كان حلمهم يشتد ليالمس زناد االسلحة كـانو                
، هكذا كان اسم حركة حماس لمن ال يعرف قبل ان تنـشأ             'حركة الكفاح االسالمي  'يرتفعون الى اسم    
رقة في تربية االجيـال بحـسب ادبيـاتهم      ، وهكذا كانت حماس االعضاء غا     1987رسميا خالل عام    

وكانت فتح وبقية فصائل منظمة التحرير الفلسطيني هي التي تحمل السالح وتناوش وتعلي الـصوت               
  .كثيرا وقليال آنذاك

وحين كلت يد منظمة التحرير الفلسطينية واوهنتها ضغوط اإلغراء واإلغواء واإلصغاء عـن حمـل               
 يصعب فهمه وتبريره، بحمل غصن الزيتون حينها قامت حماس          السالح، ثم اكتفت بخيار استراتيجي    

ديـسمبر  /يوم الخامس عشر من ايلـول     ' حماس'لتصدر البيان األول باسم حركة المقاومة االسالمية        
، كمـا   'إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في جهاد الشعب الفلسطيني ضد االحتالل الصهيوني الغاشم              '1987

  .جاء في البيان
 دخلت الحركة طوراً جديداً وذلك باالعالن عن تأسيس جناحها العـسكري، اقـصد              1991نهاية عام   

كتائب الشهيد عز الدين القسام، ثم راحت قوة حماس تتعاظم، وتكبر، الى ان حدث واستطاعت الفوز                
بشكل ساحق في االنتخابات الفلسطينية لتشكل اول حكومة يرأسها حمساوي ثم وعلى اثر خالف مخبأ               

  .معلن النتائج راحت حماس تحكم غزة حكما مطلقااالسباب 
كل ما سبق ذكره تاريخ الكل شهده بالعين، لقربه زمنيا من الجميع، لكن ما يحيرني هـذه االيـام أن                    
حماس تتوج هذا النجاح بتحركات ال استطيع ان افهم اكثرها، وال حتى اقلهـا، واخـشى ان حمـاس                

 المنطقة ان تكون محصورة بين ثالثة خيارات، فإما انهـا           بتحركاتها االخيرة وقراءتها لما يجري في     
  .تحتضر، او تنتحر أو تنتظر

حماس اوقعت نفسها في هذه الخيارات الثالثة هذه االيام، ألنها قرأت االزمة الخانقة التـي عاشـتها                 
ا بشكل خاطئ تماما فراحت تفعل كما فعلت منظمة التحرير في الخطوات االولى التي القت في نهايته               

السالح، ورغم ان االنسان قد يعذر حماس حينا وهي تلعق الدم والنزيف والفشل والخنـوع العربـي                 
 غيب اهللا زمانهم أو ألنها محاطة بزمرة مـن اخـوان الخنـا              -المتأزم الذي يذكرنا بملوك الطوائف      

  .وخالن الدفا، اال ان النتيجة واحدة كما نرى امام اعيننا
اضح من خالف بيني يطفو على السطح، اختالف في التكتيك بين اكثـر             حماس اليوم تعاني كما هو و     

من رجل، بعض االفكار المختلف عليها حول المرحلة القادمة، انسجام حمساوي مع الخـارج، بـدء                
زوال بعض الشخصيات القيادية الحمساوية، اختالف في تركيبة الجسد الحمـساوي، عـدو االمـس               

وم، تغير في االيديولوجية الفقهية، قدسـية الراتـب والمعـاش           صديق اليوم، وصديق االمس عدو الي     
للموظفين، الكثير من المعطيات الجديدة على الساحة الحمساوية تفيد بأن جديدا سيظهر على الـساحة،       
وما تفعله حماس ال يمكن اال ان يكون اما انتحارا كارثيا، واما احتـضارا قهريـا، وامـا انتظـارا                    

  .لمجهول
 االنجاز الحمساوي حينما كانت منسجمة مع االردن ومكتبها السياسي في عمـان             عاشت حماس ربيع  

ينعم بالرخاء والتواصل الدائم مع الداخل بشكل حثيث وعالي التنسيق، ثم راحت حماس تتوه مجبـرة                
يوسـف عليـه    'وسنابل  ' بيت المونة 'غير مخيرة في صحراء التيه العربي بعد ذلك وهي تبحث عن            

  ش االن سبع سنين عجاف فما الذي تنتظره حماس؟وهي تعي' السالم
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حماس لن تكون دولة في يوم من االيام الن ذلك مستحيل من جميع النواحي، وحماس نفسها تفهم ذلك                  
اكثر من غيرها والدليل تواصلها غير المنقطع مع مصر بشكل دائم، ومحاولتهـا اسـتحداث عمـق                 

 محاوالتها ارضاء االوروبيين من خلف الكـواليس        استراتيجي جديد قديم مع الضفة واالردن، وكذلك      
لعل مطار غزة في يوم من االيام يشهد اقالعا حالما، اال نقرأ من هذا عملية احتضار بطيئـة وهـي                    

  .تنتظر ما لم ولن يقدمه االخر مطلقا
لقد ارتفعت معنويات حماس حين قامت الثورة في مصر، وارتفعت اكثر حين عال صوت االخوان في              

ثم وصولهم مع بقية االسالميين الى البرلمان، ثم تتعالى هذه االيام اكثر فاكثر وهي تحلم بقائد                مصر،  
  مصري اسالمي يحمل حماس في احضان مصر كما هي موناكو في فرنسا، أليس هذا محض انتحار؟

لقد آن االوان لتجلس حماس مع نفسها، وان تدرك ان تعاليم احمد ياسـين ال يجـب ان تتغيـر، وان                  
رواتب موظفي قطاع غزة ليست اثمن من غزة نفسها والنجاح منقطع النظير الذي حققته على اكتاف                
رجالها، آن االوان ان تعود حماس كما كانت، وان تترك السياسة تماما وتكتفي بصوت تتقنه وبـشكل                

  .ملحوظ
ن تـدرك ان    ا' صحراء التيه الحمـساوية   'آن لرجال حماس بعد سيناريو الطالق مع سورية، وتجربة          

العمل السياسي عمل ال يمكن الخروج منه بال اتساخ او اوضار او اخطار، هكذا هي السياسية، اما ما                  
تحسن حماس فعله وقد فعلت وما تأسست عليه وقد نجحت فهو السبيل الوحيد لئال تقع في احد هـذه                   

  فماذا ترانا نرى؟الخيارات الثالثة المؤلمة فحماس االن اما انها تنتحر او تحتضر او تنتظر 
  20/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  حتى الجولة التالية .85

  عاموس جلبوع
رغم عودة الحياة الى مسارها الطبيعي في الجنوب، فان التعبير الدارج على لسان الجميع في أعقاب                 

ومن يستخدم هذا التعبير على نحو أوسع هي محافـل          ". الجولة"االحداث االخيرة في قطاع غزة بقي       
سـيرد  " الجولـة التاليـة   "وعن أنه في    " الجولة الحالية "فهم يتحدثون صراحة عن     . الجيش والحكومة 

  . هنا، برأيي، يوجد الفشل االستراتيجي االكبر لدولة اسرائيل. الجيش االسرائيلي بقوة اشد
ب لبنان  في الحدود الشمالية منذ حر    " الجولة" ماذا يعني االمر؟ نحن ال نعترف على االطالق بمفهوم          

متى تبدأ الجولة الجديـدة،     : هناك ال توجد جوالت، سكان شمالي الدولة ال يعيشون قلقا يوميا          . الثانية
؟ "وقف النار الهـش   "، ومتى سيتوقف    "الجولة الحالية "متى يتوقف شل الحياة اليومية في أعقاب انهاء         

فيها اخفاقات عديـدة، انتجـت      وذلك الن حرب لبنان الثانية، رغم حقيقة أن الجيش االسرائيلي تكبد            
صحيح أن حزب اهللا تعاظم جدا      . حدود هادئة، ردع متواصل، نصراهللا في الخندق      : انجازا استراتيجيا 

بالسالح، ولكن الضربة التي تلقتها المنظمة من سالح الجو االسرائيلي كانت قوية بما يكفي لشلها عن                
اولمرت كان في حينه رئـيس      . ب لبنان الثانية  التي كانت قبل حر   " الجوالت"كل رغبة في العودة الى      

بعد قليل ستمر سـت سـنوات علـى تلـك           . الوزراء، بيرتس وزير الدفاع وحالوتس رئيس االركان      
  . الحرب

وحتى .  في حملة رصاص مصبوب قبل أكثر من ثالث سنوات بقليل، لم يتحقق أي انجاز استراتيجي              
وزيرة خارجيتنـا فـي ذاك      . يب السالح لم يتحقق   انجاز اغالق الحدود بين القطاع ومصر لمنع تهر       
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. الوقت، لفني، حققت ظاهرا موافقة من الواليات المتحدة ودول غربي اوروبا لمكافحة تهريب السالح             
مئات من رجال حماس قتلى، قليل من القتلـى         : االنجازات كانت تكتيكية فقط   . وقد تبين هذا كترهات   

االستراتيجي " االنجاز. "المتواصلة على سديروت لفترة محدودة    للجيش االسرائيلي، وقف النار الكثيفة      
الحملـة ضـيعت،    . الشهير، الذي الحق لنا ضررا غير عادي بالوعي       " تقرير غولدستون "الوحيد كان   

وقد اوقفت عمليا في    . ببساطة المعنى، النه لم تكن فيها أي محاولة للوصول الى أي انجاز استراتيجي            
باراك كان وزير الدفاع    :  كان رئيس الوزراء، ولكن القيادة االمنية تغيرت       هنا ايضا اولمرت  . الوسط

  . واشكنازي رئيس االركان
 باراك تسلم مسبقا بهذه الجوالت، وهي تقول تقريبـا          –سياسة نتنياهو   .  النتيجة هي جوالت من النار    

 االكبـر علـى     نحن حذرون ومتزنون، ال نريد أن ننجر، ال نريد أن يصرفون عن التركيز            : ما يلي 
العدو االيراني، وتوجد مصر التي نحن ملزمون بمراعاتها؛ علينا أن نكون صبورين وان نفهم بانـه                

باختصار، نحن برغماتيون، ونحن مـستعدون      . في الحرب ضد االرهاب ال توجد انتصارات عظمى       
.  ثمن معقـول   هذا. الن يدفع مليون من سكان الجنوب لقاء ذلك المرة تلو االخرى بثمن شلل حياتهم             

وعود لفظية أو تصريحات بان في المرة التالية سنضرب بقـوة           ": ضمادة"بين الحين واالخر نقدم لهم      
هذه سياسة شرعية ظاهرا، ولكن برأيي اساس هذه السياسة سياسي داخلي في            . أقوى االنذال في غزة   
دة الن تـسلم بواقـع       باراك لم تكـن مـستع      –وهذا لماذا؟ الن حكومة نتنياهو      . جوهره، وليس امنيا  

  . هكذا ببساطة. النار على تل أبيب وشل الحياة فيها بين الحين واالخر" جوالت"
هي االمر االستراتيجي االبرز في االحداث حول قطاع غزة، فثمة شـيء         " الجولة" واذا كانت ظاهرة    

د الذي أطلقه على    هل احد ما سمع عن ابو مازن، باستثناء التندي        . استراتيجي يبرز بالذات بسبب غيابه    
؟ فهو ظاهرا رئيس السلطة الفلسطينية الذي يزعم انه يمثل الفلسطينيين ويـدعي             "العدوان االسرائيلي "

 وال يزال هل احد ما      –بان كل قصته مع حماس هي موضوع داخلي للسلطة، وهم متحدون منذ االن              
 شريك ما في وقف النار؟ بالتأكيد       الحالية؟ وفي الجوالت السابقة؟ هل هو     " الجولة"يعيره أي اهتمام في     

  . ال
" حقيقية وجدية "استنادا الى ماذا يمكن البو مازن ان يكون شريكا في مفاوضات            : إذن السؤال النهائي  

  على التسوية بين اسرائيل والفلسطينيين؟ على أساس حقيقة أنه يقدم الكنافة الصدقائه االسرائيليين؟ 
  19/3/2012معاريف 

 19/3/2012، ريةوكالة سما اإلخبا
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