
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

مسؤولية مأزق عملية السالم"إسرائيل"حمل عباس ي   
   تتحمالن مسئولية أزمة الوقود بقطاع غزةالسلطة الفلسطينية و"إسرائيل": الزهار

   غزةحماس تفتعل أزمة مع مصر للتهرب من مسؤولياتها تجاه قطاع: "الحياة"لـمصدر مصري 
   دونما من اراضي قرية الولجة جنوبي القدس1235 لمصادرة  إسرائيليمخطط

 2010قارنة بالعام  م2011عدد القتلى الفلسطينيين واإلسرائيليين تضاعف في العام ": بتسيلم"

قطر ستزود غزة بكـل: هنية
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  39  :كاريكاتير
   

***  
  

 وال يوجد ديون على الحكومة... قطر ستزود غزة بكل الوقود الالزم لها: هنية .1
ى تزويد قطاع قال رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، إن دولة قطر الشقيقة وافقت عل: وكاالت

، أن 2012-3-20وأوضح خالل كلمة في يوم المحاسب الفلسطيني الثالثاء . غزة بالوقود الالزم مجاناً
الحكومة تبحث على طريقة الستقبال الوقود القطري المفترض أن يأتي عبر السفن والبحث في كيفية 

 في مصر وهم مشكورين على نحن اآلن بصدد مناقشة هذا األمر مع إخواننا"وأضاف . إدخاله إلى غزة
  ". تعاونهم معنا على مدار الساعة لمعالجة مشكلة غزة

كما أعلن هنية موافقة رئيس بنك التنمية اإلسالمي في جدة على إشراك فلسطين في خط الربط الثماني 
لس الوزراء إلى أن مج, الفتاً, للدول العربية واستعدادها لتسديد كافة التكاليف المالية لربط غزة بهذا الخط

  . أمضى ساعات طويلة في بحث أزمة الكهرباء والسوالر في غزة
  اتصاالت مع مصر 
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وأشار هنية إلى أن االتصاالت السياسية مع األشقاء في مصر وغيرهم من الدول تجري على مدار 
 بوجود آفاق مفتوحة لحل أزمة الكهرباء بشكل جذري من خالل الربط ، مشيراً،الساعة بدون توقف

قليمي ومد الغاز المصري وإضافة محول رئيس بمحطة المحوالت في منطقة الشيخ زويد ورفع كفاءة اإل
  ".  ميغا واط27الخط المصري لـ 

  ال ديون 
في سياق منفصل، نفى هنية وجود أي دوالر دين على حكومته ألي جهة فلسطينية أو خارجية، مستطرداً 

 مليون 30وظف بميزانية شهرية يفترض أن تصل لـ ألف م42الحكومة اليوم تدير صرف رواتب لـ"
  ". دوالر

وشدد على أن المال يتوفر للحكومة بدون اي شروط رغم القرار األمريكي والحصار الغربي المفروض 
يتوفر لنا المال من جهات عربية وإسالمية ومن شعوب ومن "وتابع  . على القطاع منذ عدة سنوات

  ". أي دولة وال من أي جهة كانترسميين ولكنه دعم غير مشروط من 
  تجاوز الصعوبات 

وأشار إلى تجاوز الحكومة الكثير من الصعوبات والتحديات المالية من خالل عملية اإلدارة التي يشارك 
فيها كم كبير من مختلف المستويات سواء في وزارة المالية أو المحاسبين أو هيئة الرقابة اإلدارية 

الحكومة الفلسطينية دعماً مالياً من الدول المانحة، معتبراً أن حركة الرواتب كما نفى تلقي  . والمالية
منتظمة ومباركة رغم كل الظروف والميزانيات التشغيلية التي تخضع للتخليصات "لموظفي حكومته 

  ". الدائمة
لنا ودماء ال يمكن رغم المأساة اإلنسانية التي نمر أن نبيع الوطن أو أن نبيع قرارنا واستقال"وأردف 

واتهم الواليات  ". شهداءنا وال عذابات أسرانا وجرحانا بكل مال الدنيا واهللا الغني ونحن إليه الفقراء
المتحدة األمريكية بمحاولة استخدام ورقة المال لالبتزاز السياسي على حساب حقوق وكرامة واستقالل 

  . القرار الفلسطيني
  الربيع أنهى االستبداد 
رغم "د هنية أن األمة بدأت تضع حداً لعصر الهيمنة األمريكية على المنطقة، قائالً من جانب آخر، أك

الضجيج اإلعالمي ومحاوالت كسر المنطقة مجدداً إال أننا نرى أن الربيع العربي وصمود المقاومة في 
ومة إن الذين حرروا غزة بالمقا "وقال". فلسطين والعراق أنهت عصر االستبداد والهيمنة األمريكية

والصمود رغم ظروف الحصار المحيطة بها لقادرون كشعب وكمقاومة مواصلة الطريق ليستعيدوا 
  ". أرضهم ويحرروها من دنس المحتلين

 ألف دوالر للمحاسب 100وفيما يتعلق بعمل المحاسبين في غزة، أعلن هنية تقديم الحكومة مبلغ 
  .زةالفلسطيني إلكمال إتمام بناء مقرهم الدائم في قطاع غ

20/3/2012فلسطين أون الين،   
 

2. مسؤولية مأزق عملية السالم"إسرائيل"حمل عباس ي   
 "مأزق"حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثالثاء، الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية :  د ب أ-رام اهللا 

خاصة في  ووقف االستيطان 1967عملية السالم لرفضها االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
  .مدينة القدس الشرقية
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وأكد عباس لدى استقباله في رام اهللا، القنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، والقنصل الفرنسي العام 
فريدريك ديزانيو وممثل ألمانيا االتحادية لدى السلطة الفلسطينية جوتز لينجيتال، استعداده للعودة 

 على قرارات الشرعية الدولية بما يشمل كافة قضايا الوضع للمفاوضات فورا في حال موافقة إسرائيل
  .النهائي

 األوروبيين الثالثة أطلعوا عباس على التحضيرات الجارية لمؤتمر المسئولين أن "وفا"وذكرت وكالة 
 من الشهر الجاري، مؤكدين دعم بالدهم للسلطة الفلسطينية 22المانحين الذي سيعقد في بروكسل يوم 

  .ناء المؤسسات الفلسطينيةوجهودها في ب
كما اطلع عباس نائب وزير خارجية البيرو خوسيه سبيتوسا، على مستجدات الوضع السياسي، 

 –جراء رفض إسرائيل المرجعيات الدولية الخاصة بمسار السالم الفلسطيني "والصعوبات التي تعانيها 
  ."اإلسرائيلي

أفشل كل 'لدولتين ووقف األنشطة االستيطانية وأشار إلى أن التعنت اإلسرائيلي ورفضها مبدأ حل ا
 الرئيس أن ذلك قال البيت األبيض إلىالجهود الدولية التي بذلت إلخراج عملية السالم من مسارها 

األمريكي باراك أوباما تحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة األولى منذ ستة أشهر االثنين 
  .ألوسط المتعثرة منذ وقت طويللمناقشة مساعي السالم في الشرق ا

21/3/2012القدس العربي، لندن،   
 
  والمرحلة تقتضي إيجاد ظروف ايجابية إلقامة الدولة .. الموازنة تواجه صعوبات خطيرة: فياض .3

تستضيف مفوضة السياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي :  نورالدين الفريضي-بروكسيل 
نة الخاصة للدول المانحة اليوم في بروكسيل بحضور رئيس الوزراء كاثرين آشتون اجتماع اللج

الفلسطيني سالم فياض، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير ورئاسة وزير خارجية النروج يوناس 
  .2012وينتظر أن يبحث االجتماع وضع االقتصاد الفلسطيني وشروط موازنة عام . غاهر ستور

ال يجمع " االجتماع إن في بروكسيل ءالثالثا-افي مع آشتون ليل االثنينوقال فياض في مؤتمر صح
الموازنة الفلسطينية تواجه "وذكر عشية اللقاء أن . " يحلل المعطيات ويحدد الخطوات الالزمةوإنماالهبات 

وجدد استعداد الجانب . "صعوبات خطيرة بينما تقتضي المرحلة خلق الظروف االيجابية إلقامة الدولة
فلسطيني استئناف مفاوضات السالم من أجل تحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام، الموعد ال

  .الذي حددته اللجنة الرباعية
 نشاطات االستيطان ألنها تعيق قيام الدولة الفلسطينية إسرائيلالحل السياسي يقتضي وقف "وأضاف أن 
 إضافة إلى االستيطان، تعيق استئناف المفاوضات والتوصل هناك أسباب أخرى،": وتابع. "القابلة للحياة

 المناطق الواقعة تحت سيادة السلطة وعنف قوات اإلسرائيليإلى الحل السلمي، منها اقتحام الجيش 
سياسات االحتالل تهدد أيضاً " أنوزاد . "االحتالل والمستوطنين ضد االحتجاجات السلمية ضد االستيطان

  ."قابلية السلطة للحياة
 مليون يورو لتمويل مشروعين في خطة تطوير 35ووقع االتحاد األوروبي والسلطة اتفاقية مالية بقيمة 

 مليون يورو، وسيقدم االتحاد المبلغ 300وبلغ إجمالي المساعدات األوروبية العام الماضي . البنية التحتية
  .2012نفسه للعام 
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التي تشارك في اجتماع اللجنة الخاصة للدول المانحة وأبلغ فياض االتحاد األوروبي واألطراف الدولية 
وشدد على أن .  دون تحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينيةللحول في وضعها إسرائيلالصعوبات التي تمعن 

 ومواصلة إسرائيللن توقف جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية رغم العراقيل التي تضعها "السلطة 
  ."دارة الفلسطينية وطبيعة الخدمات التي تقدم للمواطنين تحسين أداء اإلإلىالسعي 

21/3/2012الحياة، لندن،   
 

  أو تحمل المسؤولية كقوة احتالل حل الدولتين تتحدث عن رسالة عباس إلى نتنياهو": المستقبل" .4
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن مضمون الرسالة التي يعتزم الرئيس :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 بنيامين نتنياهو بشأن تعثر عملية السالم اإلسرائيليي محمود عباس تسليمها إلى رئيس الوزراء الفلسطين

 المجتمع الدولي أمام تحمل مسؤوليتها أو قبول حل الدولتين إسرائيل على أنوتوقف المفاوضات، وتؤكد 
على مضمون  باراك اوباما األميركي الرئيس أمس من أولوقد اطلع الرئيس عباس . كدولة احتالل
  . باتت جاهزةأنها المصادر أكدتالرسالة، التي 

 ال أنإن الرسالة التي صيغت اكثر من مرة بسبب حرص الرئيس عباس " المستقبل"وقالت المصادر لـ
 في سياسته أكثر يتخذ نتنياهو منها ذريعة لالمعان في تعنته، والتغول أن أويساء فهم مضمونها 

  .االستيطانية
 أي إرسال مارست ضغوطاً على عباس لحمله على عدم األميركية اإلدارة أنعن وكشفت المصادر 

 هذا الطلب، أيضا، وعندما رفض أسئلةمذكرة لنتنياهو، وعندما رفض عباس طلبت منه وضعها بصيغة 
مارست ضغوطاً كي ال تتضمن الرسالة أي تهديدات سيكون من شأنها توتير العالقة بين الجانبين 

  :للمزيد... أصال المتوترة سرائيليواإلالفلسطيني 
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=513833 

21/3/2012المستقبل، بيروت،   
 
  في رام اهللا تسببت بأزمة الكهرباء" قيادات متنفذة: "الحكومة في غزة .5

في سلطة رام اهللا " قيادات متنفذة"اتهمت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، من وصفتها بـ : غزة
  .بالوقوف وراء قيام االتحاد األوروبي يوقف تمويل عملية توليد الكهرباء في غزة

توّجهت إلى االتحاد األوروبي بطلب وقف تمويل " فتح"وأفادت الحكومة، بأن مجموعة من قيادات سلطة 
عملية توليد الكهرباء في غزة، األمر الذي تسّبب بإحداث أزمة إنسانية في القطاع، في محاولة لـ 

  ".االبتزاز السياسي"
، أن )20/3(وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بغزة في ختام جلسته األسبوعية، الثالثاء 

إلى ...) ء، وكالء، مدراء عامين، وزرا(الحكومة قّررت تقليص كمية الوقود المخّصصة للمسؤولين 
النصف، إلى جانب تعليماتها بوقف سيارات الحركة المخصصة للوزارات مع حلول الساعة الثالثة مساء 

  .من كل يوم إلى حين انتهاء األزمة الراهنة
  .وناشدت حكومة غزة، مصر تحّمل مسئولياتها التاريخية واألخالقية لتجاوز أزمة الكهرباء في القطاع

قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقده م عقب عقد حكومته جلستها و
إننا نتطلع لمصر الشقيقة في إطار األخوة ومسئولياتها التاريخية واألخالقية : " في مقرها بغزةاألسبوعية
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ي هذا اإلطار حتى أن تساعد شعبنا في تجاوز هذه األزمة الخانقة، ونقدر كل الجهود المصرية المبذولة ف
اللحظة للمساهمة في حل األزمة وخاصة جهاز المخابرات العامة وملف فلسطين في الجهاز الذي تجري 
معه اتصاالت حثيثة على مدار الساعة للوصول إلى حلول كاملة تنهي هذه المعاناة، وتطلع الحكومة إلى 

  ".اع غزة في قطأخوانهم عاجلة لوضع حد لمعانان إجراءاتمصر إلى اتخاذ 
20/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
 تحّمل االحتالل المسؤولية عن حياة النائب الحاج" التغيير واإلصالح" .6

البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، المحسوبة على " التغيير واإلصالح"حّملت كتلة : رام اهللا
، بعد ) عاما72(عن حياة النائب أحمد الحاج علي ، االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة "حماس"حركة 

أن قامت بتثبيت اعتقاله اإلداري، رغم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع على الثامن على 
 .التوالي

دليل على مدى عنجهية "نسخة عنه، أن هذا القرار " قدس برس"واعتبرت الكتلة، في بيان لها تلقت 
المقومات اإلنسانية واألخالقية وهو يصر على محاكمة شيخ كبير ونائب االحتالل وعدم وجود أدنى 

يتمتع بحصانة برلمانية تحت حجج واهية دون مبررات عبر الحكم اإلداري الذي يشكل سيف مسلط على 
 ".رقاب أسرانا البواسل ونوابنا األبطال

20/3/2012قدس برس،   
 

   عن األسيرة الشلبيالنائب محمد شهاب يطالب المجتمع الدولي باإلفراج .7
 طالب النائب عن حماس في المجلس التشريعي محمد شهاب في كلمته أمام االعتصام المجتمع :)أ ف ب(

شلبي، وكذلك اإلفراج عن األسيرة هناء  ون الفلسطينييتدخل عاجل لإلفراج عن المعتقلين"الدولي بـ
 جاءت كلمة شهاب . طعام منذ أسبوعالنائب األسير أحمد الحاج علي الذي ينفذ أيضاً إضراباً عن ال

خالل اعتصام نظمه المكتب اإلعالمي في حكومة غزة، أمام مقر الصليب األحمر أمس، تضامنا مع 
  .األسيرة هناء الشلبي

21/3/2012الحياة، لندن،   
 
   لشؤون المنظمات غير الحكومية والعمل األهليلعباسسلطان أبو العينين مستشاراً تعيين  .8

ر الرئيس محمود عباس نقل سلطان أبو العينين من وظيفته كمستشار للرئيس لشؤون  قر:رام اهللا
.. .الالجئين، إلى مستشار للرئيس لشؤون المنظمات غير الحكومية والعمل األهلي، بنفس درجته الحالية

  :لالطالع على نص القرار
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=126627 

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

   تتحمالن مسئولية أزمة الوقود بقطاع غزةةفلسطينالسلطة ال و"إسرائيل": الزهار .9
 السياسى الدكتور محمود الزهار، أكد القيادى البارز فى حركة حماس، وعضو مكتبها: )أ.ش.أ(-غزة 

اليوم الثالثاء، أن االحتالل اإلسرائيلى والسلطة الفلسطينية فى رام اهللا تتحمالن مسئولية أزمة الوقود فى 
  .قطاع غزة
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ووصف الزهار اتهام رئيس سلطة الطاقة فى غزة كنعان عبيد لجهاز المخابرات المصرى بأنه أحبط 
مع هيئة الطاقة والبترول فى مصر، لتزويد القطاع بالوقود، بأنه االتفاق الذى تم التوصل إليه 

  ".تصريحات غير مسئولة"
عن األزمات داخل قطاع % 100إن االحتالل اإلسرائيلى والسلطة تحمالن المسئولية "وقال الزهار 

ا أن ، مشيراً إلى أن االحتالل اإلسرائيلى مسئول قانونياً عن مد قطاع غزة بالمستلزمات، مؤكد"غزة
السلطة فى رام اهللا هى التى تملك شركة الكهرباء، وهى المسئولة عن توفير الوقود لها، موضحا أن 
مصر تعانى حالياً من أزمات فى الوقود، فيما دعاها إلى تسهيل دخول التبرعات من البترول إلى قطاع 

  .غزة
  20/3/2012اليوم السابع،مصر، 

  
  يراني لتعطيل المصالحةإفتح تتهم حماس بالحصول على دعم مالي  .10

اتهمت حركة فتح يوم الثالثاء حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة :  علي صوافطة-رام اهللا
بالحصول على دعم مالي ايراني مقابل عدم تنفيذ اتفاق المصالحة الذي يقضي بتشكيل حكومة انتقالية 

ة وتشريعة في الضفة الغربية وقطاع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لالعداد النتخابات رئاسي
  .غزة

وقال احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح ان طهران استأنفت في االونة االخيرة الدعم المالي لحماس 
الذي كانت اوقفته قبل ستة اشهر بسبب عدم تأييد الحركة للرئيس السوري بشار االسد في حملته على 

  .المحتجين
نحن ... وهنية قبضا الثمن من ايران خالل زياراتهما االخيرة اليرانالزهار "واضاف عساف لرويترز 

قيادة حماس في غزة ... نعلم ان ايران دفعت لقيادات حماس في غزة عشرات الماليين من الدوالرات
مشيرا الى قياديي حماس محمود الزهار " هي من قتلت المصالحة وأخدت ثمن هده الجريمة من ايران

  .سبوع الماضي واسماعيل هنية الذي زارها الشهر الماضيالذي زار طهران اال
واضاف عساف . وكان عساف يرد على تصريحات للزهار قال فيها ان المصالحة االن مجمدة

المصالحة في الثالجة الن الدي ادخلها الثالجة هو قيادة حماس في غزة وعلى رأسهم الزهار وهنية "
  ." وقبضا الثمن من ايران

 20/3/2012، ألنباءوكالة رويترز ل
  

 بسبب مساواتها بين قتلى حادثة تولوز وأطفال غزةأشتون تستحق الشكر : عزت الرشق .11
أمس على وزيرة الخارجية في االتحاد س أثنى عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حما

ائيلية حين ، بسبب تذكيرها باألطفال الذين يقتلون في غزة بسبب الهجمات اإلسرناألوروبي كاثرين أشتو
تحدثت عن الهجوم الذي تعرضت له جزرة تولوز الفرنسية، وراح ضحيته أربعة قتلى بينهم ثالثة أطفال 

  .يهود
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تذكير أشتون بأطفال غزة 'أن ' الفيسبوك'عزت الرشق على صفحته على موقع التواصل االجتماعي  وقال
ساندة في وجه محاوالت الصهاينة إرهابها تستحق الشكر والتقدير، والم(..) في حديثها عن حادث تولوز 

  .'والضغط عليها
  20/3/2012صفحة الرشق على الفيس بوك، 

  
  نرفض أية إجراءات عقابية لمخيم عين الحلوة بسبب شخص مطلوب: بركةعلي  .12

في لبنان علي بركة الذي » حماس«استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون مسؤول حركة : بيروت
محاوالت استهداف الجيش «بالحفاظ على االستقرار في المخيمات وجوارها، ودان » اسحم«أكد تمسك 

اللبناني الشقيق، لكن في الوقت نفسه نرفض أن تكون هناك إجراءات عقابية جماعية ألبناء مخيم عين 
الحلوة نتيجة وجود شخص مطلوب مع أن كل القوى الفلسطينية رفعت الغطاء عن المسيئين إلى السلم 

استعدادنا للتعاون مع كل األجهزة األمنية اللبنانية والقوى السياسية في لبنان وصيدا «وأعلن . »هلياأل
خصوصاً، لحماية السلم األهلي ومنع تكرار أي حوادث، خصوصاً ما سمعناه أخيراً من دعوات 

  .»اكل جهة تدعو إلى تكراره«، ودان »تحريضية إلى تكرار تجربة نهر البارد في عين الحلوة
األمن في المخيم وفي صيدا مستهدف وكذلك الجيش اللبناني مستهدف، لذلك مطلوب تعاون «ورأى أن 

الجميع، فلسطينيين ولبنانيين، من أجل تطويق أي إشكال ومنع تطوره والعمل من خالل الحوار على 
 في المخيم أو ليست األولى التي تحصل«وأكد أن قضية المطلوب توفيق طه . »معالجة القضايا العالقة

  .»في خارجه، وهناك حوادث كثيرة مشابهة حصلت في لبنان، لكن هذه تعالج بهدوء، وبعيداً من اإلعالم
  21/3/2012الحياة، لندن، 

  
 حماس تدخل بمواجهة شاملة مع شعبنا بإصرارها على االنقسام: فتح .13

ت الدخول بمواجهة شاملة مع حماس قرر'أسامة القواسمي، إن ' فتح' قال المتحدث باسم حركة :ام اهللا
  .الشعب الفلسطيني، والسير باالتجاه المخالف ألهداف شعبنا، بإصرار قيادتها في غزة على االنقسام

 قدمت كل ما يلزم إلنهاء االنقسام،' فتح'وأكد القواسمي، في بيان صحافي، مساء اليوم الثالثاء، أن حركة 
رسة عملها في غزة، وتعرقل عمل لجنة الحريات وترفض حماس تمنع لجنة االنتخابات من مما'وقال إن 

  .إطالق سراح المعتقلين السياسيين من سجونها
، مذكرا قياداتها بأن القدس وفلسطين أكبر من 'حماس'ودعا القواسمي الشعب الفلسطيني للضغط على 
  .المصالح الخاصة والمكاسب المالية للمتنفذين فيها

  20/3/2012، )وفا(سطينية وكالة األنباء والمعلومات الفل
  

 سيرة مضربة عن الطعامأ المسؤولية عن حياة "سرائيلإ"الجهاد االسالمي يحمل  .14
حملت حركة الجهاد االسالمي الثالثاء الحكومة االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة االسيرة : رام اهللا

  .ام احتجاجا على اعتقالها االداريهناء شلبي التي دخلت يومها الرابع والثالثين في االضراب عن الطع
  االحتالل المجرم يتحمل كافة النتائج المترتبة على حدوث 'وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي 
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ان ما يحدث مع االسيرة شلبي لن يمر مرور الكرام وعلى قادة االحتالل ان يعوا ... اي مكروه لشلبي
  .'جيدا نتائج افعالهم االجرامية

  21/3/2012العربي، لندن، القدس 
  

 المحررون يخططون لخطف جنود إسرائيليين االسرى ":هآرتس" .15
، نقالً عن مسؤال أمني 2012-3-20اإلسرائيلية، في عددها الصادر الثالثاء " هآرتس"زعمت صحيفة 

 قائد المنطقة الوسطى سابقاً، أن أسرى فلسطينيون تحرروا في صفقة التبادل األخيرة بين"إسرائيلي 
أكتوبر الماضي، وابعدوا إلى قطاع غزة، يعملون على  /في تشرين األول) إسرائيل(و" حماس"حركة 

  . مبادرات ومحاوالت لتنفيذ عمليات اختطاف مستوطنين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة
خيرين اعتقل في الشهرين األ.. الحديث يدور عن خلية أو اثنتين تنشغل في ذلك: "وقال آفي مزراحي

الجيش اإلسرائيلي أربعة فلسطينيين تحرروا في صفقة شاليط وعادوا إلى منازلهم في الضفة، لالشتباه 
  ". إرهابية"بأنهم عادوا لالنشغال في أعمال 

 20/3/2012فلسطين اون الين، 
 

 أسرى حركة فتح المحررين بغزة يبدأون تصعيدا ضد السلطة .16
 حركة فتح المحررين في قطاع غزة، عن نيتهم البدء بخطوات كشف أسرى: أحمد اللبابيدي - غزة

  . تصعيدية لمطالبة سلطة رام اهللا بحقوقهم ورفضا لسياسة التهميش التي تتبعها حكومة رام اهللا تجاههم
إن " فلسطين أون الين"وقال األسير المحرر ضمن صفقة وفاء األحرار، عبد الهادي غنيم، في حديثه لـ

، اعتصاما في ساحة الكتيبة الخضراء كخطوة أولى 2012-3-21بدأون األربعاء أسرى حركة فتح سي
احتجاجا على سياسة تهميشهم المتعمدة التي تتبعها السلطة ،موضحا أن السلطة لم تنفذ أي من الوعود 

  . التي قدمها رئيس السلطة محمود عباس لألسرى المحررين
  20/3/2012فلسطين اون الين، 

  
  حماس تشكل وحدة سرّية متخصّصة بمقاومة الدروع: مزاعم صهيونية .17

زعم ضباط كبار في الجيش الصهيوني أن حماس قد شكّلت وحدة سرّية خاّصـة متخصـّصة بمقاومـة                  
الدروع عبر تشغيل صواريخ مضاّدة للدبابات، مدعيةً بأن هذه الوحدة ستُشكّل تهديداً مركزياً للمـدّرعات             

. ر في أي عملية عسكرية واسعة النطاق قد تستهدف قطـاع غـزة            الصهيونية التي ستتحمل العبء األكب    
وفي سياق متصل، زعمت أوساط عسكرية صهيونية أن الفصائل الفلسطينية في غزة قد حـصلت فـي                 
الفترة األخيرة على أسلحة متطورة من مخازن لألسلحة في ليبيا وسيناء، بما فيها تشكيلة واسعة ومتنوعة                

بات، وقامت بإدخالها بكميات كبيرة عبر أنفاق التهريب في رفح، مدعيةً بأن            من الصواريخ المضادة للدبا   
وفـي  . الفصائل ستستخدم تلك الصواريخ في عمليات حفظ األمن اليومية التي تُنفذها على حدود القطاع             

  السياق ذاته، قررت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش خالل الفترة األخيـرة، دمـج األجهـزة التقنيـة                  
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، المتخصصتان بالكشف واإلنذار المبكر والتشويش على مسار        "صولجان مشع "و" دائرة صلبة "لمنظومات  
الصاروخ المضاد للدبابات بعد إطالقه، وذلك كّرد على ازدياد تهديدات الصواريخ المضادة للدبابات في              

  . المنطقة
  )2496(العدد ، )ترجمة المركز(موقع الجيش الصهيوني 

  20/3/2012تحليل المعلومات الصحفية، مركز دراسات و
  

  األسد سيسقط والشعب سيحاسب الجيش السوري: بيريز .18
سيسقط، وان  «اعتبر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، أمس، أن الرئيس السوري بشار األسد            : )ا ش ا  (

  .»نتائج الصراع الدائر في سوريا ستؤثر على إسرائيل ومنطقة الجليل في شمال إسرائيل
رئـيس  «في نهاريا، ان    » مؤتمر الجليل «ت وسائل إعالم إسرائيلية عن بيريز قوله، في خطاب أمام           ونقل

سوريا سيسقط وعندما يحدث هذا، عاجال أم آجال، فإن الشعب سيحاسب الجيش السوري الذي اسـتخدم                
  .»الدبابات ضد األطفال

، فإسرائيل منـشغلة بالقـضية      نتائج الصراع في سوريا ستؤثر بشكل أو بآخر على الجليل         «وأضاف أن   
) األسـد (سقوطه  «ورأى أن   . »اإليرانية ويجب االنتباه إلى النتائج التي ستكون لسقوط الرئيس السوري         

  .»وإقامة الحكم الجديد سيؤثر مباشرة على الجليل ودولة إسرائيل
 21/3/2012السفير، بيروت، 

  
  شأن ايرانبِ" حوار حاسم"سي وبديمونتس اغبين لقاء  .19

نتس اليوم الثالثاء، قائد اركان الجيوش األمريكية الجنـرال         اى قائد اركان الجيش اإلسرائيلي، بيني غ      التق
، وفق ما صرح به ديمفسي في ختـام اللقـاء،           "التحديات التي تواجه البلدين   "مارتن ديمفسي وبحث معه     

  .الذي وصف الحوار الذي تخلله بالحاسم
حكومة االسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من لهجتـه ضـد ايـران،           ويأتي اللقاء في وقت يصعد فيه رئيس ال       

سرية افادت  " محاكاة حرب "ـعن قيام الجيش االمريكي ب    " نيويورك تايمز "ويتزامن مع ما نشرته صحيفة      
ان ضربة اسرائيلية للمنشات النووية االيرانية ستؤدي الى حرب اقليمية واسعة النطـاق، سـتجر اليهـا                 

  .مريكية وتؤدي الى مقتل مئات الجنود االمريكيينالواليات المتحدة اال
وكان وزير األمن االسرائيلي ايهود براك، قد تطرق امس االثنين، للموضوع االيراني خـالل اجتمـاع                
لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، وقال ان على اسرائيل االخذ بعين االعتبار الظروف االنتخابيـة               

التداعيات االقتصادية لهجوم ضد ايران، مشيرا الى ان التعاون االسـترلتيجي           للرئيس اوباما وتخوفه من     
  .بين اسرائيل وامريكا هو اليوم، في مستويات هي االعلى التي عرفها تاريخ العالقات بين البلدين

  21/3/2012، 48عرب 
  

  "ريحةم" السابق لدى مصر يشيد بالعالقات اإلسرائيلية المصرية ويصفها بـ "إسرائيل "سفير .20
أعرب السفير اإلسرائيلي السابق لدى مصر، يتسحاق ليفانون، عن تفاؤلـه بعـودة             : )فلسطين(الناصرة  

العالقات الدبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة إلى سابق عهدها إّبان فترة حكم النظام السابق برئاسة حسني                
 .مبارك
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، أن التعاون المشترك بـين  )20/3(الثالثاء واعتبر ليفانون، في تصريحات نشرتها اإلذاعة العبرية اليوم       
، مشّدداً على أن ضمان الهـدوء واالسـتقرار         "يبعث على االرتياح  "القاهرة وتل أبيب في الفترة الحالية       

 ".يصب في مصلحة الجانبين"األمني في شبه جزيرة سيناء المصرية 
 المصري بوفاة البابـا شـنودة       وفي سياق متصل، بعث سفير تل أبيب السابق في القاهرة بتعازيه للشعب           

الثالث بابا أقباط مصر األرثوذوكس، الذي تمّيز بمواقفه المعارضة لالحتالل اإلسرائيلية وكان من أشـد               
  .المعارضين للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي

  20/3/2012، قدس برس
  

   2011 حادثة ضد العرب في عام155 اقتراحاً عنصرياً في الكنيست و35 :"مساواة"مركز  .21
 اقتراحاً لقوانين   35أمس أن   ” مساواة“أعلن المركز اإلسرائيلي المناهض للعنصرية      : ) أ ف ب   -تل أبيب (

 حادثـة علـى خلفيـة       155، فيما جرت في العـام نفـسه         2011عنصرية قدمت الى الكنيست في عام       
وقـال  . لعربعنصرية، سواء من قبل الحكومية اإلسرائيلية أو متاجر أو مؤسسات خاصة وعامة، ضد ا             

انـه فـي    “المركز، في تقريره السنوي حول العنصرية في مجاالت التعليم والتربية والسكن في إسرائيل              
 اقتراح قانون عنصري في الكنيست وجرت أحداث عنـصرية لهـا عالقـة              35العام الماضي تم تقديم     

مجـال التحـرك    باقتراحات قوانين عنصرية وتمييزية، طرحت بهدف واحد ووحيد وهو التضييق على            
 حادثة عنـصرية مـن    155العام الماضي شهد    “وأشار إلى أن    . ”والنشاط للمواطنين العرب في إسرائيل    

ويحوي اكبـر عـدد مـن األحـداث         . قبل مؤسسات دولة، ومصالح تجارية ومؤسسات خاصة أو عامة        
ء المـواطنين   العنصرية وبشكل خاص المس بالحق للسكن من قبل الدولة، والذي يتم عبر الهدم أو إخال              

  . ”من شققهم
  21/3/2012الجريدة، الكويت، 

 
   تتخلص تدريجيا من مفاعل نووي مدني"اسرائيل" .22

 قال مسؤولون اسرائيليون امس، ان اسرائيل ستتخلص تدريجيا مـن مفاعـل             : رويترز –القدس المحتلة   
ق واسع انه ينتج قنابل     نووي مدني سمحت لمفتشين اجانب بدخوله بينما تبقي مفاعال ثانيا يعتقد على نطا            

فيما أفادت تقارير اعالمية أن إسرائيل، وفي عملية سرية، أعادت للواليات           . ذرية خارج نطاق اي تفتيش    
، التي كانت قد حصلت عليها فـي مطلـع سـنوات            %93المتحدة قضبان وقود نووي مخصب بدرجة       

  .الستينيات من القرن الماضي
 بمخزون يستخدم لمرة واحدة     1960ق التي بدأت العمل عام      وسيستعاض عن المنشأة الصغيرة في سوري     

وسـيفي ذلـك   . 2018 او 2017من وقود اليورانيوم من الواليات المتحدة بمعجل للجـسيمات بحلـول    
  .المعجل بكثير من االغراض البحثية والطبية التي تستخدم فيها المنشأة حاليا

 21/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  احتمالية التصعيد على الحدود مع لبنان كبيرة: ضابط صهيوني .23
اعتبر ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الصهيوني بأن احتمال التصعيد في لبنان كبيـر،                 

تسلّحه من من األسلحة طويلة المدى وتدربه على إعداد المفاجآت في ميدان            " حزب اهللا "في ظل مواصلة    
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تُتابع نقل منظومات سالح متطورة من سوريا للحـزب، خاصـة النـوع             " يلإسرائ"القتال، موضحاً بأن    
، والتي مـن    "110فاتح  "، النسخة المعدلة من الصاروخ اإليراني       "600أم"المحّسن من الصواريخ الثقيلة     

وأفاد الضابط أن سوريا تقـوم بتـدريب وتأهيـل          . الممكن أن يضاف إليها رأس كيماوي سوري الصنع       
على تشغيل أسلحة متقدمة مضادة للطائرات، في األراضي السورية واإليرانيـة،           " حزب اهللا "عناصر من   

مشدداً على أن الجيش سيضطر للرد على عمليات نقل األسـلحة المـضادة للطـائرات أو أي أسـلحة                   
  . بيولوجية أو كيميائية، كونها ستُخّل بالتوازن التسلحي بين الجانبين

  )2496(العدد ، ) المركزترجمة(القناة السابعة للمستوطنين 
  20/3/2012مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 

  
  تقدير صهيوني يحدد األسباب الداخلية والخارجية لصمود األسد حتى اليوم .24

خلص وزير الحرب الصهيوني، إيهود باراك، إلى أن سوريا لن تعود إلى ما كانت عليه سابقاً، مـشيراً                  
االسـتعداد لكـل    "لب على الوضع في سوريا، األمر الذي يفرض على الكيان           تغ" الال يقين "إلى أن حالة    

إلى أن نظام األسد يتجه نحو مزيد من الضعف، معتبراً أن عدم الحـسم              " باراك"ولفت  ". سيناريو محتمل 
من جانبه، اعتبر الكاتب الـسياسي الـصهيوني الـشهير،          . سيؤدي إلى زيادة الخسائر من قبل الطرفين      

 أن تواصل األحداث في سوريا يؤكد خطأ التنبؤات القائلة بقرب سقوط األسد، نظراً ألسباب               يارون لندن، 
  : عديدة أهمها

أن من يؤيد النظام ليس العلويون وحدهم، بل ماليين من السنة من أبناء الطبقة الوسطى، والمسيحيين              -1
  ". اإلسالميين"الذين يخشون ازدياد قوة 

ضيه، والعقوبات على دولته ال تردعه، والجامعة العربية تندد بـه دون            أن األسد يواصل سحق معار     -2
  . التدخل

 أن االتحاد االوروبي والواليات المتحدة يعلنون بصراحة أنهم لن يرسلوا جيوشاً لوقف المذبحة التي               -3
  . يجريها األسد على رعاياه

  .  أن روسيا تعارض كل مبادرة تُعجل بانهيار األسد-4
تساعد الالجئين، وتستضيف قادة المعارضة، لكنها ال تهدد بالتدخل، وال تعطي المتمـردين             أن تركيا    -5

  .سالحاً تتحسن به احتماالت أن يواجهوا مدرعات األسد
  )2496(العدد ، )ترجمة المركز( موقع نيوز ون اإلخباري

  20/3/2012مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
 

  تطورة للرؤية الليلية من قاعدة عسكرية في الجنوباختفاء نواظير ألكترونية م .25
 آالف قذيفة من قاعدة عسكرية للجيش       3بعد ثالثة أسابيع فقط من تقديم لوائح اتهام بتهمة سرقة أكثر من             

اإلسرائيلي في الجنوب، أعلنت الشرطة العسكرية أنها بدأت التحقيق في ظروف اختفاء وسائل متطـورة               
ـ   للرؤية الليلة من قاعدة      الحزام االستيطاني الممتد   " (حيفل لخيش "في  " المظليين"عسكرية للتدريب تابعة ل

  ).بين قطاع غزة وجبال الخليل
فقد تبين أن ثالثة نواظير ألكترونية متطورة جدا للرؤية الليلة قد اختفـت،             " يديعوت أحرونوت "وبحسب  

  .بها الجيشولم يعثر لها على أثر في القاعدة رغم عمليات التمشيط التي قام 
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يشار إلى أن القاعدة العسكرية المشار إليها تقع على بعد كيلومترات معدودة من الخط األخضر، وقريبة                 
فإن الشرطة تحقق فيما إذا كان للفلسطينيين دور        " يديعوت أحرونوت "وبحسب  . جدا من القرى الفلسطينية   

  .في سرقة النواظير المتطورة
  21/3/2012، 48 عرب 

  
   دونما من اراضي قرية الولجة جنوبي القدس 1235 لمصادرة لي إسرائيمخطط .26

أعلنت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء االسرائيلية مؤخرا عن مخطط جديد يهدف الى مصادرة : القدس
 وذلك عبر تخصيص هذه االراضي ، دونما من اراضي قرية الولجة الواقعة جنوبي مدينة القدس1235

ن هذا أ ب،باحث المختص في شؤون االستيطان احمد مصطفى صب لبنواوضح ال .كحدائق وطنية
 الذي اشار الى انه من اكبر المخططات ،"عيمك رفائيم"المخطط ياتي ضمن مخطط يدعى بحدائق 

ويقع الجزء االكبر منه جنوبي  االسرائيلية بما يتعلق بموضوع الحدائق والمساحات الخضراء في القدس،
  . دونما5600 االخضر وتصل مساحته الى القدس الغربية داخل الخط

االسرائيلية، وهي الجهة الراعية " سلطة تطوير القدس"وذكر ان ما حصل مؤخرا هو قيام ما يدعى ب 
 دونما جنوبي مدينة 1235بطرح تصور لتوسيع المخطط عبر اضافة " عيمك رفائيم"لمخطط حدائق 

، ومن خالل التدقيق تبين ان هذه االراضي التي القدس وذلك عبر اعالنها بما يدعى بالحدائق الوطنية
 هي ذات االراضي الفلسطينية التي يعمل جدار الفصل حاليا على فصلها ،"حدائق وطنية"يراد إعالنها 

عن قرية اللولجة، والذي من اجل بناءه يتم حاليا اقتالع مئات االشجار وتدمير مئات الدونمات من 
  .طة في قرية الولجةاالراضي الخضراء والزراعية المحي

  20/3/2012، القدس، القدس
  

   2010  مقارنة بالعام2011عدد القتلى الفلسطينيين واإلسرائيليين تضاعف في العام ": بتسيلم" .27
، نشر اليوم األربعاء، إنه حصل في العام الماضي ارتفاع حاد في عدد القتلى "بتسيليم"قال تقرير لمنظمة 

، كما أشار التقرير إلى أن 2010 الفلسطينيين واإلسرائيليين مقارنة بالعام )بحسب التقرير" (المدنيين"من 
غالبية مشاريع البناء الحكومية تقع خارج الخط األخضر، وأن االستيطان والتوسع االستيطاني قد تركز 

  .في القدس المحتلة
، في حين قتل 2010  قتلى في العام5 إسرائيليا مقابل 11فقد قتل في العام الماضي " بتسيليم"وبحسب 

  .2010 في العام 18 فلسطينيا في العام الماضي مقابل37
كما أشار التقرير إلى أن معدل األسرى الفلسطينيين الشهري من األطفال في العام الماضي وصل إلى 

 الئحة اتهام ضد قاصرين 650كما أشار استنادا إلى المحاكم العسكرية إلى أنه جرى تقديم .  أسير200
منهم متهمون برشق الحجارة على قوات االحتالل، واتهم % 40قبل سنتين، كان )  عاما18سن دون (

  ".تنظيمات غير قانونية"آخرون بإلقاء زجاجات حارقة واالنتماء إلى 
من عمليات البدء % 39وتبين أن . إلى ذلك، تناول التقرير البناء االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

اء حكومية في العام الماضي كانت خارج الخط األخضر، وتركزت غالبيتها في القدس بتنفيذ مشاريع بن
  .المحتلة، والباقي في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية



  

  

 
 

  

            16ص                                     2447:                العدد21/3/2012 األربعاء :التاريخ

كما يشير التقرير إلى أن إسرائيل ضاعفت جهودها في العام الماضي للمصادقة على توسيع أحياء 
  .مة حي جديداستيطانية قائمة شرقي القدس، وإقا

  21/3/2012، 48عرب 
  

  لماذا يفلت قتلة الفلسطينيين من العقاب؟": بتسيلم" .28
  والذي سينشر غدا األربعاء،2011االسرائيلية للعام " بتسيلم"كشف التقرير السنوي الصادر عن منظمة 

تبعة، توّجه  موعد تغيير سياسة التحقيق الم2011منذ اندالع االنتفاضة الثانية وحتى شهر نيسان " انه
 حاالت 304إلى النيابة العسكرية بطلب فتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية بما يتعلق بـ " بتسيلم"مركز 

  ".قتل فيها جنود إسرائيليون فلسطينيين
وحتى اآلن .  حالة فقط73ومن بين هذه التوّجهات، أمرت النيابة العسكرية االسرائيلية بفتح تحقيق في 

 تحقيقًا 23 تحقيقات إلى تقديم لوائح اتهام، فيما أغلق 9أفضت " بتسيلم"توفرة لدى وبحسب المعلومات الم
 ملفًا آخر، وهي 27كما انتهت تحقيقات الشرطة العسكرية في . من دون اتخاذ أّية إجراءات ضّد الجنود

  ". ملفًا قيد التحقيق14تنتظر حسم النيابة، فيما ال يزال 
 شكوى لن تفضي إلى فتح 168معلومات تفيد بأّن " بتسيلم"المتبقية فقد تلقى أما بما يتعلق بالحاالت " وتابع

 14أما بخصوص .  ملفًا آخر44تحقيقات بشأنها فيما لم تقّرر النيابة بعد بخصوص فتح تحقيق أم ال في 
سلطات إّن هذه الشكاوى لم تصلها، ونُقلت خمسة ملفات أخرى إلى " بتسيلم"ملفًا آخر فقد قالت النيابة لـ 

  ".تحقيق أخرى
منذ تغيير سياسة التحقيق "  فيقول2011اما ما يتعلق بالفترة ما بعد تغيير سياسة التحقيق في نيسان 

، فُتحت تحقيقات لدى الشرطة العسكرية في الحاالت األربع التي قُتل فيها 2011وحتى نهاية عام 
فإّن هذه التحقيقات ما " بتسيلم"رة لدى وبحسب المعلومات المتوف. فلسطينيون في أرجاء الضفة الغربية

يثني على هذا التغيير الحاصل على سياسات التحقيق إال أنه يذكّر بأّن " بتسيلم" واضاف "تزال جارية
السياسة الجديدة تستند إلى الظروف والمالبسات على أرض الميدان وإلى الهدوء النسبّي في الضفة، 

 المتعلقة بواجب التحقيق في مقتل مدنيين ومواطنين، حتى في أوقات وليس إلى تغيير مبدئّي في المفاهيم
  ".االقتتال

الوضع المتعلق " ويشير التقرير الى انه فيما يتعلق بتحقيقات في اشتباهات بعنف قوات األمن فان
بالمحاسبة والمساءلة بما يخّص االشتباهات بممارسة العنف ليس أفضل بكثير، رغم أّن نسبة التحقيقات 

إلى سلطات " بتسيلم"، توّجه 2011 وحتى نهاية كانون األول 2000منذ أيلول . الجارية أعلى نسبيا
فيها الشّك بأّن أفرادا من قوى األمن مارسوا " بتسيلم" حالة، أثار تقّصي 485فرض القانون بما يخّص 
  ".فيها العنف تجاه المستوطنين

ص مالبسات الموضوع، وفي حال اتضح وجود انتهاك فتح تحقيق في هذه الحاالت لفح" بتسيلم"وطلب 
  .للقانون، محاكمة المسؤولين عن ذلك

. إلى النيابة العسكرية بما يخّص مسلكيات الجنود" بتسيلم" حالة من الحاالت توّجه 241في " وقال
 حالة 200وبحسب المعلومات التي تلقاها المركز يتضح أّن تحقيقا فُتح لدى الشرطة العسكرية، في قرابة 

.  ملفًا من بينها ُأغلقت من دون اتخاذ أّي إجراءات ضّد الجنود الّضالعين134من هذه الحاالت، إال أّن 
 حالة إضافية 18وفي . وقد أّدت سبعة تحقيقات إلى تقديم لوائح اتهام، فيما ألغيت الئحة اتهام واحدة
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لم يتلقَّ " بتسيلم"ق بباقي الحاالت فإّن أما بما يتعل. قّررت النيابة العسكرية عدم فتح تحقيق بالمّرة
  ".معلومات تتعلق بمعالجة الملفات

إلى وحدة التحقيق مع الشرطيين بخصوص مسلكيات شرطيين " بتسيلم" حالة توّجه 244في "واضاف
 حالة، إال أّن 146أّن تحقيقًا فُتح في " بتسيلم"يتضح بحسب المعلومات التي وصلت . وحرس الحدود

 تحقيقًا إلى 12وقد أّدى . ها ُأغلقت من دون اتّباع أّية إجراءات ضّد الشرطيين الّضالعين حالة من113
عدم فتح أّي ") ماحش(" حالة إضافية قّررت وحدة التحقيق مع الشرطيين 77وفي . تقديم لوائح اتهام

  ".تمعلومات تتعلق بمعالجة الملفا" بتسيلم"أما بما يخّص باقي الحاالت فلم يتلقّ . تحقيق
إن تقديم كشف حساب حول انتهاكات حقوق اإلنسان من أجل إيجاد الردع ومنع تكرار هذه "واكد على 
ولهذا السبب يحدد القانون الدولي انه ينبغي على كل دولة إجراء تحقيق فعال بخصوص . االنتهاكات

لقانون الدولي بتعويض كما يطالب ا. االشتباه بانتهاك حقوق اإلنسان وتقديم المسؤولين عن هذا للمحاكمة
  ".من لحق به الضرر جراء هذه االنتهاكات

  20/3/2012، 48عرب 
  

   ألف عربي مهددون باالقتالع من أراضيهم65 قرية مهددة بالهدم و25": عدالة"مركز  .29
عشية الذكرى السادسة والثالثين ليوم األرض الخالد، نظم مركز إعالم : الناصرة ـ زهير أندراوس

يوم أمس جولة ميدانية للصحافيين في النقب، شارك بها عشرات من الصحافيين العرب ' عدالة'ومركز 
وقد زار الصحافيون العديد من القرى العربية غير المعترف بها، ووقفوا عن كثب على آخر  .واليهود

هم المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى تضييق الخناق على المواطنين العرب البدو بغية تجميعهم وتركيز
وشارك في الجولة صحافيون ممثلون عن صحف . في بلدات ثابتة لالستيالء على ما تبقى من أراضيهم

  .ومواقع انترنت ومحطات تلفزيون وإذاعات محلية وعالمية
ثابت ابو راس مدير مشروع عدالة في النقب، شرحا للصحافيين عرض شرائح يشمل خرائط . وقدم د

أبو راس أن . وشدد د. كن أن يحدث في حال تم تطبيق مخطط برافروصور جوية للوضع الحالي وما يم
وذلك لمنع أي إمكانية ) 40شرقي شارع رقم (إسرائيل تسعى إلى تركيز عرب النقب في منطقة محددة 

وأشار أنه بموجب إحدى . تواصل جغرافي وديموغرافي فلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة
 ألف مواطن بدوي من أراضيهم األمر الذي 65يكيليكس أنه سيتم اقتالع الوثائق التي كشف عنها موقع و

أبو راس بالقول . وخلص د.  ألفا كما تدعي الحكومة30يعني هدم جميع القرى غير المعترف بها، وليس 
أن الدعاية التي تروجها سلطات الدولة وكأن البدو يسيطرون على النقب هي كاذبة وعارية عن أي 

فقط ' 5صل المواطنين العرب البدو على كل ما يطلبون في النقب فستكون بحوزتهم صحة، ففي حال ح
  .من سكان النقب' 32من مساحة النقب في الوقت الذي يشكلون به 

  21/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  سيئة تعامل األطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها بطريقة "إسرائيل": المنظمة الدولية للدفاع عن األطفال .30
قالت المنظمة الدولية للدفاع عن األطفال، إن إسرائيل تعامل األطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها : لندن

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها، نشر اليوم الثالثاء في  .بطريقة سيئة وبشكل منتظم
هقين تتراوح أعمارهم ما بين لندن، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقوم باعتقال أطفال وشباب مرا
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في أوقات الليل وتقوم بتقييدهم وتعصيب أعينهم وتقوم بالتحقيق معهم دون وجود ذويهم )  عاما12-17(
 طفال تم اعتقالهم خالل السنوات األربع 311وبينت المنظمة أن تقريرها استند إلى شهادات  .أو محامين
ير التناقض وإن معظم التهم تقتصر على رمي الحجارة على أسئلة المحققين تث'وقال التقرير إن . الماضية

 من القاصرين الذين يتم استجوابهم في 90والحظ التقرير أن  .'جنود قوات االحتالل أو المستوطنين
ظروف صعبة ووفق نظام معين يعترفون بأنهم ألقوا حجارة وغالبا للخالص من وضعهم الصعب في 

تقد التقرير قيام سلطات االحتالل بنقل قرابة ثلثي المعتقلين القاصرين وان .ظل نظام ال يسمح برفض التهم
  . من ميثاق جنيف لحقوق اإلنسان76إلى معتقالت داخل إسرائيل ما يعد مخالفة للمادة 

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

  ن زنازينهمتبقى حريتنا أغلى وأقوى م:  الشلبي من المستشفىاألسيرة هناء .31
 في إضرابها المفتوح عن 35 قالت األسيرة هناء الشلبي التي تدخل في يومها الـ : وكاالت–رام اهللا 

صحيح أن حياتنا أغلى ما نملك ولكن تبقى حريتنا أغلى وهي أقوى «الطعام من مستشفى سجن الرملة 
نونية في نادي األسير الفلسطيني جاء حديث األسيرة إثر زيارة قام بها مدير الوحدة القا .»من زنازينهم

) االثنين(تم نقلي يوم أمس «وفي حديثها للمحامي بولس قالت األسيرة شلبي . المحامي جواد بولس، امس
في حيفا من أجل إجراء الفحوصات الطبية الالزمة وبعدها أعادوني إلى مستشفى » رامبام«لمستشفى 

رة جدا حتى تقوم بإنهاء إضرابها المفتوح عن ووفقا لحديثها تتعرض لضغوطات كبي .»سجن الرملة
الطعام وتتمثل هذه الضغوطات بإقناعها بأن اإلضراب يؤثر عليها أكثر كونها فتاة وقد يصيبها الشلل أو 
تتعرض لمكروه أكبر، وكذلك استغالل كونها في عزلة تامة عن الخارج، واستخدام أسلوب تحطيم 

  .ضراب األسير خضر عدنان وحجم التضامن معهالمعنويات، خاصة بمحاولة مقارنتها بإ
  21/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  اآلالف سيسيرون نحو حواجز عسكرية تحاصر القدس: عضو اللجنة المركزية لمسيرة القدس .32

عقدت اللجنة المركزية الوطنية لمسيرة القدس الدولية اجتماعاً لها في محافظة :  جمال جمال-القدس 
ء امس شارك فيه نخبة من االسرى والقوى الوطنية واإلسالمية لترتيب المسيرة الداخلية نحو القدس مسا

القدس المحتلة المحاصرة، وبحثت في جمع اكبر عدد من الفلسطينيين في يوم االرض نهاية الشهر 
الضفة الحالي عند جميع الحواجز والمعابر العسكرية اإلسرائيلية التي تحاصر القدس وتمنع أهلها في 

  .الغربية من الوصول اليها والصالة في مساجدها وكنائسها
ان » الدستور»وقال عضو اللجنة المركزية الوطنية لمسيرة القدس الدولية سعيد يقين في لقاء خاص بـ

ستكون مكثفة وخاصة ) يوم االرض(الفعاليات في ذلك اليوم الخاص بالقدس والذي يتزامن مع ذكرى 
شمال مدينة القدس المحتلة وكذلك على الحاجز ) معبر عطروت(قرب مخيم قلنديا على الحاجز العسكري 
شمال بيت لحم جنوب القدس وغيرها من المعابر، مشيرا الى ان الفعاليات / العسكري في قبة رحيل

ستشمل شوارع القدس القديمة وميادينها وخاصة في مدرج باب العامود حيث التجمع المركزي في ذلك 
 حاجز –معبر قلنديا (لقد قررت اللجنة الوطنية لمسيرة القدس الدولية ان تعتبر «اف واض. اليوم

نموذجاً للفصل واالحتجاز، من المهم ووالواجب ان يتجمع قربه اكبر عدد من ) عطروت العسكري
م  الشهر الحالي للتعبير عن رفضه30المواطنين الفلسطينيين من شمال الضفة الغربية ومدينة رام اهللا في 
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قلنديا (ان ما ينطبق على حاجز «وتابع يقين . للحصار والجدار والعزل وللتأكيد على عروبة القدس
شمال القدس ينطبق على حاجز ومعبر قبة راحيل في شمال بيت لحم، جنوب القدس وهو ) العسكري

 .هويدهامكان تجمع اهلنا في جنوب الضفة الغربية كذلك للتعبير عن رفضهم للحصار وعزل المدينة وت
ونوه يقين الى ان الهدف من هذه المسيرات واالعتصامات والتظاهرات هو تسليط الضوء على معاناة 

 بعد ان فشل المجتمع الدولي ،الشعب الفلسطيني واالراضي الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة
ستيطانية والتهويد للقدس والجهود الفلسطينية الكبيرة في األمم المتحدة في لجم إسرائيل ووقف سياستها اال

  .المحتلة ومحاولة سلخها واقتالع سكانها
  21/3/2012، الدستور، عّمان

  
  أزمات متالحقة ويأس وإحباط غير مسبوقين: غزة .33

تفاقمت األزمات في قطاع غزة كثيراً لدرجة باتت تتوالى المشكالت واحدة بعد :  فتحي صّباح-غزة 
فبعد أزمة الكهرباء التي يعاني .  بيأس وإحباط غير مسبوقينيشعر» الغزيين«األخرى، ما جعل معظم 

منها أهل القطاع منذ شهر ونصف الشهر، طفت على السطح أخيراً أزمة الغاز المنزلي، وأصبح الناس 
يمضون جزءاً من أوقاتهم في الجري وراء تعبئة أسطوانة غاز أو االصطفاف في طوابير طويلة لتعبئة 

وبرزت أزمة الغاز المنزلي خالل الشهر  .ء البنزين أو الديزل في سياراتهمالقليل من الوقود، سوا
األخير، لكنها تفاقمت خالل األسبوعين الماضيين، وأصبح لزاماً على المواطن الغزي االنتظار بين 

  . كيلوغراماً من غاز الطهي12عشرة أيام إلى أسبوعين لتعبئة أسطوانة سعة 
  21/3/2012، الحياة، لندن

  
   تعتقل فلسطينية أخرى في نابلس"إسرائيل" مسيرات في رام اهللا وغزة تضامناً مع شلبي وخمس .34

شهدت مدينة رام اهللا أمس أربع مسيرات تضامنية مع األسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام : رام اهللا
الكلية وانطلقت المسيرات من أربعة مواقع هي جامعة القدس و.  يوما34ًفي السجن اإلسرائيلي منذ 

العصرية ومدارس المستقبل ومقر الهيئة العليا لألسرى، والتقت أمام مقر هيئة الصليب األحمر حيث أقيم 
وفي نابلس، اعتقلت السلطات اإلسرائيلية فجراً الشابة  .اعتصام واسع بمشاركة المئات من المواطنين

د األسيرات في السجون اإلسرائيلية ويبلغ عد. بعد مداهمة منزلها في المدينة)  سنة27(أماني الخندقجي 
  . ستة أسيرات
، اعتصم عشرات الفلسطينيين أمس أمام مقر الصليب األحمر تضامناً مع األسيرة )أ ف ب(وفي غزة 

الفتات تدعو » حماس«ورفع المشاركون في االعتصام الذي نظمه المكتب اإلعالمي في حكومة . شلبي
ى الضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلنهاء سياسة االعتقال المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إل

  .اإلداري ضد الفلسطينيين
  21/3/2012، الحياة، لندن

  
   يطالبون الحكومة باالفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وإيقاف االعتقاالت والمداهمات  العراقوفلسطيني .35

ل والمداهمات للمجمع السكني الفلسطيني رابطة فلسطينيي العراق تستنكر وتدين استمرار عمليات اإلعتقا
في البلديات والمتواصلة منذ ما يقارب السنة وأخرها إعتقال ثالثة فلسطينيين يوم السبت الموافق 
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 بعد إقتحام قوات مغاوير الداخلية المجمع السكني بطريقة استفزازية نشرت الرعب والهلع 17/3/2012
 وهذا يؤكد أنه يوما بعد يوم االستهداف المقصود ،ة األسباببين العوائل الساكنة في المجمع دون معرف

  .للوجود الفلسطيني في العراق
تطالب رابطة فلسطينيي العراق باالفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في العراق وإيقاف حمالت 

وتناشد . تهمالمداهمات واإلعتقاالت وتحمل الحكومة العراقية مسؤولياتها تجاه فلسطينيي العراق وحماي
أصحاب القرار في األمتين العربية واالسالمية والمجتمع الدولي التعامل الجدي مع قضية فلسطينيي 

 ويذكر أن اعداد الفلسطينيين المتبقين في العراق ال يتجاوز سبعة ،العراق وما يتعرضوا له من مأسآة
  .افهم بالقتل واالعتقالأالف فلسطيني وقد أجبر اآلف منهم على مغادرة العراق نتيجة استهد

كما تطالب الرابطة السلطة الفلسطينية أن تأخذ دورها في مفاتحة الحكومة العراقية حول المضايقات 
والمداهمات المستمرة على شعبنا الفلسطيني في العراق والتي تجاوزت العشرات خالل األشهر القليلة 

الالجئين أن تأخذ دورها في حل المعاناة وتطالب المفوضية السامية لشؤون  .الماضية ووضع حد لها
التي يتعرض فلسطينيي العراق في بغداد وقبرص وايطاليا وفي مخيم الوليد وكذلك معاناة الالجئين في 

  .مخيم الهول من قبل المفوضية
  19/3/2012، رابطة فلسطينيي العراق

  
  بعد غلقه غداة النكبة في عكا مسجد اللبابيديإعادة فتح  .36

، 1948يبدي أهالي مدينة عكا ابتهاجهم باستعادة مسجد تاريخي أغلق غداة نكبة : عواودةوديع  - عكا
  .رغم أن السلطات اإلسرائيلية تمنع رفع األذان بمكّبر صوت وإقامة صالة الجمعة فيه

 بعد 48واحتفل أهالي المدينة بإعادة فتح مسجد اللبابيدي القائم خارج أسوار عكا التاريخية داخل أراضي 
  .رميمه، آملين أن يتمكنوا من ممارسة كامل حقهم في الشعائر الدينيةت

ويزين المسجد اليوم بحلة حجرية جديدة في ظاهره وبآيات قرآنية خطّها الفنان ريحان تيتي على جدرانه 
 على يد أحمد عبد اهللا اللبابيدي، 1930وكان المسجد قد بني عام . الداخلية بالخّطين الفارسي والديواني

  .حد أثرياء عكا على نفقته الخاصة، وكان يعرف بمسجد العماراتأ
  20/3/2012، الجزيرة نت، الدوحة

  
  تضامناً مع زمالئهم المضربين خطوات احتجاجية لألسرى في سجون االحتالل .37

اإلسرائيليين، شروعهم في سلسلة خطوات " مجدو"و" شطة"أعلن األسرى الفلسطينيون في سجني : رام اهللا
ة رفضاً لالنتهاكات والممارسات القمعية، التي تنتهجها سلطات االحتالل بحقهم وتضامناً مع احتجاجي

  .األسرى اإلداريين والمضربين عن الطعام
، أن أول هذه الخطوات االحتجاجية المتفّق عليها من "التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"وأوضحت مؤسسة 

إرجاع وجبات الطعام يومي األحد والخميس من كل أسبوع حتى قبل كافّة الفصائل في المعتقلين، تتمثّل ب
  .المقبل) أبريل(نهاية الشهر الجاري، في حين يدخل احتجاجهم مرحلة جديدة مع بداية نيسان 

  20/3/2012قدس برس، 
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   2011خالل % 10.7نمو الناتج المحلي اإلجمالي لألراضي الفلسطينية بنسبة ": اإلحصاء" .38
أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، أمس، التقديرات األولية للحسابات القومية الربعية، الربع : رام اهللا
، حيث أشارت التقديرات األولية باألسعار الثابتة إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي لألراضي 2011الرابع 

ما سجل الناتج المحلي خالل ك. 2010بالمقارنة مع العام % 10.7 بنسبة 2011الفلسطينية خالل العام 
، وارتفاعاً 2011بالمقارنة مع الربع الثالث من العام % 2.2 ارتفاعاً بنسبة 2011الربع الرابع من العام 

  .2010مقارنة مع الربع المناظر من العام % 11.2نسبته 
 - بعية وأوضح جهاز اإلحصاء في بيان أصدره، أمس، حول التقديرات األولية للحسابات القومية الر

خالل % 2.9، أن الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية، سجل ارتفاعاً نسبته 2011الربع الرابع 
، وفي قطاع غزة سجل ارتفاعاً 2011 مقارنة مع الربع الثالث من العام 2011الربع الرابع من العام 

اتج المحلي اإلجمالي خالل ، حيث بلغت قيمة الن2011مقارنة مع الربع الثالث من العام % 0.5نسبته 
 ماليين دوالر أميركي، وفي 1203 باألسعار الثابتة في الضفة الغربية 2011الربع الرابع من العام 

  . مليون دوالر439قطاع غزة 
وأشار البيان إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية باألسعار الثابتة 

، كما بلغ 2010بالمقارنة مع العام % 7.4 مسجالً ارتفاعاً بنسبة 2011الل العام  دوالراً خ1614بلغ 
 دوالراً خالل 413نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية باالسعار الثابتة 

، 2011مقارنة مع الربع الثالث من العام % 1.5، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 2011الربع الرابع من العام 
  .2010مقارنة مع الربع المناظر من العام % 7.9وارتفاعاً بنسبة 
 509كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية باألسعار الثابتة : وأضاف البيان

مقارنة مع الربع الثالث % 2.2، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 2011دوالرات خالل الربع الرابع من العام 
، أما في قطاع غزة 2010مقارنة مع الربع المناظر من العام % 2.9، وارتفاعاً بنسبة 2011ن العام م

، حيث 2011 دوالراً خالل الربع الرابع من العام 273فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
% 25.0ارتفاعاً بنسبة ، بينما سجل 2011مقارنة مع الربع الثالث من العام % 0.4سجل انخفاضاً بنسبة 

  .2010مقارنة مع الربع المناظر من العام 
  21/3/2012، األيام، رام اهللا

  
   تهدد شركة كهرباء القدس نتيجة تفاقم الديون عليها"سرائيلإ": العمريهشام  .39

 قال المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء القدس، ان اسرائيل ال تزال تهدد الشركة :بيت لحم
الف شيقل، حيث تهدد الشركة االسرائيلية بقطع ) 500(ة تفاقم الديون عليها التي وصلت التي نحو نتيج

  .الخدمة في حال عدم تسديد الديون المستحقة
وأوضح العمري خالل اليوم المفتوح الذي نظمته الشركة مع الجمهور في بيت لحم، ان إدارة الشركة 

  .لرئيس محمود عباس من اجل متابعة الملفابلغت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها ا
  واشار العمري الى ان الشركة تعاني من تراكم الديون نتيجة عدم التسديد والسرقات الكبيرة التي تشكل 
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اشكالية تؤثر على الشركة وعلى المواطن على حد سواء حيث يعتبر هذا الموضوع االخطر الذي يتهدد 
من البنوك، لتفادي عدم الوصول الى توقف الخدمة ما يحملها اعباء الشركة التي تضطر الى االستدانة 

  .مالية جديدة
  21/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  %80أزمة الوقود في قطاع غزة تشل الحياة بنسبة  .40

حسب بعض الخبراء،  % 80 شلت أزمة الوقود في قطاع غزة الحياة بنسبة : تحسين االسطل-غزة 
ير من السيارات أمام محطات الوقود التي ال يوجد بها أي نوع من المحروقات، وأصبح مشهد الطواب

والعشرات من المواطنين وطالب المدارس والجامعات على جانبي الطرق في انتظار من يقلهم الى 
  .وجهتهم هما المشهدان المسيطران على الحياة في قطاع غزة

  21/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   بسبب الكهرباءتوقف خدماتها الطبية في غزة تحذر من حةالصوزارة  .41
حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف خدماتها الطبية بسبب اشتداد أزمة  :غزة ـ أشرف الهور

ظالم الحصار 'انقطاع التيار الكهربائي، وقال الدكتور أشرف القدرة ان اشتداد هذه األزمة تعمق 
  . الصحية في غزة بالتوقفوتهدد العديد من الخدمات' الصهيوني

 غرفة عمليات في مشافي غزة مهددة بالتوقف، مشيراً إلى وجود قلق على أقسام 39وأكد القدرة أن 
سيتعرضون ألبشع مواجهة مصيرية يندى لها ' طفل من الخدج 100النساء والوالدة، وقال ان أكثر من 

  . يرقدون فيهاعندما تنقطع الكهرباء عن أجهزة الحياة التي' جبين البشرية
وأكد على تفاقم الوضع الصحي في أقسام القلب، وفي غرف العناية المركزة، كذلك أكد أن خطر انقطاع 

وناشدت الصحة أحرار الثورة المصرية  .الكهرباء يهدد عمل المختبرات وبنوك الدم في كافة المستشفيات
فاً أخالقيا ووطنياً داعماً لتنفيذ ما موق'والمشير محمد حسين طنطاوي، ومجلس الشعب واألحزاب التخاذ 

  .'تم االتفاق عليه وإرسال الوقود
  21/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  "فلسطين افتراضية مبنية بخرائط المخيمات ومواّدها"لمروان رشماوي » مناظر طبيعية«معرض  .42

، تحضر »لرصفير زم«للفنان مروان رشماوي، في غاليري » مناظر طبيعية«في معرض : سحر مندور
  .مخيمات الالجئين الفلسطينيين في خرائط هم رسموها، تحّدد جغرافيتها، ومعها يومياتها، ويومياتهم فيها

وتلك ليست جغرافيا متجّردة، بل هي صورة لسنوات طويلة، تخبر عن كيفية والدة حياٍة كاملة في مجتمع 
فساد » بؤر«اللبناني على أنها قسري، كما تخبر عن مساحات عيش يومي ينظر إليها من محيطها 

وهي ليست رأس حربة . هي ليست كذلك، وهي ذلك كله، تماماً كأي مساحة عيش في الصعب. وسالح
مقاومة، وال مخزن األبطال فحسب، بل، أيضاً، هي قصص أناس يصنعون ضمن حدود المؤقت أجياالً، 

  .طةوينتجون من عشوائية مفروضة عليهم سياقاً قابالً ألن يضحي خري
  21/3/2012، السفير، بيروت
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   انفصال قيادات عنهم وانضمامهم إلى إخوان فلسطينتنفي في االردن "اإلخوان"جماعة  .43
عضو مجلس شورى أن ،  حمزة العكايلة عن مراسلهاعمانمن  ،  21/3/2012،  الدستور، عّمـان   ذكرت

ي المهنـدس زكـي بنـي       جماعة اإلخوان المسلمين رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل اإلسالم         
اإلخـوان المـسلمين   «نفى انفصال قيادات من تنظيم الجماعة في األردن وإنضمامهم إلى منظمة         ،  ارشيد

  .»فرع فلسطين
ـ    الى أن ما تناقلته وسائل إعالم حيال ذلك ال أساس له من الصحة، مؤكداً              » الدستور»وأشار بني ارشيد ل

ائل اإلعالم مطلع العام الجاري حيث أصبح تنظـيم األردن  أن الفصل بين التنظيمين انتهى وأعلن في وس   
  .مستقالً بذاته عن بقية تنظيمات الشام

النـاطق الرسـمي باسـم      ، أن    هديل غّبون  عن مراسلتها عمان  من   21/3/2012،  الغد، عّمان  وأضافت
 دافع وراء   تلك األنباء عارية عن الصحة، وأن ال منطق وال        "إن  " الغد"لـ  اعتبر  الجماعة جميل أبو بكر     

حتى "وأشار أبو بكر إلى أنه       ".هذا نوع من إثارة البلبلة بين صفوف الجماعة في البالد         "، معلقا   "االنفصال
  ".أعضاء مكاتب الخليج، أبقوا على عضويتهم في تنظيم إخوان األردن

 بـدون   المقبـل، ) أبريل(إلى ذلك، لفت أبو بكر إلى أن مجلس الشورى الجديد سيعقد خالل شهر نيسان               
  .تحديد موعد محدد له، مؤكدا أحقية المجلس باالجتماع في أي وقت طيلة الشهر المقبل

  
   يؤكدون سلميتها وأهدافها لفضح ممارسات االحتالل"القدس العالمية"القائمون على مسيرة  .44

شدد القائمون على مسيرة القدس العالمية على سلميتها، مؤكـدين أنهـم لـن              :  طارق الحميدي  –عمان  
محوا بأي محاوالت لتعكير صفوها والخروج عن أهدافها التي تتمثل بالتأكيد على فـضح ممارسـات                يس

  .االحتالل وتأكيد حق العودة لكل الفلسطينيين
وبينوا خالل مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية أمس أن المسيرة رمزية تأتي العادة االلـق                 

وص باعتبارها القضية المركزية لالمة وفـضح ممارسـات         للقضية الفلسطينية والقدس على وجه الخص     
وأشاروا إلى أن هناك العديد من الشخصيات        .االحتالل االسرائيلي في القدس وكافة االراضي الفلسطينية      

العالمية التي من المقرر أن تشارك بالمسيرة ستأتي من مختلف دول العالم وأن التنسيق يجـري بـشكل                  
  .الردنيةأكثر من جيد مع الحكومة ا

  21/3/2012، الرأي، عّمان
  

  ورفض لنهر بارد جديد... عين الحلوة واحتجاجاتمخيم اجراءات للجيش في : لبنان .45
واصل الجيش اللبناني إجراءاته األمنية المشددة على مداخل مخيم عين الحلوة شرق            : »الحياة «-بيروت  

مطلوب في قضية الخلية التكفيريـة فـي        ال) أبو محمد (صيدا وفي بساتينها في إطار مالحقته توفيق طه         
الجيش اللبناني وللحؤول دون حصول عمليات تهريب أسلحة، في وقت واصلت مجموعات داخل المخيم              

وتجمع عدد من الفلسطينيين أمس في حي الحسبة داخل المخيم ورددوا           . تحركاتها رفضاً لهذه اإلجراءات   
 يتدخل عناصر الكفاح المسلح ويفرقوا المحتجين لمنعهم        هتافات منددة باإلجراءات األمنية للجيش، قبل أن      

من التقدم في اتجاه حاجز الجيش على مدخل المخيم، فيما دخلت مجموعة من المحتجين إلـى مدرسـة                  
وكان محتجون  . سموع القريبة من حاجز الجيش واعتدى شبان منها على احد المدرسين وعطلوا الدراسة            
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فضاً لهذه اإلجراءات وحاولوا الوصول إلى حاجز الجيش مـا دفـع            تجمعوا مساء أول من امس أيضاً ر      
  .عناصر الكفاح المسلح إلى إطالق النار في الهواء لتفريقهم

ودعت لجنة المتابعة في المخيم وقيادة الكفاح المسلح في بيان صدر بعد اجتماع عقدتاه امس، بمـشاركة                 
اإلجراءات األمنية المشددة في حـدود المقتـضيات        قوى شعبية وشبابية، قيادة الجيش اللبناني إلى إبقاء         

أي عمل يمـس الجـيش الـوطني        «ورفض المجتمعون   . األمنية من دون المساس بمصالح أبناء المخيم      
وحدة أبناء شعبنا في مخيم عين الحلوة ومخيمات لبنان والتمسك بالعالقة           «وشددوا على   . »اللبناني الشقيق 

ألحد بالمساس بمخيم الحلوة وأي مخـيم       «، وعلى عدم السماح     »فلسطينياألخوية بين الشعبين اللبناني وال    
  .»ولن نسمح بتكرار مأساة مخيم نهر البارد مرة أخرى

كما عقد اجتماع في ثكنة محمد زغيب في صيدا بين المساعد األول لمدير مخـابرات الجـيش العميـد                   
ولجنة المتابعة ومسؤولي الفصائل    عبدالكريم يونس ومسؤول المخابرات في الجنوب العميد علي شحرور          

بأنه جرى التأكيد على أن ال نيات مبيتـة لـدى قيـادة             » الحياة«وأفادت مصادر أمنية    . واللجان الشعبية 
الجيش تجاه المخيم وال استهداف، وأنها حريصة على العالقة والتعاون مع األطـراف المعنيـين لقطـع                 

والفلسطينيين، وأنها شددت على أن اإلجراءات األمنية       الطريق على من يحاول افتعال إشكال بين الجيش         
، ومالحقة المطلوب توفيق طه     )دوشكا(لم تتخذ جزافاً بل كان لها سببان أساسيان، األول تهريب األسلحة            

الذي تردد انه يقف وراء الخلية التكفيرية التي قيل إنها تسعى إلى استهداف مراكز عـسكرية، وجـرى                  
  .يخطف شخص واحد مخيماً بكامله ويضعه تحت تصرفهتأكيد أنه ال يجوز أن 

وأشارت المصادر إلى شكوى من داخل المخيم على إجراءات الجيش، وأن الجيش أكد أن ال تعديل لهذه                 
ولفتت إلى أن   . اإلجراءات، إنما سعي إلى التخفيف من حال االزدحام التي تتسبب بها على مداخل المخيم             

سمير جعجـع عـن     » القوات اللبنانية «وا التصريح األخير لرئيس حزب      أشخاصاً من داخل المخيم استغل    
ضبط األمن داخل المخيم ولو احتاج إلى معركة مماثلة لمعركة نهر البارد، لشن حملة تحـريض علـى                  

وأكدت أن الموضوع يتطلب عالجاً، خصوصاً في ظل معلومات تفيد بالسعي إلى تهريـب طـه         . الجيش
  .إلى خارج المخيم

مصادر أن المشاركين الفلسطينيين أكدوا رفضهم أن يكونوا جزءاً من االنقسام الداخلي اللبناني             وزادت ال 
ومن التجاذب الدائر حول األزمة السورية وتداعياتها، معلنين أن ال سيناريو معداً للمخـيم، وأن هنـاك                 

  .تنسيقاً وتواصالً مع الجيش
أسامة سـعد،   » التنظيم الشعبي الناصري  «رئيس  كما زار شحرور النائب بهية الحريري في مجدليون، و        

محاولة البعض استغالل حادثـة معينـة       «والرئيس السابق لبلدية صيدا عبدالرحمن البزري الذي شجب         
ومحاولة استثمارها في أجندة سياسية خاصة تهدف إلى ضرب معادلة الجيش والشعب والمقاومـة ودور               

  .»طنالجيش في حفظ أمن المواطنين والدفاع عن الو
» حمـاس «في لبنان علي بركة الـذي أكـد تمـسك    » حماس«وكانت الحريري استقبلت مسؤول حركة    

  .بالحفاظ على االستقرار في المخيمات وجوارها
وفي مكتب سعد، عقد اجتماع طارئ حضره ممثلون للجنة المتابعة الفلـسطينية الوطنيـة واإلسـالمية،                

  .نية واإلسالمية اللبنانيةوالفصائل الفلسطينية، واألحزاب والقوى الوط
كان هناك تأكيد علـى ضـرورة المعالجـة الحكيمـة لكـل القـضايا           «ورأى المجتمعون إثر اللقاء أنه      

 وهي المؤسسة الضامنة لألمن     -محاولة استهداف مؤسسة الجيش اللبناني      «ولفت سعد إلى     .»المطروحة
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ياسية وقوى عربية ودولية، وهذه القـوى        من قبل قوى س    -الوطني اللبناني وأمن الشعب الفلسطيني أيضاً     
  .»تضغط على هذه المؤسسة من أجل اتخاذ مواقف لها عالقة بالحدث السوري

إن : الثوابت المتفق عليها وهي   «بعد االجتماع   » اللينو«وأكد قائد الكفاح المسلح الفلسطيني محمود عيسى        
، الفتـاً إلـى أن      » العسكرية اللبنانية  من يستهدف أمن لبنان يستهدف أمن المخيم واحترام دور المؤسسة         

، شـاكراً قيـادة     »اإلجراءات األمنية التي يتخذها الجيش اللبناني خففت، والوعود ترجمت إلى حقيقـة           «
  .الجيش اللبناني على التجاوب

  21/3/2012، الحياة، لندن
  

  في لبنان" إسرائيل"أحكام بالسجن واعتقاالت لعمالء لـ  .46
 3المحكمة العسكرية في بيروت أحكاما راوحت بـين اإلعـدام والـسجن             أصدرت   :”الخليج “-بيروت  

 أشخاص  6ودانت المحكمة في حكمها الذي نشر أمس،        . ”إسرائيل”ـسنوات على ستة متهمين بالتجسس ل     
وداهمت قوة من فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي، أول أمس، منـزل      .”إسرائيل”بتهمة التجسس ل  

 بوابة فاطمة عند الحدود الجنوبية وفتشته وأوقفت صاحبه وهو عنصر سابق في             في كفركال الواقع قرب   
 منهم وأبقت   2 من أشقائه ثم أخلت سبيل       3سابقاً، كذلك أوقفت    ” جيش لبنان الجنوبي  ”جهاز األمن التابع ل   

 إضافة إلى شخص آخر من البلدة نفسها واقتيدوا إلى مقر الفرع في بيروت حيث اعترفوا                2على توقيف   
  .وتزويدها بمعلومات عن تحركات الجيش والمقاومة” إسرائيل“بالتعامل مع 

  21/3/2012، الخليج، الشارقة
  

   " إسرائيلييناالنخراط في مفاوضات مع مسؤولين"بـ حماس هميتحزب اهللا ": السياسة" .47
ينية الفلسط" حماس"في بيروت زعماء حركة " حزب اهللا"اتهمت قيادات في  : كتب حميد غريافي-لندن 

ـ الذين غادر معظمهم مقراتهم الرئيسية في سورية الى دول اخرى في الشرق االوسط وافريقيا ب
االنخراط في مفاوضات مع مسؤولين اسرائيليين امنيين وسياسيين وعسكريين في كل من الدوحة ولندن "
الشيعية في " ملحركة ا" حسب وزير من -في ما يبدو , "رن وباريس خالل االسابيع العشرة الماضيةيوب

مع انفجار الثورات العربية " حماس"االنعطافة األخطر المنتظرة في مسار  "-الحكومة اللبنانية السابقة 
حيث ادركت قياداتها في قطاع غزة ودمشق انها فقدت , من شمال افريقيا وصوال الى سورية عبر اليمن

ا فقدت مراكزها وقواعدها في دمشق التي هي بدوره" الممانعة العربية"مواطئ اقدامها في مناطق 
فيما تتجه في لبنان مع جماعات حسن نصر اهللا وبقايا النظام السوري المتداعي الى ) ليبيا(وطرابلس 

  ".التحلل والتفكك واالختفاء
تتم بمعرفة "مع المسؤولين االسرائيليين " حماس"الذي يزور لندن حالياً ان مفاوضات " أمل"وقال قيادي 
لسطينية في رام اهللا وبمباركة الواليات المتحدة ودول اوروبا الكبرى وبعض دول مجلس السلطة الف

  ".وخصوصاً بعلم وتشجيع المجلس العسكري الحاكم في مصر, التعاون الخليجي
التوسط " حماس"عن مسؤول فلسطيني في بيروت قوله ان االسرائيليين طلبوا من " أمل"ونقل القيادي في 
وضاتهم منعا الندالع حرب مميتة بين الطرفين متى حدث االنهيار الهائل للنظام البعثي لدى نصر اهللا لمفا

وطالما ان المنطقة تتجه الى تغييرات جذرية بعكس سياسات العنف والحروب والممانعة , في سورية
اثر استتباب االمور في الدول التي شهدت الثورات والتي يمكن ان تشهدها في , والصمود والتصدي
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والجانب االسرائيلي من خاللها ان موقفه رهن " حماس"أبلغ " حزب اهللا"اال ان , مرحلة المنظورةال
وما تمسكه المستمر حتى اآلن بنظام االسد إال تعبير عن استمرار دعم النظام , بموقف اسرائيل من ايران

وان اي , قي المؤيد لطهرانوانما ألنه الوحيد المتب, وذلك ليس حباً وال تعلقاً به, االيراني لنظام دمشق
سيدفع نظامها الى التغيير المطلوب بعد التخلي , تغيير في السياستين األميركية واالسرائيلية تجاه إيران

  ".عن األسد
  21/3/2012السياسة، الكويت، 

  
  ةاليومياإلسرائيلية  اتوضع الشباب الفلسطيني بسبب االنتهاكنبيل العربي ينتقد  .48

ونروا، األاختتمت في بروكسل أمس، فعاليات مؤتمر شركاء وكالة : صطفى عبد اهللا م- بروكسل
 الشباب كان محركاً"شدد على أن الذي وشارك فيه األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، 

 وضع الشباب الفلسطيني في األراضي المحتلة وفي  خالل العام الماضي، منتقداً"للتغيير في العالم العربي
  . اللتزاماتها الدولية"إسرائيل" من جانب "االنتهاك اليومي"مات الالجئين بالدول المجاورة بسبب مخي

  21/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   غزةحماس تفتعل أزمة مع مصر للتهرب من مسؤولياتها تجاه قطاع: "الحياة"لـمصدر مصري  .49
التي صدرت أخيراً عن مسؤولين رفض مصدر مصري رفيع التصريحات :  جيهان الحسيني-القاهرة 

 تحّمل مصر، وتحديداً جهاز االستخبارات، المسؤولية عن أزمة في قطاع غزةفي الحكومة الفلسطينية 
حكومة " الحياة إن جريدةوقال ل. انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها ادعاءات غير دقيقة

فهي ترمي بالمسؤولية بعيداً منها ... ا تجاه القطاعحماس تفتعل أزمة مع مصر للتهرب من مسؤولياته
تختلق معلومات مغلوطة وتروج لها بزعمها أن مصر تقف "، كما "ألنها ال تقوم بأعبائها تجاه المواطن

فهو الذي يعاني في ... وراء أزمة الكهرباء في غزة من أجل خداع المواطن الفلسطيني المغبون وتضليله
ك يسعون إلى إيهامه بأن أزمة الوقود تتعلق بإشكالية مع مصر وال دخل غزة من كل شيء، وفوق ذل

حكومة حماس تريد إيجاد ذريعة مقبولة لتسوقها لرجل الشارع في غزة مفادها "واعتبر أن  ."للحركة بها
وأوضح المصدر أن مسألة إدخال الوقود إلى غزة  ."أن هناك أعباء جديدة ستقع عليه سيتحملها وحده

لم يكن هناك اتفاق بتوريد ": كرم أبو سالم تم بحثها مع أعلى مستويات قيادية في حماس، وقالعبر معبر 
أن أزمة الوقود الحالية في غزة هي انعكاس لألزمة الراهنة التي إلى  أشارو ."الوقود عبر معبر رفح

  .تتعرض لها مصر
  21/3/2012الحياة، لندن، 

  
   دراسية لطالب غزةشيخ األزهر يخصص منحاً .50

  أحمد الطيب قد خصص عدداً.أعلنت رابطة خريجي األزهر في فلسطين أن اإلمام األكبر د: وكاالتال
وقال . 2013-2012 من العام الدراسي القادم من المنح الدراسية لعدٍد من طلبة قطاع غزة وذلك بدءاً

 إعفاء كامل من تشمل المنح الدراسية المقدمة من األزهر الشريف":  ناهض النخال.رئيس الرابطة د
الرسوم الجامعية، وتوفير كافة المتطلبات الجامعية األساسية بما فيها المسكن المخصص للطالب 

 من آخروأشار النخال إلى أن شيخ األزهر وعد بقبول عدٍد . باإلضافة إلى جميع مميزات المنحة الكاملة
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نهم سيعفى من الرسوم الجامعية على أن  م أن عدداًالطلبة الغزيين لاللتحاق بالكليات المختلفة، مبيناً
  .يتحمل الطالب فقط مصاريف المسكن والمأكل

  20/3/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  اإلسرائيلييمكن أن يضرب الخط  و بورسعيد-مصر تمتلك خط سكة حديد السويس  .51
 فإن  ..  تل أبيب-  بإنشاء خط سكة حديد إيالت"إسرائيل"المفاجأة المثيرة أنه في الوقت الذي تهدد فيه 

 ويربط البحرين األحمر واألبيض باإلسماعيلية مصر تملك نفس الخط اآلن بين السويس وبورسعيد ماراً
  ! م المزعو"إسرائيل" خط  والمفهوم العالمي سوف يضرب تماماًىوأن تشغيله بالمستو

صر تملك بالفعل هذا ألهرام أن مجريدة ا ل، رئيس هيئة السكة الحديد المصرية، هاني حجاب.موأكد 
 القنطرة غرب وطول الخط بين ميناء - اإلسماعيلية - فايد - السويس -ميناء السخنة : الخط ومساره

 بالفعل بدور نقل الركاب والبضائع ولكن اآلنوالخط يقوم ..  كيلو مترا912ًىلإالسخنة وبور سعيد يصل 
وتجهيز هذا الخط للدخول في المنافسة ..  وبورسعيداإلسماعيليةالخط غير مزدوج في المساحة بين 

قامة إ وأيضاً وبورسعيد اإلسماعيلية يتطلب ازدواج الخط الحالي في المنطقة بين إسرائيلالعالمية لخط 
  . السكة الحديدإلى محورية في السويس وبورسعيد لخدمة عمليات النقل من السفن موانئ

  21/3/2012األهرام، القاهرة، 
  

   للعدوان على غزة أخضر أمريكياً ال تنتظر ضوءاً"إسرائيل": ية المصريةالخارجباسم المتحدث  .52
 ي ف المصرية لوزارة الخارجيةالرسمي، المتحدث رشديالوزير مفوض عمرو أكد  :ي الجنيديسوز

 األمريكية صحية تسمح بمساحات -إلى ضرورة أن تكون العالقات المصرية " ياألهرام العرب"حديثه لـ
 واكتفت بإدانة رد الفعل اإلسرائيلي،إلى أن الواليات المتحدة تجاهلت العدوان االختالف، مشيرا 

 أخضر أمريكيا  على العدوان من إطالق لبعض الصواريخ، مؤكدا أن تل أبيب ال تنتظر ضوءاًالفلسطيني
 ألن  المصرية،األراضي أنها ال تستطيع اختراق للعدوان، وال تراعى حقوق المدنيين الفلسطينيين، مؤكداً

إسرائيل عمرها ما احترمت حقوق المدنيين أو اهتمت من "  وذكر أن.  عن ذلكمصر لن تتغاضى أبداً
  ."، لكنها ال تهتم بذلكالدوليسيصاب من قذائفها العشوائية، وهو أمر مخالف للقانون 

  20/3/2012األهرام العربي، القاهرة، 
  

  الحرب دفاعا عن النفس ب"لإسرائي" خامنئي يهدد الواليات المتحدة و:إيران .53
قال مرشد الجمهورية اإلسالمية في إيران علي خامنئي :  محمد هميمي: تحرير، مصطفى صالح:إعداد

وقال  ."إسرائيل" بالده ستهاجم للدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء من الواليات المتحدة أو إنيوم الثالثاء 
ال نملك أسلحة "اسبة بدء العام الفارسي الجديد خامنئي في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة بمن

نووية ولن نصنعها لكن في مواجهة عدوان سواء من أمريكا أو النظام الصهيوني سنهاجم بنفس مستوى 
يرتكب " الرضا في مشهد اإلمام في كلمته عند ضريح وأضاف. " عن أنفسنا علينا دفاعاًاألعداءهجوم 

  ."اإليرانية أنهم بالتهديدات سيدمرون الدولة  اعتقدواإذا خطأ فادحا األمريكيون
  20/3/2012وكالة رويترز، 
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    ملك االردن بجهودأوباما يؤكد التزام واشنطن بعملية السالم وبشيد .54
أشاد الرئيس االمريكي باراك اوباما بالجهود االيجابية التي يقوم بها جاللة الملك عبـداهللا              :  بترا –عمان  

وبحسب الناطق باسم البيت االبـيض       . بين الفلسطينيين واالسرائيليين الى االمام     الثاني لدفع عملية السالم   
 اشار الى ان جهود االردن      ، خالل اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس        ،فان الرئيس اوباما  

ثنـى  وا. لرعاية المباحثات المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين تعتبر مساهمة مهمة لقضية الـسالم           
واكد التزام الواليـات    . الرئيس االميركي على جهود وزير الخارجية ناصر جودة في دفع عملية السالم           

المتحدة بعملية السالم بالشرق االوسط وباالهداف التي حددتها اللجنة الرباعية، مثلما اكـد اهميـة قيـام                 
 للرئيس عباس لمساهمته في     الطرفين بتعزيز الجهود التي ادت الى وقف العنف اخيرا، معربا عن شكره           

  .هذا المجال
  21/3/2012، الدستور، عّمان

  
   وسنساهم في كلفتها غواصة نووية سادسة"سرائيلإ"بيع نس: وزير الدفاع األلماني .55

اكد وزير الدفاع االلماني توماس دو ميزيير الثالثاء ان المانيا ستبيع اسرائيل غواصة             : ـ ا ف ب    برلين
  .لفين، وذلك عقب لقاء مع نظيره االسرائيلي ايهود باراك في برليننووية سادسة من طراز دو

سيتم تسليم غواصة اخـرى     'وقال الوزير االلماني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره االسرائيلي انه            
، مضيفا ان المانيا ستساهم في كلفة الغواصة رغم انه لم يكشف عن المبلغ الـذي سـتقدمه                  'الى اسرائيل 

  .المانيا
ان المانيـا سـتغطي ثلـث قيمـة         ) نـوفمبر ( مصدر في الحكومة االلمانية ذكر في تشرين الثاني          وكان

  ). مليون دوالر178( مليون يورو 135الغواصة، اي ما يقرب من نحو 
  21/3/2012، القدس العربي، لندن

  
   للخطر"إسرائيل"وزير الدفاع األلماني يحذر من أن ضرب إيران سيعرض  .56

مس، الثالثاء، على لسان وزير دفاعها، من أن توجيه ضـربة عـسكرية إسـرائيلية               حذرت ألمانيا يوم أ   
إن تحذير وزيـر الـدفاع      " يديعوت أحرونوت "وقال موقع   . إليران سيعرض أمن إسرائيل نفسها للخطر     

األلماني توماس دي ميزيير، جاء خالل لقائه أمس مع وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود براك خالل التوقيع                
وقال الموقع إن الوزير األلمـاني       . على بيع إسرائيل غواصة سادسة تضاف للترسانة اإلسرائيلية        رسميا

قال إنه يشارك إسرائيل القلق من امتالك إيران للقوة الذرية، موضحا أنه اقتنع بأن إيران تعتزم تطـوير                  
  .أسلحة ذرية، لكنه دعا إسرائيل إلى التصرف بحذر

  21/3/2012، 48عرب 
  

  ي هولندي يعد دليال للتجوال في فلسطينديبلوماس .57
البريطانية مقاال تحليليا بعثـت بـه الـصحافية         " ذي غارديان " نشرت صحيفة    – القدس   –لندن، الزبابدة   

  هارييت شيروود من قرية الزبابدة القريبة من مدينة نابلس، اشتمل على مراجعة لكتاب اعده الدبلوماسي               
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يل الجوال في الضفة الغربية، وكان عمله هذا ثمرة مشروع اسـتغرق    الهولندي ستيفن شيبيزي، ليكون دل    
  .  جولة25اربع سنوات قام خاللها بـ

 20/3/2012، القدس، القدس
  

   توافق على بناء ألف وحدة سكنية وعشرة مدارس فى غزة "إسرائيل": أونروا .58
لتابعة لألمم المتحدة اليـوم     ا" أونروا"أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       : )د ب أ   (- غزة

الثالثاء أن إسرائيل أبلغتها رسميا بالموافقة على مشروعين سكنيين بتمويل سعودى ويابانى جنوب قطاع              
  . غزة

وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية عدنان أبو حسنة للصحفيين فى غزة إن الموافقة اإلسـرائيلية تـشمل                 
 التحتية فى الحيين السعودى واليابانى فى خانيونس، إلى جانـب            وحدة سكنية إضافة إلى بناها     733بناء  

  . وحدة سكنية أخرى غير صالحة للسكن أو آيلة للسقوط259إعادة بناء 
 مدارس سيتم البدء فيها فى مختلف مناطق قطاع غزة، متوقعا أن تبدأ             10وأضاف، إنها تشمل كذلك بناء      

فى حل أزمة مئات العائالت التى هدمت منازلهـا منـذ     عمليات البناء فى أقرب فرصة ممكنة بما يساهم         
  . عشرة أعوام

  21/3/2012، اليوم السابع، مصر
 

  أنه كان يريد االنتقام ألطفال فلسطينحادثة المدرسة اليهودية يزعم بالمشتبه به : فرنسا .59
شتبك مـع   قال وزير الداخلية الفرنسي كلود جون إن الرجل الذي ا    : محمد عبد العال   -) رويترز(باريس  

الشرطة الفرنسية في تراشق بالرصاص يوم االربعاء ويشتبه بقتله اربعة اشخاص امام مدرسة يهوديـة               
  .هذا االسبوع يزعم انه على صلة بتنظيم القاعدة

  ."انه يزعم انه من المجاهدين وينتمي للقاعدة"وقال جون للصحفيين في مسرح الحصار لمنزل في تولوز 
انه كان يريد االنتقام لالطفال الفلـسطينيين       "واضاف جون قوله    .  في أفغانستان  وقال أيضا ان الرجل كان    

  ."وأراد أيضا االنتقام من الجيش الفرنسي على تدخالته الخارجية
 21/3/2012، وكالة رويترز لألنباء

 
 

    2013 أكبر مركز تجسُّس يبدأ عمله فيواشنطن تشّيد : األمريكية" وايرد"مجلة  .60
جبال والية يوتاه غرب الواليات المتحدة، في منطقة تُدعى بالفـديل ورشـة         بين   اآلن    تقام :صباح أيوب 

وسيكون المقر الرسـمي الجديـد     » يوتاه داتا سنتر  «بناء ضخمة لبناء أكبر مركز تجسس أميركي، اسمه         
  .»وكالة األمن القومي«لعمليات التجسس التابعة لـ

 مليـار   2في واشنطن بخمس مرات، وتكلفته المعلنـة        » الكابيتول« حجم المبنى يفوق مبنى الكونغرس      
» وايـرد «هذا ما كشفت عنه مجلة      . 2013دوالر، فيما يتوقع أن يكتمل ويباشَر العمل فيه بحلول أيلول           

. Inside the Matrix» داخل المـايتريكس «األميركية منذ أيام، في تحقيق موّسع احتّل غالفها بعنوان 
الحجر األخير من البازل الصخمة التي ركّبت خالل العقود االخيرة،          «نه  إ» وايرد«هدف المركز؟ تقول    

ومهمته رصد وتفكيك وقراءة وتحليل وحفظ كمية ضخمة من قاعدة بيانات االتصاالت والتواصل حـول               
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العالم، من خالل اعتراض مسارات شبكات التواصل المحلية واألجنبية والدوليـة اآلتيـة مـن األقمـار                
  .»رة للكابالت الممدودة تحت األرض والبحرالصناعية والعاب

ـ    »وايرد«وبحسب   كـل  «ضخمة وسريعة جداً، وفيها ستمّر وتحفظ       » سيرفيرات«، فإن المركز سيجهز ب
داتا المعلومات المتعلقة بالرسائل االلكترونية الشخصية، واالتصاالت الهاتفية، وأبحاث غوغل، إضـافة            

 األشخاص في أيامهم العادية مثل حجوزات السفر، وإيصاالت         إلى كل التفاصيل الشخصية التي قد ترافق      
باختصار، كل التفاصيل االلكترونية التي ترافق الحياة اليومية        . »المواقف وإيصاالت المشتريات وغيرها   

  .ألي شخص
إلى أن هذا المركز هو الترجمة الواقعية لبرنامج حاول الرئيس السابق جـورج بـوش               » وايرد«وتشير  

لكن الكونغرس لم يوافق عليه في حينها بـسبب         . »التنّبه المعلوماتي الكامل  « تحت اسم    2003 تنفيذه عام 
  .ما واكبه من معارضة أميركية واحتجاجات على خلفية اختراقه لخصوصية المواطنين

أكثر من مجّرد مركز لتجميع     «مصدر استخباري مطّلع على مشروع مركز التجسس، أوضح للمجلة أنه           
دوراً حساساً في فّك الـشيفرات  «، ويلفت المصدر إلى أن للمركز       »ه دور أساسي سّري للغاية    ولدي. الداتا

مثالً، إذ سيعترض مركز يوتاه كمية كبيرة من المعلومات المالية والدبلوماسية والمـصرفية والعـسكرية               
ختـراق  والشخصية المهمة والسرية والتي ستكون مشفّرة، لذا فهو سيعمل على فك تلـك الـشيفرات وا               

كـل  «مصدر مسؤول آخر يختصر للمجلة الموضوع بأن        . »سريتها قبل قراءتها واالحتفاظ بها وتحليلها     
  .»كل من يتواصل إلكترونياً سيشكل هدفاً للمركز. فرد هو هدف

نقطة تجّمع كل المعلومات اآلتية من مراكز التجـسس         » مركز يوتاه «وفيما يظهر التحقيق، كيف سيشكل      
خزانـات  « في الواليات المتحدة، تطرح المجلة أسئلة حول الـسعة التـي سـتتحملها               االخرى المنتشرة 

ثم ينتقل الى شرح النقطـة األهـم لعمـل          . المركز مع كل الداتا التي ستعترضها حول العالم       » معلومات
 والذي يشمل كل الداتا invisible web» الويب غير المرئي«المركز وهي سعيه للوصول الى ما يسمى 

لة بكلمات مرور سرية، مثل االتصاالت الخاصة بالحكومة االميركية وحكومات الـدول االخـرى،              المقف
 .واألسرار الدفاعية للجيوش والبلدان

 21/3/2012، االخبار، بيروت
  

  "هنيه"نصيحة لـ .61
  مصطفى إبراهيم

ختالفـي  ال افترض سوء النية لديك وحكومتك، برغم ا       : االخ رئيس الوزراء ابو العبد هنيه المحترم        
معكم ومع سياساتكم في الحكم وغياب الشفافية عن كثير من القضايا، ولدي العديد مـن االنتقـادات                 
كباقي الناس، ومع ذلك اعلم انك تتابع كل ما يجري وتقرأ وتتصفح االنترنت وتتابع ما يكتبه الكتـاب                  

  .وما ينقله الصحافيون عن معاناة الناس وأزمة الوقود والكهرباء المتفاقمة
وليس خاف عليك ما يجري من معاناة وحصار وعدوان اسرائيلي مـستمر، وعـانيتم كمـا عانينـا                  

  .وتضامنا مع أنفسنا قبل ان نتضامن مع حركة حماس وحكومتها في أزماتها وأزماتنا المستمرة
، عقدت حكومتكم اجتماعها األسبوعي، وناقشت باستفاضة كمـا ذكـر البيـان             20/3/2012الثالثاء  

ن الحكومة أزمة الكهرباء وانعكاساتها على المواطن الفلسطيني الغزي والخيارات المتاحـة            الصادر ع 
  .والمبذولة من اجل حل األزمة الحادة
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وناقشت الحكومة عددا من القضايا واتخذت الحكومة جملة من المواقف والقرارات وحيـت وأكـدت               
  .زارات والجهاتوحملت وطالبت وقررت، وطال ذلك كثير من الدول واألجهزة والو

لكنها نسيت الناس، ربما نسي من اعد البيان او في زحمة النقاش الحاد واالنهماك في البحـث عـن                   
حلول سريعة وعاجلة ان يثمن موقف الناس في غزة على صمودهم وصبرهم وما يعيشونه من معاناة                

  .وما يترتب عليه من ضغط نفسي وعصبي وظلم يتحول الى قهر
 الوقود الحقيقي الذي يرفع من شان أي حكومـة او مـن يخـسف بهـا االرض                  هؤالء المنسيون هم  

ويشعلها وان طال الوقت، وهؤالء هم من وثقوا بحركة حماس وحكومتها وتحملوها وما زالـوا فـي                 
ازماتها الحقيقية او المفتعلة، هؤالء الذين يعانون يوميا وينتظرون المـوت البطـيء ومعانـاتهم  ال                 

  .تتوقف
 قوة أي دولة او حكومة، وبفضلهم انتم في الحكم وما يقدمونه هو خير عطاء، هم مـن                  هؤالء هم سر  

يحملون بداخلهم شعلة التحدي لالحتالل والظروف الصعبة التي يعايشونها، هم االقوياء وأي سـلطة              
  .وحكومة امامهم ضعيفة

ي فمه وفم ابنائـه     ومنهم من ال تعلمون كيف يقضون الليالي وكم ليلة بعضهم نام من دون ان يضع ف               
لقمة، وربما نام وهو يبكي على حاله، ويشعر بالقهر واإلذالل والعجز لعدم قدرته على اشعال شمعه،                

  .ويرفضون ان يظهروا بأنهم اذالء او مهزومين امام انفسهم وأمام ابنائهم
لـى  هم طوال ست سنوات من منوا انفسهم بالصبر وانتظار التغيير واإلصالح، واعتقـدوا انكـم ع               

صواب، وصبروا وتحدوا االحتالل واألوضاع المعيشية الصعبة والقاسية لثقتهم االكيدة بـأنهم علـى              
  .صواب في تحدي االحتالل والحصار وقلة الحيلة، وان هناك اهداف سامية لقهر الظلم واالحتالل

 ما هو مخفي    صمتوا طويال ليس خوفا بل صبرا وتحدياً، ربوا ابنائهم على عزة النفس ولو نعلم جميعا              
  .النحنينا جميعا وانحنيتم لتقبيل االرض التي يدوسون عليها

لم يشعروا بطعم الفرح، يبكون بصمت كي ال ينكشف سر حزنهم العميق على حالهم الـذي وصـلوا                  
  .اليه

هؤالء الذين نسيتم ان تثمنوا مواقفهم وصبرهم وصمودهم وقدرتهم على التحمل، هـم ال ينتظـرون                
 مواقفهم، هؤالء يتم استغاللهم واحتكارهم وإضـطهادهم، ويـدفعون ثمـن الـسلعة              مكافأة أو تثمين  

مضاعفة، االسعار في ارتفاع مستمر، وهم من يتعرضون للظلم وعدم مشاركتهم همـومهم وسـماع               
  .شكواهم، والمعاناة التي يتعرضون لها

ئب والرسوم أو تخفض    في األوضاع القاسية والصعبة تقوم الدول والحكومات بإعفاء الناس من الضرا          
  .منها لكن الحكومة، وعلى الرغم من كل ذلك ما زالت تجبي الضرائب والرسوم منهم

اليوم تحدثتم عن أن حكومتكم غير مديونه وترفض المال المسيس، ما يعني انكم في يسر من الحـال                  
ـ                   اس وأوضاعكم بخير وجيدة وال تعانون أزمة ماليه، لكن ما يجري هو عكـس ذلـك فاوضـاع الن

  .االقتصادية واإلنسانية سيئة
نصيحة لك االخ ابو العبد ان تطلع على التقارير التي تتحدث عن حال الناس ومعاناتهم وليس علـى                  

  .التقارير التي تقول ان أوضاع الناس بخير وان حالهم جيدة
ر اصبح   لت 18الناس يشعرون بإهانة وكرامتهم تداس، وسعر جالون السوالر المهرب          : االخ أبو العبد  

 شيكل، ويتحكم عدد من التجار المحتكرين بالناس والسوق السوداء أصبحت ساحة متاحة لكـل               100
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شيئ، وبعض السواق رفعوا التسعيرة، وبعضهم يستحدم زيت الطهي وقودا لسيارته ليستطيع تـوقير              
  .لقمة عيش له والبنائه

 مـن مـسؤولياتها، ومـشاركتهم       األوضاع القاسية والحصار نعيشه جميعا، و ذلك ال يعفي حكومتكم         
  .همومهم والسماع الى شكواهم

 21/3/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  عين الحلوة يعود إلى دائرة الضوء مجّدداًمخيم  .62
  براهيم بيرمإ

أياً تكن األسباب المباشرة والدوافع غير المباشرة التي حدت بقسم من فلسطينيي مخيم عين الحلوة الى                
تمركزة حول المخيم بالحجارة، فهو مشهد لم تلتقطه العين منذ زمن، لذا فهو             رشق عناصر الجيش الم   

خطير بكل المقاييس والمعايير، ويعيد بالذاكرة الى مرحلة سوداء ظن البعض انها صارت من ماضٍ               
 حيـث كـان     1975أسود ولّى، وهي المرحلة التي سبقت اندالع الحرب األهلية اللبنانية فـي عـام               

يني على أشده، وربما كان ثمة ما يبرر يومذاك ذاك الـسلوك الطـائش والتـصرف                االحتقان الفلسط 
لذا، فإن ما حصل مساء أول من أمس في محيط التجمع السكاني األكبر لالجئين في لبنان،                . العدواني

يتعدى كونه مسألة عرضية، كونه يحمل في طياته وأعماقه دالالت ومعاني على قدر من السلبية بـل                 
 الفلسطينية من جهـة وبمـستقبل الوضـع األمنـي           – تتصل بمستوى العالقة اللبنانية      من الخطورة 

والسياسي اللبناني في ضوء تداعيات الحدث السوري من جهة أخرى، فضالً عن كونه يعيد تـسليط                
الضوء على اشكالية المخيمات الفلسطينية في لبنان، ال سيما في ظل ما صار يعـرف فـي قـاموس                   

  ".الربيع العربي"بـالسياسة العربية 
الثابت ان هذا المخيم الفلسطيني الذي صار منذ زمن عنوان التوتر، ومصدر خبـر دائـم لوسـائل                  

هذا االعالم ال بد وان يحمل يومياً تطوراً حديثاً من داخل هذا المخيم، بدأ يجذب               " بريد"اإلعالم، ألن   
تهريب السالح واألعتـدة    " بؤر" مسألة   االنظار بشكل أكبر في اآلونة االخيرة منذ أن كثر الحديث عن          

  .الى االراضي السورية الملتهبة
االول تمثل في نبأ اماطة اللثام عن شبكة تخريبية         : إال أن االمور نحت نحو االسوأ بعد تطورين اثنين        

موجود في حمى عين الحلوة، وبالتـالي، ارتفعـت         " أبو محمد طه  "في الجيش، تبين ان رأسها المدبر       
  .وط على الفصائل والمنظمات الفلسطينية بغية تسليمه الى السلطات اللبنانيةوتيرة الضغ

  .والثاني، كان نتيجة لألول اذ شددت وحدات الجيش المنتشرة حول المخيم إجراءاتها األمنية
وهكذا وخالل وقت قصير صار المخيم خبز اإلعالم اليومي، فضالً عن أن ثمة تجربة مماثلة جـرت                 

الى المخيم بعد احداث مخيم نهر البارد، تتكرر        " فتح االسالم "موعات ورموز من    في أعقاب فرار مج   
إما تسليم المتهمين وبينهم القيادي االصـولي       : مجدداً، حيث بات المخيم في حينه أمام أمرين صعبين        

وآخرين، وإما وضع غيـر طبيعـي للمخـيم         ) قُتل الحقاً في عملية مدبرة    (الخطير عبد الغني جوهر     
والفصائل والقوى الموجودة فيه إذ تصير هي المطالبة بمعالجة الموضـوع أمـام الـسلطات               وسكانه  

  .اللبنانية وأمام بعضها البعض، مما يرفع حكماً االحتقان داخل المخيم المثقل أصالً بالتوترات
ة وفي هذه الحال تتداخل االمور وتتشابك الخطوط ال سيما بعد ان تتعدد الرؤوس والوسطاء الذين عاد               

ما يخلفون بتعهداتهم، ألنهم في نهاية المطاف يقولون للجهة اللبنانية المولجة بالمتابعـة انهـم غيـر                 



  

  

 
 

  

            33ص                                     2447:                العدد21/3/2012 األربعاء :التاريخ

قادرين على المضي في االمور الى حد اشهار السالح وتحمل تبعة الدماء الفلـسطينية التـي حتمـٍا                  
  .ستسيل وتسفك

 قضايا وبنـود اساسـية      4يث عن   وعليه، ولمقاربة التطورات االخيرة في عين الحلوة، ال بد من الحد          
  :على صلة وثيقة بالحدث وهي

 اخفاق السلطات اللبنانية والجهات الفلسطينية بعد مضي أكثر من سنة من الجهـود واالتـصاالت                -1
شارك فيه مسؤولون فلسطينيون مقيمون في الساحة اللبنانية وآخـرون أتـوا مـن جانـب الـسلطة                  

بق التوصل الى خطوطه العريضة، ويقضي بإنشاء قوة أمنيـة          الفلسطينية، في ترجمة تفاهم كان قد س      
فلسطينية مشتركة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني داخل المخيمـات             

  .تكون بمثابة مرجعية
وهكذا، أدى عدم نجاح تجربة المرجعية األمنية داخل عين الحلوة وسواه من المخيمات، الى إخفـاق                

تصاالت ولقاءات بين الجانب اللبناني والجانب الفلسطيني استمرت اعواماً وعلّقت عليهـا            حوارات وا 
آمال كبار في ما صار يعرف بملف المخيمات الفلسطينية والتي صارت بشكل أو بآخر ملجأ لكل من                 

  .له ثأر مع السلطة اللبنانية
بناني كتطور خطيـر غيـر       أعادت قصة رأس الخلية االرهابية المكتشف وجودها في الجيش الل          -2

مسبوق، واعالن وجوده في مخيم عين الحلوة، واستعصاء عملية تسليمه الى السلطات رغـم اعـالن          
عليه، تسليط الضوء على الـدور الـذي        " عثر"الجهات الفلسطينية عدم تهاونها في سوقه مخفوراً إذا         

 التيارات السياسية البائدة منهـا      باتت شريحة من الالجئين الى لبنان تدمن اداءه، والمتمثل في أن كل           
  .والمحدثة تجد دوماً أنصاراً ومتحمسين لها في البيئة الفلسطينية

 وبناء على كل هذه التجارب المرة المتكررة والمتنقلة بين مخيم عين الحلوة ونهر البارد ثم عـين                  -3
 والخـسائر الماديـة ال      الحلوة، والتي كلفت اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء كماً من الـضحايا           

يستهان به، فإنه يصير أمراً غير مستغرب ان تنتشر مع كل احتقان أو توتر سياسي أو أمني تـشهده                   
الساحة اللبنانية بين أفرقائها، معلومات وهواجس فحواها ان المخيمات الفلسطينية أو بعضها ما يمكن              

يحصل هنا او هناك، وخـصوصاً عنـدما     ألي اشكال أو تنازع يمكن أن       " االحتياطي الجاهز "اعتباره  
  .يكون االمر المتوقع مشكلة على خلفية مذهبية

 صحيح أن التصريحات التي أطلقها بعض السياسيين اللبنانيين، والتي لّوحت ضمناً بتكرار تجربة              -4
مخيم نهر البارد التي لم يمر عليها الزمن، كانت في رأي البعض تصريحات تنطوي على كثير مـن                  

 وعلى قدر كبير من المزايدات الداخلية، وفيها عودة بالذاكرة الى مراحل سوداء مّرة مـضت،                التهور
مواجهات مع عناصر ووحدات الجيش اللبناني من خالل        " فتح"اال ان ذلك على صحته ال يبرر اطالقاً         

جيش رشقها بالحجارة، فهذا التصرف من شأنه ان يقدم مخيم عين الحلوة كشريك في عملية اغراق ال               
في صراعات جانبية، بغية الهائه عن مهمات اساسية منوطة به في هذه المرحلة بالذات وبالتحديد مع                

 السورية، فضالً عن ان مشهد الرشق يعطي انطباعـاً          –ارتفاع وتيرة التحديات على الحدود اللبنانية       
 الحدث السوري وهو    فحواه ان ثمة في داخل المخيم من يريد أن يكون بشكل أو بآخر شريكاً في لعبة               

امر يحبط جهوداً كبرى جبارة بذلتها القيادات الفلسطينية، لكي ال يبدو الفلسطينيون انهـم مـع هـذا                  
ستكون أولى ضـحايا    " حماس"الطرف او ذاك في سوريا، علماً ان ثمة في لبنان من يرى أن حركة               

 طريقهما الى الجسم القيادي لهذه      الحدث السوري أرادت ذلك أم لم ترد، فاالنقسام والتباين بدآ يأخذان          
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الحركة التي كانت تجد في دمشق دوماً مالذاً لها بعدما أوصدت معظم العواصم العربية ابوابها فـي                 
  .وجهها

  21/3/2012، النهار، بيروت
  

  الرسالة المنتظرة من الرئيس عباس .63
   العربيرأي القدس

حمود عباس في مقره بمدينة رام اهللا للمرة        الرئيس االمريكي باراك اوباما هاتف الرئيس الفلسطيني م       
االولى وبعد انقطاع استمر ستة اشهر، ليس لالطمئنان على صحته قطعا، وانما لحثه على ان تكـون                 
رسالته، اي الرئيس عباس، التي يعكف حاليا على كتابتها تمهيدا الرسالها الى بنيامين نتنياهو رقيقـة                

تصعيدية او تهديدية حرصا علـى عمليـة الـسالم ومنـع            ناعمة وال تتضمن اي انذارات او لهجة        
  .انهيارها

الماضي، لحثه علـى عـدم      ) سبتمبر(آخر مرة اتصل فيها اوباما بالرئيس الفلسطيني كانت في ايلول           
الذهاب الى االمم المتحدة طلبا العترافها بدولة فلسطين، ومن اجل الغرض نفسه اي الحفـاظ علـى                 

رها، الن نتنياهو سيشعر بالغضب من جراء هـذا التـصرف الفلـسطيني             العملية السلمية ومنع انهيا   
، النه يرى، اي نتنياهو، ان الطريق الوحيد الى االعتراف بالدولة الفلـسطينية هـو عبـر                 'المتسرع'

  .المفاوضات مع اسرائيل
 شبعت  ال نعرف اين هي العملية السلمية التي يخشى عليها اوباما من االنهيار، فاذا كانت المفاوضات              

من الفشل تلو الفشل ولم تمنع بناء وحدة سكنية واحدة في اي مستوطنة اسرائيلية في القدس او الضفة                  
الغربية، فلماذا هذا التباكي السمج عليها، والحرص الزائف على الحفاظ عليها مـن قبـل اوبامـا او                  

  غيره؟
عين، لـم يتطـرق مطلقـا       الرئيس اوباما، وفي خطابه امام اللوبي اليهودي في واشنطن قبل اسـبو           

للمستوطنات االسرائيلية التي جعلها على قمة اولوياته عندما تولى مهامه بعد فوزه فـي االنتخابـات                
  .الرئاسية حتى ال يزعج نتنياهو او االربعة عشر عضوا الذين شاركوا في المؤتمر السنوي اليباك

ده بتخفيف حدة رسـالته سـمعا       ال نعرف ماذا كان رد الرئيس عباس على طلب اوباما هذا وهل وع            
وطاعة، ام انه رفض تدخله الفج في شأن فلسطيني، مثلما فعل عندما اصر على الذهاب الـى االمـم                   

  .المتحدة طلبا العتراف لم يتم بدولة ما زالت وهمية
السؤال اآلخر الذي يطرح نفسه هو عن الحاجة الى اقدم الرئيس عباس على كتابة هذه الرسالة الـى                  

وزراء االسرائيلي، فهل هذا نابع من الفراغ، وقلة العمل، ام انه محاولة لتـسجيل المواقـف،                رئيس ال 
  للصحافة الفلسطينية واالسرائيلية معا؟' عظمة'وتقديم 

المواقف الفلسطينية ال تحتاج الى رسالة يتم تطريز كلماتها بلغة انشائية يضعها نتنياهو علـى الـرف              
مفاوضات السابقة باللغتين العربية والعبرية، هذه المواقف يمكـن         مثلها مثل محاضر جميع جلسات ال     

اعالنها في مؤتمر صحافي تدعى اليه الصحافة العالمية التي ما زالت مهتمة بالقـضية الفلـسطينية،                
  .وهي قليلة على اي حال

ـ                 ى الرسالة المنتظرة من الرئيس عباس هي تلك التي يجب ان يوجهها الى الشعب الفلسطيني وليس ال
نتنياهو، يشرح فيها اسباب المكانة المتدنية للقضية الفلسطينية على جدول االهتمام االقليمي والـدولي              
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والمسؤول عن ذلك والقرارات المصيرية التي يجب اتخاذها، وهو الرئيس العادتها الى قمة اولويات              
  .العالم

  هل يفعلها الرئيس عباس؟
  .نشك في ذلك كثيراً

  21/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  المصالحةُ والمشروع الوطنّي والحراك الشّعبّي .64
  هاني المصري

دعم وتطـوير مـسار المـصالحة    "لم نذهب إلى القاهرة للمشاركة في الورشة المخصصة للبحث في  
يحدونا األمل بأن تحقق الورشة ما لم تحققه الحوارات واالتفاقـات الرسـمّية، فالورشـة ال                " الوطنّية

يع إذا أرادت إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنّية، بل هي شكل من أشكال الحوار              تهدف وال تستط  
تهدف إلى الغوص بشكل علمّي ومسؤول في جذور وأسباب االنقسام ونتائجه، وفي العوامل العربّيـة               

 التوصل  واإلقليمّية والدولّية التي تغذّيه، والعراقيل التي تحول دون إنجاز المصالحة الوطنّية من أجل            
  .إلى فهم أفضل للواقع؛ من شأنه أن يساعد على تجاوزه نحو األفضل

وتجاوز الواقع ليس مهمة الورشات ومراكز األبحاث والحوار، وإنما مـسؤولّية األحـزاب والقـوى               
فالحوار أسلوب حضارّي ديمقراطّي ال بد وأن يستمر وينتشر ويسود ألن القطيعة تـؤدي              . والقيادات

الحتكار والتفرد واالقتتال، أما الحوار فيشكل اعترافًا باآلخر، ويقود إلى تبادل وجهات            إلى اإلقصاء وا  
النظر، وإن لم يؤد إلى توصيات مشتركة فسينتج عنه حتما أجواء أفضُل وفهما أفضُل من كـل فـرد                   

  .وطرف لألفراد واألطراف األخرى
مبادرة إدارة األزمات الفلندّية وبمساعدة     جاء توقيت الورشة التي ينظّمها مركز مسارات بالتعاون مع          

جمهورية مصر العربّية ليس مثاليا، ألن األسابيع األخيرة شهدت تراشقًا إعالميا بين الناطقين باسـم               
، ألنـه كـان يفتـرض تـشكيل         "إعالن الدوحة "األطراف المتنازعة حول المسؤول عن عدم تطبيق        

ماضي، وأن تشرع لجنة االنتخابات في تسجيل النـاخبين         الحكومة برئاسة الرئيس في أواخر الشهر ال      
  .في قطاع غزة، وأن تستكمل لجنة الحريات عملها

إعـالن  "تتحمل هذه المرة المسؤولّية األولى عن عدم تطبيق         " حماس"إذا أردنا الحديث بصراحة، فإن      
ا ومـصيره مثـل     عليه تجعل تطبيقه مستحيلً   " سرّية"، ألن مكتبها السياسي وضع استدراكات       "الدوحة

مصير اتفاق مكة، بالرغم من أن العقبة اإلسرائيلّية ستواجه على األرجح الحكومة القادمة ويمكـن أن                
  .تمنع إجراء االنتخابات

أي عندما نشكل الحكومة وتـتم      " عندما نصل الجسر نعبر عليه    "المطلوب أن نعمل وفقا للمثل الفرنسي     
حريات واألجواء المناسبة نكون مستعدين للخيارات البديلـة        االستعدادات إلجراء االنتخابات ونوفر ال    

أمـا أن يـصبح     . التي تجعلنا قادرين معا على التعامل مع أي رفض إسرائيلي إلجراء االنتخابـات            
الرفض اإلسرائيلي المتوقع فيتو، فهذا يجعلنا رهينة للموقف اإلسرائيلي الذي يريد إدامة االنقسام، ألنه              

  .ا هائلةأعطى إلسرائيل مزاي
الذي يفصل تماما ما بين تشكيل الحكومة وبين إجراء االنتخابات يعكس تخّوفًا من             " حماس"إن موقف   

من النظام السياسي من نفس المدخل الذي دخلت منه، ما          " حماس"استخدام االنتخابات كوسيلة إلخراج     



  

  

 
 

  

            36ص                                     2447:                العدد21/3/2012 األربعاء :التاريخ

توفر ظروف مناسبة وضمانات    يفسر وجود نّية مبطّنة لديها لعدم الحماس إلجراء االنتخابات إال بعد            
فلسطينّية وعربّية وإسرائيلّية ودولّية تمكن من احترام نتائجها، وهذا يعني عمليا اسـتمرار االنقـسام               

  . من دون تغيير2007ضمن نفس قواعد اللعبة السياسّية كما هي قائمة منذ حزيران 
م تشكيل حكومة وحدة وطنيـة      إّن طلب الضمانات شرعي إذا كان من الفلسطينيين والعرب، بحيث يت          

بعد االنتخابات مهما تكن نتيجتها، وأن يتم إقرار قانون يقطع الطريق على أي اعتقـاالت إسـرائيلية                 
للنواب المنتخبين، أما طلبها من إسرائيل والواليات المتحدة فهو مطلب تعجيزي، يعكس النّية لتفضيل              

  .ن مفعولًااستمرار الواقع الحالي إلى أن يقضي اهللا أمرا كا
مـن  " فـتح "عن تجميد المـصالحة اآلن ال تعفـي         " حماس"ما سبق ال ينهي المسألة، ألن مسؤولّية        

توفير بعض الضمانات المطلوبة ويصر الرئيس علـى أن برنـامج           " فتح"فعندما ترفض   . المسؤولّية
خابات، هو برنامج الرئيس    الحكومة القادمة االنتقالّية التي مهمتها الرئيسّية اإلشراف على إجراء االنت         

، فهذا موقف يدل على استمرار طريق الرهان على المفاوضات الثنائّية العقيمة            "حماس"الذي تعارضه   
التي أدت إلى تعميق االحتالل؛ في وقت أصبح فيه الفلسطينيون بحاجة ماسة إلى طريق جديد قـادر                 

ّية القضّية واإلنجازات تمهيـدا إلنجـاز       على توحيدهم إلفشال المخططات والبدائل اإلسرائيلّية، وحما      
  .الحقوق الوطنّية

إن عدم التزام الحكومة القادمة بشروط اللجنة الرباعّية سيعرضها للعقوبات األميركّيـة            : قد يقول قائل  
 اإلسرائيلّية، وسيحول دون إجراء االنتخابات، وهذا صحيح، ولكنه ال يفترض الرضوخ للـشروط              –

ة واألميركّية التي أدى الرضوخ لها إلى وصولنا إلى ما نحن فيه، وإنما يتطلب              واإلمالءات اإلسرائيليّ 
االستعداد لخوض الصراع معها مستهلين المرحلة القادمة بتجسيد حق الشعب الفلسطينّي باالحتكام إلى             

امـة  صناديق االقتراع، في مرحلة تعلو فيها أصوات الشعوب العربّية المنادية بالحرّية والعدالة والكر            
والديمقراطّية، وإذا حال االحتالل دون ذلك يصبح الشعب الفلسطيني بحٍل من قيود والتزامات أوسـلو          
المجحفة والمذلة، بحيث يمضي في كفاحه على أساس إعادة الصراع إلى طبيعته األصـلّية بوصـفه                

كمـا  "  سـلطة سلطة بال"صراعا بين االحتالل والشعب الواقع تحته، بحيث عليه أن ينهي حالة وجود       
يقول الرئيس، ليس من أجل حلها بالضرورة وإنما من خالل إعـادة النظـر فـي شـكل ووظـائف            
والتزامات السلطة، بحيث تكون أداة من أدوات المنظمة وتحقيق البرنامج الوطني، ولو أدى ذلك إلى                

لى القضّية، وإنما   فالسلطة ال يجب أن تكون عبًئا ع      . مواجهة يمكن أن تكون من نتائجها انهيار السلطة       
أداة ومرحلة على طريق دحر االحتالل وتمكين جزٍء من الشعب الفلسطيني بتقرير مـصيره بإقامـة                

، دون حرمان التجمعات األخرى من حقوقهـا فـي          1967دولة فلسطينّية على األراضي المحتلة عام       
  .العودة والمساواة والحقوق الفردّية والمدنّية والقومّية

وتجميد عملّية المصالحة في األسـابيع      " إعالن الدوحة "تتحمل المسؤولّية عن إفشال     " حماس"إذا كانت   
عن تأجيل تطبيق اتفاق القاهرة     " حماس"تتحمل المسؤولّية أكثر من     " فتح"، فإن   "فتح"األخيرة أكثر من    

 كانون الثاني الماضي حتى ال يشوش على الجهود المبذولـة، سـواء             26 أيار الماضي وحتى     4من  
أي أن األطراف المتنازعة تتبادالن درجة      . ستئناف المفاوضات أو إلنجاح التوجه إلى األمم المتحدة       ال

           ران االنتظار على أي بديل آخرفطـرف ينتظـر    . تحمل المسؤولية عن استمرار االنقسام كونهما تُؤث
 الجهـود   نتائج االنتخابات الرئاسية المصرية ومصير سوريا والمنطقة، وطرف آخر ينتظـر نجـاح            
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الرامية إلى اسئناف المفاوضات حتى لو أدى ذلك إلى انتظار نتائج االنتخابات الرئاسـّية األميركّيـة                
  .القادمة في تشرين الثاني المقبل

على إنجاز المصالحة وفقًا لشروطها التي في جوهرها تقوم على إلحاق قطاع غـزة              " فتح"إذا أصرت   
في السلطة والمنظمة متـسلّحة بالـشرعية والـدعم         " فتح"قودها  بالشرعّية الفلسطينّية التي ت   " حماس"و

على إنجاز المصالحة وفقًا لشروطها التي في جوهرها تقـوم          " حماس"العربّي والدولّي، وإذا أصرت     
على التمسك بسيطرتها االنفرادّية على قطاع غزة لحين توفر ظروف تـسمح لهـا بقيـادة الـسلطة                  

ت فرصتها وفشلت، وأّن الفرصة لها اآلن، خاصة في ظل صعود           أخذ" فتح"والمنظمة على أساس أن     
اإلسالم السياسي في المنطقة، وبعد نتائج االنتخابات التشريعّية األخيرة، ولذلك يجب تمكينها من الحكم             
والقيادة؛ فإن القضية الفلسطينية ستنهار وتنتقل من الوضع الحالي السيء إلى األسوأ، إن لم نقل إلـى                 

  .الكارثة
 مفتاح إنهاء االنقسام هو توفر قناعة وإرادة بالشراكة على أساس ديمقراطـي وبرنـامج قواسـم                 إن

مشتركة يستند إلى إستراتيجية جديدة بديلة عن إستراتيجية المفاوضات كأسلوب وحيـد، والمقاومـة              
: بأن استمرار االنقسام سيؤدي إلى ضياع كل شـيء        " حماس"و" فتح"المسلحة كأسلوب وحيد، واقتناع     

على " حماس"، وتهديد سيطرة    "فتح"األرض، والقضّية، واإلنسان، وانهيار النظام السياسّي الذي تقوده         
قطاع غزة بالعدوان والحصار والمشاكل االقتـصادية والمعيـشية واألمنيـة، والتـضحّية بالقـضّية               

قـات جيـدة مـع      الفلسطينّية على مذبح حاجة اإلسالم السياسي الستقرار إقليمي يمكنه من إقثامة عال           
الواليات المتحدة األميركية وأوروبا وتثبيت أركان الحكم في البلدان التي فاز بها، والتقدم على طريق               

  .الفوز في بلدان أخرى
  :إن جهود وحوارات واتفافات المصالحة لن تنجح، إال إذا كانت

فالمصالحة ليست مطلوبة من    جزءا من المبادرات الرامية إلى إعادة االعتبار للمشروع الوطني،          : أولًا
فقط، وإنما من توفيرها شرطًا ضروريا      " حماس"و" فتح"أجل المصالحة، أو من أجل حلول الوفاق بين         

لمتابعة الكفاح لتحقيق األهداف الوطنّية الفلسطينّية، فمن دون تعزيز الصمود وإفشال تهويد واستكمال             
فوق المكاسب التي تعود عليه، ال يمكن إنهاء االحـتالل  أسرلة القدس، وتدفيع االحتالل ثمنًا الحتالله ي    

  .وإنجاز الحرّية والعودة واالستقالل
إذا استندت إلى حراك شعبي، خصوصا شبابّي موجة وراء موجة، ويتعاظم حتى يـستطيع أن               : ثانيا

  .يفرض على الفرقاء المتنازعين االنصياع إلى إرادة الشعب ومصالحه الوطنّية
ا المقال عشية االستعدادات لمسيرة المليون في يوم األرض، وبعيد مـرور الـذكرى              يتزامن نشر هذ  

الـشعب يريـد إنهـاء      " آذار، حيث تحرك الشباب تحت شـعار         15األولى لبدء الحراك الشبابي في      
، وحّرك المياه الراكدة، وعليه أن يستخلص الدروس والعبر، ويعمل على أساس أن الـشعب               "االنقسام

ك لفرض إنهاء االنقسام كجزء من المشروع الوطني إلنهاء االحتالل وتمكين الـشعب             عليه أن يتحر  
الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في جميع أماكن تواجده، وهذا ال يمكن سوى بتغييـر                 

  !، فهل نجرؤ على االنتصار؟..المسار وشق مسار جديد قادر على االنتصار
  20/3/2012، )بدائل(اث المركز الفلسطيني لالعالم واألبح
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  الطريق إلى إضعاف حماس .65
  شاؤول اريئيلي

ن تهب لسكان إسرائيل وهم أنهم يستطيعون ان يضيفوا إلى الجدار األمنـي        أنجحت القبة الحديدية في     
لكـن هـذه القبـة الجويـة        . االرضي قبة جوية ايضا تُتم فصلهم عن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني         

.  يعترضا فقط أعراض الصراع التي كانت قبل عشر سنوات فـي األسـاس             والجدار ينجحان في ان   
وتمتنع إسرائيل عن مواجهة جذور الصراع، وتُمكّن       . وأصبحت اآلن صواريخ غراد وصواريخ قسام     

حماس والجهاد االسالمي من تحديد برنامج العمل السياسي، وتعزيز مكانتهما في المجتمع الفلسطيني             
  . نفسهاوصبغه كله بألوان الحرب

 في المائة   83فقد اصبح   . في غزة، حطم منع التصدير إلى إسرائيل والضفة القطاع الخاص االنتاجي          
وزادت نسبة البطالة مـن     .  في المائة من قدرتها االنتاجية     50من المصانع مشلولة أو تعمل بأقل من        

وحلت محل  .  المائة  في 46.5 في المائة وتبلغ بين الشباب       30.3 إلى   2000 في المائة في سنة      18.7
النخبة االقتصادية القديمة ذات العالقات بإسرائيل نخبة من مقربي حماس تفـرض سـيطرتها علـى                

  .اقتصاد أنفاق، وقطاع العقارات وأكثر مسارات االستثمار واالعمال في القطاع
يرادات على نحو مفارق، وبرغم أن الحصار جعل االقتصاد في غزة أقل انتاجا على التدريج، زادت ا               

فصناعة األنفاق وفرض الضرائب على ادخال السلع، والمحروقات ومواد البناء، تمد حماس            . السلطة
 مليـون دوالر مـن اقتـصاد        300 حول إلى خزانتها نحو من       2010ففي  . بجزء كبير من ميزانيتها   

 2006زة في    في المائة من ميزانيتها السنوية، في حين وقفت ميزانية السلطة في غ            60األنفاق وهذا   
 مليون دوالر فقط، وتتلقى حماس ما بقي من الميزانية من متبرعين            40قبل سيطرتها على غزة على      

  .في الخارج
 تصدير المنتوجات   –ان السياسة اإلسرائيلية تمنع غزة على نحو أساسي من مصدري دخل مركزيين             

مس هؤالء سيـصلح جـدوى      والتغيير الذي ي  .  من الضفة  – التجار ورجال االعمال     –ودخول الناس   
االستثمار في الصناعة والزراعة وينوع توزيع الثروة االجنبية والمحلية ويزيل تعلق السكان بمساعدة             

إن اإلذن  . اجنبية واجهزة صدقة محلية يتعلق الجزء الكبير منها بالسلطة ويضعف احتكـار حمـاس             
ـ  بالخروج للعمل في إسرائيل للنساء الالتي نسبة البطالة بين          في المائة مما هـي بـين        50هن أعلى ب

  .الرجال، قد يحسن مكانتهن التي تدهورت جدا تحت حكم حماس
" أنسجة الحيـاة  "وفي الضفة لم يحث خنق االنتفاضة الثانية بواسطة قوات االمن وبناء الجدار وفصل              

ومة إسرائيل  واالصالحات في السلطة واالمن في السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لم تحث حك            
فـنحن نـشهد مـضاعفة عـدد      . الحالية على استغالل التهدئة من اجل تفاوض جدي بـل بـالعكس           

شرقي القدس واالمتناع عن االفراج لعباس عـن        " تهويد"المستوطنين وتقوية المستوطنات المعزولة و    
  .أسرى

لتـين تتـصارعان    تمتنع إسرائيل عن استيعاب حقيقة ان الجمهور الفلسطيني يحكم على المنظمتين ال           
واألكثرية الغالبة منه تـؤمن بالروايـة       . على تأييده بحسب انجازاتهما في تحقيق المصالح الفلسطينية       

ومع ذلـك فـان     . التي تقول ان إسرائيل سببت للفلسطينيين بدعم دولي مظلمة تاريخية تنبغي ازالتها           
الحتالل اإلسرائيلي وانـشاء دولـة      كثيرين بينهم يرون التسوية الدائمة هي الطريقة المفضلة النهاء ا         
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وعلى ذلك، يجب على إسرائيل ان تستغل التهدئة لتقديم التفاوض مع منظمـة             . فلسطينية في المناطق  
  .التحرير الفلسطينية ولتجعل المجتمع الفلسطيني يتعرض من جديد إلى أن يختار بينها وبين حماس

  20/3/2012، هارتس
 21/3/2012، الغد، عّمان
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