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  اتفقنا مع قطر على خطة للتحرك باتجاه األمم المتحدة: عريقات .1

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
ع كبار  في اجتماعات عقدها في الدوحة م"االتفاق على مجموعة خطوات"الفلسطينيين صائب عريقات 

بدء التحرك في شأن خطة جديدة يشمل ذلك األمم المتحدة وميثاق جنيف " القطريين، مؤكداً المسئولين
الجهود للتغلب على " استمرار إلى، الفتاً "الرابع والجمعية العامة ومؤسسات األمم المتحدة األخرى

 رئيس المكتب "صدق"ه بـ لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، ونو"العقبات التي تعترض سبيل المصالحة
  ."إخالصه"السياسي لحركة حماس خالد مشعل و 

 االستيطان بما إسرائيلفي اللحظة التي توقف " استئناف عملية السالم، وقال إمكانولم يستبعد عريقات 
 استئناف المفاوضات، وقبل ذلك إلى سيصار 1967يشمل القدس وتقبل مبدأ الدولتين على حدود عام 

فالحكومة " اإلسرائيليإال انه رأى عدم حصول تغير في الموقف . "ليست هدفاً في حد ذاتهفالمفاوضات 
 عن تعطيل عملية السالم والمفاوضات ألنها المسئولة مستمرة اآلن في االستيطان، وهي اإلسرائيلية

  ."عندما خيرت بين السالم واالستيطان اختارت االستيطان
 سعودي مصري سوداني عماني عراقي ومع كل الدول يأردنتوافق فلسطيني قطري " إلىولفت 

 إلى) التحرك(األعضاء في لجنة متابعة مبادرة السالم العربية، وهناك خطة معتمدة سنسير عليها تشمل 
. "األمم المتحدة وميثاق جنيف الرابع والجمعية العامة لألمم المتحدة ومؤسسات األمم المتحدة األخرى

ما يحدث في مجلس حقوق " إلى الفتاً "وعد بدء التحرك لكن األمور بدأتال استطيع تحديد م"وأضاف 
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 السلطة إنونفى تجميد لجنة متابعة مبادرة السالم العربية أعمالها، وأضاف . " في جنيفاإلنسان
  ." حد كبير على المساعدات العربيةإلىنحن نعتمد "الفلسطينية ستطلب اجتماعاً جديداً للجنة، وقال 

  22/3/2012ن، الحياة، لند
  

  فياض يطالب مؤتمر المانحين بإنشاء محطة تحلية مياه البحر في غزة  .2
جتماع لجنة التنسيق ا إن دبلوماسيقال مصدر ": الحياة" – الدين الفريضي نور - رام اهللا –بروكسيل 

تقريراً قدمه رئيس  بحث الخاصة بالدول المانحة أمس في مقر المفوضية األوروبية في بروكسيل
إال أن .  العامة واالستجابة لشروط الشفافية والحكم الرشيداإلدارةوزراء سالم فياض حول أداء أجهزة ال

 باليين 7وتبلغ تكلفة االحتالل . الخزانة العامة تواجه نقصاً دائماً بفعل الخسائر الناجمة عن االحتالل
ات االحتالل أمام حركة تنقل  تضعها قوإلى بليون جراء العراقيل والحواجز 4.5يورو في السنة منها 
  .الفلسطينيين والمنتجات

أهمية "ويشدد ايضا على . ويؤكد فياض وجوب عدم إعفاء االحتالل من التزاماته بمقتضى القانون الدولي
مواصلة البناء حتى تكون المؤسسات جاهزة لليوم التي تعلن فيه الدولة المستقلة وتتخلص فيه من ربقة 

  ."االحتالل
 أمس من مؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل تمويل إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في طلب فياضو

  .قطاع غزة بقيمة نصف بليون دوالر
وأطلع فياض ممثلي الدول المانحة على األزمة المائية الخانقة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن نسبة المياه 

 في 10فلسطيني في القطاع ال تزيد على الصالحة للشرب ألكثر من مليون ونصف المليون مواطن 
صعب جداً جراء سيطرة إسرائيل على حوالي "وحذر من أن الوضع المائي في الضفة الغربية . ةالمائ
  ." من مصادر المياه فيهاةالمائ في 90

  22/3/2012الحياة، لندن، 
  

   فلسطين لتبرير اإلرهابباسملمتاجرة ارفض ن: فياض يدين هجوم تولوز .3
سالم فياض وبشدة العمل اإلرهابي الذي راح ضحيته تالميذ مدرسة في .  أدان رئيس الوزراء د:رام اهللا

  .ووصف هذا االعتداء على حياة األبرياء بالعمل اإلرهابي الجبان. مدينة تولوز الفرنسية
ام إن هذا اإلجر "كما استنكر محاولة ربط هذا العمل اإلرهابي بالتضامن مع أطفال وشعب فلسطين وقال

اإلرهابي مدان بأشد العبارات من شعبنا الفلسطيني وأطفاله وال يمكن ألي طفل فلسطيني أن يقبل اإلجرام 
آن األوان لهؤالء المجرمين التوقف عن المتاجرة بأعمالهم  "وأضاف. "الذي يستهدف حياة األبرياء

ن سوى الحياة الكريمة لهم ولكل اإلرهابية باسم فلسطين أو إدعاء االنتصار لحقوق أطفالها الذين ال يطلبو
  ."أطفال العالم

  22/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  المشروع القطري لتزويد غزة بالوقود ينتظر اإلشارة المصرية: يوسف رزقة .4
، على في غزةأكد يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة  :محمد جمال - ريما زنادة -غزة 

ً ينتظر التنسيق واإلشارة المصرية أن المشروع القطري  في تزويد قطاع غزة المحاصر بالوقود مجانا
  .للشروع بالعمل
أزمة انقطاع التيار الكهربائي شديدة في قطاع غزة وفي ضوء ذلك تطوعت "الشرق "وقال رزقة لـ

ر البوابة حكومة قطر وسمو األمير بتزويد القطاع بكل احتياجاتها للوقود من خالل التنسيق مع مصر عب
المصرية، واألمر يحتاج للمتابعة، وهنالك إجراءات حول الموضوع، ولكن ننتظر اإلشارة من قبل مصر 

مصر " ، مشيرا إلى أن " من أجل السماح بمرور الوقود القطري عبر مصر لقطاع غزة المحاصر
فيذ لكن تنتظر أن تكون استعدت بتقديم وقود بالتبرع مجاناً عبر الحدود المصرية وهي جاهزة لعملية التن
  ". هنالك سرعة في التطبيق من قبل مصر خاصة أن قطاع غزة يعيش أزمة حقيقية

وأشار، إلى أنه يتواجد وفد من غزة في الدوحة من أجل استكمال االتفاق بين قطر وغزة حول إعادة 
قيع االتفاق خاصة أن إعمار قطاع غزة المحاصر وإن شاء اهللا تعالى سيكون القيام بالعمل قريباً بعد تو

  .قطر أكدت استعدادها من تقديم الدعم المالي لكن هنالك أمورا تحتاج لترتيب األولويات
لقد أصدر أمير قطر، تعليمات واضحة في التوصيات من أجل ملف إعادة إعمار " ولفت رزقة بالقول

الحل العربي لقطاع " ، وأكد قائالً" مليون دوالر بسقف مفتوح) 250(غزة من خالل وضع مبلغ يقدر بـ
غزة والقضية الفلسطينية ال يقتصر على قطر خاصة لدول النفط فقطر أخذت قرارا بهذا الموضوع، 

  ".وهذا يحتسب لها، وعلى الجميع العمل من أجل كسر حصار غزة وتخفيف معاناة القطاع
  22/3/2012الشرق، الدوحة، 

  
  دفع تكاليف وقود غزةعلى مبدئيا البنك الدولي وافق ": قدس برس"مسؤول فلسطيني لـ .5

كشف المهندس عيسى النشار، المستشار االقتصادي لرئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة، : غزة
أن البنك الدولي وافق مبدئًيا على تأمين المبالغ الالزمة إلمداد غزة بالوقود عبر معبر كرم أبو سالم 

  .نية ومصرية معهالعسكري اإلسرائيلي، إثر اتصاالت فلسطي
أن جهوًدا حثيثة ما زالت تُبذل من كافة الجهات بما فيها رئيس " قدس برس"وأكد النشار في تصريح لـ 

الوزراء إسماعيل هنية وأركان الحكومة، مع الجهات المسئولة في مصر، والعديد من الدول العربية 
  .لتأمين إدخال الوقود للقطاع

 ماليين دوالر، ستقوم 6 مليون دوالر كدفعة أولية من أصل 2ا وبين أن حكومة غزة حولت مؤخًر
هذا مؤشر "الحكومة بتحويلها في الفترة المقبلة لهيئة البترول المصرية إثر االتفاق الذي تم معها ، وقال 

  ".على جديتنا في تنفيذ االتفاق وبالثمن الذي حددته هيئة البترول المصرية
  21/3/2012قدس برٍس، 

  
   الفلسطينية يحذر من تسهيالت إسرائيلية في الضفة لسحب صالحيات السلطةعبد ربه .6

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه : الرحيم حسين عبد – رام اهللا
 من أن إعالن اإلدارة المدنية التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية أمس األول تقديم

تسهيالت للسكان في الضفة الغربية المحتلة يهدف إلى تكريس سيطرتها وسحب صالحيات السلطة 
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إن "وقال لإلذاعة الفلسطينية . الوطنية الفلسطينية منها بالتزامن مع تكثيف أنشطة البناء االستيطانية
ظاهر بالحرص على إسرائيل تكرس واقع أن إدارتها المدنية هي السلطة المسؤولة عن الضفة الغربية وتت

  ."تحسين األوضاع المعيشية من أجل سحب المزيد من صالحيات السلطة الفلسطينية وتكريس االحتالل
  22/3/2012االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "إسرائيل" شاهد زور ومظلة تحتمي تحتها على المجتمع الدولي أن ال يظّل: قريع .7

نفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة طالب أحمد قريع عضو اللجنة الت: وليد عوض -رام اهللا 
 األراضي نهب إسرائيل اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بالتحرك لمنع مواصلة األربعاءشؤون القدس 
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي بنهب استمرارأن " إلى، مشيرا 1967 المحتلة عام األراضيالفلسطينية في 

س وتهويدها وأسرلتها بمسميات مختلفة ما هو إال تأكيد على منهج األرض الفلسطينية وخاصة القد
وسياسة تقوم على رفض السالم بكل إشكاله وإفشال خيار الدولتين مخالفة بذلك كل األعراف والقوانين 

  ."والمواثيق والمعاهدات الدولية
  22/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  ير قابلة للتطبيق بسبب سياسة االحتاللإقامة الدولة الفلسطينية غ: "منظمة التحرير" .8

سياسة "قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن :  نادية سعد الدين- عمان
  ".االحتالل اإلسرائيلية جعلت إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وذات سيادة غير قابلة للتطبيق

 إجراءات"، إن "االعتراف بفلسطين استثمار في السالم"وان وأضافت، في تقرير أصدرته مؤخراً بعن
، "حل الدولتين"االحتالل االستيطانية والتهويدية وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها قللت من فرص 

  ".ال سالم دائم في الشرق األوسط، وفقه، دون الدولة الفلسطينية"ولكن 
الثقافية والدينية على شرقي القدس المحتلة، عاصمة سعي االحتالل منفرداً لفرض صبغته "ولفتت إلى 

  ".بوقف سياساته المدمرة"، مطالبة "الدولة الفلسطينية المستقبلية
  22/3/2012الغد، عمان، 

  
  المصالحة معلقة بملفي الحكومة واالنتخابات: رزقةيوسف  .9

إن المصالحة : هنيةالمستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل يوسف رزقة قال :  أحمد المصري-غزة
الوطنية، خيار استراتيجي، ال يمكن االستغناء عنه أو التفريط به، لما لها من أهمية تصب في مصلحة 

  . الشعب الفلسطيني وقضيته الحية
الخميس، أن المصالحة الفلسطينية باتت معلقة على نقطتي " فلسطين"وأضاف في تصريحات خاصة لـ
 االنتخابات، مشيًرا إلى أن عدم إعطاء السلطات اإلسرائيلية لرئيس تشكيل الحكومة االنتقالية، وملف

  . السلطة محمود عباس قرارا للسماح باالنتخابات بات المعرقل األساس إلتمام تشكيل الحكومة
" حماس"في الضفة الغربية المشيرة إلى تحميل حركة " فتح"وأوضح أن ادعاءات بعض قادة حركة 

نوع من المهاترات، والمزايدات اإلعالمية، التي ال "لحة وتشكيل الحكومة، المسؤولية عن تعطيل المصا
  ". يوجد لها رصيد فعلي من الحقائق التي تظهر بصورة علنية للجميع

  الموقف اإلسرائيلي 
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يمكن القول إن السيد عباس بجانبه مجموعة من الذين ال يرغبون للمصالحة أن تتم، وفي " :وقال رزقة
ن ضد المصالحة، وفي اإلعالم يحملون التهمة لحركة حماس وللحكومة في غزة، مع غرف مغلقة يعملو

  ". أن أمر المصالحة مرتبط بملف االنتخابات الذي لم يعط قراراً ال إيجابي وال سلبي لها
خالد مشعل، أنه ال يستطيع تشكيل " حماس"وأشار إلى أن عباس أخبر رئيس المكتب السياسي لحركة 

برئاسته، وتحت مسؤوليته، إال بمعرفة الموقف اإلسرائيلي من إجراء االنتخابات حكومة توافقية 
  . التشريعية والرئاسية في الضفة ومدينة القدس

وسخر رزقة من بعض األحاديث التي ربطت تأخير تنفيذ المصالحة، بزيارة رئيس الوزراء هنية إلى 
إن البعض أصبح يصطاد في الماء :"، وقال إيران، والقول بأن األخيرة دعمت بقاء االنقسام السياسي
  ". العكر، ويعبرون عن حالة من الفشل في قراءتهم السياسية

وشدد على استقاللية الحكومة وحركة حماس، وعدم ارتباطهم بأي مشاريع خارجية، وأن جل قراراتها 
 من الرؤية الواضحة تسير وفق خط متواز مع المصلحة الوطنية العليا، مبينا أن تلك االدعاءات ال تغير

  . التي يعرفها الجميع
، منوًها إلى أن "حماس"و" فتح"ونفى رزقة وجود أي مواعيد قريبة لعقد لقاءات بين قيادتي حركتي 

تحاول أن تضرب مواعيد غير حقيقية بين الطرفين لزيادة حالة اإلحباط لدى الشارع " بعض األطراف"
  . د حلول للمشاكل العالقةالفلسطيني، وفقدان المصداقية عن قرب وجو

إن حكومته ومن منطلق المسؤولية : وفي سياق آخر، وبملف أزمة الوقود، قال المستشار السياسي رزقة
الملقاة على عاتقها، قد تواصلت مع العديد من الدول والحكومات العربية واإلسالمية، لحل األزمة 

  . القائمة، وإيصال الوقود إلى القطاع
  22/3/2012، فلسطين أون الين

  
  اختطاف النواب إلعاقة تنفيذ المصالحة: األشقرالنائب  .10

إسماعيل األشقر، أن .أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية:  جمال غيث- غزة – جنيف
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تلجأ بشكل مستمر الختطاف نواب الشعب الفلسطيني، كلما اقترب 

  .  اتفاق المصالحة بشكل فعلي في الضفة الغربية وقطاع غزةالفلسطينيون من تنفيذ
كلما اقتربت المصالحة الفلسطينية يتم تعطيل :"2012-3-18، الخميس "فلسطين"وقال األشقر لـ

االحتالل باستخدام الحكم اإلداري لعدة فترات ضد  مؤسساتها وعلى رأسها المجلس التشريعي، ويقوم
  ". ليتم الحكم عليهم من جديدمحكوماتهم ا فترة النواب المختطفين بعد أن يمضو
تأتي في ظل الدعوة لحضور ندوة من منظمات المجتمع الدولي للحديث "وعن زيارته إلى جنيف قال إنها 

، الفتًا النظر إلى أن هذه الدعوة "عن النواب المختطفين وأوضاعهم داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي
  .  عشرة لمجلس حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةجاءت على هامش الدورة التاسعة

، داعًيا العالم إلى الوقوف أمام مسئولياته "بمثابة جريمة دولية"وأعتبر األشقر،أن إعادة اعتقال النواب 
  . تجاه نواب الشعب الفلسطيني ليتم إطالق سراحهم

  21/3/2012فلسطين أون الين، 
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  تمنع تطور االقتصاد الفلسطيني لمنع إقامة الدولة "إسرائيل": قيس عبد الكريمالنائب  .11
اتهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمواصلة منع تطور : رام اهللا

االقتصاد الفلسطيني، وذلك في إطار تحركاتها الهادفة إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي ال 
  .بريةتتبع للدولة الع

وقال قيس عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينية ورئيس لجنة القضايا 
إن االحتالل اإلسرائيلي يتحمل المسؤولية عن تعثر التطور المطلوب : "االجتماعية في المجلس التشريعي

  ".ائيليلالقتصاد الفلسطيني، ووقف حالة التبعية واإللحاق لالقتصاد اإلسر
إن إسرائيل تحاول االلتفاف على هذه الحقيقة من ": "قدس برس"وأضاف، في تصريحات خاصة لـ 

خالل اإلشارة إلى النتيجة دون تحديد السبب، لتضليل الرأي العام الدولي والنيل من اإلجماع الدولي القائم 
لذي يحول دون إقامة الدولة على جاهزية الفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلة، وأن السبب الوحيد ا

  ".الفلسطينية المستقلة وممارسة سيادتها على األرض هو االحتالل
  21/3/2012قدس برٍس، 

  
  محكمة إسرائيلية ترفض استئناف الحكم اإلداري الصادر بحق النائب أحمد الحاج .12

ناف الذي تقدم به ذكرت مؤسسة حقوقية أن محكمة اإلسرائيلية العليا رفضت أمس الثالثاء االستئ: نابلس
محامي األسير النائب في المجلس التشريعي احمد الحاج علي، الذي ال زال مضربا عن الطعام لليوم 

  .الثامن على التوالي
" قدس برس"تلقت ) 21/3(الدولي لحقوق اإلنسان في بيان لها األربعاء " التضامن"وأوضحت مؤسسة 

حكمة العليا اإلسرائيلية للطعن في قرار تمديده األخير أن محامي المؤسسة تقدم بالتماس للم"نسخة منه 
لمدة أربعة أشهر إدارًيا، إال أن المحكمة ردت الطلب ورفضت تخفيض مدة االعتقال بحجة وجود مواد 

  " .سرية في ملف النائب علي اطلعت عليها المحكمة
يين سننا، أكد لمحامي وه أكبر األسرى اإلدار)  عاًما72(وذكر المؤسسة الحقوقية أن النائب علي 

التضامن خالل جلسة المحكمة العليا في القدس على أنه ال زال مضرًبا عن الطعام ومصمما على 
  .وفق ما ورد بالبيان" مواصلته حتى اإلفراج عنه

  21/3/2012قدس برٍس، 
  

  من السفر حسن خريشة االحتالل يمنع النائب .13
، الدكتور حسن خريشة النائب الثاني )21/3(بعاء منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األر: طولكرم

لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، من السفر عبر معبر الكرامة الفاصل بين األراضي الفلسطينية 
  .واألردن

سلطات االحتالل منعته من عبور جسر الكرامة "بأن " قدس برس"وأوضح خريشة في اتصال هاتفي مع 
من المقرر أن يتوجه إلى العاصمة المغربية الرباط للمشاركة في مؤتمر للوصول إلى األردن، حيث كان 

، ويشار ك به نواب برلمانيون من اثنين "الجمعية البرلمانية األورومتوسطية"البرلمانيين الذي تعقده 
  ".وأربعين دولة من العالم
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ستمر ألعضاء المجلس وعبر خريشة عن أسفه لصمت السلطة الفلسطينية في رام اهللا إزاء االستهداف الم
سبب سماح االحتالل لمسؤولين فلسطينيين خاصة المفاوضين منهم أو مقدمي "التشريعي، وتساءل عن 

  ".التنازالت بالسفر فيما يمنع آخرين من ذلك
  21/3/2012قدس برٍس،  

  
  هنية يأمر موظفي حكومته بعدم اإلدالء بأي تصريحات حول أزمة الوقود والكهرباء .14

 بأي اإلدالء هنيه منع كافة موظفي الحكومة إسماعيلقرر رئيس وزراء حكومة غزة  : سما-غزة 
تصريحات تتعلق بأزمة الوقود والكهرباء والتقييد التام بما يصدر عن نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة 

  .الوزارية المختصة بالمتابعة وكذلك عن الناطق الرسمي باسم الحكومة بغزة
  22/3/2012 وكالة سما اإلخبارية،

  
   بالتورط في أزمة دخول الوقود لغزة رام اهللافي تتهم السلطة حماس .15

سلطة رام اهللا بالضغط لمنع إدخال الوقود عبر معبر رفح إلى " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية 
  . قطاع غزة

ام اهللا بأن رئيس سلطة طاقة ر" عمر كتانة"وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، أن تصريحات 
دليل قطعي "سبب عدم إدخال الوقود لغزة هي مشكلة سياسية مرتبطة باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل، 

هذا واضح من التصريح ومن المعلومات : "وأضاف".  على أن سلطة رام اهللا متورطة في أزمة الكهرباء
هي التي تضغط لمنع إدخال الوقود عبر الرسمية التي ُأبلغنا بها من الجانب المصري، بأن سلطة رام اهللا 

  ".معبر رفح وتصر على أن يكون نقله عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع لالحتالل
  22/3/2012فلسطين اون الين، 

  
   مليارات دوالر منذ االنقالبسبعةالسلطة الوطنية أنفقت في غزة : عسافحمد أ .16

ألربعاء، إن السلطة الوطنية بتعليمات من  قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، اليوم ا:القدس
الرئيس محمود عباس، تقوم بواجباتها تجاه أهلنا في غزة بالرغم من سيطرة حماس على القطاع منذ 

  .2007العام 
 مليون 120وأكد عساف في بيان صحفي، أن االلتزام باإلنفاق لم يتوقف ليوم واحد، إذ ينفق شهريا 

 و لغاية 2007 مليارات دوالر منذ االنقالب الذي جرى في العام 7غزة دوالر وبلغ مجموع ما انفق في 
 ألف موظف وتغطي مصاريف 80وأوضح عساف أن السلطة الوطنية تدفع رواتب لحوالي  .اآلن

  .قطاعات التعليم  والصحة وثمن الكهرباء والحاالت االجتماعية وغيرها
ما يسمى بحكومة حماس غير مدينة، قائال وشدد عساف في معرض رده على أقوال إسماعيل هنية بأن 

باننا نفترض ان لديها فائض بمليارات الدوالرات ألنها تجبي األموال وال تنفق على  شيء، وهي 
متفرغة للتجارة بكل أنواعها وتحديدا تجارة األنفاق حتى وصل عدد أصحاب الماليين من حماس أكثر 

  .ه أهلنا هناك أصعب الظروف مليونير جديد، في الوقت الذي يعاني في600من 
وأكد عساف أن الشيء األخر الذي قامت به حكومة حماس هو تحميل المسؤولية عن كل فشلها وعجزها  

  للسلطة الوطنية ولحركة فتح،  وتعفي نفسها من أية مسؤولية
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في هذا أما بالنسبة لقطاع التعليم، أوضح عساف أن السلطة الوطنية تدفع عبر حكومتها رواتب العاملين 
القطاع بالكامل وجميع االحتياجات المدرسية األخرى من كتب وقرطاسية وصيانة مدارس، أما في  

 موظف، 8150قطاع الصحة، فان السلطة الوطنية تدفع رواتب العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 
 17رى تحويل  مليون شيقل، وج40  بلغ 2011وثمن األدوية، وإن ما حول من أدوية  لغزة في عام 

ألف مريض للعالج في الخارج، وكذلك شراء األجهزة الطبية وبدل صيانة ووقود ومستلزمات طبية، أما 
التي تسيطر على المستشفيات بقوة السالح فإنها تقوم ببيع ' غير مديونة'بالنسبة لدور حكومة حماس 

  .سابهاالدواء المرسل مجانا وتأخذ ثمنه من المواطنين المرضى والمصابين لح
 مليون شيقل بدل 50في قطاع الكهرباء، قال عساف إن السلطة الوطنية تدفع شهريا للجانب اإلسرائيلي 

  . ميفاواط هي كل ما يضيء غزة اآلن، أما  حكومة حماس فتقوم بجباية الفواتير وتأخذها لحسابها120
' الحكومة الربانية'هو أن وفيما يتعلق بما سمي أزمة الوقود المصري، كشف عساف أن السبب الحقيقي 

ترفض شراء الوقود المصري حسب السعر العالمي كما تشتريه الحكومة المصرية وهو دوالر لكل ليتر 
سوالر، وإنما تريده بالسعر المدعوم من قبل الحكومة المصرية للمواطن المصري أي نصف شيقل للتر 

 حاجة المواطن له، والفارق الهائل الواحد،  لتبيعه للمواطن في غزة بأربع إلى خمس شواقل حسب
  .بالسعر يعود  لحسابها

أما بالنسبة لألراضي الحكومية، فقامت ما يسمى بحكومة حماس بثاني اكبر عملية سرقة لألراضي 
الفلسطينية  بعد سلطات االحتالل، حيث باعت وخصصت ومنحت بشكل مخالف لكل القوانين مالين 

 العامة التي هي باألصل ملك ألهالي القطاع ، ووزعت جزءا من األمتار المربعة من مساحة األراضي
هذه األراضي على  قياداتها واستغلت الجزء المتبقي في متنزهات ومزارع كبيرة و يذهب ريعها 
لقياداتها، وأقامت تجمعات تجارية وسكنية للتجارة بدل إيواء آالف العائالت المشردة، أو بناء مدارس و 

  .مستشفيات
  21/3/2012، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ

  
   المقاومة سبيالً وحيداً من أجل التحرير والعودةعلىال رهان إالَّ ": حماس" .17

ضد الشعب الفلسطيني، " اإلجرام والعدوان الصهيوني"أكدت حركة حماس أنَّ ما أسمته بـ  :غزة
لن يفلح في ثنيهم عن الصمود، ولن يزيدهم "ه وإمعانه في سياسة القتل واألسر واإلبعاد ضد رموزه وقادت

  ".إالَّ تمسكاً بثوابته الوطنية وإصراراً على استرداد حقوقه المسلوبة
، أرسلت )21/3(في بيان صحفي لها في أسبوع الشهداء والذي يصادف األربعاء " حماس"وأوضحت 

 الوطنية الفلسطينية على أرض ، أنَّ اإلسراع والجدية في تحقيق المصالحة"قدس برس"نسخة منه لـ 
  ".هو الوفاء الخالص لدماء شهدائه األبرار في ذكراهم"الواقع، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني 

هما عنوان القضية الفلسطينية، فمهما حاول "في بيانها أن القدس والمسجد األقصى " حماس"وشددت 
لى صخرة الصمود والتحدي لجماهير الشعب االحتالل تهويدهما أو طمس معالمهما، فستتحطم أحالمه ع

  ".الفلسطيني
التوحد على خيار المقاومة بأشكالها "ودعت الحركة في بيانها الشعب الفلسطيني بكلِّ قواه وفصائله إلى 

كافة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، من أجل تحرير أرضهم ودحر العدو الصهيوني وقطعان 
  ". رهان إالَّ على المقاومة الباسلة سبيالً وحيداً من أجل التحرير والعودةمستوطنيه عنها؛ وأكدت أنه ال
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عدم العودة والرهان على "ومن جهة أخرى؛ دعت الحركة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس إلى 
  ".المفاوضات، التي يتخذها العدو ستاراً لمواصلة االستيطان وتهويد القدس وسرقة المقدسات
  21/3/2012 قدس برس،

  
   تخدم المشروع اإلسرائيليوالمذهبيةدعوات الفتن الطائفية : فتح .18

دعوات الفتن الطائفية "استهجن المتحدث بإسم حركة فتح أسامة القواسمي، ما أسماه بـ  :رام اهللا
، مشدداً على أن إسرائيل ومن "يطلقون على أنفسهم علماء الدين"من بعض من قالت إنهم " والمذهبية

عمها في العالم يدفعون بإتجاه دفع المنطقة العربية واإلسالمية لحرب طائفية مذهبية تأكل األخضر يد
واليابس بهدف تبديل األولويات في الساحة العربية والدولية ولتمرير مشاريع سايكس بيكو جديدة وتصفية 

   .القضية الفلسطينية بشكٍل كامل، محذّراً من الوقوع في فخ الحروب الطائفية
إن الواجب يحتّم على األمتين ": "فتح"وقالت بيان صادر عن عن مفوضية اإلعالم والثقافة في حركة 

العربية واإلسالمية أن يتوحدوا ويتخندقوا في صف واحد إلنهاء اإلحتالل اإلسرائيلي للقدس واألراضي 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية ، مؤكدة على أن ال كرامة لعربي أو مسلم ما دام األقصى و"الفلسطينية 

  .ترزح تحت وطأة اإلحتالل اإلسرائيلي
  21/3/2012قدس برس، 

 
  في جنين وآخر من حماس في قطاع غزة" اإلسالميالجهاد "اعتقال قيادي من  .19

بعد مداهمة " حركة الجهاد االسالمي"اعتقلت قوات االحتالل امس قيادياً في : رام اهللا ـ أحمد رمضان
وافادت مصادر محلية ان قوات االحتالل . لدة عرابة جنوب جنين، واقتادته الى جهة مجهولةمنزله في ب

بعد )  عاما40( اقتحمت البلدة فجرا واعتقلت جعفر عز الدين قعدان من قادة حركة الجهاد االسالمي 
  .مداهمة منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته

سرائيلي قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا الى ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل اال
ودهمت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتدت على اصحابها بعد سرقة معدات واجهزة كمبيوتر 

  .واوراق وهواتف من المنزل ومصادرتها
النقاب عن اعتقال ناشط من حركة ) الشاباك(في غضون ذلك، كشف جهاز األمن العام االسرائيلي 

  .من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة وهو المواطن محمد أبو عاذرة" سحما"
زعمه ان " الشاباك"ونقلت االذاعة االسرائيلية العامة على موقعها االلكتروني على شبكة االنترنت عن 

 اختطاف جندي ىكان يعمل على تدبير اعتداء تفجيري في مدينة ايالت واخر يهدف ال"ابو عاذرة 
انه تم اعتقال ابو عاذرة عندما حاول التسلل من قطاع غزة الى اسرائيل مع " الشاباك"ل وقا ".اسرائيلي

ووفقا لالذاعة فقد قدمت الئحه اتهام ضده الى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع  .شخصين اخرين
  .جنوب الدولة العبرية

  22/3/2012المستقبل، بيروت، 
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  وتوفيق طه في حماية مجموعات متشددة.. مخيم عين الحلوةفي " اللينو"نزل  قرب م ناسفةعبوة .20
لم تحدث العبوة التي اكتشفت صباح أمس في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، وكانت : بيروت

» اللينو«موضوعة في مستودع للنفايات بالقرب من منزل قائد الكفاح المسلح محمود عيسى الملقب بـ
ي المخيم على رغم أنها أشاعت جواً من التوتر السياسي واألمني، في شارع الصفوري، إرباكاً ف

» أبو محمد«خصوصاً أنها تزامنت مع إصرار قيادة الجيش اللبناني على تسليم المدعو توفيق طه 
لالشتباه بعالقته بمجموعة عبداهللا عزام المتهمة بالتخطيط لعمليات تخريبية في مقار عسكرية، وتولي 

  .تحريض على الجيش بذريعة أنه اتخذ تدابير مشددة عند المداخل المؤدية إلى المخيممجموعات متشددة ال
واستبعد مصدر فلسطيني بارز في عين الحلوة ما نقل عن مسؤولين في المجموعات المتشددة من أن 

يقف وراء وضع العبوة بغية التحريض على محازبيها وايجاد الذرائع للقيام بعمل أمني » اللينو«
إن واضعي العبوة أرادوا توجيه رسالة سياسية مباشرة إلى اللينو مستفيدين » الحياة«هم، وقال لـ يستهدف

بسبب صدور دفعة جديدة من التعيينات » فتح«من حال عدم االستقرار في ما بين بعض قيادات حركة 
أمنية انتقى العسكرية واألمنية أبرزها مبادرة قائد األمن الوطني صبحي أبو عرب إلى تشكيل كتيبة 

  .عناصرها من الكفاح المسلح وأوكل قيادتها إلى محمد السعدي
في المخيم والمسؤول عن كتائب شهداء » فتح«وأكد المصدر نفسه أن العالقة بين منير المقدح أحد قادة 

لكن المصدر ركز على . ليست على ما يرام والجهود التي تبذل، لم تبدد االحتقان» اللينو«األقصى وبين 
جند «ومجموعات متشددة تنتمي إلى » اللينو«الشتباكات التي كانت تحصل من حين إلى آخر بين ا

بقيادة أبو طارق السعدي، وأدت إلى سقوط ضحايا » عصبة األنصار«و» فتح اإلسالم«و» الشام
ي وعشرات الجرحى، مؤكداً أن الجهود التي بذلت في السابق لتشكيل كتيبة أمنية لضبط الوضع األمني ف

ما أدى إلى استمرار حال الفلتان بعدما تحولت أحياء المخيم إلى جزر . المخيم وصلت إلى طريق مسدود
  .أمنية تخضع لسيطرة هذا الفريق أو ذاك

ومع أن المصدر رفض أن يستبق التحقيقات للكشف عن هوية واضعي العبوة، فإنه في المقابل، يشير 
ضير العبوة، الفتاً إلى أنه يجري حالياً الكشف على بتحفظ إلى مسؤولية مجموعات متشددة في تح
لمعرفة ما إذا كانت التقطت صوراً واضحة » اللينو«الكاميرات المركزة في المنطقة المحيطة بمنزل 

  .للذين تولوا وضع العبوة
إلى ذلك، كشف المصدر الفلسطيني أن المطلوب للقضاء اللبناني أبو محمد طه كان يقيم في المنطقة 

لكنه توارى عن األنظار فور ورود اسمه في التحقيقات مع الموقوفين » اللينو«ا التي يقيم فيها نفسه
  .المتهمين بتنفيذ عمليات تخريبية ضد المؤسسة العسكرية

وأكد المصدر أن طه لجأ أخيراً إلى حي الطوارئ الذي تسيطر على معظمه المجموعات المتشددة، وقال 
ليمه لقيادة الجيش اللبناني على رغم أن مسؤولي الفصائل ولجنة المتابعة إنها تتولى حمايته وترفض تس

واللجان الشعبية كانوا أبدوا استعدادهم في لقاءاتهم مع مسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي 
  .شحرور للتعاون من أجل توقيفه وتسليمه للسلطات اللبنانية ومن خاللها للقضاء العسكري

مجموعات متشددة بأنها تقف وراء التحريض على الجيش اللبناني، وقال إن عناصر منها واتهم المصدر 
اقتحمت أول من أمس بعض المدارس في المخيم وأوقفت الدراسة فيها ودعت الطالب إلى التوجه في 
ج مسيرة احتجاجاً على اإلجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني لمنع تهريب السالح من المخيم إلى الخار
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وإن تدخل الكفاح المسلح أدى إلى تفريق . ولقطع الطريق على محاولة تهريب أبو محمد طه
  .المتظاهرين

وإذ شدد المصدر على التعاون مع الجيش اللبناني لمنع استمرار حمالت التشويش التي تستهدفه، علمت 
موعة من التدابير للتخفيف في المقابل، أن الجيش لم يخفف من إجراءاته بمقدار ما أنه اتخذ مج» الحياة«

من االزدحام أمام المداخل التي تربط المخيم بصيدا وللحد من تأثيرها على تنقالت الفلسطينيين، وهو 
 .أحضر أمس مجموعة من الجنديات كلفن بالتدقيق مع النساء أثناء دخولهن المخيم أو خروجهن منه

  22/3/2012الحياة، لندن، 
 

  القادمسبتمبر / شهر أيلولالى ديم موعد االنتخابات نتنياهو يسعى لتق": يديعوت" .21
في عنوانها الرئيسي صباح اليوم الخمـيس، إن رئـيس الحكومـة            " يديعوت أحرونوت "اوردت صحيفة   

شهر أيلول من العـام     الى  اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو يفكر جديا في تبكير موعد االنتخابات اإلسرائيلية           
  .2013ي من العام الجاري، بدال من تشرين ثان

فإن نتنياهو سيحاول استباق تجدد موجة االحتجاجات االجتماعية القادمـة،          " يديعوت أحرونوت "وبحسب  
وخوض االنتخابات لرئاسة الحكومة في ظل الشعبية العالية التي يحظى بها في إسرائيل حاليا، خاصـة                

ية التـي يـشهدها حـزب كـديما         من جهة، واألزمات والحروب الداخل     بعد جولته األخيرة في واشنطن    
  .المنافس

في صفحتها األولى اليوم الحميس، إن زعيمـة كـديما، تـسيبي            " معاريف"وفي سياق حزب كديما قالت      
ليفني، أعلنت أنها ال تأبه وال تهتم بمنافسها على قيادة الحزب الجنرال شاؤول موفاز، الذي يعلن مـسبقا                  

في كديما، المقرر إجراؤها األسبوع القادم ، سينضم لالئـتالف          أنه في حال فوزه في االنتخابات الداخلية        
وتشهد ليفني في الفترة األخيرة تراجعا في شعبيتها داخل حزبها، حيث أعلن أكثر مـن               . الحكومي الحالي 

عضو بارز، وفي مقدمتهم عضوا الكنيست نحمان شاي ويوئيئل حـسون عـن دعمهمـا لموفـاز فـي               
  .االنتخابات الداخلية

  22/3/2012 ،48عرب 
  

   يهرب من الخدمة العسكرية ويعاقبنتنياهو نجل ":يديعوت" .22
كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، أمس، أن يائير نتنياهو، نجل رئـيس           : »الشرق األوسط  «-تل أبيب   

الوزراء اإلسرائيلي، هرب من المعسكر الذي يخدم فيه وعاد إلى البيت، وعوقب بعدم مغادرة المعسكر،               
، أمس، فإن والديـه اسـتقباله فـي         »يديعوت أحرونوت «وبحسب ما نشر موقع صحيفة      .  يوما 21لمدة  

وعند اختفائه من المعسكر، ساور الضابط المـسؤول القلـق، ألن           . المنزل، وشاركاه العشاء ليلة السبت    
وحاول االتصال به على جهازه الجوال ولم يتلق الرد، واكتفى يـائير           . شخصا مثله أكثر عرضة للخطف    

يقول فيها إنه خرج ليحضر األكل، ولكن طال انتظار الضابط لساعات ليكتـشف             » SMS« رسالة   ببعث
  .أنه كان في بيت والده
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ولسوء حظ نجل رئيس وزراء إسرائيل فإن بعض المراسلين لوكاالت أجنبية حاولوا التواصل مع الناطق               
 المراسلون ردودا ألنه غادر مناوبتـه       باسم الجيش مساء يوم الجمعة الماضي، وكون يائير مناوبا لم يتلق          

 .العسكري الذي كشف األمر» يديعوت أحرونوت«العسكرية، فتواصل المراسلون مع مراسل صحيفة 
 22/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  وضع الشرق األوسط معقدلكن  باألسلحة الكيميائية "إسرائيل" لـتهديدستبعد أي أ :باراك .23

 موقع القناة التلفزيونية االسرائيلية العاشرة عن وزير الـدفاع اإلسـرائيلي            نقل:  أحمد رمضان  -رام اهللا   
إنه ال يوجد تهديد باألسلحة الكيمائية ضد إسرائيل، وال يوجد احد يجرؤ على استعمال              : إيهود باراك قوله  

ـ                .هذا السالح  ي وأوضح الموقع امس، أن أقوال باراك هذه جاءت في سياق لقاء مع المجلة الـشهرية الت
هناك "ردا على سؤال حول نفاذ مخزون الكمامات الواقية، حيث حذر من أن             " يد لألبناء "تصدرها جمعية   

  ".قلقا عميقا بهذا الشأن، وسنواصل توزيع الكمامات على جميع السكان
إن الـسيناريوات تـشير     "وتطرق باراك إلى لوضع الجبهة الداخلية خالل سيناريو حرب مستقبلية، وقال            

لجبهة الداخلية ستواجه أوقات عصيبة أكثر من حرب الخليج، وأكثر مما شهدته خالل الحـرب               إلى أن ا  
  ".2009 ومطلع عام 2008، والحرب على قطاع غزة اواخر عام 2006على لبنان صيف عام 

ال : "ورفض باراك التقديرات المبالغة بخصوص عدد القتلى المتوقع سقوطهم في الجبهة الداخلية، وقـال             
 قتيـل   500 ألف قتيل، ولكن يمكن ان يكون هناك         50 جميع السيناريوات أعداد قتلى تصل الى        يوجد في 

  ".وهذا شيء يجب أن يعرفه جميع السكان في إسرائيل
وأوضح باراك أنه ال يوجد أحد يعرف إلى اين تتجه منطقة الشرق األوسط، والسيما في ما يتعلق بالملف                  

إن الوضع فـي    "صر وتونس وليبيا وتغيير الرئيس في اليمن، وقال         النووي اإليراني وإسقاط النظام في م     
  ".الشرق األوسط معقد للغاية، ونحن نأمل أن يكون هناك هدوء

إن الحرب ليست نزهة وال يجب الـركض نحوهـا،          "وشبه باراك منطقة الشرق األوسط ببركان، وقال        
  ". وعندما تقع الحرب فإن إسرائيل ستكون قوية

 22/3/2012ت، المستقبل، بيرو
 

  إلى اقتالع نظام  حماس في غزة " إسرائيل"عاجال أم آجال ستضطر : موفاز .24
قال رئيس لجنة الخارجية واالمن في الكنيست الصهيوني، شاؤول موفاز، خالل اجتماع لها في معرض               

أن الواقع في الجنـوب ال يحتمـل، وواقـع أن منظمـات             "تطرقه إلى جولة القتال االخيرة في الجنوب        
االرهاب تقرر متى تشاء اطالق الصواريخ ومتى تشاء ايقاف االطالق واحتجاز حوالي مليون نسمة من               

، مشدداً على ضرورة أن تنتهج الدولة العبرية سياسة مغايرة من           "سكان الجنوب كرهائن يجب أن يتوقف     
المسكوب وقدرة  منذ عملية الرصاص    "وأضاف موفاز أنه    . أجل تغيير أساليب عمل المنظمات الفلسطينية     

، موضحاً أنه   "إلسرائيل"فالقبة الحديدية ال يمكنها أن تغير الواقع االستراتيجي         . تتآكل" اإلسرائيلية"الردع  
عاجال أم آجال سنضطر إلى عملية جذرية من أجل اقتالع نظام حماس في القطاع، وعلـى المـستوى                  "

  ". السياسي أن يصدر التعليمات للجيش بما يتالءم مع ذلك
  وقع ويلال االخباري العبريم

 21/3/2012، )2497(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
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  يجب اقتراح تقديم المساعدة اإلنسانية لسوريا: موفاز .25
صرح رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست شاؤول        :  نتاليا كنفسكي  - اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  

 تستطيع االستمرار باكتفائها بالنظر من الخارج تجاه ما يجري في سوريا وعليهـا              موفاز بأن إسرائيل ال   
  .أن تقترح تقديم مساعدات إنسانية

وفيما يتعلق بالموضوع اإليراني، أوضح موفاز بأن الواليات المتحدة قادرة على معالجة المشكلة بـشكل               
وضـعت الحربـة   "على العمل في حال جيد أكثر من إسرائيل، ولكن يجب على إسرائيل أن تكون قادرة         

وأكد على أن العمل العسكري ضد إيران لن ينهي برنامجها النووي، وإنمـا             . ، حسب تعبيره  "على عنقها 
وجاءت تصريحات موفاز هذه    . سيؤدي إلى إعاقته فقط وسيزيد من خيارات طهران لتطوير سالح نووي          

  .خالل محادثة له مع وسائل إعالم باللغة الروسية
  رة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليوميةنش

 21/3/2012، )2040العدد(، مركز دراسات الشرق األوسط
  

  "إسرائيل" الى  تنقل محتويات سفارتها في القاهرة على متن طائرتين عسكريتين"إسرائيل" .26
دور، أمـس،   نفى الناطق الرسمي بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية ليئور بن          :  نظير مجلي  - تل أبيب 

وقال في  . أن يكون هناك أي موقف سياسي وراء نقل محتويات السفارة اإلسرائيلية المهجورة في القاهرة             
ـ  وقد حطت قـي مطـار القـاهرة        . ، إن المسألة لوجيستية وإجرائية ال أكثر      »الشرق األوسط «تصريح ل

وأكدت مـصادر فـي     . ، لهذا الغرض  »130سي  «الدولي أمس طائرتان حربيتان إسرائيليتان من طراز        
وزارة الخارجية المصرية ما قاله الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية، وهو أن هذا إجراء روتيني ال بـد                 
من اتباعه، وليس له أي مدلول سياسي أو غيره، ويمكن أن يقوم به أي دبلوماسي مصري في الخـارج                   

  . عقب انتهاء مهمته في الدولة التي كان يعمل بها
 22/3/2012سط، لندن، الشرق األو

  
   ألف شقة جديدة187بناء  ب"تراختنبرغ"الحكومة اإلسرائيلية توافق على توصيات  .27

الخاصة باإلسكان، موافقة حكومية إسرائيلية باإلجماع، اليـوم األحـد،    " لجنة تراختينبرغ "لقيت توصيات   
  .خالل االجتماع االسبوعي للحكومة

 أقيمت في أعقاب االحتجاجات االجتماعية التي شهدتها إسـرائيل  وبناء على تلك التوصيات اللجنة، والتي  
 ألف شقق من تلك التي تصنف       40 ألف شقة سكنية جديدة، منها       187العام الماضي، أقرت الحكومة بناء      

، األمر الذي وصفه نتنياهو بـالثورة الحقيقيـة التـي سـتؤدي             "يمكن تحصيلها "بأنها رخيصة نسبيا، أو     
  . دون المس بنسبة البيع لتخفيض أسعار الشقق
، في مناطق الطلب الرئيسية وفقا للتصنيف االسرائيلي، مثل منطقة تل           )منها% 60(وستقام غالبية الشقق    

  .بالشقق الرخيصة % 40أبيب، والمنطقة والوسطى، إضافة إلى القدس، فيما تصنف الـ 
تفاع بشقق االسكانات العامـة، بــ       وسترفع الحكومة قيمة المساعدات المالية لمن يحق لهم شراء أو االن          

 مليون شيكل على مدى السنوات الخمس القادمة، فيما سـتفرض           800 شيكل شهريا، بزيادة قدرها      300
 ألف شـقة    15، ما قد يسهم بضخ      "غير المستخدمة "مضاعفة على الشقق المهجورة، أو      " اأرنونا"ضريبة  
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رفع مستويات عرض الشقق وتوزيع أكثر عـدال        وتهدف الخطة االسرائيلية إلى      .جديدة لسوق العقارات    
  .للشقق الخاصة بالعائالت واألزواج الشابة، وفقا ألقوال رئيس الوزراء االسرائيلي 

  22/3/2012، 48عرب 
  

  %13 انخفاض عدد الصفقات العقارية بنسبة :وزارة المالية االسرائيلية .28
ينـاير الماضـي،    / شهر كانون ثاني    وفي سياق قريب، سجل عدد الصفقات العقارية التي عقدت خالل           

، فيما انخفض عدد الشقق السكنية التي بيعت        2010مقارنة مع الشهر ذاته من عام       % 13انخفاضا بنسبة   
  . شقة فقط وفقا لمعطيات نشرتها اليوم األحد وزارة المالية االسرائيلية7300، إذ بيعت %25بنسبة 

مالية االسرائيلية استمرار انخفاض االسعار خالل كانون       وفيما يتعلق بأسعار الشقق، أظهرت المعطيات ال      
، مقارنة مع األسعار التي سجلت نهاية       %1.2يناير الماضي، الذي سجل انخفاضا متوسطا بنسبة        / الثاني  

، فيمـا سـجلت   %3-2وسجلت منطقة القدس أعلى نسبة انخفاض، بنسبة تتراوح ما بين          . العام الماضي 
 . وبعضها سجل استقرارا باألسعاربقية المناطق انخفاضا أقل،

  22/3/2012، 48عرب 
  

  ونقلها إلى مكان مجاور"مغرون" إلغاء مستوطنة طلبا بإلغاء اتفاقية تبحثالعدل اإلسرائيلية  .29
اإلسرائيلية ومجموعة من أصحاب األراضـي الفلـسطينيين،        » السالم اآلن «بطلب من حركة    : تل أبيب 

يا اليوم، طلبا بإلغاء اتفاقية الحكومة اإلسرائيلية مع المستوطنين فـي           تبحث محكمة العدل اإلسرائيلية العل    
ونقلها إلى مكان مجاور، ولكن من دون       » مغرون«منطقة رام اهللا، الذي يقضي بإلغاء البؤرة االستيطانية         

  .إعادة األرض ألصحابها الفلسطينيين
وطنين، الذين كانوا قد بنوا هـذه       ويقول الفلسطينيون في الدعوى إن حكومة إسرائيل تفاوضت مع المست         

البؤرة االستيطانية بشكل مخالف حتى للقانون اإلسرائيلي ونهبوا أراضيهم الخاصـة، وراحـت تتـاجر               
وأنها، أي الحكومة، منحت المستوطنين المخالفين جائزة مجانية على مخالفاتهم          . بأرضهم من دون علمهم   

  .على حسابهم» تنازالت غير مفهومة«مستوطنين وضربت بمصالح الفلسطينيين عرض الحائط وقدمت لل
الحالي ) آذار( مارس   12وكان وزير الدولة في الحكومة اإلسرائيلية، بيني بيغن، قد توصل إلى اتفاق في              

ويستجيب لمطلـبهم   . يقضي بنقلهم إلى مكان قريب لبناء مستوطنة جديدة       » مغرون«مع المستوطنين في    
 سنة وعدم تسليمها للفلسطينيين، على أمل أن تتغيـر          3.5 وإلبقائها طيلة    بأن ال تهدم البيوت التي أقاموها     

  .الظروف السياسية كي يستطيعوا شراء األرض من الفلسطينيين ويعودوا لالستيطان فيها
هذا االتفاق، خطوة في نهج حكومي متصاعد لتوسيع وتكثيف االستيطان          » السالم اآلن «واعتبرت حركة   

  . ض يمنع في المستقبل إقامة دولة فلسطينيةوفرض أمر واقع على األر
 22/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  شطب التماسا ضد سحب الهويات من المقدسيين تقررالمحكمة العليا اإلسرائيلية .30

شطب التمـاس قدمتـه     ) 21/3(قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية، مساء أمس األربعاء        : القدس المحتلة 
مـن الـسكان    ) الهويـات (لمحكمة بإصدار قرار بوقف سياسة سحب اإلقامات        جمعيات حقوقية، يطالب ا   

من منطلـق التمييـز بـين       " مقيمين محميين "الفلسطينيين القاطنين شرق القدس المحتلة، ومنحهم مكانة        
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مكانتهم التي ترتكز على كونهم السكان األصليين للمدينة، وبين مكانة المهاجرين األجانب الذين هاجروا              
 .الد وحصلوا على تصاريح إقامة دائمةإلى الب

ويدعو االلتماس إلى االعتراف بالمكانة الخاصة لفلسطينيي القدس الشرقية والنابعة في أساسها من كونهم              
السكان األصليين في األرض المحتلة ويطلب من جهة أخرى التمييز بـين اإلقامـة الدائمـة الممنوحـة            

ين إقامة الفلسطينيين في القدس النابعة في أساسها عن مكـان           للمهاجرين الغرباء واألجانب من جهة، وب     
 .الوالدة، والتي يحميها القانون الدولي لكونهم السكان األصليين في أرضهم

 22/3/2012، قدس برس
  

  آفي مزراحي يؤكد على نضجه لتولي منصب رئاسة هيئة األركان القادم .31
واء آفي مزراحي أحد األلوية المخضرمين فـي الجـيش          يعتبر الل :  القناة العاشرة  -التلفزيون اإلسرائيلي 

 عامـاً   37وكان قد خدم في الجيش اإلسرائيلي       . اإلسرائيلي، ولكنه ما زال يشعر بأنه يجب أن يقدم نفسه         
قائد فصيل، باإلضافة إلى أنه كان خالل العامين والنـصف األخيـرين قائـد              : في مناصب مختلفة، منها   

ومع ذلك، فإنه ال يعتبر من نجوم الجيش اإلسـرائيلي، أولئـك            . سرائيليالمنطقة الوسطى في الجيش اإل    
وفي جولة وداعية له في الخليل، وخالل محادثة له بمناسـبة إنهـاء             . الذين يتردد اسمهم على كل لسان     

  ".إنني ناضج لكي أكون رئيس هيئة األركان القادم: "خدمته قال
ء فترة واليته في قيادة المنطقة الوسطى دون أن يعرف          وعلى العكس من سابقيه، فقد نجح مزراحي بإنها       

ويشار إلى أن المستوطنين يستقبلون كل قائد جديد بحب عندما يتولى منصبه،            . كعدو لالستيطان اليهودي  
ولكن في اللحظة التي يحاول فيها تطبيق قانون على تكتل استيطاني معين، فإن هذا الحب يتحـول إلـى                   

من جهته نجح مزراحي بـأن ينهـي خدمتـه دون أن تُـسجل أي               . لى مضايقات مظاهرات أمام بيته وإ   
  .مظاهرة واحدة أمام بيته

  نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية
 21/3/2012، )2040العدد(، مركز دراسات الشرق األوسط

 
  الخطف  خطر عمليات منالجيش الصهيوني يعتزم إطالق حملة إعالنية لزيادة توعية جنوده  .32

أن الجيش الصهيوني يعتزم إطالق حملة توعية إعالنية واسـعة تـشمل            " إسرائيل ديفينس "أفادت مجلة   "
إشارات في الشوارع وقنوات ميديا لرفع درجة الوعي لدى جنوده حول مخاطر عمليات الخطف من قبل                

ته الناطقـة بإسـم     ، موضحةً أن الحملة ستنفذ بواسطة مكتب إعالن خارجي اسـتأجر          "إرهابية"منظمات  
وأضافت المجلة أن الحملة ستركّز بشكل أساسي على التوضيح للجنود بعدم الـسفر             ". اإلسرائيلي"الجيش  

من محاولـة   " اإلسرائيلي"بسيارات خاصة، قائلة إن خلفية الحملة هي الخشية الكبيرة في أوساط الجيش             
  ". في السجن" شاليط"مكان جلعاد لملئ "القيام بمحاوالت خطف إضافية " اإلرهابية"المنظمات 

  موقع االنتقاد، لبنان
 21/3/2012، )2497(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
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  علن عن إجهاض عملية تفجير كبرى وخطف جنود في إيالتي "الشاباك": "إسرائيل" .33
لمخابرات العامة اإلسرائيلية   ادعت نيابة الدولة في محكمة إسرائيلية، أمس، أن ا        :  نظير مجلي  - تل أبيب 

الماضي عملية تفجير كبرى في منتجع إيالت على شاطئ البحر          ) شباط(أجهضت في فبراير    » الشاباك«
وعرضت النيابة أمام   . »قتل أكبر عدد من اإلسرائيليين والسياح هناك وخطف جنود        «األحمر، استهدفت   

هو من سكان رفح، مدعية أنه اعتقل في نهاية          عاما، و  23المحكمة الشاب الفلسطيني، محمد أبو عاذرة،       
وتضمنت الئحة االتهام ضـده،     . الشهر الماضي، بعد أن مكث في سيناء، وحاول تنفيذ عمليات من هناك           

التي قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس، سلسلة من التهم، من ضمنها التخطـيط لتنفيـذ                  
وجاء في الئحة االتهام أيـضا أن المعتقـل         . »، وتهم أخرى  عملية خطف، والتخطيط للمس بأمن الدولة     

ينتمي إلى حركة حماس، وأنه اعتقل لدى محاولته التسلل إلى إسرائيل مع آخرين عن طريق الحدود مع                 
اعترف بأنه كان قد هرب إلى سيناء قبل نحو سنة عن طريق نفق، ألنه ارتكب مخالفـات                 وقطاع غزة،   

 إليه أحد قادة حماس في رفح، وطلب منه العمل لصالح الحركـة فـي               وبعد بضعة شهور توجه   . جنائية
سيناء، وإجراء عمليات رصد وتصوير مواقع إسرائيلية على طول الحدود وأنه خضع لعمليـة إرشـاد                

  .شاملة، وطلب منه مراقبة أهداف لتنفيذ عمليات ضدها
 22/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  ات كافية لتعلم إذا ما قررت إيران صنع سالح نووي إنذار"إسرائيل"سيكون لدى : داغان .34

االسرائيلية على موقعها االلكتروني أمـس، عـن رئـيس الموسـاد            » هآرتس«نقلت صحيفة    -رام اهللا   
السابق، مئير داغان، قوله إن إسرائيل ستعرف إذا قررت إيران صنع سالح نووي، وذلك مـن خـالل                  

  %.90يب اليورانيوم إلى مستوى إنذارات تشير إلى ذلك، مثل رفع مستوى تخص
وأكد داغان مجددا موقفه القائل إنه يحظر على إسرائيل في هذه المرحلة مهاجمـة المنـشآت النوويـة                  
اإليرانية، مبينا أن هجوما ضد إيران يجب أن يكون المخرج األخير، وليس الخطوة األولى ضـد إنتـاج          

  .سالح نووي
رائيلي قادر على توجيه ضـربة شـديدة للمنـشآت النوويـة            وعبر داغان عن ثقته بأن سالح الجو اإلس       

اإليرانية، لكنه تحفظ قائال إن عواقبه ستكون وخيمة، وقدر أن الجبهة الداخلية اإلسـرائيلية سـتتعرض                
لهجمات بمئات الصواريخ اإليرانية، إضافة إلى صواريخ سيطلقها حـزب اهللا مـن لبنـان، وفـصائل                 

  .فلسطينية من قطاع غزة
 22/3/2012الجديدة، رام اهللا، الحياة 

  
  ضابط إسرائيلي متورط في جرائم المستوطنين: الشرطة اإلسرائيلية .35

 أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أمس أن ضابطاً في الجيش اإلسرائيلي كان أحد مرتكبي             -) االتحاد(رام اهللا   
 الـضفة الغربيـة المحتلـة       االعتداء األخير قبل بضعة أسابيع على قرية النبي إلياس قُرب قلقيلية شمالي           

  .”جباية الثمن“ضمن اعتداءات المستوطنين اليهود المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت شعار 
  وأوضحت، في بيان أصدرته في القدس المحتلة أنه تم إلقاء القبض على الضابط ومستوطنين يهـوديين                
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ة عبارات عنصرية على جـدران منـازل        متعصبين لضلوعهم في حادث إحراق مركبة فلسطينية وكتاب       
  .فلسطينيين في القرية يوم الثاني من شهر فبراير الماضي

 22/3/2012االتحاد، ابوظبي، 
 

   مليون دوالر بسبب اقتصاد األنفاق300حماس رفعت ميزانيتها المالية لـ: تقدير صهيوني .36

أنّـه  " شاؤول اريئيلـي  "ش الصهيوني   زعم قائد فرقة غزة األسبق في قيادة المنطقة الجنوبية التابعة للجي          
رغم أن الحصار جعل االقتصاد في غزة أقل انتاجاً بالتدريج، فقد زادت ايرادات سلطة حمـاس، بفعـل                  
صناعة األنفاق وفرض الضرائب على ادخال السلع، والمحروقات ومواد البناء، التي تمد حماس بجـزء               

من ميزانيتها  % 60 مليون دوالر، بنسبة     300انتها   إلى خز  2010كبير من ميزانيتها، وجعلها تحول عام       
وشدد اريئيلي على أن الطريق إلضعاف حركة حماس تمر بتقوية السلطة الفلسطينية، وتحسين             . السنوية

ظروف عيش السكان الفلسطينيين، مشيراً إلى إن اإلجراءات االقتصادية الصهيونية بحق سكان الـضفة              
  .المصانع مشلولةمن % 83الغربية وقطاع غزة جعل 

 )ترجمة المركز(القناة الثانية 
 21/3/2012، )2497(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 

  
  نقص الغازبسبب % 10بنسبة "إسرائيل" توقعات برفع أسعار الكهرباء في ":يديعوت" .37

 ستحدد غدا، الخميس،    ، اليوم األربعاء، أن سلطة الكهرباء في إسرائيل       "يديعوت أحرونوت "أفادت صحيفة   
بشكل رسمي نسبة رفع أسعار الكهرباء، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية والنقص                

  .في الغاز الطبيعي في إسرائيل
وقالت الصحيفة إن أسعار الكهرباء سترتفع في إسرائيل بنسبة أعلى مما كان متوقعا، فبعد أن كان يدور                 

ـ الحديث عن رفع أسعار ا     فإن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال رفع أسـعار الوقـود           % 6.6لكهرباء ب
  .، خالل أسبوعين من اليوم%10بـ

وأشارت الصحيفة إلى أن النقص في الغاز الطبيعي في إسرائيل وتقطع إمداد إسـرائيل بالغـاز، عبـر                  
فقد بلغت  . اقت التوقعات أنبوب الغاز المصري، قد كبد شركة الكهرباء اإلسرائيلية خسائر ومصروفات ف          

 مليار شيكل إضافة إلى العجز المالي الحالي للشركة والضائقة الماليـة التـي              12هذه المصروفات نحو    
  .تهدد قدرة الشركة على شراء كميات الوقود الالزمة لها

 يشار إلى أن أسعار الوقود في إسرائيل قد سجلت خالل العام الماضي، ومنذ الثورة المـصرية ارتفاعـا                 
، خصوصا بعد سقوط نظام حسني مبارك، وتفجير أنبوب الغاز المصري أكثر من عشر              %30حادا بلغ   

مرات، من جهة، ومع تصاعد التهديدات بضرب إيران مما سبب ارتفاعا في أسعار النفط في األسـواق                 
 .العالمية

  22/3/2012، 48عرب 
  

  ذيب الفلسطينيين تستخدم كالباً مهجنة لتع" إسرائيل": جامعة الدول العربية .38
أكدت جامعة الدول العربية في تقرير أصدره قطاع فلـسطين واألراضـي العربيـة               :”الخليج “-القاهرة

تستخدم كالباً مهجنة من نطف الذئاب والخنازير لتزداد توحشا في عمليـات            ” إسرائيل“المحتلة أمس، أن    
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ما النوعان األكثر توحشا وشراسة علـى       وه” أمتساف”و” البانغو“ كالكلب من فصيلة     ،تعذيب الفلسطينيين 
  .اإلطالق

في جيش االحتالل هي الوحدة المختصة في اسـتخدام الكـالب           ” عوكتس“وأوضحت الجامعة أن وحدة     
المتكررة ” اإلسرائيلية“وقال التقرير إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم          . المدربة ضد الفلسطينيين  

  .روعةبحق الشعب الفلسطيني وحقوقه المش
 22/3/2012، الخليج، الشارقة

  
  تهجير البدو كان في أربع مراحل أخرها القدس ومحيطها : عثمان ابو غريبة .39

خطر التهجير القصري (نظم المؤتمر الوطني الشعبي للقدس ندوة بعنوان :  جمال جمال-القدس 
 غربية في مقر المؤتمر وذلك في قاعة المناضل بهجت أبو) للتجمعات البدوية شرق مدينة القدس المحتلة

عثمان «وقد استهلت الندوة بكلمة األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس  .قرب دوار دالل المغربي
عضو مركزية حركة فتح تناول فيها النهج اإلسرائيلي منذ النكبة وعملية تهجير البدو مع «أبو غربية 

 والتهجير الثالث في 1967 التهجير الثاني في العام  ثم1948حلول النكبة وقيام الكيان اإلسرائيلي عام 
جنوب ) معالية ادميم(مطلع التسعينيات عندما تم الشروع ببناء المستوطنات الضخمة وخاصة مستوطنة 

واشار الى ان هذه المرحلة الرابعة للتصعيد االستيطاني واستهداف البدو في القدس  .شرق القدس
مية دعم صمود البدو في غالف القدس المحتلة وتوفير مقومات وشدد ابو غربية على اه .ومحيطها

صمودهم وبقائهم في مضاربهم وقال ان استهداف البدو وتهجيرهم وهدم منازلهم ومالحقتهم امر في غاية 
الخطورة في هذه المرحلة تحديداً لمحاولة إسرائيل إغالق الدائرة االستيطانية االوسع فاالضيق نحو 

  .«ديد سلخها عن عمقها في الضفة الغربية وترسيخ تهويدها القدس ومحيطها وتش
فيما تناول محافظ القدس عدنان الحسيني في كلمته عمق الجرح الفلسطيني مشيداً بصمود البدو في 

وقال الحسيني ان استهداف البدو . المحافظة ومحيطها مؤكداً ان المرحلة المقبلة في غاية الحساسية
من % 60والتي تزيد مساحتها عن ) ج ( ي وخاصة في المنطقة المصنفة استهداف للوجود الفلسطين

  .مساحة الضفة الغربية
  22/3/2012، الدستور، عمان

  
  هناء الشلبي األسيرة الموت يتهدد حياة : اإلنسانحقوقجمعية أطباء من أجل  .40

 بات يتهدد حياة االسير هناء الشلبي اكدت مصادر متعددة االربعاء بأن الموت :رام اهللا ـ وليد عوض
 على التوالي احتجاجا على اعتقالها اداريا من 37التي تواصل اضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الـ 

  .قبل االحتالل االسرائيلي بعد اطالق سراحها ضمن صفقة تبادل االسرى
لتي زارت األسيرة الشلبي وأكدت أماني ضعيف من جمعية أطباء من أجل حقوق اإلنسان إن الطبيبة ا

أكدت أن وضعها متقدم ويتهدد حياتها الموت جراء االنخفاض الكبير في معدل ضربات القلب والتحلل 
وأشارت إلى أن األسيرة هناء بحاجة إلى صورة طبقية للبطن والصدر الكتشاف  .في عضالت الجسم

 حياتها كما أنها بحاجة لفحوصات ماذا إذا كان هناك نزيف من الممكن أن يؤدي إلى خطر مباشر على
وأوضحت ضعيف أن جمعية أطباء من أجل حقوق اإلنسان تبذل جهودا للضغط على إدارة  .مستمرة
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وحذّرت منظمة حقوقية فلسطينية من تدهور حاد وخطير قد  .مصلحة السجون إلرجاعها إلى المشفى
  .يؤدي إلى الوفاة المفاجئة لألسيرة الشلبي

ر شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع االربعاء مدير منظمة الصحة العالمية ومن جهته طالب وزي
في القدس طوني لورنس التدخل إلنقاذ حياة األسيرة هناء الشلبي التي دخلت في مرحلة صحية خطرة 

  . من إضرابها عن الطعام37بعد دخولها اليوم الـ 
  22/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  ا الطالق سراحهاإبعاد األسيرة شلبي أو اعتبارها مريضة نفسي بتل أبيب عرض نادي األسير يرفض .41

عرضت إسرائيل على محامي نادي األسير الفلسطيني إبعاد األسيرة هناء شلبي المضربة عن : رام اهللا
الطعام منذ ما يزيد عن شهر إلى خارج البالد لفترة محدودة، أو اإلعالن عنها مريضة نفسية مقابل 

، إن النادي رفض مناقشة العروض »الحياة«وقال قدورة فارس رئيس نادي األسير لـ . هاإطالق سراح
اإلسرائيلية، وقدم اقتراحاً بديالً يقوم على إطالق سراحها على أن تعمل في نادي األسير وتلتحق 

بوجود «ء وقال فارس إن السلطات اإلسرائيلية تعتقل شلبي على خلفية االدعا. بالجامعة في مدينة رام اهللا
  .»احتمال أن تفكر بالقيام بعملية عسكرية

  22/3/2012، الحياة، لندن
  

   حد لمعاناتهم في قطاع غزةبوضعاألسرىيطالبون عباس  .42
طالب أسرى محررون غالبيتهم ينتمون إلى حركة فتح، الرئيس محمود عباس بتنفيذ :  حامد جاد-غزة 

ي غزة بما يضمن تحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة تعهداته تجاه توفير حياة كريمة لهم ولعائالتهم ف
  .التي يعانون منها منذ أن تم اإلفراج عنهم في صفقة تبادل األسرى

وأقام عشرات األسرى أمس خيمة اعتصام على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة احتجاًجا على ما وصفوه 
بة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة بسياسة تهميش السلطة الفلسطينية وحركة فتح ألوضاعهم وعدم االستجا
  .في الحصول على الدعم المادي الالزم لتوفير متطلبات الحياة الكريمة

  22/3/2012، الغد، عمان
  

  بو مازن القيام بواجباته تجاه غزةأ غاضبون يطالبون -فقطلستَ رئيسا للضفة  .43
زية لحركة فتح زكريا تظاهر عشرات الغزيين امس قبالة مكتب عضو اللجنة المرك:  حامد جاد-غزة 

اآلغا مطالبين الرئيس عباس بالقيام بواجباته تجاه أهالي غزة باعتباره رئيسا للشعب الفلسطيني وليس 
وردد المتظاهرون الذين خرجوا للمرة األولى في تظاهرة ضد الرئيس عباس  .رئيسا للضفة الغربية فقط

هتافات طالبت " بدنا حل"تحت شعار " غزةالحراك الشعبي ألبناء "نظمتها جهة غير معروفة من قبل 
  .عباس بالتخلي عن منصبه إذا لم يستطع ممارسة صالحياته على كل أرجاء الوطن

للعمل من أجل غزة التي باتت مهملة "ودعا فراس المصري أحد نشطاء الحراك الشعبي الرئيس عباس 
ل عن العمل وأن هناك واجبات  ألف خريج متعط70أن "، موضحا "بفعل االنقسام والمصالحة المتعثرة

  ".تقع على الرئيس عباس إزاء أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة
  22/3/2012، الغد، عمان
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  اهاليهم في نفحةأسرى الداخل أ مواصلة االجراءات العقابية ضد :بعد نقلهم الى نفحة .44

م واستيائهم الشديد، من معاملة سجاني اعرب العشرات من ذوي االسرى عن تذمره: توفيق عبد الفتاح
وإدارة سجن نفحة الصحراوي لدى زيارة أبنائهم االسرى امس يوم األربعاء وذلك بسبب التشديد على 
العائالت بالتفتيش وتقييد حركة العائالت والطلب من النساء خلع جزء من مالبسهن، والعديد من 

ل منعهم من الخروج إحضار طعام أو ما شابه ذلك، االجراءات التعسفية التي تثقل على العائالت مث
  .باإلضافة إلى المعاملة السيئة من السجانين أنفسهم

  22/3/2012، 48عرب 
  

  تقدير فلسطيني لدور المستشفى الميداني األردني في غزة .45
مدحت عباس لدى استقباله امس قائد المستشفى .أعرب مدير عام مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة د: غزة
 علي العموش ومدير المستشفي خالد العكور عن تقديره لجهود األردن وموقفه 18لميداني االردني غزة ا

 التي يبذلونها 18واشاد عباس بجهود طواقم المستشفى الميداني االردني غزة  .الداعم للشعب الفلسطيني
  .في سبيل تقديم خدمة متميزة لمرضى قطاع غزة المحاصر

  22/3/2012، الدستور، عمان
  

   الرضا عن أداء عباس وفياض وهنية وفتح وحماستراجع: استطالع للرأي .46
الذي أعده المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية  أظهر استطالع للرأي:  كفاح زبون- رام اهللا

الربع األول من عام «الحالي، إن ) آذار( مارس 17 حتى 15الذي أجري في الفترة من  وفي رام اهللا،
 يحمل أخبارا سيئة لحكومتي رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ورئيس الحكومة المقالة 2012

  .»إسماعيل هنية ولحركتي فتح وحماس وأبو مازن
اآلن، بينما ارتفع في  %55قبل ثالثة أشهر إلى  %60وتراجع مؤشر الرضا عن الرئيس عباس من 

في نفس الفترة، والتراجع يعود إلى تعرقل  %43إلى  %38المقابل عدد غير الراضين عن أدائه من 
  .المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة

وانخفض مؤشر الرضا عن رئيسي الحكومتين سالم فياض في الضفة الغربية، وإسماعيل هنية المقال في 
 %36، والثاني على )%44مقابل ( %34قطاع غزة عما كان عليه قبل ثالثة أشهر، وحصل األول على 

  ).%41مقابل (
 أن غالبية كبيرة من الفلسطينيين وإن كانت تؤيد اتفاق المصالحة األخير بين الرئيس الفلسطيني محمود 

، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إال أن الذين يتوقعون فشله )أبو مازن(عباس 
نهم يؤيدون االتفاق، وفي من المستطلعين، إ %84فقد قال . يزيدون على عدد الذين يعتقدون أنه سيفشل

وكان أبو مازن ومشعل قد توصال في  .فشله تماما %49أنه سيتم تطبيقه، توقع  %46حين يعتقد 
الماضي إلى اتفاق أصبح يعرف بتفاهم الدوحة، ينص ) شباط( فبراير 6العاصمة القطرية الدوحة في 

فقط،  %16 النتخابات عامة، وقال على تشكيل عباس برئاسته حكومة انتقالية مستقلة، مهمتها التحضير
يعتقدون أنها  %46إنهم يعتقدون أنه سيتم تشكيل هذه الحكومة االنتقالية في األسابيع المقبلة، مقابل 

  .أنها لن ترى النور أبدا %31ستتشكل في وقت أبعد من ذلك، بينما يرى 
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 انتخابات تشريعية على من المستطلعين سيدلون بأصواتهم في حال إجراء% 71وحسب االستطالع، فإن
وفي سؤال . لفصائل أخرى% 10لحماس، و% 27منهم سيصوتون لحركة فتح، مقابل % 42الفور، وإن 

عمن يفضل الجمهور أن يكون مرشحا لحركة فتح من بين قائمة محددة باألسماء في حالة إصرار 
 البرغوثي، يتبعه ، األسير مروان)%55(الرئيس عباس على عدم الترشح، اختارت النسبة الكبرى 

، وحصل كل من أبو ماهر غنيم، )لكل منهما %3(صائب عريقات، وناصر القدوة، ومحمود العالول 
  .لكل منهما %1لكل منهما، وحصل عزام األحمد وجبريل الرجوب على  %2وأحمد قريع على 

  22/3/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  االحتالل يبعد طفال مقدسيا ويغرمه ماليا .47
، بإبعاد الطفل الياس 2012-3-21قضت محكمة صلح االحتالل بغربي القدس، مساء األربعاء : توكاال

من سلوان جنوب األقصى المبارك إلى حي جبل المكبر جنوب شرق المدينة )  عاما16(األعور 
 شيكل والحبس المنزلي لحين المحكمة وكفالة أربعة من أقاربه 5000المقدسة، ودفع غرامة قيمتها 

وقال المحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير، .  لكل منهم5000يعهم على كفالة إضافية بمبلغ وتوق
حسب مركز معلومات وادي حلوة، بأن هذا الحكم جائر وخاصة إنه يبعد الطفل عن والديه مما يؤثر 

  . على العائلة كلها، حيث سيتم إبعاده إلى جبل المكبر
  21/3/2012، فلسطين أون الين

  
   يقتحمون قبر يوسف مستوطن 1000 :نابلس .48

 مستوطن متطرف فجر اليوم الخميس بحماية من قوات االحتالل 1000اقتحم أكثر من : نابلس
  .اإلسرائيلي قبر يوسف شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة وأدوا طقوًسا تلمودية

بلس الشرقية لحماية وتأمين إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت أحياء نا) صفا(وقال شهود عيان لـ
  ".قبر يوسف"مجموعة من المستوطنين وصلوا إلى 

وأضاف الشهود أن مواجهات عنيفة دارت مع الشبان الذين رشقوا قوات االحتالل بالحجارة في عدة 
   .محاور

  22/3/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  المياهبمن حصتها % 20لم تحصل سوى على السلطة الوطنية :  في رام اهللاوالزراعةوزير العمل  .49
أحمد مجدالني، أمس، خالل زيارة قام بها . قال وزير العمل والزراعة، د:  محمد بالص-جنين 

إن السلطة  لمحافظة جنين، على رأس طاقم من الوزارة، اجتمع خاللها مع المحافظ، قدورة موسى،
  .من حصتها في المياه% 20الوطنية لم تحصل سوى على 

   .وصف المياه بأنها عصب الحياة، وتحديدا القطاع الزراعي، األمر الذي اعتبره كارثياو
إنه يجب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في موضوع المياه، وأن نكون غير متساهلين في "وأضاف 

ة مطالبنا، ألن المياه بالنسبة لنا مسألة أمن قومي إستراتيجي، وال نستطيع تقديم التسهيالت الالزم
  ".للمزارعين من أجل الحصول على مياه الري الزراعي

  22/3/2012، األيام، رام اهللا
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  من خدمات اإلسعاف والطوارئ بغزة جراء أزمة الوقود% 50 توقف :أدهم أبو سلمية .50

أدهم أبو سلمية، في مؤتمر صحفي  أعلن الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في غزة: غزة
من من خدمات اإلسعاف والدفاع المدني توقفت بسبب نقص % 50إن ) 3-21(ربعاء مساء اليوم األ

الوقود، الفتًا إلى أن ذلك يعني تقليص حجم التحرك وما يعني ذلك من مخاطر على الوضع الصحي في 
وأكد أن خدمات اإلسعاف ستتوقف  .الوضع الطبيعي وأن الخطورة تزداد في حال التصعيد الصهيوني

ل الساعات االثنتين والسبعين القادمة إذا استمرت األزمة، داعًيا الجامعة العربية والدول بشكل تام خال
ودعا المواطنين إلى  .العربية واإلسالمية إلى تحرك سريع من أجل إنقاذ الوضع اإلنساني في غزة

  .ختصة في حالة حدوث وقائع أو حرائق لتلقي تعليمات من الجهات الم102 أو 100التواصل على رقم 
  21/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   الف صاروخ45 اهللا يملك نحو حزبن أبيب تزعم أتل  .51

في اطار حملة التحريض االسرائيلية السفارة على حزب اهللا وايران، وبعـد  : الناصرة ـ زهير اندراوس 
 التقليدية من سورية    اْن عبرت مصادر امنية رفيعة في تل ابيب عن قلقها الشديد من انتقال االسلحة غير              

العبرية خبًرا لمراسلها للـشؤون  ' يديعوت احرونوت 'الى المقاومة اللبنانية، نشرت امس االربعاء صحيفة        
السياسية جاء فيه، نقال عن مصادر سياسية اسرائيلية وصفها بانها ملمة ومطلعة، جاء فيـه ان منظمـة                  

م سيطرتها على ستة بنوك من مجموع تسعة بنـوك          حزب اهللا اللبنانية تمكنت في الفترة االخيرة من احكا        
  .تجارية في لبنان، كما قالت ان المنظمة تنوي السيطرة على مصارف اخرى

وساقت المصادر عينها قائلةً ان الهدف من سيطرة حزب اهللا على المؤسسات المالية في لبنان هو تعزيز                 
اعدات المالية التي كان يتلقاهـا مـن        سيطرته على االقتصاد في هذا البلد في ضوء انخفاض حجم المس          

ايران، وتدهور االوضاع الداخلية في سورية، جدير بالذكر ان المصادر االسرائيلية كانت قـد زعمـت                
  .مؤخرا بأن ايران خفضت من تمويلها لحزب اهللا بنسبة خمسين بالمئة

الفترة االخيـرة بتجهيـز     وبحسب التقديرات االسرائيلية الرسمية، زادت الصحيفة، فان حزب اهللا بدا في            
نفسه لمرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السوري، الدكتور بشار االسد، الى جانب قناعة قادة حـزب اهللا                  
انه لم يعد بمقدورهم االعتماد على استمرار تلقي مساعدات مالية من ايران بالحجم الذي كانوا يتلقونه في                 

عليها، وزعمت المصادر عينها ان حجم المساعدات التي        السابق وذلك جراء العقوبات الشديدة المفروضة       
 300 - 200تلقاها حزب اهللا من الجمهورية االسالمية االيرانية قد تراوح في السنوات الماضية ما بين               

  .مليون دوالر سنويا
ـ        ة بموازاة ذلك، لفتت المصادر نفسها الى ان ادارة الرئيس االمريكي، باراك اوباما، تعمل منذ فترة طويل

  .على تجفيف المصادر المالية لحزب اهللا في شتى انحاء العالم
ولفتت الصحيفة العبرية ايضا في سياق تقريرها الى ان تقديرات االجهزة االمنية في الدولة العبرية تشير                

 صاروخ، وهي كمية اكبر بثالثـة اضـعاف مـن كميـة     45.000الى ان من حزب اهللا بات يملك نحو    
، مؤكًدا، نقال   2006في حيازته عشية الحرب العدوانية على لبنان في صيف العام           الصواريخ التي كانت    

عن المصادر عينها، على ان ثمة مخاوف في الدولة العبرية من اْن يؤدي سقوط النظام في سورية الـى                   
  .انتقال كمية كبيرة من االسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ التي لديه الى حزب اهللا
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صاروخ الكاتيوشا، صاروخ رعد    : مصادر فان ترسانة الصواريخ التي يملكها حزب اهللا تشمل        وبحسب ال 
صـاروخ  . بالمئـة 75االيراني وهو يعمل على الوقود السائل و تبلغ دقة نسبته في اصابة االهداف الى               

هو صاروخ ايراني الصنع بدعم صيني و كوري شمالي و يتم اطالقـه مـن قواعـد و عربـات                    : فجر
 الذي يبلغ مداه    5 و فجر  4 كلم و فجر   45 الذي بلغ مداه حوالي      3 يمتلك حزب اهللا منه سلسلة فجر      متحركة
يعمـل الـصاروخ    . 6هو صاروخ بالستي، الى جانب صاروخ شهاب        : صاروخ زلزال .  كلم 75حوالي  

له  كلم و يستطيع الوصول الى تل ابيب، مما يجع     150زلزال واحد على الوقود الصلب ويبلغ مداه حوالي         
في منظومة الصواريخ المتطورة جدا والتي قلما يمكن لجماعات مقاومة مسلحة امتالكها ما لم يكن هناك                

وبحسب المصادر فـي تـل ابيـب، فـان     . قوة كبيرة تدعمها و تؤمن الغطاء المطلوب لها لتزويدها بها 
 ال  2 صـاروخ زلـزال    المشكلة التي تعاني منها اسرائيل تكمن في الصواريخ القصيرة المدى، فباستثناء          

تستطيع منظومة الدفاع االسرائيلية اعتراض الصواريخ االخرى التي تـسقط عليهـا وذلـك الن هـذه                 
  .الصواريخ شبه بدائبة وتطير على علو منخفض وتأتي على شكل رشقات او دفعات

  22/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  !»لطالب اليهودا«دقيقة صمت حداداً على : في طرابلس» الليسيه الفرنسية« .52
من العيار الثقيل، تـسيء إلـى       » فضيحة«في طرابلس   » الليسيه الفرنسية «شهدت مدرسة   : غسان ريفي 

تاريخ لبنان النضالي ومقاومته ضد العدو اإلسرائيلي، وتضرب المبادئ العربية والقومية التـي تربـى                
 الجيل الجديد، تمثلت بقيام مـدير       عليها اللبنانيون، وتهدف إلى محاولة لتطبيع مباشر مع العدو من خالل          

الوقوف دقيقة صمت حدادا علـى أرواح الطـالب اليهـود           «فنسان بينار، بدعوة الطالب إلى      » الليسيه«
ل، وذلك بناء ألوامر صدرت عن الـسفير        يالثالثة، الذين قتلوا في مدينة تولوز الفرنسية ودفنوا في اسرائ         

 من وزارة الخارجية وبتوجيهات من الرئيس الفرنسي نيكوال         الفرنسي في لبنان دوني بيتون، بناء لتعميم      
  .»ساركوزي
أن القضية بدأت تتفاعل بين أهالي الطالب، الذين وجهوا انتقـادات الذعـة للمـدير               » السفير«وعلمت  

، رفضا للقرار الفرنسي وفي حال تكرار األمر، بينما يقوم          »الليسيه«فنسان، وهددوا بالقيام باعتصام أمام      
ن األساتذة بتوجيه رسالة مفتوحة إلى بيتون خالل اليومين المقبلين، يشرحون له فيها الخصوصية              عدد م 

  .اللبنانية والحساسية المرتبطة بهكذا قضايا
إن القضية لم تأت على     «: مع إدارة الليسيه قالت المديرة االدارية نجالء حولي       » السفير«وفي اتصال لـ    

في فرنسا، اتخذت قرارا على مستوى العالم بناء لتوجيهات سـاركوزي           ذلك النحو، بل ان إدارة الليسيه       
بالوقوف دقيقة صمت حدادا على الطالب الذين قتلوا في مدرسة تولوز، خصوصاً أن الشخص الذي قام                

  .»بهذا العمل لديه مشاكل مع اإلسالم ومع المسيحية
  22/3/2012، السفير، بيروت

  
  "7نصر "ى المناورات اإلسرائيلية بـ ترد علالقاهرة": الجريدة، الكويت" .53

 إجراء سالحها الجوي أول مناورة مشتركة مع سالح الجو "إسرائيل"بينما أعلنت :  أيمن عيسى-القاهرة 
البولندي في قاعدة عوفدا، قرب الحدود مع مصر، بدأت القوات المسلحة المصرية أمس إجراء واحدة من 

أبريل / نيسانفي صحراء سيناء، تستمر حتى العاشر من  "7نصر "أكبر المناورات بالذخيرة الحية 
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الجريدة إن وحدات مختلفة من الجيش المصري تشارك في هذه جريدة وقال مصدر مسؤول ل .المقبل
مصر لن " على أن ، مشددا2008ًالمناورة، التي تأتي بمناسبة تحرير سيناء، وتعد األكبر بعد مناورة بدر 

  ."ي شبر من أراضيها بداعي مكافحة اإلرهاب في سيناءتسمح إلسرائيل بالتعدي على أ
  22/3/2012الجريدة، الكويت، 

  
   لمنع إمداد غزة بالوقودمصر رام اهللا يضغطان على  فيسلطةال و"إسرائيل" :ة مصرييةلجنة برلمان .54

 كشفت مصادر في لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري النقاب عن أن الحكومة المصرية :القاهرة
برئاسة كمال الجنزوري تخضع لضغوط من قبل السلطة الفلسطينية في رام اهللا والكيان الصهيوني في 

 من اًدإن عد: "وقالت المصادر للمركز الفلسطيني لإلعالم .قضية إمداد قطاع غزة بالوقود والكهرباء
نزوري قضية أعضاء اللجنة ناقشوا مع عدد من المسؤولين األمنيين ومسؤولين في حكومة كمال الج

العوائق الحقيقية في إمداد غزة بالوقود مساء أمس الثالثاء، إال أن مسؤولي الحكومة المصرية بينوا 
ألعضاء اللجنة أن أطرافًا من السلطة الفلسطينية أبلغوهم عدم إمكانية استخدام معبر رفح في توصيل 

 والسلطةق مع الكيان الصهيوني الوقود للقطاع، ألن االتفاقيات التي وقعها النظام المصري الساب
  .، حسب زعمهم"الفلسطينية تمنع استخدام معبر رفح في هذا األمر

 في تعليق له كتبه األربعاء ، المصري، حسن البرنسعن حزب الحرية والعدالةمن جانبه؛ أكد النائب 
ني في التسبب ، تورط بقايا مباحث أمن الدولة وعمالء لالحتالل الصهيو"فيسبوك" في صفحته على 21/3

  .بأزمة السوالر، التي تشهدها غالبية المحافظات المصرية وقطاع غزة حالياً
  21/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تتحدث عن اختراق للعمق اإلسرائيليطهران :"مشرق نيوز"موقع  .55

  صوراً المقرب من الحرس الثوري اإليراني مؤخراً"مشرق نيوز"نشر موقع  : ستار ناصر-طهران 
وعزز الموقع ادعاءاته بنشر صور  . تظهر ما قال إنها اختراقات استخباراتية إيرانية للعمق اإلسرائيلي

 وتزويد ،للقمر االصطناعي التجسسي اإليراني الذي تمكن من اختراق الجدار اإللكتروني اإلسرائيلي
 القيادية في الكيان في حالة حدوث  والمواقع، المواقع النوويةأمكنةإيران بإحداثيات جغرافية خطيرة عن 

. وبحسب المحللين اإليرانيين فإن هذا االختراق يشكل نقطة تفوق في الحسابات العسكرية.  هجومأي
 وأن ، الخليج أن إيران ال يمكنها في الظرف الراهن كشف األسلحةجريدةوذكر مسؤول عسكري إيراني ل

 طائرة استطالع  إرسال وقال إن إيران تمكنت من ،ات إلى االختراقوأشار. لألعداءذلك سيكون مفاجأة 
 األمريكيةن الطائرة تمكنت من االقتراب من البوارج إ، وفوق البوارج األمريكية المحصنة الكترونياً
  .مرات عديدة وحصلت على معلومات مهمة

  22/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  المسيرةا بفعاليات ي سورتؤكد مشاركة القدس العالمية لمسيرةاللجنة الوطنية  .56
 رسالة إلى جريدة عبد الملك سكرية منسق اإلعالم في اللجنة الوطنية لمسيرة القدس العالميةأرسل 

، "تنسيق يوم األرض"األخبار أمس تحت عنوان جريدة تعليقاً على ما ورد في عدد : "األخبار قال فيها
لمسيرة القدس العالمية، وبناًء على رغبة الشعبين بقرار من اللجنة التنفيذية الدولية : يهمنا توضيح اآلتي
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السوري والفلسطيني في سوريا، ستُنظَّم داخل األراضي السورية فعاليات المسيرة، أسوة بالدول المحيطة 
وهذه الفعاليات سينسَّق مكان وصولها األقرب إلى القدس مع السلطات السورية، تماماً . بفلسطين المحتلة

نرجو تسمية المصادر بأسمائها في ما يخص مسيرة القدس، لكي . دول األخرىكما هي الحال في ال
  ." التي نعدها صحيفتنا"األخبار"يتحمل كل شخص مسؤولية ما يصدر عنه، وحفاظاً على صدقية 

  22/3/2012األخبار، بيروت، 
  

  وفد طبي عربي إلى غزة لكسر الحصار .57
قطاع غزة، وفد من اتحاد األطباء العرب، وذلك وصل إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح مع  :رفح

وقالت مصادر مصرية إن الوفد . لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإجراء العمليات الجراحية
 أستاذ األشعة ، ممدوح محفوظ.د  أطباء في مختلف التخصصات الطبية، برئاسةسبعةالطبي يضم 

  .بمستشفى قصر العيني بالقاهرة
  22/3/2012، الخليج، الشارقة

  
   الحصار على غزةإلنهاء مصر يسعون في المسلمون اإلخوان .58

يسعى :  أحمد حسن: تحرير، أشرف راضي:عداد، إ ونضال المغربي، توم بيري-غزة ، القاهرة
 وهو تغير سيحول حياة الفلسطينيين ، فتح الحدود المصرية مع قطاع غزة للتجارةإلى المسلمون اإلخوان
  .مقاومة من السلطات المصرية الرافضة لتغيير سياسة مستقرة منذ فترة طويلة لكنه سيواجه ،هناك

 عن سبل لتخفيف تأثير القيود ، الذين يشكلون أكبر حزب سياسي في البرلمان الجديداإلسالميون،ويبحث 
 الذي تديره حركة حماس ، ومصر على كل شيء يدخل أو يخرج من القطاع"إسرائيل"التي تفرضها 

  . المسلميناإلخوانكريا بجماعة المرتبطة ف
 إلى على الحكومة المصرية من أجل التوصل  ضغوطاًاألخيرة اآلونة المسلمون في اإلخوانومارس 

 سعيهم لتخفيف حدة االنقطاع المستمر في إطاراتفاق بتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود في 
 إعالنع الكهرباء استمرت بعد مرور عدة أسابيع على ولكن معاناة القطاع من انقطا .الكهرباء بالقطاع

 حيث ال تزال ، في القاهرة مما يظهر أن الحديث عن تغير السياسة أسهل من تغييرها فعلياً،اتفاق الوقود
  . حد كبيرإلىبقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك تدير الحكومة 

 والقيادي في جماعة ،مجلس الشعب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في ،ووصف جمال حشمت
  ."الفلسطينيةاستمرار لنهج مبارك في التعامل مع القضية " تعامل الحكومة بأنه ، المسلميناإلخوان

 المسلمين على اطالع بتفاصيل اإلخوانوقالت مصادر في حماس وأعضاء في البرلمان المصري من 
وتريد حماس أن يصل . كيفية توصيله للقطاع غزة بسبب خالف حول إلى الوقود لم يصل بعد أناالتفاق 

 تبادل تجاري أوسع من خالل إلىالوقود عبر حدود القطاع مع مصر وهي سابقة من الممكن أن تؤدي 
 واإلخوانوقالت المصادر من حماس  ."إسرائيل"الحدود الوحيدة مع القطاع التي ال تسيطر عليها 

 الوقود يجب أن يمر من خالل إنالت في وقت الحق  مصر أيدت في البداية هذا لكنها قإنالمسلمون 
  .ولم يتسن االتصال بمصدر من وزارة البترول المصرية للتعليق ."إسرائيل"

 نفاد الصبر إلى بسبب أزمة الكهرباء األسبوعوتشير االحتجاجات التي نظمتها حماس على الحدود هذا 
 ،وقال محمود عاشور .ائها بانتهاء حكم مباركالمتنامي من القيود التي يشعر الفلسطينيون بضرورة انته
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س المجلس ي رئإن ،المسؤول المحلي في قطاع غزة في مؤتمر جماهيري بالقطاع عبر مكبرات للصوت
  للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي والحكومة المصرية والعالم كله يقف صامتاًاألعلى

  .بينما ال تزال غزة تحت الحصار
 وأن كل من يريد أن ،أريد أن يفتح المعبر تماماً ": المسلميناإلخوان غزالن المتحدث باسم وقال محمود
  ."نحن نؤيد فتح المعبر لالستيراد والتصدير ":ومضى يقول. " مصرإلىيسافر يأتي 

  ."لسنا سعداء باألنفاق"رويترز وكالة وقال محمود الزهار القيادي بحماس ل. وتريد حماس الشيء نفسه
وستكون هناك منافع اقتصادية لشمال .  مبرر أخالقياإلخوان لفتح الحدود بالنسبة لجماعة األولرر والمب

  . في مصرسيناء التي تعد واحدة من أكثر المناطق فقراً
وزير الخارجية  "إسرائيلي وقال دبلوماسي ، ال تثير هذه الفكرة أي قلق على ما يبدو"إسرائيل"لـوبالنسبة 
 في أي إسرائيل أننا نبذل كل ما بوسعنا لمساعدة قطاع غزة على وقف اعتماده على لىإ أشار اإلسرائيلي

  مشيراً، غزةإلى األسلحةوأضاف أن هناك حاجة للتفتيش على الجانب المصري لمنع وصول ". شيء
  .ن اتفاق الوقود ال يثير أي انزعاجا إلى

 ينحصر في أن االستجابة لمطالب اآلن قلق القاهرة إنوقال دبلوماسي مطلع على السياسة تجاه غزة 
 دفعها نحو المصالحة مع إلى ويقوض الجهود الرامية ،حماس سيضعف التأثير المصري على الجماعة

 "إسرائيل"لـ من أن فتح الحدود مع مصر سيتيح يخشى بعض الفلسطينيين أيضاً كما .السلطة الفلسطينية
  . رام اهللافينقسام مع السلطة الفلسطينية  االيعزز أيضاًو ،التنصل من مسؤوليتها تجاه غزة

 واستكمال نقل ،وال يتوقع الزهار حدوث أي تغيير جاد في السياسة قبل انتخابات الرئاسة في مصر
  . يونيو القادم/ رئيس منتخب بنهاية حزيرانإلىالسلطة من الجيش 

  21/3/2012وكالة رويترز، 
  

  في تولوز" ألبرياءا"ثة قتل  تبدي قلقها إزاء حاداإلسالميالتعاون منظمة  .59
عن قلقه واستيائه إزاء التقارير التي أفادت مقتل " التعاون اإلسالمي" أعرب المتحدث باسم منظمة :جدة

. أربعة أشخاص من بينهم ثالثة أطفال في مدرسة يهودية على يد مسلح في مدينة تولوز في فرنسا
نظمة الحادثة بأنها عمل ذو طابع إجرامي ألن ووصف المتحدث في بيان له أذاعه القسم اإلعالمي للم
وأكد مجددا موقف المنظمة المبدئي الرافض . قتل األبرياء واألطفال ال يمكن تبريره على اإلطالق

  .ألعمال العنف والتحريض عليه وكل ما يؤدي إلى إزهاق أرواح األبرياء، كما قال
  21/3/2012قدس برس، 

  
   2012  دوالر لميزانية السلطة الفلسطينية خالل العامدعوة الدول المانحة لتقديم مليار .60

دعت لجنة االرتباط المحلية للدول المانحة، في اجتماعها الذي عقدته فـي العاصـمة               : رام اهللا  -القدس  
 2012البلجيكية بروكسل، المانحين إلى دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بمليـار دوالر للعـام الجـاري                

  .وفير التمويل الكافي والمنتظم للتكاليف المتكررة للسلطةوااللتزام بمواصلة ت
شهدت السلطة الفلسطينية في    "وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس غاهر ستور الذي ترأس االجتماع           

 أزمة مالية شديدة، والتي تهدد بأن تصبح طويلة نظرا لالنخفاضات األخيرة والمتوقعـة              2012بداية عام   
أن السلطة الفلسطينية تبذل جهودا متضافرة لتعزيز موقفها المـالي،          . ة من المانحين  في المساعدة المقدم  
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ومع ذلك، فإن هذه الجهـود لـن        . بما في ذلك اتخاذ خطوات لزيادة اإليرادات المحلية والنفقات السيطرة         
  ".تنجح إال إذا كانت مدعومة بإجراءات تتخذها حكومة إسرائيل والدول المانحة

فانه في المدى القصير، ال بد من أن يتم تحديد تمويل إضافي من المانحين، ونقله فورا                ولذلك،  " وأضاف
  ".لوقف األزمة قبل أن تخرج عن السيطرة تماما

وأشار في هذا الصدد إلى انه باالستناد إلى التقارير والتوصـيات المقدمـة مـن الطـرفين الفلـسطيني         
دوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية في االجتماع فان         واإلسرائيلي واألمم المتحدة والبنك الدولي وصن     

  .المانحين جددوا التأكيد على تقديرهم بجاهزية السلطة الفلسطينية للدولة على صعيد المؤسسات
كما دعا االجتماع الحكومة اإلسرائيلية لتسهيل النمو المستدام لالقتصاد الفلسطيني من خالل اتخاذ مزيـد               

 حركة الناس والبضائع، والتنمية، والتجارة والتصدير في الضفة الغربية وقطـاع            من الخطوات لتحسين  
  .والقدس الشرقية" ج"غزة، بما في ذلك في المنطقة 

أعرب االجتماع عن قلقة إزاء الوضع في قطاع غزة وجدد التزامه الكامل بقـرار              " وفي هذا الصدد قال   
مشددا على أن االنتعـاش     "  لجميع السكان المدنيين    بما في ذلك الحاجة لألمن     1860مجلس األمن الدولي    

الدائم في غزة يتطلب زيادة إضافية في صادرات وواردات القطاع الخاص ورفع القيود المفروضة على               
  .الحركة الشرعية لألفراد

   21/3/2012، القدس، القدس
 
 

  تبدأ أكبر عملية إعمار في تاريخها" األونروا: "رفح .61
ة الغوث أكبر عملية إعمار منذ نشأتها بعد وصول موافقة إسرائيلية على إنـشاء              بدأت وكال  :محمد الجمل 

  .المرحلة الثانية من المشروعين السعودي والياباني، إضافة إلى بناء عشر مدارس جديدة
وعلق المفوض العام لوكالة الغوث فيلبوا غراندي على المشاريع التي تنفذها وكالة الغوث فـي القطـاع                 

  ".نحن نبني مدناً جديدة في قطاع غزة"األخيرة للمشروع السعودي برفح قائالً خالل زيارته 
من جانبهم، أعرب أعضاء من اللجنة المجتمعية االستشارية للتواصل مع وكالة الغوث بمحافظـة رفـح                
وممثلون عن أصحاب البيوت المهدمة وشخصيات اعتبارية في محافظة رفح، عن ارتيـاحهم لـشروع               

دولية بإنشاء المرحلة الثانية من مشروع اإلسكان السعودي بمحافظـة رفـح، ومـشروع              وكالة الغوث ال  
  .اإلسكان الياباني

جاء ذلك خالل لقاء موسع ضم أعضاء من اللجنة وممثلين عن أصحاب البيوت المهدمـة مـع يوسـف                   
  .موسى رئيس مكتب وكالة الغوث بمحافظة رفح، في مكتب األخير غرب المحافظة، أمس

ى، في كلمة مقتضبة خالل اللقاء، قرب الشروع في المرحلة الثانية من المـشروع الـسعودي                وأكد موس 
 وحدة سكنية إلسكان عائالت شردت من منازلها بعد أن هدمتها قوات االحـتالل              733التي تشمل إنشاء    

  .قبل سنوات
عمـار منـذ    وأوضح موسى أنه بوصول الموافقة على المشروع تكون وكالة الغوث تنفذ أكبر عمليـة إ              

  .نشأتها
 وحدة سكنية وست مـدارس وعيـادة ومـسجداً          1485وبين أن المشروع السعودي بمرحلتيه يضم نحو        

وروضة أطفال وسوقاً ومركزاً مجتمعياً إضافة إلى شبكة بنية تحتية متكاملة، بالتزامن مع إنشاء مدارس               
  .في أماكن أخرى من محافظة رفح
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فمن المتوقع أن تنتهي مشكلة أصحاب البيـوت المهدمـة وتتـسلم            وأكد أنه حال سير األمور بشكل جيد        
  .2013غالبية المهجرين منازل جديدة حتى نهاية العام الجاري أو النصف األول من العام القادم 

أن وكالة الغوث بذلت وتبذل جهداً كبيراً من أجل حل تلك المشكلة وإنهـاء معانـاة العـائالت                  : وأوضح
عملية البناء كان خارجاً عن إرادتها وكلفها الكثير من األموال التي تدفعها كبدل             المشردة، وأي تأخير في     

  .إيجار
  22/3/2012، األيام، رام اهللا

  
  الواليات المتحدة تقترب من أيامها األخيرة: سقوط اإلمبراطورية .62

تدل احصاءات االقتصاد االمريكي بوضوح على وخامة األوضاع فـي هـذا            :  قسم الترجمة  - الجمل
لبلد، وتظهر أيضاً المأزق الصعب لحكومة باراك أوبامـا ،حـسب تقـديرات ادارة الخزينـة فـي                  ا

 حـوالي   2011الكونغرس االمريكي، فقدبلغ العجز في ميزانية الحكومة االمريكية في شهر آب عام             
  .من ميزان االنتاج المحلي االجمالي % 8.5 تريليون دوالر أي مايعادل 1.3

لمية الثانية وظهور قطبين على ساحة االحـداث العالميـة ، امتلـك المنتـصر               بعد نهاية الحرب العا   
الرئيسي في هذه الحرب المدمرةالواليات المتحدة األمريكيةالمقومات الالزمة لفرض هيمنتهافأصبحت          

  .تقود االقتصاد العالمي
اً القـوى   انهكت الخسائر الكبيرة والمدمرة للحرب القوى التقليدية الفاعلة بـشكل كامـل وخـصوص             

االوربية مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا ، ولم تستطع هذه القوى أن تلعب مرة أخرى دورها الـسابق                 
والمؤثرفي النظام العالمي،هناك قوى أخرى صعدت وأوجدت لنفسها مكاناًعلى الساحة الدوليـة مثـل              

ع أن يقـود االقتـصاد      االتحاد السوفييتي الذي كان يتبنى نظام اقتصادي شيوعي مغلق، لهذا لم يستط           
  .الليبرالي الحر 

 بعد أن وضعت الحرب أوزراها طرأ تغير جذري على الفريق الذي يتزعم العالم ، بريطانيـا التـي                  
المستعمر الذي لم تكن الـشمس تغيـب        "كانت المهيمن في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين          

رت على ترك مكانها للقوى العظمى الصاعدة       اُنهكت خالل سنوات الحرب المخيفة وأجب     " عن أراضيه 
مع ظهور سياسة االنزواء والنأي بالنفس حسب عقيدة الرئيس الخامس للواليات المتحـدة االمريكيـة               

  .جيمس مونرو
من جهة أخرى كانت النسمات قادمة على أمواجالمحيط االطلسي لكي تتسلم منصب شـرطي العـالم                

  .الجديد وذلك  بعد نهاية الحرب 
 القول أنه تم تنصيب أمريكا كمهيمن على االقتصاد الدولي أثناء مراسم أقيمت خـالل مـؤتمر                 يمكن

في الحقيقة هذا المؤتمر هو حجر االساس في بناء نظام اقتـصادي فيـه              . 1944بريتون وودز عام    
  .استقرار مالي وأسس لتجارة عالمية حرة حيث تزعمت امريكا قيادة هذا النظام الجديد

في هذا المؤتمر على تثبيت العمالت النقديةللدول عند قيمة معينة ، بالفعل اسـتقرت قيمـة                تم االتفاق   
 35العمالت مقابل الدوالر االمريكي عند قيمة محددة ،وتعهدت الواليات المتحدة أن تقوم بتحويل كل               

حيث تقـوم   وبهذا تم تثبيت قيمة التبادل التجاري العالمي في إطار الدوالر ،          . دوالر إلى أونصة ذهب   
  .الواليات المتحدةبإدارة ودعم هذه التعامالت
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تم طرح تشكيل منظمتين أساسيين  لتقوية ودعم نظام االقتصاد  العـالمي             " بريتون وودز "في مؤتمر   
 تـم   1947في النهاية بعد ثالث سنوات في عـام         " البنك الدولي -صندوق النقد الدولي    "الجديد وهما   

بعد إجـراء مفاوضـات     "GATT"ريفات الجمركية والتجارة المعروفة بـ      اعتماد االتفاقية العامة للتع   
الذي كان لـه الـدور      " مارشال"لتحرير التجارة وفي تلك السنة تم التصويت في امريكا على مشروع            

  .المباشر في اعادة بناء أوربا المدمرة 
فتها القوة العظمى الوحيـدة     بص"بهذا الترتيب قبلت الواليات المتحدة االمريكية ادارة االقتصاد العالمي          

مسؤولية جسيمة وخطيرة فـي اقـرار   " على مستوى العالم التي صعدت بشكل قوي بعد نهاية الحرب  
  .النظام واالستقرار واستمرار هيمنتها على االقتصاد العالمي الحروتأمين ميزانيات االنظمة العالمية 

ام القيمة الثابتة للعمالت ،صندوق النقد الدولي       المنظمات والقوانين الحاكمة لتعامالت الالعبين مثل نظ      
جميعهاتعمـل تحـت رقابـة ودعـم القـوى المهيمنـة علـى              " GATT"والبنك الدولي و اتفاقيـة    
  .التنميةالواسعةلالقتصاد 

 تعويض الخسائر الناتجة عن الحرب ،التقليل من االضطرابات و قيام حكومة القانون واالستقرار في              
  .عن تحوالت الهيمنة االمريكية مقابل الليبرالية النظام ، كلها ناتجة 

لكن عصر ظهور صدارة القوى العظمى لم يستغرق زمناً طويالً ،وفي عتبة عقد السبعينات تغيـرت                
  . دخلت امريكا في حرب مكلفة جداً ال نهاية لها في فيتنام1968األوضاع منذ عام 

 هرم االقتصاد العالمي ،حيث تم تخفـيض        الحرب التي اضعفت من قدرة امريكا في البقاء على رأس         
  .1945احتياطها من الذهب الذي تتضاعف منذ عام 

الذي يستلزم تخـصيص    " المجتمع الكبير "برامج  " ليندون جانسون "على الصعيد الداخلي بدأت حكومة      
ـ               ع ميزانيات كبيرة في قطاع التعليم االساسي وتنمية المدينة بدون أي زيادةفي مخصصاتها المالية، م

ارتفاع االسعار في االقتصاد االمريكي ظهرت مشكالت متتالية ،انخفضت امكانية مراقبة المنتجـات             
  .والخدمات االمريكية في األسواق العالمية وانخفض االعتماد على الدوالر االمريكي

تمـاد  الشركات والدول لم تعد تتعامل بالدوالر ، فأصبحت امكانية امريكا في دعم العملة النقدية باالع              
على الذهب محل شك ،في نفس الفترة بدأت أقطاب جديدة بالظهور على ساحة االقتـصاد العـالمي                 

  . ووأعلنت وقوفها في مواجهة الهيمنة 
وأصبحت تتهيأ بالتقارب   , كانت الدول األوربية تمضي قدماً في اعادة بنائها باالستثمارات األمريكية           

بشكل كبير في السوق االقتصادي األوربي لكي تحـرر مـن           االقتصادي فيما بينها الى توسيع نفوذها       
  .سيطرة القوى العظمى 

حيث خلقـت   , في أسيا أيضاًكان النجاح الواضح لليابان في النمو المبني على الصادرات واضح جداً              
وأوجـدت  , اليابان امكانية للنجاح في النمو االقتصاديأيضاً لدى دول مثل كوريا الجنوبيـة وتـايوان               

  . ا هواجس جديدة وصعوبات في المنافسة ألمريك
تطورات األحداث الدولية أوصلت الزعماء األمريكيين إلى نتيجة مفادها أنهم غير قادرين بعـد اآلن               

لهذا أعلنت الحكومة األمريكية بشكل رسـمي عـام         , على تحمل عبء تأمين نفقات األنظمة الدولية        
هذا اإلجراء أخرج الذهب    ,  دوالر الى أونصة ذهب    35 أنه تم تعليق العمل باتفاقية تحويل كل         1971

  . ومهد الطريق لتعويم العمالت النقدية األساسية )  الذهب -الدوالر (من قاعدة 
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ضرائب على تعرفة الواردات حيث تـسعى مـن         %10أظهرت الواليات المتحدة أنها تسعى لفرض       
ق تخفيض الواردات لمنع خـروج      خالل هذه اإلجراء للمساعدة في تعافي الميزان التجاري عن طري         

نظـام بريتـون وودز سـقط       : حملت هذه اإلجراءات رسالة مفادها أن     . الدوالر إلى باقي دول العالم    
  .وفقدت الواليات المتحدة االمريكية مكانتها وهيمنتها

في بداية عقد السبعينيات انتهت المرحلة الذهبية الناجحة بعد الحرب وأصبح وضع اقتـصاد الـدول                
  .وخيماً

 عقّد ظهور أول أزمة نفطية الظروف أيضاً ،و أصيب االقتـصاد العـالمي بمـرض                1973في عام   
  ).مركب من الركود أو النمو االقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع(التضخم والركود 

مع سقوط نظام بريتون وودز ،تراجع دور بنك النقد الدولي وأدى ذلك إلى تعويم العمـالت النقديـة                  
،كان األسوأ من هذا ظهور تطورات جديدة في إطارالتقليل من عوائـق التعرفـة وتحريـر                العالمية  
  .التجارة

ذهب أدراج الرياح ، ألن الـدول المـصابة         " الواردات-دعم التوجه الجديد  "في النتيجة اتباع سياسات     
ق أوجدت عوائق جديدةفي طري   "GATT"بالتضخم مع  وجود الركود على عكس تعهداتها في اتفاقية           

  .حتى تتكمن من مواجهة سيل الواردات إلى أسواقها. التجارة الحرة
التي .1973عام  " مولتي فيبر "من الحقائق المؤسفة لسياسات الدعم هذه ، يمكن اإلشارة إلى اجراءات            

أوجدت محدوديات لكل ورادات المنسوجات واأللبسة       "GATT"من خالل رفضها العلني لنظام اتفاقية       
ية ،و حول أسباب ركود عقد السبعينات والعوامل التي أدت إلى سقوط نظام بريتـون               من الدول النام  

  .وودز يمكن اإلشارة إلى مواضيع مختلفة ال يمكن ذكرها اآلن
 إلى األن انتهى عصر تـزعم الواليـات    1970لكن الشيء الواضح الذي الشك فيه يبدو أنه منذ عام           

 غير قادر بعد االن على إقرار النظام واالسـتقرار فـي            المتحدة لالقتصاد العالمي والمهمين باألمس    
  .النظام  االقتصادي وتأمين نفقات البضائع االساسية

حوادث عقد السبعينات عرضت األنظمة والمنظمات الدولية ألزمة كبيرة،ولم تستطع امريكا كما فـي              
  .الماضي أن تلعب دورها في حماية ودعم األنظمة 

 المتخصصون في العالقات الدولية بإيجـاد نظريـة لتحليـل الظـروف             من جهة اخرى بدأ الباحثون    
سعى لطرح عالم   " ما بعد الهيمنة  "ألّف كتاب يدعى    " روبرت كوهين   "العالمية الجديدة مثال على ذلك      

  بدون وجود هيمنة ،عندها ماذا سيحصل للعالم ؟ و ماذا ستكون مهمة المنظمات واالنظمة الدولية؟
من قبل الباحثين حول هذا االمر ، النهج الليبرالي التي اتخـذ فـي إضـفاء                طرحت مواضيع متعددة    

الطابع المؤسساتي على الليبرالية الجديدة وخصوصاً في الهيئات و حسب ما يعتقد الليبراليـون فـإن                
امريكا منذ عقد السبعينات وحتى األن غير قادرة على امتالك القوة الالزمة واإلرادة الكافيـة إلدارة                

صاد العالمي وتأمين نفقات االنظمة الدولية، يعتقد الليبراليون أن معيار الهيمنة يعني أخذ مصالح              االقت
الجميع بعين االعتبار لهذا يعتقدون أن العبا مثل امريكا يرجح مصالحه على مصالح سائر دول العالم                

  . االن هو المهيمن ويطلب من الالعبين أن يشاركوا في دفع نفقات االقتصاد العالمي ، لن يكون بعد
في عقد السبعينيات طرح الليبراليون نظريات تنضوي في إطار النظريات الليبرالية الجديـدة حيـث               

تمضي دول العالم قدماً في عصر مرحلة الهيمنة نحو عـصر االنتمـاء الواحـد واالرتبـاط                  تقول،
ون مـا بـين دول العـالم ،         المتشابك المتقابل بعبارة أخرى سيتم ايجاد نظام في إطار شبكة من التعا           
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" روبـرت كـوهين   "بالرغم من االفتقادللقطب الواحد المهيمن ، يفيدنا جداً في هذا الـشأن مؤلفـات               
  .وتساعد على فهم وإدراك هذه النظرية " جوزيف ناي"و
بشّر هـذا الكتـاب     " 1977"نشر في   " القوة والعالقة المقابلة  "في كتاب مشترك يدعى     "كوهين ونايدر "

  . جديد من السياسة الدولية بظهورعصر
يعتقد االثنان أنه لم يعد ممكناً تلقي العالقات الدولية على أنها منافسة جيواستراتيجية بين الـدول ألن                 
األوضاع االقتصادية أوجدت نواة جديدة لالتصال ونماذج جديدة للتعاون ، وأوجدت سياسـة عالميـة               

  .لمنظمات الدولية دور المؤثرو المقررمبتكرة، يكون فيها لالقتصاد السياسي الدولي ول
مما قلناه سابقاً نصل إلى نتيجة مفادها ، بأن الواليات المتحدة لم تعد صاحب الميـدان فـي سـاحة                    
االقتصاد العالمي الحر ، مع أنها القوة االقتصادية األولى في العالم، لكنها غيـر قـادرة لوحـدها أن                   

في الحقيقة اليوم نحن في طور التحول من عـصر          . ة اخرى تحمي األنظمة الدولية وتعيد انتاجها مر     
ما بعـد حـدودها ومجـال       (سيادة وحكم الدول القومية إلى عصر سيادة وحكم الدول ما بعد القومية           

،تحول االقتصاد العالمي إلى شبكة عنكبوتية معقدة جداًوإلى شكل من أشـكال متعـددة مـن                )سيادتها
يث يرتبط كل واحد منهما بعالقة متقابلة باآلخر ، الواليـات           النشاطات الحكومية وغير الحكومية ،ح    

المتحدة هي الوحيدة التي تتزعم مجموعة الفاعليين هذه ، ويجب عليها أن تقبل بكل تأكيد السـتمرار                 
  .بقائها وتأمين احتياجاتها،بالتعاون والمنافسة السلمية مع بقية الدول

غت فيه قوة وقدرة العضو أن ال يتحمـل مـسؤولية           هيكل االقتصاد العالمي ليس على شكل، مهما بل       
  .التدبير واالدارة ، حيث تتضافر مساعي كل االطراف ليسود النظام و ليعم االستقرار

 االقتصاد االمريكي منذ مدة طويلة غير قادر على المنافسة في الميادين، ومجبـور أن يـدخل فـي                  
 الالعبين الدوليين والعبـي المنطقـة الـذين         منافسات مضنية ومتعبة وأحياناً صعبة جداً مع عدد من        

  .صعدوا في العقود االخيرة ولديهم شيء للقول
على النظام الدولي ، أن يقسم على نطـاف واسـع ،القـوة             ) امريكا(يجب اليوم على المهيمن السابق    

  .والقدرة على نظرائه في كل أصقاع العالم
 يقف مقابل القوى الصاعدة حديثاً في امريكا        ومن جهة أخرى هنا كأطالنتا واالقتصاد األوربي القوي       

الالتينية مثل البرازيل واالرجنتين والمكسيك ،وفي آسيا هنا كعمالقة االقتصاد مثل اليابـان والـصين               
وعلى هذا الترتيب هناك منافسة     ) آسيان(والهند ،النمور األسيوية األربعة ،الدول الناجحة في مجموعة       

 الكبار والصغار حيث يسعى كل واحد منهم للحصول علـى نـصيب             في سائر المناطق بين الالعبين    
  .أكبر من الكعكة االقتصادية الكبيرة

يالحظ أنه بسبب الضغوطات على االقتصاد االمريكي خالل هذه المدة ،أصاب الوهن إلى حد كبيـر                 
  .الالعب صاحب القوة العظمى وانخفضت قدرته كثيراً على المنافسة

 وحتى اآلن تواجه انخفاضاً مستمراً في النمـو         1970ام أن امريكا منذ عام      تظهر اإلحصاءات واالرق  
االقتصادي و زيادة في عجز غير مسبوق في الميزانية ،مثال على هذا ، في الوقت الذي كان يعـادل                   
فيه السهم االمريكي من انتاج كل الثروة العالمية في العصر االول قبل الحرب العالمية الثانيـة  مـا                   

فـي عقـد   % 33فـي عقـد الثمانيـات و    % 25، اآلن انخفض هذا السهم إلى حدود        % 40يقارب    
  .التسعينات
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مسيراً تنازلياً،  1990 إلى   1970أيضاً في مجال التبادل التجاري قطع سهم الواليات المتحدة منذ عام            
نوعـا مـن أنـواع التكنولوجيـا المتقدمـة          13 وفي إطار نشوب منافسة دولية على        1990في عام   

،االتحاد األوربي واليابان كالهما خطفا االضواء في ميدان المنافسة من الواليات المتحدة ووقفـوا              جداً
 تخصصات ،لهذا على    4 تخصصات  ،حيث تفوقت أمريكا فقط في         6في مواجهتها جنباً إلى جنب في       

نة فريدة قياساً   مستوى التكنولوجيا المتقدمة أيضاً ،لم تعد القوى العظمى الدولية تملك تفوق قاطع ومكا            
  .مع باقي الدول ذات القوة الصناعية

حسب ما يعتقد الليبراليون ،فإن الواليات المتحدة منذ عقد السبعينات وحتى االن ال تملـك قـدرة وال                  
  .إرادة كافية إلدارة االقتصاد الدولي وتأمين نفقات االنظمة الدولية 

وحتى اآلن ،بلغ العجـز     1993لتجاري منذ عام    تعاني الواليات المتحدة من ركود سلبي في الميزان ا        
 مليار دوالر وهذا ركود غير مسبوق،  ويعـد          450 ما يزيد عن     2000التجاري في امريكا منذ عام      

بلـغ معـدل العجـز فـي         أكبر ميزان تجاري سلبي وخاسر في تاريخ الواليات المتحدة االمريكية،         
وهذا المعدل أكثـر مـن      % 41يث بلغ   ح1999وهذا أكثر من المعدل في عام       %  39)  2000(عام

 1997وهذا أيضاً أكثر من عـام  % 25  وفي هذا العام أيضاً بلغ المعدل 1998معدل العجز في عام  
 6/2، يظهر مجموع العجز في السنوات األخيرة أن المواطنين االمريكيين قد أنفقوا قبـل االنتـاج                   

  . ألبنائهم تريليون دوالر ديون6/2ترليون دوالر ، وتركوا مبلغ 
 كـان لـدى اليابـان والمانيـا فـائض فـي             2000لألجيال القادمة ، في عام     وهذا ميراث غير جيد   

 مليار دوالر ،حيث تفوقتا على امريكا التي تعاني من  عجز في الميزانيةبلغ أكثـر                169الميزانيةيبلغ  
 775دة مبلـغ    كان لدى الواليات المتح   " 20001و2000" مليار دوالر، وفي مجموع سنوات       619من  

" 359"مليار دوالر عجز في الميزانية،في حين كان لليابان والمانيا خالل نفس المدة  ما يزيـد عـن                 
  .مليار دوالر فائض في الميزانية

  انتقلت بسرعة كبيرة     2008نالحظاليوم أن االزمة الواسعة التي بدأت من الواليات المتحدة  في عام             
ا على االقتصاد العالمي والقوى االقتصادية العظمـى ، كمـا أنهـا             جداً إلى كل البلدان والقت بظالله     

أنهكت البنوك وأسواق العمالت أيضاً ،يظهر احصاء االقتصاد االمريكي بوضوح األوضاع السيئة في             
، أظهرت تقديرات إدارة الخزينـة فـي   "باراك اوباما"هذا البلد والمأزق الصعب الذي تواجهه حكومة  

تريليون دوالر  1.3 وصول العجز في الميزانية االمريكية إلى        2011 آب عام    الكونغرس االمريكي في  
  .من االنتاج المحلي االجمالي% 8.5أي ما يعادل 

هذا العجز التاريخي في الميزانية تسبب بزيادة نسبة الدين الحكومي مع االنتـاج المحلـي االجمـالي          
  .2011عام % 67 لتصل إلى 2008عام % 40من

الدين الخارجي االمريكـي ،      يظهر الرقم الفلكي المرتبط بارتفاع    " usdebtclock"وني  الموقع االلكتر 
  .ميليار دوالر 404 تريليون و15حيث وصل الرقم إلى  

هذه االحصاءات واالرقام دليل دامغ على الزوال الملموس للقوة و الهيمنة االمريكيـة فـي سـاحات                 
إلى أكبر دولة مستدينة في تاريخ العالم وهذا الوضـع          وتحولت هذه الدولة العظمى     .االقتصاد العالمي   
  .يسوء يوماً بعد يوم

في األساس عندما يكون هناك دولة تعاني من عجز في ميزانها التجاري تقترض من الدول األخـرى                 
وهذا األمر يظهر بوضوح أن قدرة امريكا على المنافـسة          . حتى تتمكن من اإلنفاق أكثر على انتاجها      
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ة بالماضي، لهذا سنشهد  القوة المهيمنة التي كانت وظيفتها فيما مضى اقرار النظـام               قد انخفضت نسب  
باقتـصادها القـوي الثبـات        وتثبيت االستقرار في النظام االقتصادي العالمي والتـي كانـت تـوفر           

 وحتى اآلن تحولـت امريكـاإلى ناقـل          2008واالستقرار وتوفر االمن للنظام االقتصادي ،منذ عام        
األزمة الرأسماليةالمميت إلى كل نقاط العالم، نستنتج أنه لـيس هنـاك أي أمـل بعـد االن                  لفيروس  

للواليات المتحدة بقوتها ومقوماتها  االقتصادية الحالية لتحتفظ بمقام المهيمن األوحد في العالم الـذي               
  .غزته العولمة وأصبح قرية واحدة

  ندا آنالين: المصدر
  21/3/2012، الجمل بما حمل

  
  مفتاح الحل" .. لطةالس .63

  أمين أبوراشد
لما يمرون به من أوضـاع، إن       " مفتاح الحل "يبحث الفلسطينيون في هذه المرحلة، وبصوت عاٍل، عن         

كان على مستوى مستقبل القضية الفلسطينية أو على المستوى المعيشي، الذي تم زجهم به زًجا، لشغلهم                
  .ته التوسعية بأقل مستوى من المقاومةعن قضيتهم األم، وهو ما يتيح للعدو تنفيذ مخططا

هناك انطباعات واقعية تظهر أن السلطة الفلسطينية القائمة حالًيا هي العقدة فعلًا، في ما تعيشه القـضية                 
فلم يعد يختلف الفلسطينيون كثيًرا في عدم       . الفلسطينية من أوضاع أقّل ما يمكن أن توصف بأنها صعبة         

بعد أن أعطوها مجبرين مهلة تمثّلت بثمانية عشر سنة، كانت نتائجها           جدوى وجود السلطة الفلسطينية،     
واضحة للعيان وبالواقع الملموس، إن كان على المستوى الحياتي للمواطنين أو على مستوى الحقـوق               

بل أكثر من ذلك فقد كانت عملًيا أداة بيد االحـتالل  . والثوابت التي أصبحت موضع تفاوض مع المحتل   
  . مشاريعه التوسعيةتخدمه في إنجاز

وإنشاء السلطة الفلسطينية، كان واضًحا ما حققتـه الـسلطة مـن            " أوسلو"بعد مرور عقدين على اتفاق      
، كان آخرها تقديم تنازالت جديدة بالموافقة على ضم الكتل االسـتيطانية بالـضفة للكيـان                "!إنجازات"

زل االعتراف بالمحتل بما سرقه عنوة      اإلسرائيلي الغاصب ألرض فلسطين، في حين كان بداية هذا التنا         
  .دون أن يعترف هو بوجود دولة فلسطينية

وال يغيب عن األنظار هنا أنه في عهد السلطة الميمونة؛ فرض االحتالل من الوقائع على األرض مـا                  
فرض، فبنى جدار فصل عنصرياً، وحول الضفة الغربية إلى كانتونات، وارتكب سلسلة من المجـازر               

أضف إلى ذلـك تواصـل تجريـف        ...  هو فلسطيني، وحدث وال حرج عن تهويد القدس          ضد كل ما  
وفـي عهـد الـسلطة أيـًضا زاد         . األراضي وحرق المساجد ودور العبادة إسالمية كانت أم مسيحية        

  .االستيطان بصورة مخيفة
ـ "، وإصـرار    "التنسيق األمنـي  "ويتضح االرتباط الوثيق بين السلطة واالحتالل، خاصة عبر          " سلطةال

مهمـا حـدث وإن أغلقـت األبـواب     " الخدمات"ورئيسها على تقديم والء الطاعة وتأكيد استمرار هذه      
السياسية في وجه المفاوضات، ال سيما وأن هذا التنسيق يحول السلطة إلى خط دفاع أول عن المحتل،                 

  .في حين أصبح الشعب أسيًرا بين سجن االحتالل وسجن السلطة
د المئات من عمليات التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسـرائيلي            وتظهر األرقام وجو  

 بحـسب قائـد المنطقـة       2011 و 2009 مقاوم فلسطيني بين عامي      2900كل عام، نجم عنها اعتقال      
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 في المائة مـن أراضـي   80الوسطى في جيش االحتالل؛ كما ترتّب على هذا التنسيق ابتالع االحتالل        
  .بيةالضفة الغر

في الوقت ذاته؛ ال بد من الحديث عما فعلته هذه السلطة إزاء سلسلة الجرائم اإلسـرائيلية المتواصـلة                  
حتى يومنا هذا والتي تشهد تصاعًدا غير مسبوق، وكأن االحتالل يسابق الزمن ويسعى الستغالل وجود               

ير المعاكس الذي يعطي العـدو      ، ذات التأث  "الظاهرة الصوتية "لم يتعد تحرك السلطة     . السلطة بشكل بشع  
بل إنه في كثير من األحياء كانت شكاوى السلطة تخفي خلفها كثيـراً             . دافًعا قوًيا لالستمرار في عدوانه    
وأقـرت  " الجزيرة"وليس بعيًدا عنّا ما كشفته وثائق رسمية نشرتها قناة         . من التنازالت المتعلقة بالثوابت   

مبررات لما قدمته من تنازالت، لم يعرف بعد حجم الثمن الذي           بها السلطة، وحاولت دون جدوى إيجاد       
  .قُبض مقابلها

األولى حفظ األمن والـسلم الـداخلي،       : وبالمحصلة؛ فإن السلطة بمفهومها العام، لها مهمتان رئيسيتان       
والثانية الدفاع عن المجتمع أو الكيان السياسي ضد التهديدات الخارجية، لكن فـي المفهـوم الخـاص                 
للسلطة الفلسطينية، فقد كانت التجربة عبارة عن أداة يستخدمها االحتالل لتنفيـذ مخططاتـه، إذ مثّـل                 
وجودها إشغاالً للفلسطينيين بلقمة عيشهم من حيث السياسات المتبعة، في حين مثّلت خط الـدفاع األول                

 أوسع للتحرك وتنفيذ    عن االحتالل في منع أي تحرك ضد االحتالل وقمعه، وهو ما يعطي العدو مجالًا             
  .مخططاته

وبهذا أصبحت المهمة المباشرة للشعب الفلسطيني وقواه السياسية واالجتماعية، وضـع الجميـع أمـام               
مسؤولياته في مجابهة االحتالل ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية، في ظـل الـصمت والتواطـؤ               

  .، وهو حل السلطة"حّلمفتاح ال"ويكون ذلك بدايةً باستخدام .. الرسمي الشامل 
 21/3/2012هولندا، 

  
  1- "سرائيلياتإ" .64

  جهاد الخازن
ماذا قرأ العرب عن اسرائيل خالل الشهر الماضي؟ التهديد بضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية،              

، )ايبـاك (وخطاب بنيامين نتانياهو، وأيضاً باراك اوباما، فـي المـؤتمر الـسنوي للـوبي اسـرائيل                 
 من قطاع غزة واالغتياالت اإلسرائيلية، خصوصاً استهداف نشاط الجهاد اإلسالمي والهدنة            والصواريخ

  .الهشّة التالية، وربما أسعار البنزين التي خفّضها بنيامين نتانياهو لوقف انخفاض شعبيته
هناك أخبار أخرى تستحق القراءة، وسأحاول اليوم وغداً أن أعرض على القـراء بعـضها متجـاوزاً                 

  .يل األخبار السابقة التي أرجح أن القارئ العربي تابعهاتفاص
اخترت ان أبدأ بالرئيس محمود عباس في الدوحة، فاتفاقه مع األخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي                

، أثار غضب اسرائيل كلها، حتى ان مجرم الحرب نتانياهو طلب منـه ان يختـار بـين                  »حماس«لـ  
  .ان يختار بين شعبه وعدو شعبه عدو اإلنسانية واهللا وعبادهوإسرائيل، اي طلب منه » حماس«

ابو مازن قال ان اسرائيل تريد بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد االقصى، وإنها تحـاول طمـس                
عن تـصريح الـرئيس     » اسرائيل هايوم «وقالت جريدة   . الصبغة العربية واالسالمية والمسيحية للقدس    

وأجد أن االنحطاط الحقيقي هـو سـرقة        . »ينحطّ االنسان اكثر من ذلك    من الصعب أن    «الفلسطيني إن   
  .بالد من أهلها، وقتل الناس واالحتالل والتدمير بحجة خرافات توراتية وأنبياء كذبة
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عشية زيارة نتانياهو واشنطن، كثر الحديث في الصحف اإلسرائيلية عـن فوائـد تـستطيع إسـرائيل                 
هة البرنامج النووي االيراني، وتوقفت أمام حملة جديدة لإلفـراج          انتزاعها من واشنطن الى جانب مواج     

عن الجاسوس المدان جوناثان بوالرد الذي سلّم موظفي السفارة االسرائيلية في واشنطن حقائب مـألى               
الحملة ألعضاء مرتشين في الكونغرس يسمحون إلسرائيل بأن تتجسس علـى           . بأسرار رسمية أميركية  
وأقـول  . ن من نوع وزيري الخارجية السابقين هنري كيسنجر وجورج شولتز         بالدهم، وسياسيين آخري  

  .إن كل من شارك في الحملة جاسوس إسرائيلي بدوره
كانت هناك حملة أخرى، إال انها استهدفت القاضي في المحكمة العليا اإلسرائيلية سـليم جبـران، ألن                 

يعني العصابة تريد من فلسطيني من اهـل        ... شفتيه بقيتا مغلقتين أثناء أداء النشيد الوطني اإلسرائيلي       
الصديق الدكتور أحمد الطيبي هب للـدفاع       .  أن ينشد كذبة اسرائيل وحقوقها التوراتية في بالده        1948

  .عن جبران واتهم مهاجميه بأنهم فاشست
في المقابل، حارس المواخير الذي اصبح وزير خارجية إسرائيل، افيغدور ليبرمـان، هـاجم اعـضاء        

نيست الفلسطينيين مثل الدكتور الطيبي ألنهم دافعوا عن سجين الجهاد اإلسالمي خضر عدنان الـذي               الك
.  كيلوغراماً من وزنه حتى تم االتفاق على اإلفراج عنـه          29أضرب عن الطعام حوالى شهرين وخسر       

إلرهـاب  ليبرمان قال ان الذين دافعوا عن خضر عدنان يؤيدون االرهاب، وأقول إن ليبرمان مجبول با              
واآلن دخل إضراب هناء شلبي عـن الطعـام         . والدجل، فهو الجئ من مولدافا يدعي حقاً في فلسطين        

  .احتجاجاً على اعتقالها شهره الثاني، وكلنا هناء
عندما يكون الحديث عن إسرائيل، فهناك فضيحة مالية او جنسية كل يوم، وعلى كل المـستويات مـن                  

 ثبوت اغتصابه مجندة، الى ايهود اولمرت الذي يحاكم في قضية           الرئيس موشي كاتساف المسجون بعد    
  .وال يمكن ان تبتعد الفضائح عن نتانياهو وزوجته سارة، وهي مضيفة طائرات سابقة. فساد والبقية

هذه المرة استقال ناتان ايشل مدير مكتب رئيس الوزراء، وأحد أقرب معاوني نتانيـاهو، بعـد ثبـوت                  
، فقد صورها ايشل سـراً ووزع   »ر«ا في المحكمة بالحرف االول من اسمها        تحرشه بموظفة أشير اليه   

واستقال يوعاز هندك، رئيس مديرية المعلومات الوطنية، ولم افهم         . صورها وأخبارها على زمالء لهما    
وكان هنـاك   . من الموضوع سوى انه لم يكذب بما يكفي لمجاراة نتانياهو في الكذب، ففقد هذا ثقته فيه               

ي طريق االستقالة هما زفي هاوزر، سكرتير الحكومة، والجنـرال يونـان لـوكر، المـسؤول                اثنان ف 
  العسكري في الحكومة، والسبب أنهما لم يدافعا

  .عن ايشل بما يكفي إلنقاذه
هل يريد القارئ مزيداً من فضائح حكومة نتانياهو في شهر واحد؟ قرأت ان محكمة السلوك في لجنـة                  

وغداً قد نعرف هـل     . لياً في مخالفات ارتكبها ثالثة موظفين في مكتب نتانياهو        الخدمة المدنية تحقق حا   
  .التهم مالية أم جنسية أم كلتاهما عندما يمثُلون أمام المحاكم؟ وأكمل غداً

  22/3/2012، الحياة، لندن
  

  حماس إلى أين؟: ارتدادات الربيع العربي .65
  رامي خريس

 مصر، وهم يحصدون نتائج كبيرة في أول انتخابات         في» إخوانها«انتظرت حماس خمس سنوات لترى      
برلمانية مصرية تجري في أعقاب إسقاط مبارك، بعدما كانت قد حصدت، هي األخرى، نتائج كبيـرة                
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، لكن الصعود اإلخواني في مصر، جاء أيضاً، فـي          2006في انتخابات برلمان السلطة الفلسطينية في       
  .ظل ظروف ضاغطة وغير اعتيادية

، استحقاقات اإلدارة اليوميـة     2007ن جهة، تواجه حماس، بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف            فم
لحياة الفلسطينيين القاطنين هناك، الذين يربون على مليون ونصف مليون مواطن، بما يحمله ذلك مـن                

ن سـوريا، أحـد     ومن جهة أخرى، لم تك    . تحديات كبيرة، وهي تحديات سياسية ومالية وإدارية معقّدة       
حلفاء حماس اإلقليميين األساسيين، التي وفرت لعقدين تقريباً، مظلّة سياسية ولوجستية لحماس، بمنـأى              

فقد وضعت حماس أمام اختبار صعب، وجدت الحركة نفـسها          . »الربيع العربي «عن ارتدادات موجة    
زايا التحالف الثابت وغير المكلف نـسبياً       بعده، خارج البلد الذي وفّر لها دعماً سياسياً كبيراً، ومنحها م          

  .مع إيران
كانت إحدى النتائج المتمخضة عن خروج حماس من سوريا، تبعثُر قادتها األساسـيين بـين عواصـم                 

إن الخيط الرئيسي الـذي يجمـع بـين هـذه           . الشرق األوسط، وعلى رأسها القاهرة والدوحة وأنقرة      
هة كونها ال تستطيع تحمل كُلفة إبقاء حماس على أراضيها مع           العواصم، هو أنّها تختلف عن سوريا لج      

نشاط سياسي، إال إذا أصبح هذا النشاط منسجماً بشكل أو بآخر، مع التوجهات السياسية العامـة لتلـك                  
أي، بكلمات أخرى، اندماج حماس في المنظومة اإلقليمية من خالل تقديم تنازالت في البرنامج              . الدول

  . ما يبدو غير ممكن، أقلّه في المدى القريب، بسبب عوامل مختلفةالسياسي، وهو
في مصر تحديداً، التي تكتسب أهميتها بمعاني الجغرافيا السياسية، لكونها تحد قطاع غـزة، ال ينبغـي                 

لقد أشعل فوز اإلسالميين االنتخـابي هنـاك        . لحماس أن تعتنق أوهاماً كبيرة بشأن اإلخوان المصريين       
ـ      حمى الكبير، الذي سيغير وجه المنطقـة، لكـن        » المشروع اإلسالمي « التبشير من قبل قادة حماس ب

نظرة متفحصة على أداء اإلخوان المسلمين خالل المرحلة االنتقالية، وطبيعة العالقـة مـع المجلـس                
  .العسكري الحاكم، ال تبشّر حتماً بالكثير، وذلك ألسباب واضحة

وان المسلمين كقوة سياسية متمثلة بأغلبية معتبرة في البرلمان تحت ضغط مناخ            إذ إن، أوالً، وقوع اإلخ    
سياسي واقتصادي متفجر، يجعلهم غير قادرين على النظر أبعد من حدود الموقف المصري الـداخلي،               

  .ويخلّصهم، في الواقع، من يوتوبيا الشعارات، ويدفعهم باتجاه مواقف محسوبة تماماً بالمعنى السياسي
ثانياً، لدينا ملفات مصر االستراتيجية في السياسة الخارجية، التي تتمحور حول عالقات جيدة بإسرائيل              

، ستبقى في يد المجلس العسكري الحاكم صـاحب النفـوذ    )انظر اتفاقية كامب ديفيد   (والواليات المتحدة   
ية القادمة في مصر، التي تمثّـل    يجب على حماس ألّا تبني أوهاماً كثيرة على االنتخابات الرئاس         . الفعلي

، ألنّها  2011يناير  / في نظر الكثيرين المحطّة األخيرة في مسار نقل السلطة بعد انتفاضة كانون الثاني            
ستجري في ضوء الترتيبات بين العسكر واإلخوان، ولن تحمل جديداً يذكر، ال في موقف اإلخوان، وال                

  .في سياسة مصر الخارجية
، أن جماعة   2011يناير  / ر التحول السياسي القائم في مصر منذ انتفاضة كانون الثاني         ثالثاً، كشف مسا  

لقـد  . اإلخوان المسلمين نفسها قوة محافظة، ليس لديها برنامج جذري بالمعنى السياسي أو االقتصادي            
يد، وعلى المـستوى    أكّد قادة الجماعة على االلتزام باتفاقيات مصر السياسية، بما فيها اتفاقية كامب ديف            

االقتصادي، أكد اإلخوان تبنيهم اقتصاد السوق، وقبولهم المعونات المالية الدولية، في بلد استندت فيـه               
االنتفاضة الشعبية إلى الغبن النابع من معدالت الفقر والبطالة المرتفعة، التـي أسـهمت فـي إذكائهـا                  

جماعة سياسية من هذا النوع،     . قتصاد الوطني سياسات السوق المفتوح وسيطرة رجال األعمال على اال       
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مشروع اإلسالم السياسي، بشكله    . ال يمكن بطبيعة الحال، أن تتخذ مواقف سياسية نوعية، تجاه حماس          
المرتكز على التعبئة والشعاراتية يتحطّم اآلن على محك الحالة الثورية في مصر، ال العكس كما تتوقّع                

  .حماس
لقليلة الماضية كافية إلعطاء مؤشرات وافية عن التعاطي اإلخواني مع الموضـوع            لقد كانت األسابيع ا   

تعرض قطاع غزة لهجمة عدوانية إسرائيلية، ترافقت مع أزمة عميقة ومستمرة في إمدادات             . الفلسطيني
 ساعة يومياً، ويشل الحيـاة بالكامـل        12الطاقة، مما يجعل قطاع غزة يغرق في الظالم لما يزيد عن            

مطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي، ووعود     : كانت استجابة األغلبية البرلمانية اإلخوانية باهتة للغاية      . هناك
  .بالعمل من أجل مد غزة بالوقود المصري، لكن شيئاً من هذا لم يتحقّق

للتنقـل  لقد حمل التغيير في مصر فوائد محدودة لحماس، تمثلت في التسهيالت التي حصل عليها قادتها                
قد تكون زيارة الدكتور محمـود      . عبر القاهرة، وإقامة بعض قادتهم فيها، لكن، ال شيء أكثر من ذلك           

الزهار األخيرة إلى إيران، وإعادة التأكيد على عمق العالقة معها، التي تضررت على نحـو جزئـي                 
 تواجـه الحركـة،     بسبب موقف حماس من سوريا، جزءاً من فهم االستجابة للمصاعب اإلقليمية التـي            

  .لننتظر ونر. وخاصة أن رئيس مكتبها السياسي، قد اختار، على ما يبدو، قطر، مقراً مؤقتاً له
  22/3/2012، االخبار، بيروت
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