
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

      
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  السلطة لم تشترك في أي اجتماع أمني لتجديد الحصار على غزة: زياد أبو عين
  "ينبغي أن ال تمر جريمة وطنية"مشاركة طرف فلسطيني في خنق غزة : البطش

    على قطع العالقة مع مجلس حقوق اإلنسان " إسرائيل"ليبرمان يحرض 
   مليون دوالر للفلسطينيين147 عن اإلفراج تقرر واشنطن

 أسرار حرب حكومة هنية ضد مصر": األهرام"

حماس تكشف وثائق تتهم فيها
ورط في السلطة الفلسطينية بالتّ

    قطاع غزةمؤامرة رباعية ضّد
  

 4ص... 

  2450  24/3/2012 السبت



  

  

 
 

  

            2ص                                     2450:                العدد24/3/2012 السبت :التاريخ

    :السلطة
 6  انتصار للقانون الدولي على القرارات الخاصة بفلسطين يت جنيفتصو: عريقات.2
 6 ألول مرة في تاريخ األمم المتحدة تشكل لجنة بشأن االستيطان: خريشةإبراهيم .3
 7  ينةلقاء في الخليل يجمع أمن السلطة بضباط صها": المركز الفلسطيني لإلعالم".4
 7  أسرار حرب حكومة هنية ضد مصر": األهرام".5
    

    :المقاومة
 8  السلطة لم تشترك في أي اجتماع أمني لتجديد الحصار على غزة: زياد أبو عين.6
 9  "ود الحكومة وحماسثمرة لجه"ضخ الوقود لغزة : أبو زهريسامي .7
 9  "ينبغي أن ال تمر جريمة وطنية"مشاركة طرف فلسطيني في خنق غزة : البطش.8
 10  الجهاد اإلسالميق حوار االندماج بين حركتي حماس واستعدادات إلطال: خالد البطش.9
 10  الجهاد تضامناً مع األسيرة شلبيحركة اهرة لتظ: غزة.10
 11   اللبنانيتحالف القوى الفلسطينية في لبنان يرفض استهداف الجيش.11
 11  القسام أثناء مهمة جهاديةكتائب استشهاد عضو في .12
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12    على قطع العالقة مع مجلس حقوق اإلنسان " إسرائيل"ليبرمان يحرض .13
 12  االنتخابات البرلمانية ستكون خالل العام الحالي: رئيس الكنيست اإلسرائيليتقديرات .14
 13  لية إيرانية انتقاميةالشاباك يرفع حالة التأهب في الخارج خشية عم.15
 13  باراك خطط الغتيال عباس وأبو جهاد معا في تونس وتراجع: "يديعوت أحرونوت"صحيفة .16
 14  ويائير لبيد" اسرائيل بيتينا"خسر لصالح ي كاديما برئاسة موفاز  حزب":يديعوت"لـاستطالع .17
 15   استعداداً لحرب مقبلة"إسرائيل"لـجديدة " هاوتزر"مدافع .18
    

    :األرض، الشعب
 15   تزرع القبور الوهمية لتثبيت يهودية القدس"إسرائيل".19
 16  ر تام في وضعها الصحياالسيرة الشلبي معرضة لموت فجائي وانهيا: قراقع.20
 16   احتجاجاً على االعتقال اإلداري يوًما24 يواصل إضرابه عن الطعام منذ "ذياب"  الفلسطينياألسير.21
 16  مبعدو كنيسة المهد يطالبون السلطة بطرح قضيتهم على األمم المتحّدة.22
 16   أسرى فلسطينيين باقتحام سجن مجدو10إصابة .23
 17   أسيرات5 إدارياً و320 بينهم  اإلسرائيلية أسيراً في السجون4637: إحصائية.24
 17  غيل محطة الكهرباءلتش لتسع شاحنات وقود بدخول قطاع غزة تسمح" سرائيلإ".25
 18  بينهم ممثال جنوب افريقيا والبرتغالضد االستيطان االسرائيلي صابات في مسيرات الجمعة إ.26
 18   في أرضهم"االستيطان"مستوطنون يتهمون فلسطينيين بـ .27
 19  تدعو لإلسراع في رفع الظلم عن فلسطينيي العراقلحق العودة " ثابت"منظمة .28
 19   على عمال فلسطينيينان يهود اعتدوياالحتالل يغض الطرف عن عنصري.29



  

  

 
 

  

            3ص                                     2450:                العدد24/3/2012 السبت :التاريخ

 19  دون وقوع إصاباتعلى غزة إسرائيلية غارة .30
 19  مستوطنون يخربون أشتال الزيتون ببيت لحم.31
   

   :صحة
  20  في غزة وفاة أول ضحايا أزمة نقص الوقود: أدهم أبو سلمية.32
   

   :ثقافة
  20  48قصائد غير سياسية لدرويش تدخل منهاج فلسطينيي .33
   
   : ردناأل

 20  ينفي تلقي أي إبالغ إسرائيلي على شكل تحذير حول مسيرة القدساألردن .34
 21   في جرش بمناسبة ذكرى معركة الكرامةاإلسالميةهرجان للحركة م: األردن.35
   

   : لبنان
 21  عين الحلوة مخيم تتابع أوضاع" مية اإلسالالجماعة".36
   

   :عربي، إسالمي
 21  شلبي وتفاوض من أجل إطالقها إلى رام اهللاألسيرة هناء مصر تتدخل في قضية : الشرق األوسط.37
 21  لماني بالعاصمة المغربية في مؤتمر براإلسرائيلياحتجاجات على مشاركة وفد من الكنيست .38
 22  إسرائيلي وأول واحد سيقتل مليون "إسرائيل" صورايخ تكفي إلبادة ةأربع لديها إيران :موقع ديبكا.39
   

   :دولي
 22   "القبة الحديدية"منظومة  يدعم تمويل إضافي ل األمريكيالكونغرس.40
 23   مليون دوالر للفلسطينيين147 عن اإلفراج تقرر واشنطن.41
 23   إما توجيه اتهام إلى األسيرة شلبي أو اإلفراج الفوري عنها" إسرائيل"على ": العفو الدولية".42
 23   بلبنان2006لقوات أممية عام  إسرائيليمطالبة بالتحقيق في قصف .43
 24  "إسرائيل"زار : جهات أمنية إسرائيلية تنتقد إهمال الفرنسيين لمراح وباريس ترّد.44
    

    :حوارات ومقاالت
 24  عريب الرنتاوي ...عشرة للوراء... خطوة لألمام: المصالحة الفلسطينية.45
 25  يوسف رزقة. د ...الحل الوطني.46
 26  نقوال ناصر... أزمة التمويل الفلسطيني.47
 29   فايز رشيد...المجازر الصهيونية والتهدئة.48
    

  30  :كاريكاتير



  

  

 
 

  

            4ص                                     2450:                العدد24/3/2012 السبت :التاريخ

***  
  

 ئق تتهم فيها السلطة الفلسطينية بالتورط في مؤامرة رباعية ضد قطاع غزة حماس تكشف وثا .1
عن حصولها على وثائق ومحاضر اجتماعات تؤكد تورط سلطة رام اهللا مع " حماس"كشفت حركة : غزة

صنع أزمة الوقود والكهرباء في "الموساد الصهيوني والمخابرات األمريكية وجهات أمنية عربية من أجل 
ة أن فصول المؤامرة تتضمن خنق غزة متمثالً في خنقها بالدواء بال رحمة وال أخالق وال غزة، مؤكد

  .وطنية
بإسقاط المؤامرة التي تستهدف غزة، " حماس"من جانبه تعهد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة 

  .ؤامرةمؤكداً أنه سيتم الكشف في القوت المناسب عن محاضر االجتماعات التي تكشف فصول الم
سنسقط هذه المؤامرة " ":جمعة إنارة غزة وكشف المؤامرة"وقال الحية، في كلمته خالل مسيرة غزة في 

كما أسقطنا غيرها، ونقول بكل وضوح سنالحق مثيري الشائعات وليتحمل قيادتهم الذين دفعوهم ألتون 
  ".المواجهة سيتحمل هؤالء ثمن خستهم وحصارهم ومؤامرتهم على شعبنا

لى أن ما يجري مؤامرة لدفع الناس والجماهير لنسيان الصمود والنجاحات التي حققتها حركة وشدد ع
  .حماس من حرب الفرقان إلى صفقة وفاء األحرار

وأشار إلى أن المؤامرة الحالية امتداد للمؤامرات السابقة والتي كان أبرزها خالل حرب الفرقان، متعهداً 
  .بإفشال ذلك

  فصول المؤامرة
بين أيدينا معلومات ال تحليالت، يا أبناء شبعنا يا أمتنا يا أهل الربيع العربي، أن قيادات أمريكية " :وقال

وازنة وقيادات صهيونية وقيادات سياسية وأمنية من سلطة رام اهللا، وقيادات عربية مرتبطة باالحتالل 
  ".اجتمعوا مراراً والعنوان واقع غزة وسب الحصار المشدد عليها

ى أنه جرى خالل هذه االجتماعات مدارسة واقع غزة الذي أصبح فيها الناس آمنين والحياة وأشار إل
  ".اشتداد الحصار حتى نصل إلى االعتراف باالحتالل"كريمة، معتبراً أن فصول المؤامرة تتمثل في 

دان وأكد أن المؤامرة تتضمن قطع الطرق على المقاومة وتزويدها بالسالح حتى لو كان هناك في السو
  .وأقاصي البحار، فكانت الغارات والمالحقات للمال والسالح الذي يأتي للمقاومة

وأضاف أن فصول المؤامرة تتضمن خنق غزة متمثالً في خنقها بالدواء بال رحمة وال أخالق وال وطنية 
ي يوم جاءت في االجتماعات اآلثمة سيأت"خنق غزة في عناوين الوقود والكهرباء والدواء هذه العناوين 
  ".نعلنها باألسماء والدول نقول لهؤالء بان زيفكم وكذبكم كشف

حماس لم تذهب .. أنتم تظنون أن حماس ذهبت للمصالحة من ضعف " :ووجه حديثه لسلطة رام اهللا
  ".للمصالحة من ضعف إنما أشد مواقفها من قوة

 كانت األزمة خانقة خالل  ألف لتر وقود اليوم عبر معبر كرم سالم فيما450وتساءل عن مغزى إدخال 
لماذا يدخل الوقود ليوم واحد اليوم، باألمس قالوا ندخل السوالر عبر كرم أبو "، مضيفاً ةاأليام الماضي

سالم، قلنا ال بأس ليدخل السوالر بسبب تصميمكم وإرادتكم وبدون قيد أو شرط، ولتعلموا أن األوروبيين 
والر المحطة تأخذها حكومة فياض الالشرعية في  مليون دوالر من أجل س10ال يزالون يدفعون 

  ".موازنتها
  تورط فتح
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واتهم حركة فتح بالتورط فيما يجري، كاشفاً عن تعميم داخلي جرى توزيعه في داخل حركة فتح بالقطاع 
في السيارات ومجالس العائالت وحملوا ) الوقود والكهرباء(إثارة األزمة "تضمن حث عناصرها على 

  ". المسئوليةحماس وحكومتها
وأضاف أن التعميم يتضمن تعليمات بإثارة إشاعات بأن الوقود يدخل غزة وتخزنه قيادات حماس 

  ".والقسام، وأن حماس تسيس المسألة لتخرج من أزمتها الداخلية
وتابع أن التعميم يتضمن تعليمات بخروج مسيرات تبدو عفوية يتلوها عصيان مدني إلسقاط حكم حماس، 

ذه النصوص التي تعممها حركة فتح تدلل أن قياداتها ليست مبرأة وكوادرها ليست مبرأة مؤكداً أن ه
  .هؤالء الذين يتواطئون ليسوا مبرأين، مشيراً إلى أنها صرفت ميزانيات عاجلة إلنجاح الخطوات السابقة

لعدم إرسال  من سنتين تدعو حكومة فياض غير الشرعية )فتح غزة(بين أيدينا وثيقة لنواب حركة " :وقال
  ".الوقود لغزة ودفع حماس لجباية األموال من الناس من أجل الصدام معهم

والناطق باسم كتلتها البرلمانية مشير المصري خالل كلمة له " حماس"من جهته، قال القيادي في حركة 
جمعة إنارة غزة وكشف "في المسيرة الحاشدة التي نظمتها حماس شمال قطاع غزة، ضمن مسيرات 

هذه الهبة جاءت لتقول إن االحتالل الذي يتحمل المسئولية األولى وإن ): "3-23(الجمعة " ؤامرةالم
 التي تعاني منها غزة بكاملها من خالل ،سلطة رام اهللا تورطت بشكل مباشر في أزمة الوقود والكهرباء

ة األمريكية من وثائق ومحاضر االجتماعات التي جلست فيها قادة السلطة مع قادة أمنيين في اإلدار
المخابرات األمريكية والموساد وقادة أمنيين من بعض الدول العربية؛ ألجل ضرب صمود غزة وثباتها 
من خالل خلق األزمات في محاولة يائسة يعيدونها من أجل إذالل غزة وفرض شروط االستسالم على 

  ".حركة حماس وحكومتها الشرعية ودفعها لالعتراف باالحتالل
ي على أن الوثائق والمحاضر التي تؤكد تورط السلطة مع العدو وأطراف عربية واإلدارة وشدد المصر

ستبقى لعنة تالحق قادة السلطة كما تالحق العدو كل المتحالفين ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته "األمريكية 
  ".العادلة
لسلطة يجلسون في إحدى بين يدي المصالحة والمشاورات التي كانت تجري في القاهرة كان قادة ا: "وقال

  ".العواصم العرية مع االحتالل واألمريكان يخططون ضد غزة وضد الشعب الفلسطيني
نقول لعباس هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان، بعد أن سلمت حماس لك رئاسة الوزراء تجري : "وأضاف

  ".هكذا المؤامرات ضد اهللا وضد اإلسالم وضد المقاومة وضد الشعب الفلسطيني
نقف لنرسل رسائل أربع، األولى للعدو الصهيوني أننا نقف هنا اليوم لنؤكد أن االحتالل " :عوتاب

الصهيوني هو الذي يتحمل المسئولية الكاملة عن معاناة شعبنا عن تهجير شعبنا وقتل اآلالف وعن 
  ".لحصار غزة، االحتالل هو المشكلة ولن يحدث استقرار في المنطقة والعالم طالما بقي االحتال

  رسالة للسلطة
نحمل المسئولية عن حصار غزة وأزمة الوقود بالتحديد وأزمة : "وفي الرسالة الثانية، أضاف المصري

الكهرباء لسلطة رام اهللا التي ارتضت لنفسها في كل المحطات أن تتحالف مع الصهاينة وأن تبرم 
  ".يق األمنياالتفاقات األمنية والسياسية واالقتصادية المذلة وأن تمارس التنس

تعلن تحالفها مع االحتالل وخلقت األزمة ابتداء يوم نسقت مع الدول المانحة "وأشار إلى أن السلطة 
لتحويل األموال المخصصة للمحطة لصالح رواتب موظفيها الجالسين في البيوت ولصالح الفساد المالي 
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ع كل يوم في أزمة الدواء، حيث األسود في رام اهللا، وحالت دون إيصالها لمحطة الكهرباء، كما تصن
  ".تتلف األدوية في مخازن الضفة فيما يعاني أهلنا في غزة من نقص الدواء

نعلن في هذه الثورة الشعبية، أن ثورة غزة ستلعن كل المتواطئين والمتحالفين كما لعنت غزة : "وأضاف
بقيت غزة صامدة شامخة لن األنظمة التي تحالفت ضدها في الحرب األخيرة فسقط فراعنتها ورؤسائها و

  ".تنكسر غزة
  رسالة لمصر 

ال نطالبكم : "وفي الرسالة الثالثة دعا القيادي في حماس مصر الثورة إلى إمداد غزة باحتياجاتها، وقال
  ".بإمدادنا بالسالح وإنما بمقومات الصمود وأال نبقى تحت رحمة االحتالل في معابره

ن على إسقاط حماس هو الذي سيسقط بإذن اهللا، فقد راهن من هم وفي الرسالة الرابعة قال إن من يراه
أكبر منكم من الزعماء والقادة الذين تحالفوا مع الصهاينة في ضرب غزة في معركة الفرقان فسقطوا 

  ".وبقيت حماس ألن امتدادها بحبل رباني
  23/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  انتصار للقانون الدولياصة بفلسطين  على القرارات الختصويت جنيف: عريقات .2

ثمن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان صحافي : وكاالت - "البيان" - القدس المحتلة
 على القرارات األربعة الخاصة بالقضية الفلسطينية، اإلنسان في جينيفأمس تصويت مجلس حقوق 

 المحتلة، باألراضيات االستيطان اإلسرائيلي وخاصة القرار القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في نشاط
مشيرا إلى أن القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة حصل على 

  . صوتا مقابل صوت واحد معارض، من الواليات المتحدة46
، داعياً "1967 الجادة، للحفاظ على خيار الدولتين على حدود"ووصف عريقات قرارات المجلس بـ

 االستيطانية، بما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين األنشطةالحكومة اإلسرائيلية إلى وقف جميع 
  ."إلعطاء عملية السالم الفرصة التي تستحق"، 1967على حدود 

  24/3/2012البيان، دبي، 
  

 ستيطانألول مرة في تاريخ األمم المتحدة تشكل لجنة بشأن اال: خريشةإبراهيم  .3
 اعتبر سفير فلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، أنها المرة األولى في : وفا- نيويورك

تاريخ مؤسسات األمم المتحدة التي يتم بموجبها تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ومستقلة للتحقيق في 
 .الجتماعية للشعب الفلسطينيانعكاسات االستيطان على الحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية وا

وأوضح خريشة في حديث لصوت فلسطين، اليوم السبت، أن اللجنة األممية التي ستشكل ستقدم تقريرها 
إلى مجلس حقوق اإلنسان إلقراره وتحويله إلى الجمعية العامة أو لمجلس األمن أو للجهات القضائية 

 .الدولية
نونية يتم االستفادة منها الحقا االنتهاكات القانونية اإلسرائيلية وأشار إلى أن تقرير اللجنة سيوثق بورقة قا

في عديد المجاالت، وهو ما سيثبت الحق الفلسطيني على الورق نظريا في األراضي التي استولت عليها 
 .الحكومة اإلسرائيلية لبناء المستوطنات
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 على مشروع قرار لمتابعة وفيما يتعلق بتقرير غولدستون، قال خريشة إن تسعة وعشرين دولة صوتت
توصيات لجنة تقصي الحقائق في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام الفين وثمانية، حيث طالبت 
الدول األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير لمجلس حقوق اإلنسان في الدورة المقبلة حول 

  . جميع مؤسسات األمم المتحدةالتقدم الذي أحرز في توصيات القاضي غولدستون في
  24/3/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لقاء في الخليل يجمع أمن السلطة بضباط صهاينة": المركز الفلسطيني لإلعالم" .4

اجتماعا مغلقا في بلدة دورا قرب مدينة الخليل جمع ضباطا من ) 23/3(عقد مساء الجمعة : الخليل
ل الصهيوني وضباط أمن من جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في محافظة مخابرات االحتال

وشوهدت سيارات ضباط المخابرات في المركز في بلدة دورا، قبل دقائق من وصول مركبات  .الخليل
  .االحتالل بصحبة سيارة الضباط الصهاينة

جتماع شمل الضباط الصهاينة لمناطق إن اال" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت مصادر خاصة لمراسل 
  .صوريف واذنا ودورا وعدد من الجامعات

وسبق االجتماع انتشار لقوات أمن السلطة بشكل ملحوظ ومثير للريبة في أحياء مدينة الخليل والقرى 
 الوقائي متمركزة  في منطقة رأس الجورة األمنالمجاورة، حيث شوهدت المركبات التابعة لجهاز 

  .لسالم وعين سارة، ومركبة أخرى في وسط باب الزاوية في المدينةوشارعي ا
كما تمركز عدد من عناصر الوقائي في منطقة الجلدة، وفي الجنوب أقيمت نقاط تفتيش للمخابرات، 

واد (بالقرب من محطة محروقات السالم والفردوس، وحاجز بالقرب من معهد بوليتكنك فلسطين 
  ).الهرية

في بني نعيم وصوريف وسعير، وتمركزت على المفارق، وأوقفت السيارات، وانتشر أمن السلطة 
  . الغرب من المدينةإلى ونوبا وخاراس أوال في كل من بيت أيضاوتمركزت 

 23/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  أسرار حرب حكومة هنية ضد مصر": األهرام"

اب لـ األهرام عن قيام عناصر محسوبة كشفت مصادر مطلعة داخل قطاع غزة النق: أشرف أبوالهول
 ألصحاب محطات الوقود بوقف بيع ما لديهم باإليعازعلي حكومة إسماعيل هنية المهيمنة علي القطاع 

  . من مخزونات البنزين والسوالر
وقيام تلك العناصر بشحن الجماهير بغزة للتوجه إلي الحدود مع مصر للتظاهر هناك ضد السلطات 

  .عليها من أجل تزويد القطاع بالوقود دون قيد أو شرطللضغط , المصرية
رئيس , وتزامن قيام هذه العناصر بتأليب المواطنين في غزة ضد مصر مع قيام المهندس كنعان عبيد

وكذلك قيام كل من محمد , بدعوة سكان القطاع علنا باالنفجار في اتجاه مصر, سلطة الطاقة في غزة
باتهام مصر علنا , والدكتور يوسف رزقة مستشار هنية, غزةعسقول أمين عام مجلس الوزراء ب

  .بمحاصرة القطاع ومنع الوقود والكهرباء عنها لتركيعها
فإنه من الواضح أن العناصر المحسوبة علي الحكومة المهيمنة , وكما تؤكد المصادر الفلسطينية المطلعة

لية المعالجة بين حركتي فتح علي القطاع قد قررت استغالل الظروف الحالية في مصر وتعثر عم
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وذلك من خالل دفع إسرائيل إلغالق جميع , وحماس لتكريس انفصال غزة نهائيا عن الضفة الغربية
واالعتماد كليا , وهي بيت حانون وصوخا والشجاعية وكرم أبو سالم والمنطار, المعابر المقبلة من الضفة

  . علي الوقود والبضائع اآلتية من مصر
مصادر النقاب عن أن مصر أبلغت إسماعيل هنية والمهندس كنعان عبيد وغيرهما من وكشفت تلك ال

المسئولين بغزة أن إسرائيل نفت تماما رغبتها أو نيتها في منع تزويد القطاع بالوقود الالزم لتشغيل 
فير الوقود فإن القاهرة ستقوم بتو, وأنه في حالة قيام اإلسرائيليين بذلك, محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع

ومع ذلك فإن حكومة هنية مازالت مصرة للحصول علي الوقود من غير طريق , الالزم لتشغيل المحطة
وأوضحت المصادر أن المسئولين المصريين حاولوا مرارا وتكرارا إقناع مسئولي حكومة غزة . إسرائيل

ألن غزة مازالت قانونيا , اعبأن إسرائيل ملزمة طبقا للقوانين الدولية بتوفير مختلف المستلزمات للقط
ولكن هؤالء المسئولين يصرون علي إعفاء االحتالل من , ورسميا مثلها مثل الضفة خاضعة لالحتالل

  .مسئولياته اإللزامية لغرض واحد هو تكريس االنفصال عن السلطة والضفة
ي الوقود من وأكدت المصادر أن القاهرة تعاونت بشكل كامل مع مطلب حكومة هنية بعدم الحصول عل

تم خالله , إسرائيل وجري ترتيب لقاءين بين مسئولي تلك الحكومة مع مسئولي وزارة البترول بمصر
عرض وجهة النظر المصرية والتي أبدت تعاونا كبيرا من خالل الموافقة علي قيام مصر باستيراد 

ولكن مسئولي , أبوسالموإدخاله من معبر كرم , سوالر خصيصا لغزة وبأسعار أقل من األسعار العالمية
في الوقت الذي , حكومة غزة أصروا للحصول علي وقود مصري مدعم وإدخاله عن طريق معبر رفح

كما يوجد عجز في األسواق , تستورد فيه مصر جزءا كبيرا من السوالر والبنزين اللذين تحتاجهما
أنه في حالة استيراد سوالر وقالت المصادر إن حكومة هنية أبلغت القاهرة %. 03المصرية منهما بنسبة

في حين أنها ,  مليون دوالر02فإن التكلفة الشهرية لتشغيل محطة الكهرباء ستصل إلي نحو, خاص لها
ولذلك فاألفضل الحصول علي ,  ماليين دوالر شهريا فقط من المستهلكين بالقطاع6تقوم بتحصيل نحو

  . الوقود المصري المدعم
  24/3/2012األهرام، القاهرة، 

  
 السلطة لم تشترك في أي اجتماع أمني لتجديد الحصار على غزة: زياد أبو عين .5

زياد أبو عين أن تكون السلطة الفلسطينية أو حركة " فتح"نفى عضو المجلس الثوري في حركة : رام اهللا
جزءا من اجتماع أمني إلى جانب عناصر أمنية أمريكية وإسرائيلية وعربية لتجديد الحصار على " فتح"

  ".مجرد سيناريوهات مفبركة"اع غزة، ووصف هذه األنباء بأنها قط
تشويه صورة السلطة الفلسطينية ال غير، وإال فإن الجميع يرفض  الهدف من نشر هذه األنباء"وقال إن 

  ".استمرار الحصار على قطاع غزة ويدفع ثمن بقائه على األرض
من   في المائة54 الفلسطينية تخصص أن السلطة" قدس برس"وذكر أبو عين في تصريحات خاصة لـ 

ميزانيتها لصالح قطاع غزة، وأنها ال يمكن أن تقدم ذلك وتسعى في نفس الوقت إلى االبقاء على الحصار 
األنباء التي تحدثت عن لقاء أمني جمعت عناصر أمنية فلسطينية وأمريكية وإسرائيلية : "واالنقسام، وقال

 .ها أنباء حالمة ومؤلفة تأليفا وليست لها أي عالقة بالواقعوعربية في أحد العواصم العربية، كل
الشعب الفلسطيني تواق لتحقيق : "معنية بإبقاء االنقسام، وقال" حماس"وأشار أبو عين إلى أن قيادات في 

أعلنت " حماس"الوحدة والخروج من هذا االنقسام الذي ال يخدم إال االحتالل، لكن هناك عدد من قيادات 
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 عن مواقف بأنها غير معنية بتنفيذ اتفاقيتي القاهرة والدوحة إلنهاء االنقسام، وهناك بعض ذلك صراحة
منهم ممن استفاد من حالة االنقسام ومن تجارة األنفاق، والمطلوب من هؤالء العمل على تنفيذ اتفاقيتي 

  .، على حد تعبيره"القاهرة والدوحة إلنهاء االنقسام
  24/3/2012قدس برس، 

  
 "ثمرة لجهود الحكومة وحماس"ضخ الوقود لغزة : و زهريسامي أب .6

أن استئناف ضخ الوقود إلى محطة " حماس"أكد سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة : غزة
توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والمتوقفة عن العمل منذ مطلع الشهر الجاري، جاء ثمرة لجهود 

  ".لتوفير حل جذري لهذه األزمة"، مؤكدا استمرار الجهود "حماس"الحكومة في غزة وحركة 
): 3 -23(نسخة عنه اليوم الجمعة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال أبو زهري، في بيان صحفي تلقى 

على استمرار جهودها إلى جانب الحكومة الفلسطينية في غزة إلنهاء المعاناة " حماس"تؤكد حركة "
ء، وقد استمرت االتصاالت واللقاءات بين الحركة والحكومة مع المسؤولين الناتجة عن أزمة الكهربا

  ".المصريين بشكل يومي وعلى مدار الساعة
بناء علي ذلك؛ فقد ُأبلغنا من اإلخوة المصريين بأنه سيتم ضخ الوقود الالزم لتشغيل محطة : "وأضاف

  ".توليد الكهرباء، وهو ما تم اليوم فعالً
بدور المسؤولين في الحكومة الفلسطينية بغزة، وفي مقدمتهم رئيس " حماس "وأشاد المتحدث باسم

، الذي "حماس"الوزراء إسماعيل هنية والدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
  ".لعب دوراً خاصاً مع اإلخوة المصريين في هذا األمر"قال عنه إنه 

 23/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "ينبغي أن ال تمر جريمة وطنية"مشاركة طرف فلسطيني في خنق غزة : البطش .7
دعا القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش إلى إجراء تحقيق جدي في حقيقة : غزة

فيما يتعلق بتشديد الحصار على   ،)23/3(، أمس الجمعة "حماس"التي كشفت عنها حركة " المؤامرة"
  . عن المتورطين فيهاواإلعالن غزة،

كشفت خالل مسيرات حاشدة دعت لها بعد ظهر أمس الجمعة في جميع محافظات " حماس"وكانت حركة 
شارك فيها قادة أمريكان وإسرائيليون وعرب وفلسطينيون من " مؤامرة رباعية" قطاع غزة عما أسمته

  .السلطة في رام اهللا من أجل خنق غزة وإسقاط حكومتها
أنه إذا ثبت مشاركة طرف فلسطيني في مؤامرة لخنق ": "قدس برس"ي تصريح خاص لـوقال البطش ف

، "قطاع غزة وتشديد الحصار عليه، فهذه جريمة كبرى وكارثة وطنية ال ينبغي أن تمر مرور الكرام
  ".حماس"داعيا للتحقق من الوثائق والتعميمات الداخلية التي كشفت عنها حركة 

تواصلت معه أمس الجمعة وأبلغته براءتها من " فتح"د أن قيادات من حركة ولكنه في الوقت ذاته، أك
في غزة عممته على عناصرها، والذي يتضمن " فتح"إن قيادة " حماس"التعميم الداخلي الذي قالت حركة 

وتنظيم مسيرات عفوية يتلوها عصيان مدني " حماس"الدعوة لبث اإلشاعات وتحريض الناس على حركة 
  .كومة في غزةإلسقاط الح
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بما " حماس"حول هذا األمر، وأنا بدوري أبلغت األخوة في حركة " فتح"تواصل معي قيادات من : "وقال
قالوا، واالتصاالت جارية لتخفيف االحتقان وإعادة األجواء الهادئة وبناء الثقة بين الطرفين لنتمكن من 

  ".تنفيذ اتفاق المصالحة
  24/3/2012قدس برس، 

  
 "الجهاد اإلسالمي"و" حماس"استعدادات إلطالق حوار االندماج بين حركتي : خالد البطش .8

إن " قدس برس"قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في تصريحات خاصة لـ : غزة
يجب "، لكنه استدرك بالقول "لم يبدأ بعد"حول جهود االندماج في إطار واحد، " حماس"الحوار مع حركة 

دا للحوار، وال بد أن تتحول الدعوات لتوحيد الحركة اإلسالمية في فلسطين إلى ورقة عمل أن نستعد جي
  ".لوضع األسس المناسبة، الهيكليات الواضحة، واألهداف المطلوب تحقيقها، ومن ثم بدء العمل

يد تدعم هذه الفكرة بالكامل، في إطار الوحدة الوطنية واإلسالمية، وتوح"وشدد البطش على أن حركته 
  .، كما قال"الحركة اإلسالمية، في ظل الربيع العربي الذي بات اإلسالميون فيه في محط الصدارة

" حماس"من مصادر قيادية مطلعة أن اندماج صحفيين من حركتي " قدس برس"وفي السياق ذاته؛ علمت 
 الماضي في قطاع في قائمة واحدة في انتخابات نقابة الصحفيين، التي أجريت األحد" الجهاد اإلسالمي"و

  .غزة، جاء بقرار سياسي من الحركتين، ضمن جهود التقارب
يذكر أن العالقة بين الحركتين شهدت على مدار تاريخهما مدا وجزرا، لكنه لم يصل إلى حد الغرق في 

وتوحدت الحركتان في تبني برنامج المقاومة لتحرير فلسطين والفكر اإلسالمي . مشاكل كبيرة بينهما
  .راتيجي، واختلفتا خاصة في البرنامج السياسي والتعامل مع السلطة، ودخول االنتخابات التشريعيةاالست

  24/3/2012قدس برس، 
 

  حركة الجهاد تضامناً مع األسيرة شلبيتظاهرة ل: غزة .9
شارك آالف الفلسطينيين في تظاهرة نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي بحضور ممثلي :  أ ف ب-غزة 

ة واالسالمية بعد ظهر امس في غزة للتضامن مع االسيرة هناء شلبي التي بدأت منذ خمسة القوى الوطني
وعدد من الفصائل، من أمام مفترق » الجهاد«وانطلقت التظاهرة يتقدمها قادة . اسابيع إضراباً عن الطعام

تضامن وسط غزة باتجاه مقر الصليب االحمر غرب غزة حيث تقام خيمة اعتصام مفتوح لل» السرايا«
  .مع الشلبي

الشعوب العربية واالسالمية ومنظمات حقوق االنسان الدولي «محمد الهندي » الجهاد«ودعا القيادي في 
كما طالب ممثل القوى . »الى مساندة ونصرة قضية االسرى واالسيرة هناء شلبي حتى اإلفراج عنها

تهب لنصرة شلبي «عربي الى ان الوطنية واالسالمية محيي الدين ابو دقة في كلمته دول الربيع ال
  .»وإخوانها االسرى الذين يواجهون التعذيب االسرائيلي

  24/3/2012الحياة، لندن، 
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  تحالف القوى الفلسطينية في لبنان يرفض استهداف الجيش اللبناني .10
يادة  الق-الجبهة الشعبية «في لبنان في اجتماع عقده في مكتب » تحالف القوى الفلسطينية«شدد : بيروت
أمن مخيماتنا في لبنان فوق كل اعتبار، وضرورة التصدي لكل «، في مخيم مار الياس، على أن »العامة

محاوالت زرع الفتنة والتوتير األمني داخل المخيمات، أو بينها وبين أهلنا في الجوار اللبناني أو ضد 
 التسهيالت التي تضمن حرية بتوفير«، مطالباً »سياسة العقاب الجماعي«، لكنه رفض »الجيش اللبناني

  .»الدخول والخروج من المخيمات
وبحث التحالف في اجتماعه األحداث في مخيم عين الحلوة واالوضاع العامة في المخيمات، ورفض في 

استهداف الجيش اللبناني الشقيق، باعتبار ما تمثله المؤسسة العسكرية من ضمانة وطنية وأمنية «بيان 
جميع أشكال التضييق على أهلنا في المخيمات، وعلى «، اضافة الى رفض »مقاومةللبنان وللمخيمات ولل

حرية حركتهم، ورفض سياسة العقاب الجماعي، والمطالبة بتوفير التسهيالت التي تضمن حرية أبناء 
  .»شعبنا في الدخول والخروج وحفظ كراماتهم على المداخل

ما جرى في «، مذكراً بأن »كرار تجربة نهر الباردالتصريحات المغرضة التي تنادي بت«ودان التحالف 
مخيم نهر البارد لم يكن معركة بين شعبنا الفلسطيني والجيش اللبناني، بل إن أبناء شعبنا، بخروجهم من 
المخيم، سهلوا عمل الجيش اللبناني، وما من أحد دفع ضريبة تلك الحرب سوى أبناء شعبنا وأشقائنا في 

  .»الجيش اللبناني
 لبناني، لمناقشة كل الملفات بمسؤولية وجدية، –الحكومة اللبنانية الى الشروع في حوار فلسطيني  «ودعا

ضرورة اإلسراع في معالجة «، مؤكداً »بما يحفظ حقوق شعبنا، ويصون أمن لبنان وأمن مخيماتنا
  .»القضايا معالجة سياسية جادة، بعيداً من التعاطي األمني البحت مع المخيمات

ليست حقل تجارب او «علي فيصل ان المخيمات » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«ضو واكد ع
  .»التجاذبات«، مطالباً بأبعادها من »مكسر عصا ألحد

اسامة سعد والرئيس » التنظيم الشعبي الناصري«وكان فيصل زار على رأس وفد من الجبهة رئيس 
حث في اوضاع المخيمات، وطالب فيصل في تصريح السابق لبلدية صيدا عبدالرحمن البزري وجرى الب

 اللبنانية والتعاطي بموضوعية -باالبتعاد من التصريحات التي تستهدف اإلساءة الى العالقات الفلسطينية 
مع الفلسطينيين في لبنان وعدم االساءة اليهم عبر حمالت التحريض اليومي والمطلوب التعاطي بحكمة 

  .اي منطقة لبنانية وعدم المبالغة في توصيف المخيمات الفلسطينيةمع قضايا طارئة قد تحصل في 
وكان عدد من الالجئين نفذوا اعتصاماً . وأعاد فيصل التذكير بضرورة إقرار الحقوق االنسانية لالجئين

لجان المتابعة ألصحاب االمراض المستعصية «في بيروت، بدعوة من » أونروا«امام مقر وكالة 
، للمطالبة بزيادة موازنة الوكالة الدولية وال سيما الصحية وتأمين العالج الكامل للذين في لبنان» والدائمة

 .يعانون من االمراض المستعصية
  24/3/2012الحياة، لندن، 

  
  استشهاد عضو في كتائب القسام أثناء مهمة جهادية .11

حد عناصرها استشهد أن أ” حماس“أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة ): ب.ف .أ (
وقالت كتائب القسام في بيان . فجر الجمعة في حادث عرضي أثناء التدريب في موقعه وسط قطاع غزة

في مخيم النصيرات ” استشهد في مهمة جهادية أثناء اإلعداد والتدريب)  عاما24ً(أحمد القطراوي “إن 
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ليكونوا درعاً (. . .) هدي القسام مجا“وأوضح البيان أن التدريبات تهدف إلى إعداد . وسط القطاع 
  . ”ويحشدوا القوة لمقاومة االحتالل ويخوضوا معركة التحدي والصمود( . . .) حصيناً لوطنهم وشعبهم 

  24/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

    على قطع العالقة مع مجلس حقوق اإلنسان " إسرائيل"ليبرمان يحرض  .12
ة أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل ستدرس قطع كافة أشكال         قال وزير الخارجي  :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

  .العالقة بينها وبين مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ومقره في جنيف
وقال ليبرمان خالل زيارته إلى سنغافورة أمس، إنه بعد عودته سيجري في وزارته أبحاثا، بهدف دراسة                

  .ع مجلس حقوق اإلنسان الدوليإمكانية عدم التعاون بأي شكل من األشكال م
، وأن  "تحول إلى مسرح ساخر من النفاق والقـيم المزدوجـة         "وزعم ليبرمان أن مجلس حقوق االنسان،       

  ".سلسلة قرارات معادية إلسرائيل وتفتقر إلى أي أساس من الحقائق"القرار األخير ينضم إلى 
 أطفال وحاخاما عند مـدخل      3ن القاعدة   في األسبوع الذي قتل فيه مخرب م      "واضاف ليبرمان قائال، إنه     

مدرسة يهودية، وفي األسبوع الذي يقتل فيه ديكتاتور قاس في سورية مئات المواطنين، يقـرر مجلـس                 
حقوق اإلنسان بإدارة دول متنورة مثل موريتانيا وبنغالديش تشكيل لجنة تحقيق في بناء مساكن لمواطنين               

  )".لةالضفة الغربية المحت(في يهودا والسامرة 
العمل على إقناع دول متنورة وفـي مقـدمتها الواليـات           "وأضاف ليبرمان أن وزارته ستبحث بإمكانية       

  ".المتحدة باالنسحاب من مجلس حقوق اإلنسان الذي لم تعد قراراته ذي صلة بالواقع وسخيفة
مفاوضات، ونحـن   الفلسطينيين يثبتون مرة تلو األخرى أنهم غير مهتمين باستئناف ال         "وقال ليبرمان، إن    

الدبلوماسـي مـن    ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس   (نواجه إرهاب القاعدة من جهة وإرهاب أبو مازن         
  ".الجهة األخرى

أعلنت مصادر إسرائيلية أمس الجمعة، أن حكومة االحتالل لن تسمح للجنة التحقيق التي             في سياق متصل    
قضية االستيطان في الضفة والقدس المحتلـة مـن         أقر مجلس حقوق االنسان الدولي اقامتها للتحقيق في         

  .دخول األراضي المحتلة
قولها، إن إسرائيل لن تتعامل مـع لجنـة         " المصادر اإلسرائيلية "ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية أمس عن       

التحقيق هذه، كما فعلت مع لجنة التحقيق في الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر مـن ثـالث                   
  .د لجنة غولدستونسنوات، يقص

هذا هو ذات المجلس المزدوج االخالق      "وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن           
ليس لمجلس حقوق االنسان فـي  . هذا مجلس يجب أن يخجل من نفسه. مع االغلبية التلقائية ضد إسرائيل 

  ".االمم المتحدة أي صلة مهما كانت بحقوق االنسان
  24/3/2012، الغد، عّمان

  
  االنتخابات البرلمانية ستكون خالل العام الحالي: رئيس الكنيست اإلسرائيليتقديرات  .13

في لقائه مع أعضاء من حزب الليكود في مقر الحزب في تل أبيب، يوم أمس الخمـيس، قـال رئـيس                     
المقرر في تشرين   الكنيست رؤوبين ريفلين إنه يعتقد أن االنتخابات القادمة على األبواب بدال من موعدها              

  .2013اكتوبر / الثاني
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 بسبب االقتطاعـات الكبيـرة      2013وبحسب ريفلين فإنه لن يكون باإلمكان المصادقة على ميزانية العام           
  .المتوقعة، كما ألمح إلى إمكانية تفكك االئتالف بسبب خالفات أساسية قائمة بين كتل االئتالف

قادمة ستكون خالل العام الحالي، وذلك ألن االئـتالف الحـالي           ونقل عنه قوله إنه يعتقد أن االنتخابات ال       
  .2013سيجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية العام 

 عضو كنيست سيجد صعوبة في تمرير ميزانية تشتمل على تـصادم            27وقال أيضا إن حزبا يتألف من       
وبحسبه فإن مثل هذه الميزانية يمكـن       . ةبين االحتياجات االجتماعية واالقتصادية وبين االحتياجات األمني      

  . عضو كنيست40أن يمررها فقط حزب سلطة لديه نحو 
كما أشار ريفلين إلى أن االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة هي سبب لتقـديم موعـد االنتخابـات                  

جراء انتخابات في   من الجائز االفتراض أن الجهاز السياسي يطمح إلى إ        "وقال إنه   . البرلمانية في إسرائيل  
  ".إسرائيل قبل انتخابات الرئاسة األمريكية

، مشيرا إلـى أن     "قانون طال "وقال أيضا إن االئتالف الحالي سيجع صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن             
  . عضو كنيست27حل هذه القضية بحاجة إلى حزب لديه أكثر من 

الثالثاء القادم، وبحسبه فإن شـاؤول      " كاديما"إلى ذلك، تحدث ريفلين عن االنتخابات التمهيدية في حزب          
  .موفاز يحاول إبعاد تسيبي ليفني عن رئاسة الحزب لكي يتنافس مقابل نتانياهو في االنتخابات القادمة

  23/3/2012، 48عرب 
  

  الشاباك يرفع حالة التأهب في الخارج خشية عملية إيرانية انتقامية .14
الجمعة على ان شعبة الحماية في جهاز األمن ) Israel defence(أكد موقع  :زهير أندراوس -الناصرة 

، وهي الوحدة المسؤولة عن حماية الممثليات االسرائيلية في الخارج، موجودة في حالـة              )الشاباك(العام  
تأهب قصوى بسبب المخاوف من إصرار اإليرانيين على االنتقام الغتيال علمائهم النوويين، والذين تتهم              

  .والغرب باغتيالهمطهران تل أبيب 
ونقل الموقع عن مصادر قال إنها ذات صلة بالتحقيقات الجارية حول محاوالت التفجير الفاشـلة التـي                 
حصلت ضد أهداف إسرائيلية في كل من جورجيا وبانكوك ونيودلهي وتركيا خالل األشهر الماضـية أن                

ى ذلك، أوضح الموقع المتخـصص  العبوات التي استخدمت في الحاالت األربع كانت متشابهة، عالوة عل       
 وكانت مجهزة لإللصاق والتشغيل عبر      C4في الشؤون األمنية أن هذه العبوات كانت مصنوعة من مادة           

وبحسب الموقع، فإن الجهات التي هي على عالقة بالتحقيقات تعتقد أن هذا المعطى يؤكد أن               . آلية توقيت 
  .إيران تقف وراء المحاوالت جميعها

  24/3/2012،  لندنالقدس العربي،
  

  باراك خطط الغتيال عباس وأبو جهاد معا في تونس وتراجع: "يديعوت أحرونوت"صحيفة  .15
أبـو  (كشف في إسرائيل عن معلومات جديدة حول عملية اغتيال خليل الـوزير             :  نظير مجلي  -تل أبيب 
هود بـاراك، كـان     ، تفيد بأن وزير الدفاع اإلسرائيلي، إي      1988عام  ) نيسان(في تونس في أبريل     ) جهاد

، مع أبو جهاد الذي اتهمته إسرائيل بالوقوف        )أبو مازن (يخطط الغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس       
لكن قادة المخابرات اعترضـوا، خوفـا مـن أن          . 1987وراء ما أصبح يعرف بانتفاضة الحجارة عام        
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لك، ولكنهم عندما هددوه بتحملـه      وحاول باراك الضغط عليهم بذ    . تتورط القوة التي تنفذ عملية االغتيال     
  .مسؤولية أي فشل في العملية، تراجع في اللحظة األخيرة
اإلسرائيلية، عن فيلم سينمائي    " يديعوت أحرونوت "وجاء هذا الكشف، خالل تقرير مطول نشرته صحيفة         

و جهاد،  يجمع ما بين الوثائقي والخيال، وجرى إعداده في هوليوود وسيعرض قريبا عن جريمة اغتيال أب              
  .1988 أبريل 17التي تمت بتونس في 

ومع أن القصة ليست جديدة ومعظم تفاصيلها معروفة، فإن الفيلم الجديد يكشف عن معلومات جديدة عن                
ويقول الصحافي رونين بيرغمان، الذي شـارك فـي         . طريقة إعداد الجريمة في قيادة الجيش اإلسرائيلي      

ها نائب رئيس أركان الجيش وراقب بنفسه تنفيذ العملية من سـفينة            إعداد الفيلم، إن باراك، الذي كان يوم      
حربية في عرض البحر مقابل الشواطئ التونسية، دعا قادة فرق الكوماندوز علـى اختالفهـا بحـضور               
رؤساء األجهزة األمنية لوضع اللمسات األخيرة، فعرضوا أمامه مجسما مصغرا للحي السكني الذي أقام              

  .ي تونسفيه قادة حركة فتح ف
عن البيت المجاور لبيت    ) الموساد(وحسب بيرغمان، فإن باراك سأل مندوب جهاز المخابرات الخارجية          

وعـاد بـاراك    . ، المسؤول عن األمن الداخلي في منظمة التحرير       "أبو الهول "أبو جهاد، فأجابه بأنه بيت      
جهاد لكن لـيس مالصـقا لـه،        ، مشيرا إلى أحد المنازل القريبة من بيت أبو          "ومن يسكن هنا؟  : "ليسأل

فإذا كان أبو جهاد وزيرا للدفاع في المنظمة فإن أبو مازن كـان             ). أبو مازن (فأجابوا بأنه محمود عباس     
إن بيته قريب جدا، فلماذا ال نقـوم        : "فقال باراك . يعتبر وزيرا لخارجيتها ومسؤوال عن عالقاتها الدولية      

لية قد يؤدي إلى تطورات غير مضمونة من شـأنها أن تربـك             نعتقد أن توسيع العم   : "، فأجابوا "بزيارته؟
ولكننا نرسل إلى تونس جيشا عرمرما، فلمـاذا ال نـضرب عـصفورين             : "فرد باراك ". قواتنا وتورطها 

وهنا دار نقاش قصير، وللدقة لقد كان جداال، حيث أصر باراك على استغالل الفرصة وضرب               ". بحجر؟
ضـربة كهـذه    "ساب مع هدفين، حيث يقول باراك في سيناريو الفيلم          هدفين في نفس العملية وإغالق الح     

التي كانت مـشتعلة فـي      ) األولى(ستؤدي إلى تدهور حاد في معنويات المنظمة وربما ستلجم االنتفاضة           
ال يمكننا أن نجـد     "واالستخبارات العسكرية اعترضوا بشدة قائلين      " الموساد"ولكن رجال   ". الضفة وغزة 

زليهما في الوقت نفسه، ونحن نوصي بتركيز جهودنا على أبو جهاد فـإذا نجحنـا فـي                 الهدفين داخل من  
  ".إغالق حسابنا التاريخي معه فسيكون هذا كافيا بالنسبة لنا

  24/3/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  ويائير لبيد" يسرائيل بيتينو"خسر لصالح ي كاديما برئاسة موفاز  حزب":يديعوت"لـاستطالع  .16
مينا تسيماح، نشرت نتائجـه اليـوم       . بإشراف د " يديعوت أحرونوت " للرأي أجرته صحيفة     بين استطالع 

 مقعدا في االنتخابـات، بينمـا يحـصل         15برئاسة تسيبي ليفني يحصل على      " كاديما"الجمعة، أن حزب    
  . مقعدا فقط12الحزب في حال فوز شاؤول موفاز برئاسته على 

  . مقعدا11 مقعدا، أما األحزاب العربية فتحصل على 29 بـقوة أولى" الليكود"وأظهر االستطالع أن 
تزيد مقعدا واحد للصحافي يـائير لبيـد، ومقعـدين          " كاديما"كما بين االستطالع أن رئاسة موفاز لحزب        

وأرييه درعي ال يتأثرون    " العمل"و" الليكود"في المقابل فإن    . شاس مقعدا "، بينما تخسر    "يسرائيل بيتينو "لـ
  ".اديماك"بمن يترأس 



  

  

 
 

  

            15ص                                     2450:                العدد24/3/2012 السبت :التاريخ

 مقعدا، بغض النظـر  29 إسرائيليين، أن الليكود يحصل على 502وبحسب االستطالع، الذي شارك فيها   
  .عن هوية من يترأس الحزب

، "كاديمـا " مقعدا في حال ترأست ليفني حزب        13وتوقع االستطالع أن يحصل الصحافي يائير لبيد على         
  ".كاديما"از حزب  مقعدا في حال ترأس موف14في بينما يحصل لبيد على 

 14، ويحصل علـى     "كاديما" مقعدا إذا كانت ليفني على رأس        12تحصل على   " يسرائيل بيتينو "وجاء أن   
  .مقعدا إذا ترأس موفاز حزبه

كما توقع  .  مقعدا، بغض النظر عمن يقف في رأسه       13على  " العمل"وتوقع االستطالع أن يحصل حزب      
  . مقاعد إذا ترأس موفاز حزبه8، و "كاديما"فني على رأس  مقاعد إذا كانت لي9على " شاس"أن تحصل 

، في حين  "كاديما"كما توقع االستطالع أن يحصل أرييه درعي على مقعدين، بدون أي عالقة بمن يترأس               
  .، حزب إيهود باراك، ال يتجاوز نسبة الحسم"استقالل/ عتسمؤوت"أن حزب 

" البيت اليهودي " مقاعد لكل من     3مقاعد، مقابل    6تحصل على   " يهدوت هتوراه "وبحسب االستطالع فإن    
  ".االتحاد القومي"و 

كما توقع االستطالع أن يحصل التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة الموحدة والجبهة الديمقراطية علـى              
 . مقعدا سوية11

 23/3/2012، 48عرب 
  

   استعداداً لحرب مقبلة"إسرائيل"لـجديدة " هاوتزر"مدافع  .17
المدفعية في الجيش اإلسرائيلي على إجراء تعديل في برنامج المشتريات لديها تماشـيا مـع               تعمل فيالق   

خفض الميزانية الحربية، وتأجيل خطط لشراء منظومة هاوتزر جديدة لتحل محـل منظومـة هـاوتزر                
  . ملم155 عيار 2 إيه 109 القديمة ذات الدفع الذاتي من طراز إم
جينز ديفنس ويكلي إن فيالق المدفعية اإلسرائيلية تدرس بدالً من ذلك           وقال ضباط إسرائيليون كبار لمجلة      

  .شراء منظومة صواريخ أخرى، لدعم القوات البرية للجيش اإلسرائيلي
وتقول مجلة جينز ديفنس ويكلي إن الهدف من ذلك تأمين المزيد من االستقاللية للقوات البريـة وعـدم                  

  .في توجيه الضرباتاالعتماد فقط على سالح الجو اإلسرائيلي 
 ملـم طورتـه     160أرض عيار   -ومن األنظمة التي تدرس منظومة أكوالر وهو صاروخ موجه أرض         

  . كم40شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية آي إم آي، ويقال إن نطاقه يصل إلى 
حدة وهناك مرشح آخر هو منظومة جمبر لشركة آي إيه آي اإلسرائيلية، وهو حاوية بثماني راجمات وو               

  .سيطرة وتحكم تطلق صواريخ موجهة
 24/3/2012، البيان، دبي

  
   تزرع القبور الوهمية لتثبيت يهودية القدس"إسرائيل" .18

 أكدت الباحثة في التراث الفلسطيني واإلسالمي عبير زياد، أن : عبد اهللا التركماني-القدس غزة
وتثبيت األكاذيب حول يهودية المدينة المقدسة  تتبع أسلوباً جديداً لتثبيت تهويد القدس المحتلة، "إسرائيل"

إن  "وأضاف قائلة. على مر التاريخ عبر زرع القبور الوهمية داخل أحياء المدينة وخاصة في بلدة سلوان
محاوالت إسرائيل إيجاد قبور يهودية في القدس المحتلة بدأت منذ القرن الخامس عشر الميالدي وحتى 
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هذه المحاوالت، تسعى اآلن لزرع قبور وهمية ال تحتوي على أي جثث يومنا هذا، وعندما فشلت كافة 
وبينت أن اآلثار المكتشفة أثبتت مخالفتها للرواية اليهودية التي تروج أن مدينة القدس ". أو رفات يهودية

  .هي مدينة سيدنا داود عليه السالم
  23/03/2012، فلسطين أون الين

  
  فجائي وانهيار تام في وضعها الصحي االسيرة الشلبي معرضة لموت : قراقع .19

 يوماً وتقبع 37قال وزير شؤون األسرى والمحررين ان األسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 
في مستشفى مائير اإلسرائيلي، معرضة لموت فجائي ونزيف داخلي وهبوط في الجهاز العضلي وانهيار 

واعتبر قراقع .  تخوضه ضد قرار اعتقالها إدارياًتام في وضعها الصحي بسبب اإلضراب الطويل الذي
ان الصمت اإلسرائيلي وعدم المباالة في االستجابة لمطلبها اإلنساني والعادل هو بمثابة قرار بقتلها 

وحذر . وتركها تموت، محمالً حكومة نتنياهو المسؤولية التامة عن جريمة تجري بحق األسيرة الشلبي
سيرة سوف يؤدي إلى انفجار األوضاع برمتها داخل وخارج السجون قراقع ان أي مكروه يحدث لأل

وتوسع نطاق اإلضراب المفتوح عن الطعام في صفوف األسرى، مناشداّ كافة الجهات الدولية التدخل 
  . وسائر األسرىتهاالعاجل إلنقاذ حيا

  23/03/2012، 48عرب 
  

   احتجاجاً على االعتقال اإلداري يوًما24 يواصل إضرابه عن الطعام منذ "ذياب"  الفلسطينياألسير .20
يواصل األسير الفلسطيني بالل ذياب، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام لليوم 

جنوب فلسطين المحتلة، مطالبا بإنهاء ملف االعتقال " النقب"الرابع والعشرين على التوالي في سجن 
ودعا نادي األسير الفلسطيني في بيان له، جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى المساندة والتضامن . ياإلدار

  .مع األسير ذياب، والذي اعتقل سابقًا حوالي سبع سنوات لدى االحتالل
  23/03/2012، فلسطين أون الين

  
  مبعدو كنيسة المهد يطالبون السلطة بطرح قضيتهم على األمم المتحّدة .21

 طالب مبعدو كنيسة المهد، السلطة الفلسطينية بإثارة قضيتهم في المحافل الدولية :)فلسطين (بيت لحم
والتحرك الجاد والعاجل لضمان عودتهم إلى ذويهم، بعد مضي عشرة أعوام على إبعادهم إلى قطاع غزة 

ة واآلخرين ، ثلثيهم في قطاع غز39ودعا المبعدون، وعددهم  .وأوروبا دون تحديد أفق زمني لعودتهم
موزعين على عدة دول أوروبية، القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس للتوجه إلى منظمة األمم 
المتحدة بطلب الضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلعادة المواطنين الفلسطينيين إلى منازلهم في الضفة 

  .الغربية
  24/3/2012، قدس برس

  
  سجن مجدو  أسرى فلسطينيين باقتحام 10إصابة  .22

 أسرى في سجن مجدو، إثر اقتحام قوة إسرائيلية امس عددا من أقسام السجن 10أصيب : رام اهللا
إن االقتحام كان وقال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع . واعتدائها على عدد من األسرى
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قع أن القوة وأوضح قرا. على إجراء الفحص) دي ان ايه(إجراء فحوصات بهدف إجبار اسرى رفضوا 
 شهور 6قامت بعد االعتداء على األسرى، بفتح ملف مدني لكل واحد منهم وتوقيعهم على حكم مدته 

  .تسري بعد انهاء كل واحد منهم مدة محكوميته
  24/03/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
   أسيرات5 إدارياً و320 بينهم  اإلسرائيلية أسيراً في السجون4637: إحصائية .23

 الحملة الشعبية إلطالق سراح المناضل مروان ، أنرام اهللامن  24/03/2012، ام اهللاأليام، رنشرت 
 أمس، إن عدد األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل يبلغ  قالتالبرغوثي وكافة األسرى

 أسيراً يقضون حكماً بالسجن مدى الحياة، بينما يبلغ عدد من يقضون أحكاماً 527 أسيراً، منهم 4637
عاماً يبلغ 15 أسيراً، وأن عدد من يقضون حكماً بالسجن ألكثر من 447 عاماً 20بالسجن ألكثر من 

 عاماً، 20 أعوام وأقل من 10 أسيراً محكومين بالسجن ألكثر من 1131 أسيراً، إضافة إلى وجود 974
لة في إحصائية وأشارت الحم.  أسيرات بينهن أسيرة واحد تخضع لالعتقال اإلداري، هي هناء الشلبي5و

جديدة، منقولة عن اإلحصائيات الرسمية التي تصدر بشكل دوري عن إدارة سجون االحتالل، التي 
 عاماَ يبلغ 16، إلى أن عدد األطفال المعتقلين ممن هم دون سن 2012 من شباط 28تغطي الفترة حتى 

 صدرت بحقهم 46، بينهم  أسيرا183ً عاما 18 أسيراً، بينما يبلغ أجمالي عدد المعتقلين دون سن 24
 صدرت بحقهم 2809 أسيراً من الضفة الغربية، منهم 3950وبينت أن هناك . أحكام بالسجن الفعلي

 125 أسيراً من القدس بينهم 150 معتقالً إدارياً، وأن هذا العدد يشمل 320أحكام بالسجن الفعلي و
 صدرت 404 من قطاع غزة بينهم  أسيرا461ًصدرت بحقهم أحكام بالسجن الفعلي، منوهة إلى وجود 

.  من أسرى الدوريات32 من داخل الخط األخضر إضافة إلى 194بحقهم أحكام بالسجن الفعلي، و
 أو من مر على اعتقالهم 28/2/2012وأوضحت الحملة أن األرقام الواردة ال تشمل من تم اعتقالهم بعد 

  . يوماً حتى ذلك التاريخ18أقل من 
الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر ، أن 24/03/2012، دة، رام اهللا الحياة الجديوذكرت
عتقاالت لم تتوقف يوماً، بل ازدادت وتيرتها و تصاعدت حدتها وارتفعت أعدادها منذ أكد أن اال فروانة

مطلع العام الجاري بشكل ملحوظ والفت ال سيما في الضفة وأضحت ظاهرة يومية، ولهذا ارتفع عدد 
 أسير، باإلضافة إلى 4700 في سجون ومعتقالت االحتالل بالرغم من اإلفراجات المستمرة، الىاألسرى 

 طفالً دون 185واضاف أن من بين األسرى يوجد . عشرات األسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة
 سابقين وعدد  نائباً منتخباً، باإلضافة الى ثالثة وزراء27 معتقالً إداريا و320سن الثامنة عشرة عاماً، و
 سجناً ومعتقالً ومركز 17هؤالء موزعون على قرابة أشار إلى أن و.  أسيرات9من القيادات السياسية، و

 من القدس 360و من قطاع غزة، سيراًأ  475وحول التوزيع الجغرافي بين فروانة أن . توقيف
 أسيراً منذ ما قبل 120ألسرى من بين اأن  الى مشيراً. ، والباقي من الضفة1948والمناطق المحتلة عام 

  .اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية
  

  لتشغيل محطة الكهرباء لتسع شاحنات وقود بدخول قطاع غزة تسمح" سرائيلإ" .24
 لتخفيف أزمة كهرباء ،23/3/2012  لتسع شاحنات وقود بدخول قطاع غزة يوم الجمعة"سرائيلإ"سمحت 

والشاحنات . شب بين مصر وحركة حماس التي تدير القطاعحادة تسبب فيها خالف حول االمدادات ن
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 الى محطة "سرائيلإ" ألف لتر من وقود الديزل الصناعي هي االولى التي تدخل عبر 450التي تحمل 
الطاقة الوحيدة في غزة منذ نحو عام بعد ان خففت حماس من موقفها الرافض لقبول امدادات من 

. اقة بغزة ان شحنة الوقود هذه تكفي لتشغيل المحطة لمدة يوم واحدوقال مسؤول في هيئة الط. "سرائيلإ"
وكان النزاع قد تفجر . صرح مسؤول فلسطيني بأن االتصاالت جارية لضمان وصول شحنة أخرىفيما 

 على "سرائيلإ"بعد اصرار مصر على ان تمر واردات الوقود من معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه 
 وبعد الحملة التي شنتها السلطات المصرية على تهريب االمدادات الشهر الحدود بين غزة ومصر

قال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع لقطاع غزة بالسلطة الفلسطينية ان من جهته . الماضي
شحنات الوقود وصلت اليوم بعد اتصاالت مكثفة وناجحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومصر 

  ."سرائيلإ"و
  23/03/2012، 48عرب 

  
  بينهم ممثال جنوب افريقيا والبرتغالضد االستيطان االسرائيلي صابات في مسيرات الجمعة إ .25

 قمعت قوات االحتالل أمس مسيرات الجمعة : وكاالت– أسامة العيسة - نائل موسى -محافظات 
ووصف رئيس مكتب . السلمية ضد الجدار واالستيطان ما ادى الى اصابة عدد من المتظاهرين بجروح

تمثيل جمهورية جنوب أفريقيا لدى السلطة الوطنية ملونجيسي وماكليما الوضع في قرية كفر قدوم بأنه 
وأصيب خالل مسيرة .  في بالده أثناء حاالت الطوارئ"األبارتهايد"يشبه إلى حد كبير تصرفات نظام 

ويأتي تنظيم هذه المسيرة، بهدف . برتغالالعشرات بحاالت االختناق بينهم ممثال جنوب أفريقيا والالقرية 
تعريف المجتمع الدولي، باالعتداءات التي تمارسها قوات االحتالل، وفضح العدوانية االسرائيلية التي 

وشهدت القرى والبلدات المنتفضة شعبيا ضد . تنتهجها ضد أبناء شعبنا في مختلف المناطق الفلسطينية
صري، في ريف رام اهللا العربي أمس مسيرات تضامن وإسناد االستيطان وجدار الضم والتوسع العن

جمعة الوفاء "لألسيرات واألسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل ضمن ما أطلق عليه 
وسارعت قوات االحتالل الى تفريق مسيرات الجمعة األسبوعية السلمية ما تسبب في . "لألسرى األبطال

 وعشرات المتظاهرين المحليين والمتضامنين الدوليين واإلسرائيليين إصابة طفلين باألعيرة المباشرة،
شارك عشرات الموطنين في أداء إلى ذلك، . بحاالت اختناق شديد بالغاز المسيل للدموع والمياه العادمة

صالة الجمعة وفي االعتصام األسبوعي بالقرب من مسجد األربعين الذي يحظر االحتالل إقامة الصالة 
تل الرميدة، في مدينة الخليل، ضد سياسة االعتقال اإلداري، وتضامنا مع األسرى في سجون فيه، بحي 
  .االحتالل

  24/03/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   في أرضهم"االستيطان"مستوطنون يتهمون فلسطينيين بـ  .26
دث عن الحالة  لم تستطع المحامية قمر مشرقي، أن تكتم ضحكة مرة وهي تتح: محمد يونس–رام اهللا 

 جنوب الخليل يطالبون بإزالة "سوسيا"سكان مستوطنة : الغريبة التي تتوالها أمام القضاء االسرائيلي
  . هي قرية سوسيا المحفورة في صخور الجبال وكهوفها"بؤرة استيطانية فلسطينية"

  24/03/2012، الحياة، لندن
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  ن فلسطينيي العراقتدعو لإلسراع في رفع الظلم علحق العودة " ثابت"منظمة  .27
لحق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى اإلسراع في رفع الظلم عن فلسطينيي " ثابت"دعت منظمة : بيروت

عن إدانتها " ثابت"وعبرت ". يتعرضون ألعمال قتل وتهجير واعتقاالت منظمة"العراق، الذين قالت إنهم 
، مناشدة األمة العربية "سطينيين في العراقأعمال القهر والظلم الواقع على أهلنا الفل"الشديدة لـ 

واإلسالمية والمجتمع الدولي، ال سيما مع قرب انعقاد القمة العربية في بغداد في التاسع والعشرين من 
بالتدخل السريع لحماية الفلسطينيين، وأن تأخذ المفوضية العليا لشؤون الالجئين الدور "الشهر الجاري، 

 تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤوليتها بالتنسيق مع الحكومة العراقية، فلم يبق في المنوط بها بالحماية، وأن
  .، على حد تعبيرها"العراق سوى سبعة آالف الجئ فلسطيني من أصل حوالي ثمانية وثالثين ألف الجئ

  23/3/2012، قدس برس
  

   على عمال فلسطينيينان يهود اعتدوياالحتالل يغض الطرف عن عنصري .28
اإلسرائيلية أمس الجمعة، في تحقيق أجرته، إن " هآرتس" قالت صحيفة :برهوم جرايسي -الناصرة 

شرطة االحتالل رفضت في األيام األخيرة اعتقال أو حتى مجرد التحقيق مع مئات االرهابيين اليهود 
في  على عشرة عمال فلسطينيين في القدس المحتلة، حينما كانوا يعملون  ارهابياًالذين نظموا اعتداء

 من مشجعي فريق 300وتعود القضية إلى انفالت ما ال يقل عن . حوانيت في مجمع تجاري اسرائيلي
، بعد مباراة جرت هذا األسبوع، على مجمع تجاري ضخم أقيم )بيتار القدس" (بيتار يروشاليم"كرة القدم 

نما كانوا يعملون،  عمال عرب، حي10على أراضي قرية المالحة المدمرة، وهناك انفلتوا على أكثر من 
وما يميز هذا . وفقط لكونهم عربا، إذ إن هذا الفريق وبشكل خاص يتسم مشجعوه بالعنصرية المتطرفة

  .الفريق أنه يحظى بدعم حزب الليكود الحاكم، من وزراء ورؤساء حكومات ومن بينهم الحكومة الحالية
  24/03/2012، الغد، عّمان

  
  إصاباتدون وقوع على غزة إسرائيلية غارة  .29

سرائيلية شنت غارة إ ذكر شهود عيان فلسطينيون ان طائرة حربية : وكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 
واوضحت المصادر ذاتها ان . ليل الخميس الجمعة على منطقة شرق مدينة غزة دون وقوع اصابات

 خالية ما صاروخا واحدا اطقته طائرة اسرائيلية على شرق منطقة الشجاعية سقط في ارض زراعية
  .احدث حفرة كبيرة

  24/03/2012، الدستور، عّمان
  

   مستوطنون يخربون أشتال الزيتون ببيت لحم .30
السبت، العشرات من أشتال الزيتون ألحد المواطنين من اليوم دمرت مجموعة من المستوطنين، صباح 

، أن المزارع وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار في الخضر احمد صالح. بلدة الخضر جنوب بيت لحم
 شتلة زيتون كان زرعها قبل أربع 85خضر عيسى أبو غليون، في الستينيات من عمره، تفاجئ بتدمير 

  .سنوات، وسرقتها
  24/03/2012، فلسطين أون الين
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  في غزة  وفاة أول ضحايا أزمة نقص الوقود: أدهم أبو سلمية .31
 الكهربائي عن أجهزة انعاشه، ليكون توفي رضيع فلسطيني مريض في قطاع غزة جراء انقطاع التيار

أفاد ، بحسب ما بذلك أول ضحايا أزمة انقطاع الكهرباء وشح الوقود التي يعاني منها القطاع منذ أسابيع
 .أدهم ابو سلمية، الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ بقطاع غزة

 24/3/2012فلسطين اون الين، 
  

  48منهاج فلسطينيي قصائد غير سياسية لدرويش تدخل  .32
أعلنت وزارة التعليم االسرائيلية أنها ستُدخل بعضا من قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل : الناصرة

، إال أنها لن تكون قصائد سياسية، األمر الذي 48محمود درويش إلى منهاج التعليم العربي لفلسطينيي 
بتعليم طالب فلسطينيين تاريخهم وأدبهم، فهم  محاولة للتحايل على المطلب التاريخي 48اعتبره فلسطينيو 

  .محرومون بدراسة قصائد كبار الشعراء الذين عاشوا ويعيشون بينهم
  24/03/2012، الغد، عّمان

  
  ينفي تلقي أي إبالغ إسرائيلي على شكل تحذير حول مسيرة القدساألردن  .33

 واالتصال الناطق الرسمي باسـم  أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم  :  تغريد الرشق ومحمد الكيالي    -عمان  
الحكومة، راكان المجالي أن األردن لم يتلق أي إبالغ رسمي من الحكومة اإلسـرائيلية، يتعلـق بمنـع                  

  ".مسيرة القدس العالمية يوم الجمعة المقبل"السماح بتنظيم 
 وطنيـة   ، أن الحكومة ال تستطيع منع أي تعبير عن مطلب وحالـة           "الغد"وأكد المجالي في تصريح إلى      

هـم محتلـون    "، وتـابع    "ما دامت في إطار سلمي وبدون عنف وال تهدد األمن         "شعبية قومية وإسالمية    
للقدس، وال أحد في الوطن العربي والعالم اإلسالمي يقبل احتالل القـدس وال الممارسـات اإلسـرائيلية                 

  ".المجحفة بحق الشعب الفلسطيني
ام لمسيرة القدس العالمية الدكتور ربحي حلوم إن اسـرائيل          من جهته، قال الرئيس التنفيذي والمنسق الع      

  .بدأت تشعر بالخوف نظرا ألن المسيرة المليونية تمكنت من أن تستقطب األضواء تجاهها
  .، أن المسيرة سلمية ولن يتم فيها سوى رفع أعالم األردن وفلسطين"الغد"وذكر في تصريح صحفي إلى 

ق لهم قانونيا أن ينظموا مـسيرات داخـل بلـدانهم، وال عالقـة              وأوضح أن المشاركين في المسيرة يح     
  .السرائيل بهم بتاتا

وقال حلوم إن مهرجانا خطابيا سيقام عقب صالة الجمعة في المكان المقرر للمـسيرة يتحـدث خاللـه                  
  .ممثلون عن القارات المختلفة المشاركون في المسيرة

  24/3/2012، الغد، عّمان
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  ركة االسالمية في جرش بمناسبة ذكرى معركة الكرامةهرجان للحم: األردن .34
نظمت الحركة االسالمية والحراك الشبابي والشعبي االصالحي فـي جـرش           - فايز عضيبات    –جرش  

 عامـا علـى ذكـرى       44بمناسبة مرور   « االصالح طريق الى الكرامة   «امس، الجمعة مهرجانا بعنوان     
  معركة الكرامة 

جيش سياج االوطان وفي قوة الجيش حماية االمة والمحافظة على هيبتها           وقال محمد سالمة محاسنة ان ال     
  .مشيدا بتصدي ابطال الجيش العربي لغطرسة الجيش الذي ال يقهر و جعل جيش العدو يدفع نتائج افعاله

  24/3/2012، الرأي، عّمان
  

  عين الحلوة مخيم تتابع أوضاع"  اإلسالميةالجماعة" .35
لجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود األوضاع األمنية في مدينـة           عرض المسؤول السياسي ل   : اصيد

صيدا والوضع في مخيم عين الحلوة مع رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميـد علـي                  
شحرور ومدير مكتب مخابرات الجيش في صيدا العقيد ممدوح صعب اللذين التقياه في مركز الجماعـة                

  .في صيدا
 كٌل من   -، فإن اللقاء تناول االوضاع االمنية وضرورة تعاون الجميع          "الجماعة"ادر عن   وحسب بيان ص  

 في المحافظة على االستقرار، والتأكيد على دور الجيش اللبناني وكافة االجهزة االمنية في حفظ               -موقعه  
العسكرية االمن وضمان حقوق وكرامة المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين، ورفض اي تعرض للمؤسسة            

  .كمؤسسة حاضنة وضامنة للجميع
  24/3/2012، المستقبل، بيروت

  
  شلبي وتفاوض من أجل إطالقها إلى رام اهللاألسيرى هناء مصر تتدخل في قضية : الشرق األوسط .36

وجود مفاوضات بين » الشرق األوسط«أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ: »الشرق األوسط«: رام اهللا
 يوما احتجاجا على 40رة الفلسطينية هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ مصر وإسرائيل بشأن األسي

  .اعتقالها إداريا في محاولة للوصول إلى اتفاق حل وسط
وقالت المصادر إن ثمة اقتراحا قيد المناقشة بمغادرة شلبي السجن وعدم عودتها للسكن في جنين شمال 

رات اإلسرائيلية إنها تشكل خطرا على إسرائيل في الضفة الغربية، بل في رام اهللا طالما تقول المخاب
  ).في جنين(بيئتها، أي 

ودخلت مصر على الخط بطلب من شلبي ومن السلطة الفلسطينية، وبصفتها أيضا راعية اتفاق تبادل 
ويأتي هذا االقتراح الفلسطيني بعد  .األسرى مع حماس والتي كانت شلبي واحدة ممن أفرج عنهن بموجبه

  . إسرائيلي سابق بإخراجها من السجن إلى غزةرفض اقتراح
  24/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  احتجاجات على مشاركة وفد من الكنيست االسرائيلي في مؤتمر برلماني بالعاصمة المغربية .37

يحتشد ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الدولة العبرية اليوم السبت امام : محمود معروف -الرباط 
مان احتجاجا على مشاركة وفد من الكنيست االسرائيلي في مؤتمر برلماني يعقد بالعاصمة مقر البرل
  .المغربية
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وقالت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين ان 
  .ن االورومتوسطي احد عتاة الصهاينة سوف يحل بالبرلمان المغربي للمشاركة في اجتماع البرلما

وياتي في وقت ' العمل الشنيع'هذه المشاركة بـ' القدس العربي'ووصف في بيان مشترك ارسل لـ
بمدينة الدار البيضاء من اجل القدس، ) ابريل(والشعب المغربي يعد لمسيرته الكبرى ليوم فاتح نيسان 

صار عنها وإيقاف الجرائم وفي الوقت الذي يستعد فيه أحرار العالم للزحف نحو القدس لكسر الح
 30الصهيونية ضد القدس وضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها في إطار مسيرة القدس العالمية يوم 

الجاري، كما يتزامن استقبال صهيوني إرهابي بالبرلمان المغربي مع ارتفاع حدة الجرائم ) مارس(اذار 
  .الصهيونية ضد غزة وعموم فلسطين 

 مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح وقال البيان ان
تدين ' رفضهما المطلق ألي تطبيع مع الصهاينة تحت أي مبرر أو غطاء كان'الفلسطيني اللتان تؤكدان 

  .'طرد الصهاينة من ارض المغرب'وطالبت بـ' بشدة هذا العمل التطبيعي المستفز'
ان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم غد السبت وذلك بتزامن مع واعلنت الجمعيت

كل المكونات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية 'ودعتا ' المشؤوم'الجلسة االفتتاحية لهذا االجتماع 
  .'المغربية للمشاركة الواسعة في هذه الوقفة

  24/3/2012القدس العربي، لندن، 
  

   وأول واحد سيقتل مليون اسرائيلي"إسرائيل" صورايخ تكفي إلبادة ةأربعايران لديها : بكاموقع دي .38
 صورايخ تكفـي إلبـادة اسـرائيل، وأول         4نقل موقع ديبكا اإلسرائيلي  أن ايران لديها         : القدس المحتلة 

  .صاروخ سيقتل مليون إسرائيلي، جاء ذلك في تقرير للموقع عن قوة إيران الصاروخية
  23/3/2012 سماً االخبارية، وكالة

  
  " القبة الحديدية"منظومة  يدعم تمويل إضافي ل األمريكيالكونغرس .39

بدعم من الزعامات الديمقراطية والجمهورية األمريكية على الـسواء تقـدم،            : حنان البدري  -واشنطن  
هوارد بيرمـان   ” الكونغرس“أمس، النائب الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب           

لمساعدتها على تطوير برنامجها العسكري المـضاد       ” إسرائيل”ـبمشروع قرار لتقديم المزيد من الدعم ل      
وسانده في رعاية مشروع القرار هـذا والمتوقـع أن يلقـى            . ”القبة الحديدية “للصواريخ المعروف باسم    

لخارجية ايليانـا روس ليتيـنن      إجماعاً رغم الظروف االقتصادية الصعبة، كل من رئيس لجنة الشؤون ا          
الجمهوري من فلوريدا، والنائب الديمقراطي النائب جاري اكرمان مـن نيويـورك، وسـتيف شـابوت                

  .الجمهوري من اوكالهوما، والنائب األمريكي ديفيد سيسليني والنائبة آن ماري بوركيل
اإلسـرائيليين  “تعـرض   وقال بيرمان في معرض شرح أسباب مشروع القرار إنه يأتي إثر ما قال إنـه                

على شراء أنظمة دفاع    ” اإلسرائيلية“لهجمات صاروخية، وأن القرار من شأنه مساعدة الحكومة         ” األبرياء
  .إضافية مضادة للصواريخ

القدرة على الـدفاع عـن نفـسها مـن الهجمـات الـصاروخية              ” إسرائيل”يجب أن تتوفر ل   “وأضاف  
  .”وقوف إلى جانب حليفتنا القوية إذا دعت الحاجةوالصواريخ، والواليات المتحدة ستستمر في ال

  24/3/2012، الخليج، الشارقة
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   مليون دوالر للفلسطينيين147 تقرر االفراج عن واشنطن .40

، اإلفـراج   2012-3-23قررت عضو الكونغرس األمريكي النائبة الجمهورية، كاي جرانجر، الجمعـة           
 . للفلسطينيين التي كانت قد منعت منذ آب الماضي    مليون دوالر من مساعدات التنمية األمريكية      147عن  

انها قررت اإلفراج عن األموال ألسباب إنسانية والمـساعدة علـى االسـتقرار فـي               " :وقالت جرانجر 
  ".االراضي الفلسطينية

إنني اتخذت هذا الموقف القوي لمساعدة السلطة الفلسطينية إلرسال رسالة مفادهـا أن الـذين               "وأضافت  
 دولة عبر التوجه لألمم المتحدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس واالبتعـاد عـن                يريدون إقامة 

  ".ال يسيرون على طريق السالم) إسرائيل(طاولة المفاوضات مع 
 هي السماح للمساعدات بالتدفق     - ومصلحة حلفائنا في المنطقة      -إن مصلحتنا في الوقت الراهن      "وقالت  

  ". واإلنسانيةحتى يتم معالجة المخاوف األمنية
  24/3/2012، فلسطين أون الين

  
  إما توجيه اتهام إلى األسيرة شلبي أو االفراج الفوري عنها " إسرائيل"على ": العفو الدولية" .41

 طلبت منظمة العفو الدولية أمس من اسرائيل توجيـه االتهـام أو             : وكاالت - الحياة الجديدة  -محافظات  
 يوما احتجاجا على احتجازها مـن       37 المضربة عن الطعام منذ      االفراج فورا عن األسيرة هناء الشلبي     

العفو الدولية دعت أكثر من مرة السلطات االسـرائيلية الـى           «وجاء في بيان للمنظمة ان      . دون محاكمة 
اخالء سبيل هناء الشلبي وباقي الفلسطينيين المعتقلين اداريا ما لم يوجه لهم االتهـام سـريعا وتجـرى                  

  .»واعد القضائية الدوليةمحاكمتهم وفقا للق
اسرائيل وهي  -واشارت المنظمة الى تقرير نشرته االثنين الماضي منظمة أطباء من أجل حقوق االنسان            

 كليوغراما من وزنها منذ اعتقالهـا وان حالتهـا الـصحية            14منظمة غير حكومية يؤكد ان هناء فقدت        
  .»معرضة للموت«تدهورت بشكل خطير بحيث اصبحت 

هناء الشلبي المضربة عن الطعام منـذ       « وايزمان المتحدثة باسم ادارة سجون االحتالل ان         وقالت سيفان 
  .» يوما موجودة حاليا في مستشفى مائير االسرائيلي في كفر سابا37

  24/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   بلبنان2006 لقوات أممية عام إسرائيليمطالبة بالتحقيق في قصف  .42
) اليونيفيـل  (2006قائد قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة العاملة في جنوب لبنـان             التقى  : رام اهللا 

لتدارس احتماالت التوجه للمحاكم الدوليـة واالسـرائيلية        » مساواة«الجنرال أالن بيليجريني، مع مركز      
 ومقتـل  2006 إللزام الحكومة االسرائيلية التحقيق في مالبسات قصف قوى األمم المتحدة في الخيام عام         

وشارك باللقاء باالضافة الى الجنرال أالن بيليجرينـي الفرنـسي،           .أربعة من ضباط قوات حفظ السالم     
الذي يتطرق لهذه الحادثة والحرب علـى       »  سبع ساعات حتى الموت    –أوم شموم   «مخرج الفيلم الوثائقي    

م قوات حفظ السالم التـابع      وكانت الطائرات االسرائيلية قصفت مخي     .، جدعون جيتائي  2006لبنان عام   
  . ودمرته بالكامل مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثمانية آخرين25/7/2006لألمم المتحدة في 

  24/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  "إسرائيل"زار : جهات أمنية إسرائيلية تنتقد إهمال الفرنسيين لمراح وباريس ترّد .43

عملية اإلرهاب  بعد  في حملة انتقادات شديدة ومهينة ألجهزة األمن الفرنسية،         بدأ اإلسرائيليون   :  تل أبيب 
إنه كان باإلمكان منـع الجريمـة لـو أن    : وقالت.  متهمة إياها بالعمل غير المهني وباإلهمال ،في تولوز 

وأغضبت هذه الحملة الفرنسيين، فردوا عليها بـشكل غيـر مباشـر،          . األمن الفرنسي عمل بشكل مهني    
، عبر مصادر أميركية، أن منفذ العملية محمد مراح كان أيضا قد زار إسرائيل ولـم تقـم هـذه        بالكشف
  .باعتقاله

   24/3/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  عشرة للوراء... خطوة لألمام: المصالحة الفلسطينية .44
  عريب الرنتاوي

انات واالتهامات بين الفصيلين حرب البي...تستعيد الساحة الفلسطينية هذه األيام، لغة انقساماتها األولى
وثائق ”و” جولدستون“فتح وحماس، تبلغ ذروة غير مسبوقة منذ اندالع الجدل حول : الرئيسين

على وجه الخصوص، باالنصياع ) فرعها الغزي(رموز من فتح تتهم حماس ...”المفاوضات الفلسطينية
م السلطة والرئاسة، بالتآمر على غزة رموز من حماس، تته....ألجندة إيرانية رافضة للمصالحة الوطنية

” كهربة“وأزمة الكهرباء والمحروقات في القطاع المحاصر والمجوع، تسهم في ...وحكومة حماس فيها
ما وصف بأنه أفضل فرصة إلتمام المصالحة، بعد اتفاقات القاهرة ” تحرق”األجواء وتسميمها، و

  .واجتماعاتها، وفي ضوء إعالن الدوحة وتوافقاته
خطوة للخف “: أننا نمضي خطوة لألمام، كي نعود عشر خطوات للوراء، بخالف دارج القوللك

لكأنه يراد للشعب الفلسطيني في الوطن المحتل والمحاصر، وفي الشتات ...”من أجل عشر لألمام..كانت
الشعب فتكون النتيجة، أن هذا ...والمنافي، أن يظل أسير مناخات األزمة واالنقسام واإلحباط واليأس

عن فصائله وقياداته، ويشرع باالنفضاض من حول الفصيلين الرئيسين بشكل ” النأي بالنفس“يوسع دائرة 
خاص، من دون أن تلوح في األفق، وهذا هو الجانب األخطر من المسألة، بوادر نهوض جديد، لطرف 

  .ثالث أو قطب جديد
الناعقون في ”و” نهازو الفرص“ز، ويجد في مثل هذه المناخات المريضة، تنتعش دوماً األصوات النشا

ضالتهم المنشودة، فيبدأون بإشعال حمالت التحريض والفرقة واالنقسام، ويخرجون ألسنتهم التي ” الخراب
ذنب الكلب أعوج حتى وإن وضع ”...ألم نقل لكم؟...ألم تروا؟: لم تعتد الحديث بطيب الكالم، ليقولوا لنا

الء مبثوثون على ضفتي االنقسام الفلسطيني، هؤالء يرتبطون بشبكة هؤ...”في قالب مستقيم لمئة عام
مصالح أنانية وانتهازية ضيقة، نمت على جذع االنقسام اليابس، وال تتغذى إال بالطحالب واألعشاب 

  .والعوالق التي تحيط به
 هذه والمؤسف حقاً، أن هؤالء، وهؤالء فقط، هم من يتصدر المشهد الخطابي واإلعالمي الفلسطيني

الذي جاء باتفاقات القاهرة وتفاهمات ” المصالح العليا”األيام، بعد أن غاب صوت العقل والحكمة و
الدوحة، مخلياً الساحة مجدداً، لصوت المصالح األنانية، فردية وفصائلية، وصوت األمر الواقع الذي يراد 

طريقة باكستان الشرقية والغربية، تأبيده وإدامته، لكأنهم يريدون لفلسطين أن تكون شرقية وغربية، على 
قبل أن ترى بنغالديش النور، مع االعتذار من الباكستان والباكستانيين، فكل المساحة التي يقتتل فوقها 
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اإلخوة األعداء، بكل سكانها، ال تعادل ضاحية من ضواحي إحدى المدن الكبرى في البلد اإلسالمي 
  .الشقيق

سمع له صوتاً قوياً لوقف هذا االنحدار والتراجع عن روح القاهرة نحن ال ن...أين الرئيس محمود عباس
أين رئيس المكتب ...”ظالم غزة وبؤسها“ال نرى له مساهمة جوهرية في معالجة ...ونصوص الدوحة

أين دوي صوته المجلل ذوداً عن المصالحة ودفعاً باتجاه الوحدة وترتيب ...السياسي لحماس خالد مشعل
 نسمع منه سوى تصريحات دبلوماسية على هامش زيارة لهذه العاصمة أو لقاء رفيع نحن لم نعد...البيت

 مشعل وكيمياء الرجلين التي قلنا فيها أنها ضمانة المصالحة ورافعة –أين قناة عباس ....في تلك
هل سيطرت قوى االنقسام واالتهام ...هل تعطلت الكيمياء وسدت القنوات، وتباعدت المسافات...الوحدة
بعد (هل تبدلت موازين القوى في رام اهللا وغزة ...تنابذ على آليات صنع القرار هنا وهناكوال

  !.ما الذي يجري، ولماذا التلكؤ عن إدراك ما يمكن تداركه ؟)...دمشق
لن ننتظر كوفي عنان ...ال بد من مبادرة إنقاذية، تبدأ بوقف التدهور واستعادة زخم المصالحة المفقود

ولهذه ...بين اإلخوة األعداء” التقريب“السورية، حتى يتفرغ لمهمة فلسطينية في ليفرغ من مهمته 
 مشعل، فوراً –األول، ويتمثل في إعادة تفعيل قناة عباس : المبادرة الحيوية والملحة، مساران متوازيان

حاجة لكل ، وهما ليسا ب”القمة العربية“فال داعي أن تكون لقاءات الرجلين على طريقة ...ومن دون إبطاء
تواصل اللقاءات ...هذه التحضيرات الشاقة والمعقدة، وليس مطلوباً من كل لقاء أن ينتهي إلى اختراق

  .واستمرارها ودوريتها، كفيل بتذليل كافة العراق
أما المسار الثاني، والذي ستترتب عليه نتائج إيجابية ومضمونة، ولكن على المدى المتوسط والبعيد، 

سف، فهو مسار الشارع وحراك قواه الشبابية الضاغط باتجاه الوحدة وإنهاء االنقسام وليس المباشر من أ
وتفعيل الحركة الوطنية الفلسطينية وإصالح هياكلها وتبني استراتيجيات مقاوِمة في مواجهة االحتالل 

  .واالستيطان والجدران
ية عامة، رئاسية وتشريعية مايو المقبل، إجراء انتخابات فلسطين/ كان من المفترض أن يشهد أيار 

سنكون محظوظين، إن جاء موعد ذاك االستحقاق، وقد نضجت الظروف إلجراء لقاء ...”مجلس وطني”و
  نوعي جديد بين فتح وحماس، عباس ومشعل، فأي عبث هذا؟

  24/3/2012الدستور، عمان، 
  

  الحل الوطني .45
  يوسف رزقة. د

ثمة معركة خفية تدار في أروقة السياسة حول . لحلولأزمة الوقود والكهرباء في غزة وصراع البدائل وا
األطراف التي صنعت األزمة تفضل الحل ) . إسرائيلي(وآخر ) وطني(الحلول ، وباختصار ثمة حل 

وخالصة الحل . وتدافع عنه ، وتتدرج في كشف أوراقه ، بحسب تطورات المعركة ) اإلسرائيلي(
من خالل معبر ) إسرائيل(ومواطنيها الستيراد البترول من اإلسرائيلي هو إعادة غزة رغم أنف حكومتها 

  .كرم أبو سالم كما كان األمر القديم قبل بترول األنفاق
إنه ببساطة يعني سياسياً مزيداً من إخضاع !  ماذا يعني هذا الحل الذي أسميته الحل اإلسرائيلي ؟-1

 الغزي ، ويعني مالياً أن تحصل سلطة غزة لالحتالل لكي يتحكم في أهم سلعة حياتية في حياة المواطن
بمعدل مليون دوالر يومياً ضريبة على ما يدخل إلى غزة من ) مليون دوالر شهريا30ً(رام اهللا على 
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بترول ، لكي يباع اللتر بالسعر الذي يباع في الضفة بسبعة شواقل ، وفي المحصلة تشديد الحصار على 
  .غزة وعلى حكومتها 

الحل الوطني هو جزء من كفاح شعب فلسطين وغزة بالذات الستكمال ): لوطنيا( ماذا يعني الحل -2
عملية التحرير ، واإلفالت من قبضة االحتالل سياسيا وأمنيا ، وفي ضوء رغبة الحكومة في إنجاح الحل 
الوطني بعد أن فرضت األطراف المعركة وصنعت األزمة للوصول إلى الحل اإلسرائيلي تحلت الحكومة 

  :الية ألنها تملك وثائق على المؤامرة ، وصناعة األزمة ، وقد تجلت هذه المقاربة فيبمرونة ع
إجراء مفاوضات مع األطراف المصرية إلدخال الوقود إلى غزة وقدمت مقاربة مرنة في مسألة .  أ

السعر ، ومقاربة مرنة في مسألة المعبر واإلجراءات اللوجستية بعد أن رفضت أطراف في مصر إدخاله 
  .ن معبر رفح م
، وخاطبت دوالً عربية لإلسهام المباشر ) بالحل العربي) (الحل الوطني(ربطت الحكومة في غزة .  ب

بتوريد الوقود إلى غزة عبر ميناء السويس ، وهناك تقدم إيجابي في الحل العربي على األقل عند 
  .الجزائر وعند دولة قطر

سرائيلية السياسية واألمنية ، ويعنى توفير الوقود  الحل الوطني يعني تحرير غزة من الضغوط اإل-3
للمواطن بالسعر الحالي أي بنصف السعر اإلسرائيلي ، ويعني إشراك مصر والبالد العربية في جزء 

  .يسير من معركة التحرير الواجبة عليهم شرعاً وقانوناً
طراف المستفيدة بدقة ، وجدنا أن إننا إذا تعمقنا في قراءة الحل الوطني، والحل اإلسرائيلي، وقاربنا األ

الشعب في غزة هو المستفيد األول من نجاح الحل الوطني ، وبالتبعية تستفيد حكومة غزة، بينما يستفيد 
من الحل اإلسرائيلي أطراف اللعبة وبالذات حكومة فياض وحكومة نتنياهو ، وفي حال األزمات 

  .والجرائم يكون السؤال األول حول المستفيد منها
اختصار أزمة الوقود صناعة سياسية تواطأت عليها أطراف مستفيدة، لإلضرار بحكومة غزة، ونحن ب

يقوم عليه تجار القطاع الخاص في غزة، والحكومة ال تمنع ) إسرائيل(نعلم أن الوقود المستورد من 
يف منابعه وجوده في السوق، ولكن المواطن الغزي ال يشتريه، ويشتري البترول العربي الذي يجري تجف

المتدفقة من األنفاق، لذا انحازت الحكومة إلى المواطن في غزة، وإلى الحل الوطني ، وقررت أن 
  .تحرس وتحمي مكتسباته الوطنية، ال كما يزعم المفترون

  23/3/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  أزمة التمويل الفلسطيني .46
  نقوال ناصر

، حذرت "حل الدولتين"في خضم تحذيرات متواترة من فشل ، "حل الدولة الواحدة"وسط تعويم إعالمي لـ
األمم المتحدة في ختام اجتماع لجنة تنسيق الدول المانحة في بروكسل يوم األربعاء الماضي من أن 

سالم فياض، من أن . خزانة السلطة الفلسطينية تواجه اإلفالس، وحذر رئيس وزراء السلطة برام اهللا، د
فها المانحون بحوالي مليار دوالر أميركي على عجل، وكان الحل ألزمة حكومته في خطر إن لم يسع

روبرت سري، الذي لم يعد له ما " عملية السالم"التمويل الفلسطيني في رأي منسق األمم المتحدة ل
فشل "ينسقه، هو في استئناف مفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي ألن 

  ".ستئناف الحوار بات يهدد اآلن الجهود الجارية من أجل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياةالطرفين في ا
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ولهذا السبب على وجه التحديد، استشعر الرئيس األميركي باراك أوباما مخاطر انهيار السلطة كي يقتطع 
لماضي، لتلحق به بعد فسحة من الوقت من حملته االنتخابية ليهاتف الرئيس محمود عباس يوم االثنين ا

يومين وزيرة خارجيته هيالري كلينتون فتهاتفه بدورها لتحث عباس على مواصلة االتصاالت 
والمشاورات، ربما بانتظار اجتماع اللجنة الرباعية الدولية بواشنطن العاصمة الشهر المقبل، حيث سوف 

ذاتها نتيجة انحياز " الرباعية"سوى الدولة الفلسطينية التي ال يمنع قيامها " جزرة"يستمر التلويح بـ
الواليات المتحدة لدولة االحتالل، وعجز األمم المتحدة واالتحادين األوروبي والروسي عن التحرر من 
الهيمنة األميركية على هذه اللجنة الدولية التي يحول وجودها دون إعادة القضية الفلسطينية إلى األمم 

 األوسط بقرار تقسيم فلسطين الذي فرضته على المنطقة المتحدة التي فجرت الصراع في الشرق
  .1947والمجتمع الدولي عام 

هو أحد خيارات منظمة " الدولة الواحدة"إن إعالن عضو تنفيذية المنظمة أحمد قريع مؤخراً بأن حل 
مشروع "كـ" حل الدولتين"التحرير حالياً، وهو نفسه عراب المفاوضات السرية التي قادت إلى تبني 

كما قال أخوه في " لم تبق أمام الفلسطينيين أي خيار سوى هذا التوجه"، ألن حكومة االحتالل "طنيو
عبد اهللا أبو سمهدانة رئيس قيادة الحركة في المحافظات الجنوبية، هو إعالن مدوٍ بفشل . حركة فتح د

الدولية، وفشل " لرباعيةا"وفشل " عملية السالم"للمنظمة، وفشل " المشروع الوطني"، وفشل "حل الدولتين"
لحال هذه " القلق األميركي"كمشروع لبناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل، مما يسوغ " الفياضية"

المؤسسات كما صرحت المتحدثة بلسان الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند يوم الثالثاء الماضي، 
  ". كفتح مشروع سياسي فاشلنحن: "ويسوغ قول مسؤول ملف القدس بحركة فتح حاتم عبد القادر

البديل الذي يهدد مفاوض منظمة التحرير به اآلن " حل الدولة الواحدة"لكن األخطر من هذا الفشل هو 
، فهو هروب إلى األمام يوغل في أوهام "حل الدولتين"ألن إمكانية نجاحه أكثر استحالة من إمكانية نجاح 

جعة وتراجع عن استراتيجية التسوية السياسية التي قادت التسوية السياسية بينما المطلوب وطنيا هو مرا
إلى الفشل الراهن، ناهيك عن السقوط في فخ اليمين الصهيوني العنصري الحاكم في دولة االحتالل الذي 

حل الدولة "في الضفة الغربية المحتلة سعيا إلى " يهودا والسامرة"ضم القدس ويسعى حثيثا إلى ضم 
بدل مبدأ السالم " السالم مقابل األمن"و" السالم االقتصادي" يوجد في جعبته سوى وال" الواحدة اليهودية

  .المنهار" حل الدولتين"مقابل األرض كأساس ل
في مثل هذه األيام من العام الماضي كانت الرباعية والبنك وصندوق النقد الدوليان واألمم المتحدة 

في بناء مؤسسات الدولة أهل السلطة " الفياضية"نجاح واالتحاد األوروبي يصدرون الشهادات العلنية بأن 
المؤسسات "كما أعلن، مثال، البنك الدولي، وأن " في أي وقت في المستقبل القريب"الفلسطينية إلقامة دولة 

كما أعلنت مفوضة شؤون السياسة الخارجية " الفلسطينية اليوم تقارن ايجابيا بمؤسسات الدول العريقة
  . األوروبي البارونة البريطانية كاثرين آشتونواألمن في االتحاد
سبتمبر الماضي موعدا نهائيا فاصال / أعلن عباس وفياض شهر أيلول " الشهادات"وبناء على هذه 

، وذهبا إلى األمم المتحدة لالعتراف بهذه الدولة ولقبولها "واقع"إلى " حلم"لتحويل الدولة الفلسطينية من 
يفاجآ بأن مصدري شهادات والدة الدولة المأمولة هم أنفسهم الذين إما عضوا في المنظمة األممية، ل

سارعوا إلى إجهاض جنينها قبل والدته أو كشفوا خداعهم للشعب الفلسطيني بالكشف عن كون الحمل 
بهذه الدولة كان حمال كاذبا، ليعلن تقرير للبنك الدولي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بأن 

تنطوي على خطر يهدد المكاسب التي تحققت خالل السنوات األخيرة "الراهنة " لية الفلسطينيةاألزمة الما"
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كما كتب ديميتريس " شهادة والدته"فجأة بالرغم من وجود " اختفى الوليد"فقد ". في بناء المؤسسات
  .بوريس الباحث في مجلس العالقات األوروبية الفلسطينية بلندن يوم األربعاء الماضي

جتماع المانحين في بروكسل األربعاء الماضي يذكر بأن أموال المانحين هي التي مولت مسيرة إن ا
الفشل طوال العشرين عاما المنصرمة، وهي اليوم تسعى إلى تمويل الوضع الراهن الفاشل من أجل 

المالية إطالة عمر هذه المسيرة، باالستمرار في تمويل االحتالل عن طريق إعفاء دولته من التزاماتها 
مصالحهم الواضحة في " المانحين"كقوة قائمة باالحتالل بموجب القانون الدولي، وإذا كان لهؤالء 

استمرار ارتهان الشعب الفلسطيني لتمويلهم بالقطارة الستمرار تعويم سلطة لم يعد قادتها يجدون أي 
هن لم يعد بالتاكيد يخدم حرج في اإلعالن بأنهم سلطة بال أي سلطة، فإن استمرار تمويل الوضع الرا

  .المصالح الوطنية الفلسطينية
الدولة " جزرة"فاستمرار تمويل المانحين، واستمرار المانحين في التلويح بـ. واألسباب واضحة

الفلسطينية، مشروطان باستئناف المفاوضات، واستئناف المفاوضات بمرجعياتها ورعاتها ومفاوضيها 
إن التزامن بين انهيار اتفاق الدوحة . اتلة للمصالحة الفلسطينيةوشروطها السابقة هو الرصاصة الق

للمصالحة وبين الكشف عن مباحثات مالية بين السلطة في رام اهللا وبين حكومة االحتالل، نفى المستشار 
، لتعديل اتفاقية باريس المالية التي ارتهنت "مفاوضات"السياسي للرئيس عباس، نمر حماد، أن تكون 

ائب والرسوم الجمركية الفلسطينية لدولة االحتالل ومنحتها حصة فيها يوضح كيف تحول تحصيل الضر
ترغم السلطة الفلسطينية على البحث عن حلول ألزماتها " عصا"عدم وفاء المانحين بتعهداتهم المالية إلى 

  .المالية لدى دولة االحتالل وهي السبب األول واألخير فيها
فتح عزام األحمد ، وفتح هي التي تقود السلطة في رام اهللا، أي حرج في ومع ذلك ال يجد عضو مركزية 

، ليس ألن تمويل المانحين يشترط عدم إتمام المصالحة، وألن "اتفاق الدوحة بات في الثالجة"إعالن أن 
المال "إنقاذ السلطة وحكومتها في رام اهللا من أزمتها المالية مشروط بعدم إتمام المصالحة، بل ألن 

  .يخربها كما قال" يرانياإل
وال يمكن تفادي مالحظتين في هذا السياق، األولى المقارنة بين تمويل فلسطيني من أجل الصمود 

  .ومقاومة االحتالل وفك التبعية لدولته وبين تمويل في االتجاه اآلخر المعاكس تماماً
تثير " المال األميركي"و" االيرانيالمال "اتهاما ودفاعا عن " الوطني"والمالحظة الثانية في هذا التالسن 
الذي يتدفق سياال ببذخ يضن بالنزر اليسير منه على " المال العربي"سؤاال ال يمكن تفاديه كذلك عن 

الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، سلطة ومقاومة، لتمويل التدخل األجنبي والتمرد المسلح وكل ما يشتت 
ة المركزية لألمة، عربية وإسالمية، ال بل ويساهم في حل الجهد العربي واالسالمي بعيداً عن القضي

  .األزمات المالية للمسؤولين األميركان واألوروبيين عن استمرار احتالل فلسطين وشعبها وأزماته
 مليار دوالر العام الماضي في دول الخليج العربية الست فقط 800(أليس في وفرة عائدات النفط العربي 

المال "و" المال االيراني"ما يغني الفلسطينيين، سلطة ومقاومة، عن )  وغيرهماعدا عن العراق وليبيا
وينهي أية أسباب مالية مدعاة لالنقسام الفلسطيني وينهي كذلك الذرائع العربية لحجب الدعم " األميركي

 غير"المالي عن السلطة والمقاومة على حد سواء، ليظل الفلسطينيون رهائن تحت االحتالل للتمويل 
  !؟" العربي

  23/3/2012موقع فلسطين أون الين، 
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  المجازر الصهيونية والتهدئة .47
  فايز رشيد

 شهيداً 28المجزرة األخيرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة وذهب ضحيتها ما ينوف على 
نعم هي سياسة . وعشرات الجرحى، ليست األولى ولن تكون األخيرة في سلسلة العدوان على القطاع 

دائمة، فما بين الفينة واألخرى تقوم قوات االحتالل باغتيال الناشطين الفلسطينيين في ظل ” سرائيليةإ“
الجديد هذه المرة أن الصواريخ . التهدئة غير الرسمية بين الجانبين والتي تتم عادة بوساطة طرف ثالث 

لدائم، رأى نتنياهو أنها تأتي من أجل ا” اإلسرائيلي“البدائية التي تطلقها فصائل المقاومة رداً على العدوان 
بمعنى أنه ال يرى فيها رداً على المجزرة التي ترتكبها قواته، وهي أبسط وسائل ! خدمة أهداف إيرانية

  .الرد للمحتلة أرضهم، الذين إضافة إلى كل ذلك يعانون حصاراً خانقاً للعام الرابع على التوالي 
ال تلتزم بها، فتقوم ” إسرائيل“تي تمت بين الطرفين منذ سنوات، أن ما يلفت النظر في التهدئات جميعاً ال

طائراتها باغتيال الناشطين الفلسطينيين في قلب القطاع، وتقوم المقاومة بقصف المستعمرات القريبة من 
أي . بالتصعيد وبعد ذلك تبدأ الوساطة لسريان تهدئة جديدة، وهكذا دواليك ” إسرائيل“غزة، ومن ثم تقوم 

تقترف كل ما تريد وتغتال من تغتاله، وتقصف األهداف التي ترتئيها وتدرك بأن التهدئة ” إسرائيل “أن
  .هي الخطوة القادمة 

انطالقاً من ” فلسفة من بعيد“بصراحة مطلقة نقول، وإن كان في كالمنا ما يغضب البعض ويرتئي فيه 
ال تهدئة بين قوات احتالل غاشم ترتكب أن : نقول” من يأكل العصي ليس كمن يعدها“المثل العربي 

المجازر دوماً وبشر يعانون احتالالً قسرياً، وحصاراً طويالً، وقتالً دائماً، ومنعاً من إعادة اعمار ما 
التهدئة والحالة هذه  . 2009 وبداية عام 2008في عدوانها على القطاع في نهاية عام ” إسرائيل“دمرته 

هو القانون الطبيعي منذ بداية سن القوانين في عهد حمورابي وصوالً إلى ال تجوز ما بقي احتالل، هذا 
وأمام هذا القانون الطبيعي وقفت الشرعية الدولية ممثّلةً باألمم المتحدة صاغرة وأيدته، . اللحظة الراهنة 

، في قراراتها المعروفة للقاصي والداني حين اعترفت بالمقاومة المشروعة للشعوب المحتلة أراضيها
  ) .بالتحديد(وزادت على ذلك قراراً بشرعية المقاومة المسلحة 

التهدئة تكون في العادة بين دولتين أو طرفين ندين، يتنازعان على مسألة حدودية على سبيل المثال وليس 
الحصر، فالوسطاء والحالة هذه يسعون إلى وقف الحرب بإعالن الهدنة بين الجانبين مقدمة لتفاوضهما 

لم نسمع يوماً عن هدنة أو تهدئة لجأت إليها حركة تحرر وطني لشعب ضد . ل النزاع سلمياً من أجل ح
هناك بعض الحاالت للهدنة بين بعض فصائل التحرر وأعدائها، . محتلي أرضها أو مغتصبي إرادتها 

 وقد كانت األولى في مركز القوة حيث استطاعت فرضها على أعدائها فرضاً، إللزام العدو باتخاذ
خطوات ملموسة لتلبية مطالب هذه الحركات التحررية، وإن لم يتم التزام العدو، تعود المقاومة إلى سابق 

  .عهدها، بهذه الصورة فقط يمكن فهم التهدئة التي تأتي لفرض مطلب سياسي لحركة التحرر 
مور في غزة، وبصراحة أيضاً نقول، إن التهدئة في قطاع غزة جاءت بعد تسلم حركة حماس لمقاليد األ

نعم رغم بدائية الصواريخ التي تطلقها .حماس التي كانت شعلة للمقاومة حين كانت في المعارضة 
فصائل المقاومة الفلسطينية، فإنها تزعج العدو الصهيوني أيما إزعاج، أقلّه رحيل المستوطنين في 

 الخسائر في البشر والممتلكات، التي يطالها القصف إلى مناطق أكثر أمناً عدا عن” اإلسرائيلية“المناطق 
ال ندعو إلى االنتحار باقتصار المقاومة على إطالق .كذلك تؤدي إلى تعطيل الحياة في تلك المستوطنات 
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الصواريخ فقط، وإنما بأشكال أخرى مسلحة، إضافة بالطبع إلى إطالق الصواريخ بمعنى إبقاء حالة 
  .االشتباك قائمة مع قوات االحتالل 

في القطاع، خَفَتَ صوت المقاومة المسلحة من غزة، ) السلطة(نه ومنذ مجيء حماس إلىأ :المالحظ
وكذلك تم منع فصائل المقاومة األخرى، كالجهاد اإلسالمي وغيرها من إطالق الصواريخ وعبور مناطق 

  .التماس مع العدو تحت طائلة المسؤولية والسجن لمن يقوم بذلك 
زة فقط، وإنما من الضفة الغربية أيضاً حيث عدت السلطة األذرع ال ندعو إلى المقاومة من قطاع غ

منظمات غير مشروعة، وحيث يتم اعتقال المقاومين ) بما فيها حركة فتح(العسكرية لفصائل المقاومة 
ومصادرة أسلحتهم، وحيث يتم التنسيق أمنياً مع العدو الصهيوني، وحيث السلطة تؤمن أن المفاوضات 

حيد لنيل الحقوق الوطنية الفلسطينية، مع العلم أن عشرين سنة من المفاوضات لم فقط هي الطريق الو
تزد العدو الصهيوني إالّ صلفاً وعنجهية ومزيداً من التعنت لرفض الحقوق الوطنية لشعبنا، وفرض 

  .المزيد من االشتراطات عليه 
 أثبتت فشلها، ويطلق عليها العميد لمواجهة الصواريخ الفلسطينية” إسرائيل“التي بنتها ” القبة الحديدية“

فهمت التهدئة الحالية كما تريد، ” إسرائيل“. ” قبة األوهام“احتياط في الجيش الصهيوني شموئيل زكاي 
سيكون لها مطلق الحرية في القيام ” إسرائيل“إن “فوفقاً لتصريح عاموس جلعاد الناطق الرسمي باسمها 

  .م كل المعتقدين بالتهدئة ، تصريح نضعه برس”بالضربات االستباقية
  23/3/2012الخليج، الشارقة، 
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