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  31  :كاريكاتير
***  

  
  فياض يؤكد أن حل أزمة الكهرباء في غزة مرهونة بتغطية التكاليف ويدعو العرب لتنفيذ ما تعهدوا به .1

 سالم .د، أن رام اهللا على صوافطة عن مراسلها من، 24/3/2012، وكالة رويترز لألنباء نشرت
أكد، أمام المؤتمر التاسع لالتحاد العام لعمال  في الضفة الغربية، يالفلسطين رئيس الوزراء ،فياض

أهمية تكريس وترسيخ النمط الديمقراطي ونظام الديمقراطية في "فلسطين، المنعقد بمدينة رام اهللا أمس، 
ء االنتخابات لالتحاد مؤشر على إيمان الحركة العمالية بالديمقراطية كنهج ، موضحاً أن إجرا"فلسطين

وأكد أهمية  .إدارة رشيد، معرباً عن أمله في أن يشمل هذا االستحقاق كافة مكونات المجتمع الفلسطيني
م االنتخابات هي حق واستحقاق للمواطن على النظا': إجراء االنتخابات العامة بالسرعة الممكنة، قائال

إنهاء االنقسام وإعادة توحيد مؤسسات الوطن "وشدد رئيس الوزراء على ضرورة  .'السياسي برمته
للوصول بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية المتمثلة في إنهاء االحتالل، وتمكين شعبنا من تقرير 

قطاع غزة ، في 1967مصيره والعيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 
ضرورة تشكيل "، مؤكداً "والضفة الغربية وفي القلب منها القدس الشرقية العاصمة األبدية لهذه الدولة

حكومة قادرة على العمل في كافة أنحاء الوطن، في قطاع غزة والضفة الغربية، وبما يشمل القدس 
  ".الشرقية العاصمة األبدية لدولة فلسطين

 تنفيذ ما تم التعهد به من مساعدات إلىربية التي ستعقد بعد أيام في بغداد ودعا رئيس الوزراء القمة الع
 مليون 30لغاية اآلن ما تلقيناه من مساعدات من الدول العربية هي : وقال فياض .للشعب الفلسطيني

دوالر من دولة قطر في األشهر االولى من هذا العام، وفي العام الماضي المساعدات لم ترق الى 
 مليون دوالر وهي اقل بكثير مما هو ملتزم به في اطار القمم 283المطلوب، وبلغ مجموعها المستوى 

هذا أقل : واضاف رداً على سؤال لرويترز . وليومنا هذا2002العربية منذ قمة بيروت في ربيع عام 
ى وقوف نعول عل. من االلتزام وبكل تأكيد اقل مما يفي باحتياجات السلطة الفلسطينية وما هو مبرمج

األشقاء العرب الى جانبنا في هذا الشأن وبما يدعم جهود السلطة الوطنية في خدمة كافة مواطنيها في 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهذا أمر في غاية األهمية، هناك قرار مستقل كما تعلمون كان قد 

. اد مستحقات متأخرة السدادكما نأمل بتلقي عون عاجل لتمكيننا من سد: واضاف .اتخذ خالل قمة سرت
. هناك الكثير مما هو مترتب علينا تسديده لقطاعات مختلفة حيوية كالصحة، المستشفيات، موردي االدوية

ال يمكن االستمرار على هذا النحو، هناك حاجة ملحة للوفاء بالتزامات متصلة بالمساعدات بما يشمل 
  .األشقاء العرب، وهذا األمر في غاية األهمية
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 مليون دوالر سيسهم في 88.6ال فياض إن إفراج الكونغرس االميركي عن معونة تنمية حجمها وق
وأبدى فياض أمله في اإلفراج عن المبلغ  .تخفيف االزمة المالية التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني

ود الى عام األموال التي لم تحول لغاية اآلن تع: وأضاف .بالكامل وهو مخصص لدعم مشروعات التنمية
 والتي تشمل 2011، بالتالي ال بد من االفراج عنها كلها ليتسنى البدء في صرف مخصصات عام 2011

  . جزءاً هاماً لدعم موازنة السلطة الوطنية- وهذا ما يهمنا -
 إن تواصل :فياض قال، أن صالح النعامي، عن مراسلها 25/3/2011، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

قود اإلسرائيلي الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء يتوقف على مدى قدرة شركة توزيع إمداد غزة بالو
ال «: ، وقال مليون شيقل شهريا50ًوأوضح أن تكلفة الوقود تبلغ نحو . الكهرباء على دفع ثمن الوقود

 نحو طاقة للسلطة الوطنية خصوصا في ظل األزمة المالية الراهنة التي تواجهها والتي واجهتنا منذ
عامين وبشكل حاد منذ ما يزيد على عام، التي عطلت قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها في 
كل المجاالت تقريبا، ربما باستثناء وحيد حتى اآلن وهو رواتب الموظفين، علما بأن السلطة واجهت 

  .»أزمة في دفعها خالل العام الماضي
لسداد لكل الموردين، بما يشمل قطاعات حيوية مثل الصحة هناك مستحقات متأخرة ا«: وأضاف فياض

وموردي األدوية والمستشفيات وغيرها، وليس بقدرة السلطة الوطنية أن تمول أو تتحمل أي تمويل 
إضافي، إضافة لما تقوم به في هذا المجال من جهة توفير الكهرباء في قطاع غزة، فالسلطة وخزينتها 

 ميغاواط من الكهرباء لقطاع غزة من إسرائيل، باإلضافة إلى ما 120د يتحمالن بالكامل تكلفة توري
 ميغاواط من خالل منحها للسلطة الوطنية، وبالتالي أي نفقات أو تكلفة إضافية 22تزوده مصر بنحو 

ودعا شركة توزيع . »ضرورية لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع لن يكون بمقدور السلطة التعامل معها
 غزة إلى تحمل جزء أكبر من العبء مما تقوم به حاليا، حيث إن نسبة التحصيل والجباية ال الكهرباء في

  . في المائة، وهذا أمر غير مقبول إطالقا30تتعدى 
  

   من طنطاوي منع تزويد غزة بالوقود مفبركعباستعميم طلب : الفرابركات  .2
ى الجامعة العربية بركات الفرا، امس،  نفى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لد: وفاوكالة

صحة ما تناقلته بعض المواقع اإللكترونية بأن حركة فتح وزعت تعميما يتضمن اإلشارة لوجود اتفاق 
بين الرئيس محمود عباس ورئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين 

را، في بيان صحفي على أن ما ورد في هذا وشدد الف .طنطاوي بشأن عدم تزويد قطاع غزة بالوقود
التعميم المزعوم مفبرك وعار عن الصحة، موضحا أن بث مثل هذه األكاذيب يهدف إلى اإلساءة للعالقة 

وأوضح الفرا أن ترويج مثل هذه األكاذيب، يدل  .التاريخية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري
، ويدل على أن هناك أطرافا داخل هذه الحركة تعمل جاهدة على أن حركة حماس بعيدة عن المصالحة

إلفشال كل المساعي الرامية إلنهاء االنقسام وتطبيق ما ورد في اتفاق المصالحة وإعالن الدوحة بشأن 
  .تشكيل الحكومة االنتقالية

  25/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  نوان لفصل القطاع عن الضفةع" أزمة الكهرباء" ":المستقبل"السلطة لـبمصادر  .3
في قطاع غزة اول امس عبر تصريحات لعدد كبير من " حماس"شنت حركة :  احمد رمضان-رام اهللا 

قادتها والناطقين باسمها واحدة من اشد حمالتها ضراوة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
لفلسطينية بالوقوف خلف ازمة وزرائه سالم فياض، ووجهت االتهامات اليهما ولمؤسسات السلطة ا

ان " المستقبل"ورأت مصادر رفيعة المستوى في السلطة لـ .انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في القطاع
" فتح"ازمة الكهرباء ليست سوى غربال يظهر اكثر مما يخفي من مالمح دخول المصالحة بين حركتي 

على نحو مثير وسافر " حماس"صاح حركة ، وخاصة اعالن الدوحة، مرحلة جديدة عنوانها اف"حماس"و
من خالل المجاهرة باالفعال ومحاولة اقامة الوقائع على االرض لسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية 
واالستقالل بكيانها الخاص حتى لو كان ذلك احدى االماني العزيزة على قلب حكام تل ابيب الذين 

 ينفصل به قطاع غزة عنهم ويعفيهم من مسؤوليتهم يفركون ايديهم استعجاالً لبلوغ ذلك اليوم الذي
واضافة الى ما يعنيه ذلك من دق المسمار االخير في نعش عملية السالم، بل في نعش قيام الدولة .عنه

الفلسطينية المستقلة، واالستفراد بالضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة عمليات السطو ونهب اراضيها 
  .رض اراضيها ال سيما في الشطر الشرقي من القدس المحتلةوانتشار االستيطان في طول وع

  25/3/2012، المستقبل، بيروت
  

  ناشد خادم الحرمين التدخل لوقف محاوالت هدم األقصى وتهويد القدسي  بالسعوديةالسفير الفلسطيني .4
بفئاتهم ن الفلسطينيين إ السفير الفلسطيني لدى السعودية جمال الشوبكي قال:  ياسر الشاذلي-الرياض 

العزيز، سرعة التدخل لوقف ما يمارس ضد  اهللا بن عبد يناشدون خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
:  الحياةجريدةوقال الشوبكي ل .مدينة القدس من عمليات تهويد وتهجير سكانها من الفلسطينيين

 النتخابات الرئاسة اإلسرائيليون يرتكزون في تحركاتهم على انشغال اإلدارة األميركية باالستعداد«
، مشيراً إلى أنه وفق »األميركية، ويقومون بارتكاب انتهاكات عنيفة ضد المدينة وضد المسجد األقصى

اتفاق السالم الموقّع بين األردن وفلسطين، فإن إدارة المسجد األقصى تعود الى الجانب األردني، إال أن 
وانشغال أوروبا بأزمة اليورو » الربيع العربي«الجانب اإلسرائيلي يستغل الظروف المحيطة من أحداث 

وناشد الشوبكي خادم  .واالنتخابات في فرنسا، أسوأ استغالل لتهويد المدينة وهدم المسجد األقصى
  .الحرمين الشريفين بممارسة الضغط الدولي لوقف هذه االنتهاكات

  25/3/2012، الحياة، لندن
  

  نان يصادق على القرارات التنظيمية في لبعباس .5
 مشرف الساحة اللبنانية اعتمدها صادق الرئيس محمود عباس، على القرارات التنظيمية التي :رام اهللا

 لترتيبات أوضاع الساحة الفلسطينية في لبنان استكماالعزام األحمد، خالل زيارته األخيرة للبنان وذلك 
لقرارات تم دمج كافة وبموجب هذه ا .وتحسين أدائها لما يخدم مصلحة الحركة ومنظمة التحرير

  المؤسسات العسكرية واألمنية والمسميات األخرى في إطار واحد وهو األمن الوطني بقيادة العميد 
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  وتم تكليف العميد صبحي أبو  .صبحي أبو عرب، وبإشراف أمين سر قيادة الساحة فتحي أبو العردات
وتلغى كل المسميات  . مسؤوليات أعضائهاعرب، بإعداد الهيكلية النهائية لقيادة األمن الوطني وتحديد

  .السابقة التي تتعارض مع هذه القرارات
  24/3/2012، وكالة معاً اإلخبارية

  
  أزمة مياه كبرى تهدد غزة بسبب انقطاع الكهرباء: غزةمدير دائرة المياه في  .6

لماء من حذر مسؤول فلسطيني من كارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة جراء عدم مقدرة ضخ ا: غزة
اآلبار إلى منازل الفلسطينيين، بسبب االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي وشح الوقود البديل لتشغيل 

 رمزي أهل، مدير دائرة المياه في بلدية غزة أنهم يواجهون مشاكل كبيرة في إيصال .وأكد م .اآلبار
رار انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه إلى سكان مدينة غزة، محذًرا من أزمة مياه كبيرة في ظل استم

 ساعة متواصلة يضطرنا إلى 20إن انقطاع التيار الكهربائي لمدة : " قدس برسوكالةوقال أهل ل .الوقود
 ساعة متواصلة وهي مصممة للعمل في ظل الطوارئ لمدة سبع 15تشغيل اآلبار على مولدات لمدة 

ا نضخ هذه الكمية من المياه نجد ان الكهرباء قد أنه على الرغم من ذلك، وحينم: "وأضاف ."ساعات فقط
نحن نعيش في : "وتابع". قطعت عن تلك المنطقة بحسب برنامج شركة الكهرباء فال يصل الماء إليها

  دوامة وكارثة مائية خطيرة جًدا
 ألف كوب 20 ألف كوب يومًيا، واآلن نضخ فقط أقل من 100ضخنا اليومي كان يصل إلى : "وقال

ذلك بالرغم من الجهود الجبارة التي نبذلها وشح السوالر وصعوبة الحصول عليها حيث نتحاج يومًيا، و
أنا أحذر، وخصوًصا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات : "وأضاف ." ألف لتر سوالر120شهرًيا 

  ."الحرارة، أننا سندخل في كارثة إنسانية بيئة سيكون الوضع صعب ال يمكن السيطرة عليه
مسؤول الفلسطيني من أن احتياطي الوقود لديهم بدأ بالنفاد، وهناك صعوبة كبيرة في الحصول وحذر ال

بالرغم من شح الوقود نحاول تشغيل آبارنا حتى تصل الماء للمواطن وعند وصولها : "وقال أهل. عليه
  .، على حد تعبيره"للمواطن ال يوجد عنده كهرباء

  24/3/2012قدس برس، 
  

  "المساهمة في إعادة إعمار ليبيا الجديدة" تبحث السلطة الفلسطينية .7
كشف وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية برام اهللا رياض المالكي النقاب عن أن السلطة : رام اهللا

وذكرت وسائل اإلعالم الرسمية التابعة  ".المساهمة في إعادة إعمار ليبيا الجديدة"الفلسطينية تبحث في 
المالكي أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبي عاشور للسلطة الفلسطينية أن 

 .، وبحثا عددا من القضايا ذات االهتمام المشترك24/3بن خيال، في العاصمة طرابلس أمس السبت 
، وكذلك "مساهمة فلسطين في إعادة إعمار ليبيا الجديدة"وأشارت إلى أن المالكي بحث بشكل رسمي 

لجالية الفلسطينية في ليبيا، حيث جرى االتفاق على متابعة بذل الجهود لتطوير العالقات بين أوضاع ا
  .الجانبين

  25/3/2012قدس برس، 
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  هناك محطات كثيرة للوصول إلى االندماجو..  في تطور مستمروحماسعالقة الجهاد : عزامنافذ  .8
القيادي في ، أن محمد جاسر، غزةنقالً عن مراسله في  24/3/2012موقع فلسطين أون الين، نشر 

حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام أكد أن الهدف من اندماج حركته مع حماس زيادة التعاون وتوثيقها 
 أن الهدف ،24/3فلسطين أون الين، السبت موقع  خالل حديثه ل،خالل المراحل المقبلة، وبين عزام

العالقة تطورت "ركتين على األرض، مشيراً إلى أن األخر لالندماج القضاء على أي إشكاليات تواجه الح
، متأمالً "هناك محطات كثيرة للوصول إلى االندماج الحقيقي: "وتابع ".بين الحركتين على كافة األصعدة

االجتماع األخير بين : "وقال .الوصول إلى الوحدة الوطنية اإلسالمية الكاملة، ودفع العالقة إلى األمام
ر، كان مواقف إيجابية من قبل الطرفين، وسنواصل السعي لتجسيد التعاون بما  شهو3 الحركتين قبل

وحول رؤية  .، نافياً الحديث عن وضع أسس مناسبة وهيكليات واضحة االندماج"يخدم القضية الفلسطينية
يراد ) خبيثة(هذه مقوالت "بسبب الخالفات الداخلية، رد عزام " غير مؤهلة"المراقبون أن حركة الجهاد 

، مؤكداً أن حركته ال تعاني من خالفات داخلية، "بها التشويش واإلرباك على االندماج بين الحركتين
  .والدليل على ذلك أداء الحركة في العدوان األخير اإلسرائيلي على قطاع غزة

 خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد ، أنغزة من 24/3/2012قدس برس، وأضافت وكالة 
 إن الحوار مع حركة حماس حول جهود ، قدس برسوكالةي تصريحات خاصة ل قال ف،اإلسالمي

 للحوار، وال بد أن يجب أن نستعد جيداً"، لكنه استدرك بالقول "لم يبدأ بعد"االندماج في إطار واحد، 
تتحول الدعوات لتوحيد الحركة اإلسالمية في فلسطين إلى ورقة عمل لوضع األسس المناسبة، الهيكليات 

تدعم هذه "وشدد البطش على أن حركته  ".ة، واألهداف المطلوب تحقيقها، ومن ثم بدء العملالواضح
الفكرة بالكامل، في إطار الوحدة الوطنية واإلسالمية، وتوحيد الحركة اإلسالمية، في ظل الربيع العربي 

  .، كما قال"الذي بات اإلسالميون فيه في محط الصدارة
  

   مطلع الشهر المقبلسحما انتخابات شورى ":الحياة" .9
الحياة أن انتخابات مجلس شورى حركة حماس ستعقد في جريدة علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
ن يتم خاللها أ من الشهر المقبل، ومن المفترض أن تبدأ في غزة بالتزامن مع الخارج، واألول األسبوع

  .ا مجلس الشورىتسمية رئيس المكتب السياسي للحركة من بين األسماء التي سيرشحه
  25/3/2012الحياة، لندن، 

  
   مفتعل ويهدف لقتل إعالن الدوحة واتفاق المصالحةحماسضجيج : فتح .10

 قالت حركة فتح إن الضجيج المفتعل ولغة التخوين والمؤامرة التي صرح بها عضو المكتب : وفاوكالة
تعمية على اغتيال إعالن السياسي لحماس خليل الحية تهدف بشكل مباشر لتعطيل مسار المصالحة وال

، أن هذا الضجيج المفتعل جاء أمسوأضافت فتح في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة،  .الدوحة
لشعور قيادات حماس في غزة باقتراب استحقاقات المصالحة بعد تجاوز عقدة الحكومة في إعالن 

تهم وثرائهم الفاحش على حساب الدوحة، وأن انفعالهم يكشف مدى تضرر مصالحهم الخاصة واستثمارا
وأشار البيان إلى أن قيادات حماس في غزة تصر على ذات النهج االنقالبي  .معاناة أهلنا في القطاع

وتصدير أزماتها الداخلية للمحافظة على امتيازاتها ومصالحها غير المشروعة، باتهامها القيادة الفلسطينية 
ونفسها من أية مسؤولية، وتنفذ في ذات الوقت، خطة مبرمجة  "إسرائيل"ودول عربية بالمؤامرة، وتعفي 
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وشدد على أن حماس في  .لتكريس االنقسام وسلخ القطاع عن الوطن األم وضرب المشروع الوطني
غزة بدلت األولويات وحرفت البوصلة عن القدس وفلسطين والمشروع الوطني، وانحسر هدفها وغايتها 

 في الوقت الذي 600اد أصحاب الماليين من قيادات حماس عن بتكريس إمارة الظالم في غزة ليزد
واستهجن التهديدات المباشرة  .تزداد فيه نسبتي الفقر والبطالة في غزة إلى أعلى المستويات في العالم

، "قبضتنا ستكون قوية"إن : الصادرة عن خليل الحية بحق مناضلي وقيادات الحركة في غزة عندما قال
ت هذه القبضة أبان العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع؟، مشددا على أن فتح أين كان: متسائالً

  .ستحمي مناضليها وكوادرها وأن عزتهم وكرامتهم من عزة وكرامة الوطن
  25/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   لم يستطع تشكيل الحكومة وال وقف الحمالت األمنية ضد حماسعباس: حمدانأسامة  .11

كد أسامة حمدان، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، أن من يتحمل مسؤولية تعطيل  أ:بيروت
لم يستطع تقديم تشكيلة حكومته وال "المصالحة وجمودها هو رئيس السلطة محمود عباس، الذي قال بأنه 

 ونفى حمدان في تصريحات ".أن يوقف الحمالت األمنية ضد قواعد الحركة وكوادرها في الضفة الغربية
ال بد من التأكيد على أن : "قدس برس أن تكون حماس قد نفضت يدها من المصالحة، وقالوكالة خاصة ل

الحركة قطعت خطوات استراتيجية تجاه المصالحة، وقدمت خطوات ذات بعد إيجابي لعل من أبرزها 
يستطع حتى اآلن لكن الرئيس محمود عباس لم : "وتابع قائلًا ".الموافقة على تسلم عباس لرئاسة الحكومة

تشكيل الحكومة، ولم يستطع أيًضا أن يوقف الحمالت األمنية ضد قواعد وكوادر الحركة في الضفة 
الغربية، والتي تتم بالتنسيق مع االحتالل، ولذلك فالمصالحة الوطنية إن حصل عليها أي تعطيل فهو من 

  .، على حدة تعبيره"حماس"وليس من جانب حركة " فتح"جانب حركة 
  25/3/2012س برس، قد

  
   فتح دليل إضافي على تورط فتح وفياض في حصار غزةركةحبيان : أبو زهري .12

.  أن بيان حركة فتح الذي يهاجم د، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، سامي أبو زهري. أكد د:غزة
ماس وكل ما  بيان مرفوض يعكس النوايا المبيتة والحقيقية لقيادة فتح تجاه ح، وقيادة حماس،خليل الحية

  .ورد في البيان هو مجرد ادعاءات ألن ما ذكره الحية يعتمد على وثائق فتحاوية حصلت عليها حماس
الحديث عن أن عباس : "وقال أبو زهري في تصريح صحفي وصل المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه

سالم فياض اليوم بأن هو من يمول تكلفة وقود غزة وغيره من الخدمات فهو كذب يتناقض مع ما أعلنه 
ول عن تغطية ؤال وقود لكهرباء غزة بدون أن يدفع أهلها الثمن الباهظ لهذا الوقود، وهذا إقرار بأن المس

 دوالر 45ثمن الوقود هو غزة عدا عن قيام فياض وفتح بسرقة أموال سكان غزة من خالل اقتطاع 
روبي الخاصة بتمويل وقود غزة، إضافة  من مرتبات موظفي القطاع وسرقة أموال االتحاد األوشهرياً

إلى أموال الجمارك التي يقتطعها االحتالل من البضائع الموجهة لغزة يستأثر بها فياض وحركة فتح وال 
  ".يستفيد منها أهل غزة بأي شكل

وشدد أبو زهري على أن هذا البيان هو دليل إضافي على تورط فتح وفياض في الحصار الخانق 
أما محاولة دق األسافين بين غزة ومصر فهذه لعبة "وأضاف ،  والحرب عليهاالمفروض على غزة
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سخيفة انتهت صالحيتها وقد نجحت قليال في عهد نظام المخلوع الموالي لمحمود عباس وحركة فتح، أما 
  ".هذا العصر فهو عصر الربيع العربي الذي أسقط كل األنظمة الموالية لعباس ومشروع التسوية

  24/3/2012طيني لإلعالم، المركز الفلس
  

   الوقود تعطل اجتماعات لجان المصالحة بغزةأزمة: رضوانإسماعيل  .13
 تسبب شح الوقود الذي يعاني منه قطاع غزة في تعطيل جلسات لجان المصالحة الفلسطينية التي :غزة

 في  رضوان، القياديإسماعيلوقال  .بحسب مسؤولين هناك. كانت متفق عليها مسبقًا في قطاع غزة
نحن  في لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن حوارات القاهرة لم ": "قدس برس"حركة حماس لوكالة 

 اللجنة من أعضاء، وذلك لعدم تمكن 24/3مس السبت أ نتمكن من عقد اجتماعنا الذي كان مقرراً
م تأجيل اجتماع هذه انه ت: "وأضاف ". مكان االجتماع المتفق عليه مسبقًا، وذلك لشح الوقودإلىالوصول 

  ". ويتمكن أعضاء اللجنة من حضور االجتماعاألموراللجنة إلى أجل غير مسمى لحين ما تتضح 
  25/3/2012قدس برس، 

  
  المستقلون يطالبون حماس وفتح بوقف التراشق اإلعالمي .14

للتراشق طالبت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة حركتي حماس وفتح بوقف فوري : معاًوكالة 
  .اإلعالمي والبدء الفوري في تطبيق المصالحة الوطنية

  25/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

   الصعبة في قطاع غزة لم تعد تطاقالمعيشيةاألوضاع ": حزب الشعب" .15
 عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن األوضاع المعيشية الصعبة ،أكد نافذ غنيم: رفح

 بسبب شح السوالر والبنزين وغاز الطهي وكذلك الكهرباء، وما ينجم عنها من ،التي يشهدها قطاع غزة
 رفعت من وتيرة االحتقان الشعبي بصورة لم يشهدها قطاع غزة من قبل، لدرجة أن ،أزمات للمواطنين

األوضاع لم تعد تطاق، مشيراً إلى أن األزمة الحالية أقسى وأصعب من األزمة السابقة التي شهدها قطاع 
الخطاب التقليدي التي تروج له "إن : وأضاف غنيم .ة في بداية الحصار الظالم الذي فرض عليهغز

بعض قيادات حركة حماس والحكومة المقالة ال يجيب عن تساؤالت المواطنين، الذين يعتبرون أن 
رة على الحكومة المقالة هي المسؤول المباشر عن أوضاعهم المعيشية باعتبارها الجهة الحاكمة والمسيط

قطاع غزة، وعليها أن تجد المخارج المناسبة لتوفير احتياجاتهم األساسية، والتعامل بحكمة وموضوعية 
ودعا غنيم الرئيس محمود عباس والحكومة  ".مع ترابطات وتفاعالت هذه األزمة للخروج منها

  .الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في قطاع غزة
  25/3/2012، رام اهللا، األيام

  
   على خطوات تهدف إلى الحفاظ على حقوقهم وكرامتهممقبلون األسرى :حسام خضر .16

 هناك حالة من أن القيادي في حركة فتح والمعتقل إدارياً أكد األسير حسام خضر:  حامد جاد-غزة 
 .الغليان تعيشها السجون، وأن األسرى مقبلون على خطوات تهدف إلى الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم

  . للوقوف إلى جانب األسرى اإلداريينبريل شهراًأ/ ودعا خضر إلى اعتبار أن يكون شهر نيسان
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 أناهللا قنديل  أعلن الناطق باسم المكتب اإلعالمي لجمعية واعد لألسرى والمحررين عبدومن جهته، 
نطالق  اإلضراب وسيعلن عنها قبل االالنطالقالحركة األسيرة داخل السجون اتفقت على ساعة صفر 

  . سجون االحتالل إلجراءات عزل ونقل جديدة إلفشال اإلضرابإدارة اتخاذ إلمكانيةبوقت قصير تحسبا 
  25/3/2012الغد، عمان، 

  
  "دي أن أيه"أسيران معزوالن من حماس يتعرضان للضرب لرفضهما فحص  .17

حركة حماس جمال أبو  اعتدت قوة كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية، على األسيرين القياديين في :الخليل
األسير "وأفاد نادي  ".جلبوع"الهيجا وعباس السيد، القابعين في زنازين العزل االنفرادي في سجن 

، بأن قوة كبيرة من شرطة االحتالل قامت باقتحام قسم 24/3في بيان صدر عنه، يوم السبت " الفلسطيني
جا والسيد من زنازينهم، حيث أبلغتهما وإخراج األسيران أبو الهي" جلبوع"العزل االنفرادي في سجن 

، األمر الذي رفضاه بشدة وامتنعا عن ارتداء مالبس "دي إن أيه"بضرورة إجراء فحص الحمض النووي 
والتوجه للعيادة، لتقوم القوات بدورها بإخراجهم بالقوة بعد االعتداء عليهم " الشاباص"إدارة السجون 
  .بالضرب المبرح

  24/3/2012قدس برس، 
 

   اإلسرائيلية يطالبون بتجميد أموال السلطة الفلسطينيةالحكومةوزراء في ": هآرتس" .18
على الشبكة، اليوم االحد، إن ثالثة وزراء على األقل من المجلس الـوزاري             " هآرتس"قال موقع صحيفة    

االسرائيلي المصغر، يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وتجميد تحويـل أمـوال              
الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وذلك ردا على قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحـدة،             

 .القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تداعيات وآثار االستيطان اإلسرائيلي على الـشعب الفلـسطيني              
دور ليبرمان، ووزيـر  ونقل الموقع عن موظف رفيع المستوى قوله، إن وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغ        

المالية يوفال شطاينتس، ووزير الشؤون االستراتيجية، موشيه يعلون، يعتقدون أن على إسرائيل معاقبـة              
الثمانية لبحث جملـة    "ومن المقرر أن يجتمع اليوم طاقم       . السلطة الفلسطينية بسبب استصدار هذا القرار     

ائيلي على قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم        من المواضيع السياسية واألمنية ومن بينها الرد اإلسر       
  .المتحدة

إلى ذلك قال موظفون كبار في مكتب نتنياهو إن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيـق الدوليـة، علـى                    
الرغم من أنه لم يعلن بعد هوية أعضائها وال الصالحيات التي ستمنح لها، لكن مكتب نتنياهو قرر فـي                   

  .ي عدم السماح ألعضاء لجنة التحقيق المرتقبة بدخول إسرائيلنهاية األسبوع الماض
 25/3/2012، 48عرب 

 
   الوضع في الضفة الغربيةانفجارآفي مزراحي يتوقع  .19

توقع قائد قوات االحتالل في الضفة الغربية، المنتهية واليته، الجنرال آفي مزراحي انفجار الوضع هناك               
واعتبـر مزراحـي أن      .م بين الفلسطينيين واإلسرائيليين    شهراً بسبب جمود عملية السال     18في غضون   

المستوطنين الذين يسيرون بأمان في شوارع الضفة الغربية ويتنقلون بين المستوطنات من دون خـوف               
يمكننـا  «وأضـاف   . وال يكرسون وقتا للتفكير في الوضع األمني، قد ال يتمكنون من ذلك بعد فترة عام              
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اما على األكثر، ولكن عوامل االنفجار الـداخلي كامنـة فـي الوضـع              االستمرار في الوضع الحالي ع    
  .»الفلسطيني وال نعرف بالتحديد متى سيحدث االنفجار

وأقر مزراحي بأن التعامل مع ظاهرة اإلرهاب اليهودي ليست كالتعامل مـع مـا وصـفه باإلرهـاب                  
جر ردود فعل فلسطينية خـارج      يركز كل جهوده اآلن لمنع عمليات قد ت       ) الشاباك(إن  «وقال  . الفلسطيني

 .»السياق، مثل تفجير المسجد األقصى أو تسميم أشجار الزيتون، أو اغتيال مسؤولين
 25/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  ليبرمان يتهم طهران بنشر الثورة عبر العالم .20

مع الجاليـة   قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خالل لقاء عقده           : ستار ناصر  -طهران  
وأشار إلى أن إيران    . ذريعة في معركتها ضد الغرب    ” إسرائيل“اليهودية في سنغافورة، إن إيران تستخدم       

تأمل في نشر الثورة اإلسالمية حول العالم وأن خططها النووية تهدف إلى خدمة ذلك الغرض، بحسب ما                 
واعتبـر ليبرمـان    . يـوم الـسبت   اإلسـرائيلية   ” يديعوت أحرونوت “أورده الموقع اإللكتروني لصحيفة     

لتـسوية ملـف طهـران      ” فرصة أخيرة “المفاوضات بين إيران والغرب المقرر استئنافها الشهر المقبل         
  .النووي، وأعرب عن أمله في أن تؤدي إلى تراجع إيران عن طموحاتها النووية

 25/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  إيرانقرع طبول الحرب مع  ضد "إسرائيل" في يتظاهرون اإلسرائيليينمئات  .21
ورفع المتظاهرون شعارات منددة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير امنه ايهود براك ودعوا الـى               

  .اسقاط حكومتهما التي تسعى الى اشعال حرب مع ايران
 من االسرائيليين قد اكدوا في وقت سابق مشاركتهم عبر الفيسبوك في المظـاهرة              2100وكان اكثر من    

  ".الشعب ضد الحرب"ي جرت تحت عنوان الت
 25/3/2012، 48عرب 

 
  " متالزمة داون"ـاليهود والعرب المصابين بأطفال  فجوات بين :اإلسرائيليةوزارة الصحة  .22

أقرت وزارة الصحة اإلسرائيلية، بناء على معطيات، بوجود فجوات كبيرة في الكـشف المبكـر عـن                 
التي تم تسجليها في الـسنتين األخيـرتين بـين          ) المنغولية" (ونمتالزمة دا "األطفال المصابين بما يسمى     

وبحسب المعطيات فإن الفجوات تنبع من فحوصات الحمل المختلفة التي تجري للنـساء              .اليهود والعرب 
 ولـد   2011-2010وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أنه في السنوات         . الحوامل اليهوديات والعربيات  

من األطفال اليهود لم يتم تشخيص      % 8وتبين أن   .  عربيا مصابون بالمرض    طفال 46 طفال يهوديا و     93
  .من األطفال العرب% 26إصابتهم بالمرض خالل فترة الحمل، مقابل 

 25/3/2012، 48عرب 
  

  قدس وتعزلها عن الضفةقيد التنفيذ ستغير واقع ال كبيرة استيطانيةأربعة مشاريع ": بتسيلم" .23
 من جهودها من أجل المصادقة على مخططات 2011 في عام ائيليةاإلسرعززت الحكومة : القدس

تهدف لتوسيع مستوطنات إسرائيلية قائمة وإقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية، إضافة 



  

  

 
 

  

            13ص                                     2451:                العدد25/3/2012 األحد :التاريخ

 في اإلنسان لحقوق اإلسرائيليوقال مركز المعلومات  .إلى إقامة متنزه وطني جديد في هذه المنطقة
في حال تطبيق هذه المخططات، فإنها ستؤدي إلى قطع وعزل األحياء  )"بتسيلم(  المحتلةاألراضي

  ".الفلسطينية عن سائر أنحاء الضفة الغربية
، على أربع 2011ن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء صدقت ، خالل أ إلى في هذا الصدد وأشار

للجنة في آب على خارطتين فقد صدقت ا:مخططات ُأودعت من أجل تقديم اعتراضات من الجمهور
 شقة جنوب،شرق المنطقة المبنية في 930إحداهما لبناء )جبل أبو غنيم" (هار حوماه"لتوسيع مستوطنة 

  . شقة في داخل المنطقة المبنية42المستوطنة والثانية لبناء 
عات غف"وفي تشرين األول ُأودعت خارطة هيكلية إلقامة مستوطنة جديدة في القدس الشرقية باسم 

 شقق، ويتعلق تطبيق هذا المخطط بإجراء عملية توحيد 2610، والتي تشتمل على بناء "همطوس
وبما أن األرض . قسم من المساحة المعنية موجودة بملكية فلسطينية خاصة. للمسطحات وإعادة تقسيمها

المستوطنة لم تصادر، كما جرى في مستوطنات إسرائيلية أخرى، من الممكن أن يستخدم قسم من 
وبحسب خارطة الملكيات على األراضي في . الجديدة من أجل توسيع قرية بيت صفافا الفلسطينية

 كان اإلسرائيليين1700المنطقة، يمكننا أن نفترض أنصت للسشقة من هذه الشقق على األقل خُص .  
الشرقي، ومن " ونجبل الزيت"وفي تشرين الثاني جرى إيداع خارطة لمتنزه وطني جديد يقع على سفح 

 التي تقع E-1المفترض أن يؤدي المتنزه إلى خلق تواصل على أرض الواقع بين القدس وبين منطقة
  . شقة فيها4000، والتي تخطط إسرائيلي لبناء قرابة "معاليه أدوميم"شمالي مستوطنة 

، "ت زئيفبسغا" شقة غربي 625 على دفع مخططين لبناء اإلسرائيليوفي آب، صادق وزير اإلسكان 
رمات " شقة إضافية في مستوطنة 1600بمحاذاة المنطقة المبنية من الحي الفلسطيني بيت حنينا، و 

  .في شعفاط لم يجر تداول هذه الخارطة في اللجنة اللوائية بعد" شلومو
كما اُستكمل هذه السنة بناء منطقة شقق فاخرة لصالح المستوطنين في حي رأس العمود، "،"بتسيلم" وقال
 شقة وهي تقع مقابل حي 17شاي توجد "ي داخل هذه المنطقة التي كانت موقع محطة شرطة ف

 شقة إضافية،و تمتد هاتان المنطقتان على طول 60الذي بنيت فيه هذه السنة " معليه هزيتيم"المستوطنين 
  .المدخل الرئيسي لرأس العمود

ائط إلقامة منطقتين جديدتين للمستوطنين وفي شهر شباط بدأت لجان التخطيط بالنظر في الخر"وأضاف 
في مستوطنة أم هارون في حي الشيخ جراح، ويستوجب التصديق على هذه المخططات إخالء عائالت 

 أخليت أربع عائالت 2009في عام " انه إلىمشيرا " فلسطينية تعيش في الحي منذ أكثر من ستين عاًما
خر من الحي، في أعقاب دعوى ملكية قدمتها جمعيات فلسطينية من بيوتها، كانت تسكن في القسم اآل

"  المستوطنات تمثل مس كبيرا بنسيج الحياة في الضفة الغربية وقالأنعلى " بتسيلم"ويؤكد  ".استيطانية
تمس إقامة المستوطنات بسلسلة طويلة من حقوق اإلنسان الخاصة بالفلسطينيين، منها الحق بالتملك 

  ".ق والحق بحرية التنقلوالحق بمستوى معيشة الئ
بيروقراطًيا من أجل السيطرة على أراضي الضفة وتحويل -أقامت إسرائيل جهاًزا قضائًيا"وأضاف 

 أراض فلسطينية عامة وخصوصية لصالح المستوطنات، وعللت ذلك بحجج واهية وعبثية تقول بأن
، وقد مكّن هذا الجهاز من "أراضي دولة"أو أنها " ألغراض عامة"، "ألغراض عسكرية"األراضي الزمة 

من أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة المستوطنات وإلى عملية بناء واسعة على % 42نقل أآثر من 
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وبهذا تنتهك . من المساحة المبنية في المستوطنات% 21 أراض فلسطينية خصوصية تشكل قرابة
  ".واسع وممنهجإسرائيل حق التملك لدى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بشكل 

  24/3/2012، القدس، القدس
   

   تبدأ ضم المستوطنات الكبرى حول القدس"إسرائيل: "خليل التفكجي .24
 صرح مدير دائرة األراضي والخرائط في :)رام اهللا، غزة(عبد الرحيم حسين، عالء المشهراوي، وام 

يان أصدره أمس بأن إسرائيل بالقدس الشرقية المحتلة خليل التفجكي في ب” جمعية الدراسات العربية“
بدأت بالفعل إعادة رسم حدود بلديتها في القدس، عن طريق ضم المستوطنات الكبرى حول المدينة 

جنوب شرق القدس ” معاليه أدوميم“وأوضح أن توسيع مستوطنتي  .وجدار الفصل العنصري المحيط بها
المدينة يأتي في سياق رسم جنوب غرب ” جوش عتصيون“الواقعة ضمن تجمع ” عفرات“الشرقية، و

 مستوطنة 14يضم نحو ” جوش عتصيون“وأضاف أن . ”القدس اليهودية التي تضم أغلبية يهودية“مالمح 
تتوسع بشكل كبير جداً، بحيث أنها ستصل فيما بعد إلى القدس عبر طريق النفق المحفور تحت بلدة بيت 

  . بحزام من المستوطناتجاال وإقامة سكك حديدية تربطه بالمدينة القدس المحاطة
  25/3/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
   للشعب الفلسطيني ورعايته للمقدساتعاهل األردني عبد اهللا الثاني دعمنثمن : صبريعكرمة  .25

 ثمن رئيس الهيئة االسالمية العليا خطيب المسجد االقصى المبارك الشيخ الدكتور : كامل ابراهيم-القدس 
ردنية في رعاية المقدسات االسالمية وفي مقدمتها المسجد االقصى عكرمة صبري جهود الحكومة اال

واضاف  .معتبرا ان تدخل الحكومة االردنية في قضية باب المغاربة ادى الى نتائج ايجابية. المبارك
نحن نثمن دور جاللة الملك عبد اهللا الثاني في هذا المجال الذي يرعى المقدسات االسالمية وفي دعمه «

  .»سطينيللشعب الفل
ووصف رئيس الهيئة االسالمية العليا استمرار اقتحام المسجد االقصى من مختلف اذرع المؤسسات 

وفي تقييمه لالوضاع في مدينة  .االسرائيلية بانه مؤشر خطير ويدلل على االطماع الصهيونية لالقصى
حاربنا حربا شعواء ان اسرائيل تحاربنا على مختلف االصعدة وت«القدس المحتلة قال الدكتور صبري 

اقتصاديا كما تحاربنا ديموغرافيا وسياسيا وبالتالي نرى انه ينبغي ان تتضافر الجهود من مختلف 
  .»التوجهات السياسية والفصائلية والحزبية حتى نتمكن من الوقوف في وجه تهويد المدينة المقدسة

ية التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري من ناحية ثانية ثمن صبري جهود القائمين على مسيرة القدس العالم
والهادفة للفت أنظار العالم نحو مدينة القدس وكل ما يحاك ضدها من عمليات تهويد وطرد سكانها 

مشددا على ان هدف القائمين على مسيرة القدس العالمية , وغيرها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي
وعلى ضرورة تدخل دولي لوقف جرائم , ية القدسينبغي ان يكون الشراك العالم لالهتمام في قض
  .االحتالل اإلسرائيلي بحق المسجد األقصى المبارك

  25/3/2012، الرأي، عمان
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   ويهاجمون قرى ويقتلعون األشجار"دفع الثمن"مستوطنون يستأنفون عمليات  .26
لقريبة من رام اهللا، هاجم مستوطنون متطرفون، أمس، فلسطينيين في منازلهم في بلدة برقة ا :رام اهللا

واقتلع آخرون عشرات أشجار الزيتون في بلدة الخضر في بيت لحم، في ما يبدو أنه استئناف لعمليات 
التي تستهدف الفلسطينيين اآلمنين في الضفة الغربية، بعد شهور من الهدوء » دفع الثمن«جماعات 
تهم، ويهاجمون منازلهم، ما فجر وفوجئ أهالي برقة أمس بعشرات المستوطنين يقتحمون قري .النسبي

بجروح متوسطة نقل على أثرها إلى )  عاما40(مواجهات واسعة أدت إلى إصابة حسان معطان 
وفي بلدة الخضر في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اقتلع مستوطنون عشرات أشجار  .المستشفى

لسيطرة عليها، ويمنعون أهلها ، وهي منطقة يحاول المستوطنون ا»تلة عين القسيس«الزيتون في منطقة 
ويستهدف المستوطنون مناطق فلسطينية قريبة من مستوطناتهم في الضفة، ويهاجمون . من الزراعة

بشكل ممنهج ومنتظم دور عبادة ومنازل ومزارع الفلسطينيين، بدعوى أنها أرض اآلباء واألجداد 
  .لمستوطنين في الضفةوانتقاما من إخالء الجيش اإلسرائيلي بعض المنازل المتنقلة ل

  25/3/2012، الشرق األوسط، لندن
  

    االحتالل في غزة مخلفاتإصابة طفلين بانفجار  .27
أصيب طفالن فلسطينيان، بجروح، أمس، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات االحتالل : )آي.بي .يو (

  .شرق قطاع غزة
  25/3/2012، الخليج، الشارقة

  
  ال ضمانات الستمرار تشغيل محطة الكهرباء:  في رام اهللااء للكهربللشركةالرئيس التنفيذي  .28

أكد مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة في غزة أحمد أبو :  حامد جاد-غزة 
العمرين أن كمية السوالر التي جرى ادخالها إلى محطة توليد الكهرباء تكفي لتشغيل مولد واحد فقط لمدة 

 مولدات وذلك حسب كمية 4 فقط منوها الى أنه تم تشغيل مولد واحد في المحطة من أصل ثالثة أيام
  .السوالر التي دخلت ، حيث تم تقنين استخدام هذا الوقود وذلك حتى يكفي أطول فترة ممكنة

 واكد  الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان، انه ليس هناك أية ضمانات الستمرارية
تزويد محطة كهرباء غزة بكميات أخرى من الوقود الالزم لتشغيلها ما لم يتم تحويل األموال التي تجبيها 
شركة توزيع الكهرباء في غزة الى خزينة السلطة الفلسطينية كي تقوم االخيرة بدورها بتمويل كلفة إمداد 

اء امس االول عملية التشغيل بعد وكانت محطة توليد الكهرباء استأنفت اعتبارا من مس. المحطة بالوقود
 ألف لتر من الوقود عبر معبر كرم ابو سالم االسرائيلي حيث أوضح سلمان أن 437أن تم تزويدها بـ 

  .هذه الكمية تم ضخها تنفيذا لتعليمات صدرت عن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض
 سلطة الطاقة عمر كتانة ومسؤوال في وزارة أن وفدا برئاسة رئيس" الغد"وأكد سلمان في حديث الى 

المالية توجها أمس الى القاهرة من أجل مناقشة قضية تزويد المحطة بالوقود الالزم لتشغيلها وذلك عبر 
المعبر ذاته، متوقعا ان تفضي المباحثات التي يجريها كتانة مع المسؤولين المصريين الي حل مشكلة 

  .ات الالزمة من السوالر لتشغيلهاتزويد مصر محطة الكهرباء بالكمي
  25/3/2012، الغد، عمان
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    األزمة المالية تهدد بانهيار شركات األدوية الفلسطينية  .29
حذرت شركات األدوية الطبية في الضفة الغربية، أمس، من خطر انهيارها وإفالسها وتوقفها ): أ.ب .د (

الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ عن توريد األدوية للمستشفيات، بسبب عدم التزام السلطة 
وقال اتحاد شركات األدوية والتجهيزات الطبية في األراضي الفلسطينية، في بيان، . 2010منتصف عام 

إن الشركات باتت مثقلة بالديون للبنوك ومهددة باإلفالس واالنهيار، رغم المطالبات العديدة والمناشدات 
وذكر االتحاد أن مديونية . االنتقالية سالم فياض، لتسديد هذه المستحقاتالمتكررة لرئيس الحكومة 

لم يعد باستطاعة شركات األدوية “وأضاف أنه .  مليون دوالر80الحكومة لشركات األدوية زادت على 
  . ”والتجهيزات الطبية االستمرار في التوريد لوزارة الصحة وللمؤسسات العامة في هذا المجال

  25/3/2012، قةالخليج، الشار
  

   للكاتب الفلسطيني الراحل صالح حزين"اإلسرائيليإضاءات على األدب " .30
كتاب صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، » إضاءات على األدب اإلسرائيلي الحديث«:عمان

 يضم الكتاب عدداً من الدراسات النقدية التي تتناول أوجهاً. للكاتب الفلسطيني الراحل صالح حزين
، كتوصيف إشكالي ال يزال يثير جدالً »اإلسرائيلي«مختلفة من األدب اإلسرائيلي، منطلقةً من مصطلح 

راجع الكتاب وقدم له الناقد والكاتب الفلسطيني وليد أبوبكر، الذي كان أحد أبرز المتابعين للجهد . ونقاشاً
  .البحثي الالفت للراحل على مدى سنوات

  25/3/2012، الحياة، لندن
  

   قلعة الشقيفإلى... "األرضيوم "في "  القدسالىلمسيرة العالمية ا: "لبنان .31
يـوم  " النبطية وجهة سير المشاركين فـي مـسيرة          -حددت قيادة الجيش اللبناني قلعة الشقيف       : بيروت
وكانت مسيرة العام الماضي التي توجهت الى الحدود الجنوبية للبنـان           .  المقررة الجمعة المقبل   "االرض

اللجنة الوطنية للمسيرة العالميـة     "وتمنى منسق اإلعالم في      .ت بسقوط ضحايا بالرصاص االسرائيلي    انته
الذين سيتوجهون مـن معظـم األراضـي        " عبدالملك سكرية في بيان امس، على المشاركين         "الى القدس 

المناسبة، وتحميل  اللبنانية ومن مخيمات الالجئين الفلسطينيين االلتزام برفع علمي لبنان وفلسطين في هذه             
، مناشـداً   "المسؤولية لكل من يعمد الى رفع علم أو شارة تدل الى انتماء ولون حزبي لهذه الجهة أو تلك                 

. "التصرف بما يليق بهذه المناسبة، والترفع عن أي حساسيات خدمة للهدف األسمى وهو فلـسطين              "إياهم  
، والتعاون مع قيادة الجـيش لتـسهيل وصـول          سلمية المسيرة وحضاريتها تحقيقاً للغاية المنشودة     "وأكد  

  ."المشاركين وسالمتهم
  25/3/2012الحياة، لندن، 

  
  في شأن األسيرة المضربة عن الطعام هناء شلبي" إسرائيل" مع اتصاالتمصر تجري ": الحياة" .32

 الحياة أن مصر تجري اتصاالت مع جريدةقال مصدر مصري موثوق به ل:  جيهان الحسيني–القاهرة 
 . تكون هذه االتصاالت مفاوضاتأن في شأن األسيرة المضربة عن الطعام هناء شلبي، نافياً "ائيلإسر"

 بطلب من حماس والسلطة في رام اهللا والفصائل اإلسرائيلياتصاالتنا التي أجريناها مع الجانب ": وقال
، "الفلسطينية هي من أجل اإلفراج عن األسيرة شلبي ولمعرفة ما هو موقفها وأسباب اعتقالها وتهمتها
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 ضرورة اإلفراج إلىمصر تتدخل من منطلق دعمها كل المطالب الفلسطينية الداعية "مشيراً إلى أن 
  .جهاد رمضان شلح اتصل بنا مرات خصيصاً من أجل شلبي العام للاألمين" أن، مضيفاً "عنها

  25/3/2012الحياة، لندن، 
  

  وفد مصري ودولي إلى غزة لكسر الحصار .33
وصل إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، أمس، وفد التحالف المصري الدولي إلنهاء  :القاهرة

وأعلن المسؤول . اتالحصار عن غزة، وذلك لكسر الحصار المفروض على القطاع وتقديم المساعد
 من النشطاء والمتضامنين المصريين واألجانب، 24اإلعالمي بالوفد حسام الشوربجي أن الوفد يضم 

وقال  .، وهو برئاسة أحمد العاصي المنسق العام للتحالف) ومغربي واحد، بريطانيين4 و، مصريا19ً(
زة طبية للمعاقين، وصلت من مدينة  أطنان من األدوية والمستلزمات الطبية وأجه7إن الوفد يحمل معه 

  .مانشستر اإلنجليزية عبر ميناء بور المصري، وذلك لتوزيعها على المستشفيات والوحدات الطبية بغزة
  25/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
  "وثيقة فتح"مصرية تخضع لضغوط أمنية لعدم نشر خبر ال "اليوم السابع" :لإلعالمالمركز الفلسطيني  .34

 عن وثيقة حركة فتح التي أثارت خبراً 23/3يوم الجمعة المصرية " اليوم السابع" صحيفة  نشرت:القاهرة
تنسيق بين المشير طنطاوي : وثيقة خطيرة" في األوساط الفلسطينية عن أزمة الكهرباء بعنوان جدالً

 ، إال أن قراء الصحيفة فوجئوا برفع الخبر من على الموقع" الوقود في مصر وغزةأزمة الفتعال
وأفادت مصادر صحفية مطلعة للمركز  . عنهااللكتروني بعدها بدقائق وبعد تناقله على موقع أخرى نقالً

 أن إدارة اليوم السابع تعرضت لضغوط أمنية من قبل المجلس العسكري وعدد من لإلعالم الفلسطيني
ني ونشر خبر نفي  مما دفع إدارة الجريدة إلى حذف الخبر من على الموقع االلكترواألمنيةاألجهزة 

  .حركة فتح عن الوثيقة
 محمود عباس الفلسطيني أنه تم التنسيق بين الرئيس  تشير إلى لحركة فتح،داخلياً اًوثيقة تعميمالكشفت و

 مصر وأن قطاع غزة تأثر بهذه األزمة لمنع تزويد قطاع فيوالمشير طنطاوي، الفتعال أزمة للوقود 
 لدى المشير وأفادت الوثيقة أن الرئيس عباس تدخل شخصياً . غزةفيغزة بالوقود وإشعال الثورة 

  . حال من األحوالبأيطنطاوى للضغط على الحكومة المصرية بضرورة عدم تزويد قطاع غزة بالوقود 
 المصريين لضرورة التدخل والضغط على حركة حماس نالمسؤوليوطالبت الوثيقة بالتنسيق مع 

  . غزة، وإثارة الثورة ضدهافيشارع للرضوخ للمصالحة وعدم استفرادها بال
  24/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حقوق اإلنسان بشأن االستيطانمنظمة  ترحب بقرار اإلسالمي منظمة التعاون .35

 بالقرارات التي تبناها ورحب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغل: قناوكالة 
كيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات اإلسرائيلية مجلس حقوق اإلنسان بتش

  ووفق بيان صادر . على الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني
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اته  القرارات باإلنجاز المهم تجاه تحمل المجتمع الدولي مسؤوليوعن المنظمة أمس السبت، وصف أوغل
  . لوضع حد لالحتالل واالستيطان اإلسرائيلي غير الشرعي في األراضي الفلسطينية المحتلة

  25/3/2012الشرق، الدوحة، 
  

  قضية فلسطين مسألة في غاية األهمية لقمة بغداد: إبراهيم الجعفري .36
ي بغداد شدد رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري على أن مؤتمر القمة العربي ف :بغداد

 الفتاً ،يتميز بغياب الشخصنة واالنفعاالت التي طالما عبرت عن إرادات شخصية ال عن إرادات شعوب
  .إلى أن قضية فلسطين والملف الفلسطيني مسألة في غاية األهمية بالنسبة لقمة بغداد

  25/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  لى حضور نائب إسرائيلي ع من اجتماع دولي احتجاجاًينسحبونبرلمانيون : المغرب .37
 على المغربي من قبة البرلمان احتجاجاً" العدالة والتنمية" انسحب الفريق البرلماني لحزب :الرباط

حضور عضو الكنيست اإلسرائيلي لمقر البرلمان في إطار اجتماع الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية 
وطالب  .ي العاصمة المغربية الرباط ف24/3لالتحاد من أجل المتوسط التي انطلقت أمس السبت 

الجمعية "محمد زويتن في كلمة له ضمن الوقفة التي دعت إليها " العدالة والتنمية"البرلماني عن فريق 
ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين أمس السبت أمام " المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني
فتح تحقيق في الكيفية التي دخل بها "زب العدالة والتنمية، بضرورة البرلمان، أذاعها القسم اإلعالمي لح

نائب صهيوني إلى المغرب بدون تأشيرة الدخول بعد إعالن وزارة الخارجية المغربية عدم الترخيص له 
  ".رسميا بالدخول إلى المغرب

كنيست امحمد الهاللي، بحضور عضو ال" التوحيد واإلصالح"من جانبه؛ ندد نائب رئيس حركة 
نحن في التوحيد واإلصالح ال نقبل بأي تبرير من لدن أي سلطة في مسألة : "اإلسرائيلي، وأضاف

  ".حضور الصهيوني بالمغرب
ونقلت المصادر ذاتها بيانا للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لمساندة 

  .لكنيست اإلسرائيليالعراق وفلسطين، طالبت فيه بضرورة طرد عضو ا
  25/3/2012قدس برس، 

  
  القائد السابق للقوات البرية اإليرانية يستخف بالتهديدات اإلسرائيلية األمريكية .38

استخف القائد السابق للقوات البرية اإليرانية العميد حسين عالئي بالتهديدات  : ستار ناصر-طهران 
.  بالده تعودت على هذه التهديدات منذ انطالقة الثورة اإلسرائيلية بمهاجمة بالده، مؤكداً أن- األمريكية

ذلك ليس معناه أن إيران غير عابئة بالتهديدات بل إن قواتنا تمكنت من تأسيس منظومة "وقال عالئي إن 
وأشار إلى أن الهجوم على إيران لن يسهم أبدا . "دفاعية متكاملة قادرة على الرد بالمثل وبشكل مفاجئ

 "إسرائيل"وأضاف أن تهديدات . النووي بل على العكس سيسهم في تعقيد األمورفي تسوية الموضوع 
 إسرائيلألنها تعلم بأن نهايتها ستكون في تلك العملية، لذلك فنحن في إيران نعتقد بشكل كامل أن "فارغة 

  ." تحقق سيكون مشتركاً مع أمريكاإن الهجوم إن بل إيرانال يمكنها بمفردها شن أي هجوم ضد 
  25/3/2012ليج، الشارقة، الخ
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  بتمويل إيراني سفينة إسرائيلية في قناة السويسلتفجير مخطط ":األهرام" .39

 مع المتهمين سليمان  المصرية،كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا :محمد يوسف تهامي -القاهرة 
ططهما لتفجير  مخ، اللذين أجهض قطاع األمن بالداخلية، وسالمة أحمد سالمة،الرازق رزق عبد

 أنكراغير أنهما  . من إيران والشيعة لتنفيذ المخطط عن أنهما تلقيا تمويالً،المجري المالحي لقناة السويس
 ، والذي أخلت النيابة سبيله، واسمه محمد زكري، أحد األشخاصى وأنهما عرضا عل،صلتهما بالواقعة
 ، وأنهما أبلغاه بأنه بعد التنفيذ،مليون جنيه 50 السفن اإلسرائيلية في القناة مقابل إلحدىتوجيه ضربة 
  ."إسرائيل" وكراهية إيران لمصر و، لعالقتهم مع إيران، المبلغ من الشيعةىسيحصل عل

  25/3/2012األهرام، القاهرة، 
  

   للتهويد ومهرجان جماهيري باألزهر رفضاًبالقاهرةماراثون رياضي  .40
دد من الفعاليات الجماهيرية في مصر ضمن مسيرة أعلنت منظمات شعبية مصرية عن تنظيم ع: القاهرة

 ليوم األرض الفلسطيني، بشكل متزامن في 36القدس العالمية التي ستنطلق يوم الجمعة الموافق للذكرى 
 عضو اللجنة المركزية ،وقال رضا فهمي .داخل فلسطين وفي دول الطوق وعشرات المدن حول لعالم

 من المؤسسات والقوى الشعبية اتفقت على تنظيم مهرجان عدداً إن ، وممثل مصر في قيادتها،للمسيرة
خطابي كبير في األزهر الشريف تشارك فيه كافة القوى السياسية المصرية نصرة للقدس والمقدسات، 

 عن الغضب في الشارع المصري تجاه ما تقوم به سلطات االحتالل الصهيوني من إجراءات وتعبيراً
  .دسة، وتغيير معالمها وهويتها العربية واإلسالميةعنصرية لتهويد المدينة المق

  ".القدس لنا"وأضاف فهمي أنه يتم اإلعداد كذلك لتنظيم ماراثون رياضي بهذه المناسبة، تحت شعار 
  24/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   ألفاً في الضفة وقطاع غزة170 يستهدف دوالرمليون تسعة  بكلفة  إماراتيمشروع صحي .41

واصلت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية تنفيذ المرحلة الثالثة : وامة وكال
ألكبر مشروع صحي من نوعه في الشرق األوسط يقوم على تطعيم األطفال الفلسطينيين في الضفة 

عبيد الظاهري وقال سالم  .الغربية وقطاع غزة ضد أمراض الحمى الشوكية وااللتهابات الرئوية والسحايا
 مليون درهم ويستهدف 33 هذا المشروع يتكلف تسعة ماليين دوالر أي نحو إنالمدير العام للمؤسسة 

  .2013وأوضح أن المشروع بدأ منذ سنتين وينتهي في بداية ،  ألف طفل فلسطيني170نحو 
  25/3/2012البيان، دبي، 

  
  فلسطينيةللسلطة ال مليون دوالر 88.6 عن يفرجالكونغرس األمريكي  .42

 مليـون   88.6 أفرج النواب االميركيون اول من امس عن مساعدات للفلسطينيين قيمتها            : رويترز وكالة
دوالر كانوا يجمدونها منذ الصيف الماضي، في خطوة ال بد من ان تساعد في تخفيف ازمة ماليـة فـي                    

لبـارزة كـاي غرانجـر      وأعلنت النائب الجمهورية ا    .االقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات     
 اغـسطس   / مليون دوالر من المساعدات األميركية التي كانت مجمدة منـذ آب           147استعدادها لتحويل   

لكن النائب الجمهورية االخرى ايليانا روس ليتينن التي كانت منعت صرف هذه االمـوال،              . للفلسطينيين
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ت في رسـالة لـوزيرة الخارجيـة     مليون دوالر، وقال88.6قصرت المبلغ الذي سيتم اإلفراج عنه على   
االميركية هيالري كلينتون ان هذا هو كل ما هي مستعدة لإلفراج عنه، مضيفة انها ستفرج عـن هـذا                   

ولشق طرق  » للمساعدة واالنتعاش في غزة الذي تسيطر عليه حماس       «المبلغ بعدما فهمت انه لن يستخدم       
  .اضي الفلسطينيةفي الضفة الغربية او لتشجيع التجارة والسياحة في االر

  25/3/2012، الحياة، لندن
  

   لتدمير المنشآت اإليرانية"إسرائيل " تنشر تفاصيل خطةروسيةال "كراسنايا زفيزدا" ةجريد .43
ة كراسنايا زفيزدا الروسية أمس عـن قائمـة المنـشآت النوويـة             جريدكشفت    :  سامي عمارة   -  موسكو

 وهي لسان حال وزارة     ،وذكرت الصحيفة ،  من واشنطن اإليرانية التي تعتزم إسرائيل ضربها بدعم خفي        
فإن ,  الرغم من توفر األدلة حول حول تطوير إيران برنامجها النووي العسكري           ى أنه عل  ،الدفاع الروسية 

إسرائيل وضعت خطتها لضرب أربع منشآت نووية تحـت األرض ومفـاعلين نـوويين فـوق األرض        
 فضال عـن مـوقعين      ، الروسية 200-ة من طراز إس   يخضعان لحماية المنظومات الصاروخية المضاد    

  .آخرين يعمالن في مجال تطوير أنواع جديدة من الصواريخ الباليستية
وأشارت الصحيفة إلي أن المقاتالت اإلسرائيلية يمكنها أن تخترق األجواء األردنية والعراقية في طريـق               

 حـسب   ،ن ضـرب إيـران يتطلـب      وأضافت الصحيفة أ   .الذهاب علي أن تعود عبر األجواء السعودية      
 آي وعددا من طائرات التزود      -16- آي وإف  15- قاذفة من طراز إف    100 استخدام ،تقديرات المراقبين 

 ،تمتلك إسرائيل منها سبع طائرات إلي جانب طائرات االستطالع والحـرب اإلليكترونيـة            , بالوقود جوا 
 خارقة للوصول إلي المنشآت الموجـودة        فضال عما تمتلكه من قنابل     ،تمتلك منها إسرائيل أربع طائرات    

  .في باطن األرض
  24/3/2012، األهرام، القاهرة

  
   شرسة في اليمن وحزب اهللا وحماس يدعمان دورهاإيراناستراتيجية : واشنطن .44

القاعـدة فـي   «أكد سفير الواليات المتحدة في اليمن جيرالد فايرستاين أن تنظـيم       :  كميل الطويل  -لندن  
لكنه فايرستاين تحدث عن ضلوع     . ف من أن يكون في مقدوره السيطرة على اليمن        أضع» جزيرة العرب 

نعتقد أن نية اإليرانيين هي     " : وقال ،إيران وحزب اهللا في دعم الحوثيين واالنفصاليين الجنوبيين في اليمن         
 حـزب   وتحدث عن أن األدلة المتوافرة تؤكد أن       ."زعزعة األوضاع ومنع نجاح عملية االنتقال السياسية      

كما أننا على علم بأن هناك وجوداً يمنيـاً جنوبيـاً فـي             . اهللا وحماس يدعمان هذا الدور والجهد إليران      
  .بيروت تم استخدامه كصلة وصل للدعم اإليراني المقدم لقوى تقوم بالتعطيل في جنوب اليمن
  25/3/2012، الحياة، لندن

  
  ليجي بليون دوالر فائض الميزان التجاري الخ493: بنك قطر .45

التقديرات تشير الى أن «في تقريره االسبوعي أن » بنك قطر الوطني«أكد :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
ولفت التقرير  .»2011 بليون دوالر خالل عام 520الفائض الضخم في الميزان التجاري الخليجي بلغ 

 بليون دوالر تلتها 245السعودية حققت تقريباً نصف فائض الميزان التجاري للمنطقة عند «الى أن 
 بليون دوالر سنوياً خالل 493وتوقع أن يبلغ . » بليونا79ً بليون دوالر، ثم قطر بـ94اإلمارات بـ
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من التغييرات «ونبه الى أن . » في المئة3.5نمو الواردات بمعدل يقارب «، بسبب 2013 و2012عامي 
 ارتفاع حصة اليابان من 2010ام المحتملة في حركة التبادل التجاري للمنطقة مقارنة ببيانات ع

  .»صادرات المنطقة إلى مستويات أعلى عقب إغالقها محطات الطاقة النووية
  25/3/2012، الحياة، لندن

  
   في عالقتها مع حماس وفتحإلى إعادة النظر تسعى  المسلمونجماعة اإلخوان": نيويورك تايمز" .46

مع استعدادها لالستحواذ على السلطة : اد التقريرأسهمت مي الشيخ في إعد،  ديفيد كيركباتريك- القاهرة
في مصر، تسعى جماعة اإلخوان المسلمين في مصر إلى إعادة النظر في عالقاتها بالفصيلين 

 من أجل إقامة دولة فلسطينية "إسرائيل"الفلسطينيين الرئيسيين في محاولة إللقاء ضغوط جديدة على كاهل 
 .مستقلة

 على حركة حماس الفلسطينية إلخوان المسلمين في مصر ضغوطاًويمارس مسؤولون من جماعة ا
، التي تسيطر على غزة، من أجل إبرام تسويات جديدة مع فتح، القيادة "اإلخوان"المنبثقة عن جماعة 

 . وتدير الضفة الغربية"إسرائيل"الفلسطينية المدعومة من الغرب، التي قد تعهدت بالسالم مع 
لفلسطيني أوضح دليل على أنه مع انتقالها إلى موقع سلطة، تسعى جماعة ويعتبر تدخلها في الشأن ا

اإلخوان المسلمين، التي فازت بأعلى نسبة أصوات في االنتخابات البرلمانية المصرية، إلى تخفيف حدة 
 .مواقفها تجاه السياسة الخارجية وإعادة تشكيل صورة مصر
اجعهم عن تبنيهم السابق لحركة حماس وتعهدهم ويكشف مسؤولون من جماعة اإلخوان المسلمين عن تر

 لفتح قنوات اتصال جديدة مع فتح، التي سبق أن ، سعياً"إسرائيل"من قبل بمواصلة الكفاح المسلح ضد 
ويشير قادة .  واتهمتها بخيانة القضية الفلسطينية"إسرائيل"أدانتها جماعة اإلخوان المسلمين لتعاونها مع 

لة إقناعهم الفلسطينيين بالتعاون مع سلطة مصرية جديدة، فسوف ينجحون  إلى أنه في حا"اإلخوان"
 . على التفاوض بشكل جاد بشأن شروط قيام دولة فلسطينية"إسرائيل"بدرجة أكبر في حمل 

وقال رضا فهمي، وهو قيادي بجماعة اإلخوان المسلمين يشرف على عالقات الجماعة بالفلسطينيين، 
علينا اآلن أن نتعامل مع الطرفين الفلسطينيين ": لعربية في مجلس الشورىويترأس اآلن لجنة الشؤون ا

أي حركة من ": ، وأضاف فهمي"، ويجب أن نقف على مسافة واحدة من كليهماكمظلة تضمهما معاً
 إذا كانت بين صفوف المعارضة عما إذا استحوذت على جانب جماعة اإلخوان المسلمين ستختلف تماماً

 ."السلطة
الذي أقره مسؤولو (ول في موقف جماعة اإلخوان المسلمين تجاه الحيادية بين حماس وفتح إن التح

ربما يطمئن الساسة األميركيين، الذين كانت تحدوهم مخاوف منذ وقت طويل بشأن عالقة ) الجماعتين
 )حماس(وتنظر الواليات المتحدة إلى الجماعة الفلسطينية . جماعة اإلخوان المسلمين بحركة حماس

 ، ألنه يمثل ابتعاداً"إسرائيل"غير أن التغير في سياسات مصر ربما يثير حنق . باعتبارها منظمة إرهابية
 عن الدعم الحصري من قبل الرئيس السابق، حسني مبارك، لحركة فتح المدعومة من الغرب تاماً

ومة فلسطينية تضم وقد ذكر مسؤولون إسرائيليون أنهم لن يتفاوضوا مع حك. والتزامها بعملية السالم
 .حركة حماس

 غير أن فهمي أشار إلى أن جماعة اإلخوان المسلمين ترى أن الوحدة الفلسطينية يمكن أن تضع حداً
سوف يجلس مفاوض فلسطيني على طاولة المفاوضات ": وقال فهمي. "إسرائيل"لتعليق المحادثات مع 
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  كبيراًسيكون هذا تغييراً": وأضاف. "وعهوهو على علم بأن جميع أفراد الشعب الفلسطيني يدعمون مشر
جدير بالذكر أن فهمي، الذي تم اعتقاله لفترات إبان حكم مبارك، لدوره في . "شديد األهمية للجانبين

 .جماعة اإلخوان المسلمين، تحدث هذا الشهر من قاعة أنيقة في البرلمان
لمين تشير في بعض المواضع إلى ما زالت نصوص جماعة اإلخوان المس(بعد عقود من الشجب والعداء 

، ذكر قادة من جماعة اإلخوان أنه بوصفهم أعضاء في )"الكيان الصهيوني"الدولة اليهودية بمسمى 
ويشير . 1979 في عام "إسرائيل"الحزب الحاكم، سوف يحترمون اتفاقية السالم التي أبرمتها مصر مع 

، يش يمكن أن يصبح نموذجا بالنسبة لحماس أيضاًبعض قياديي الجماعة إلى اعتقادهم بأن مثل ذلك التعا
 . صوب قبول دولة فلسطينية تتمتع باالستقالل التام"إسرائيل"إذا ما اتجهت 

 على "إسرائيل"وأشار إلى أن حماس قد أدلت بالفعل بتصريحات مفادها أنها سوف تقبل التعايش مع 
ن شخصا قد أجبر على تجرع سم أو أكل يبدو األمر كما لو أ": وقال. 1967طول حدودها ما قبل حرب 

من ثم، فنحن ندعم ذلك، شريطة أن تكون ": وأضاف. "حيوانا ميتا، لكنهم مع ذلك أدلوا بهذه التصريحات
 ." وتتمتع بالسيادة الكاملة على الجو والبحر والبر1967تلك الدولة في إطار حدود 

،  جوهرياًاختالفاً"ه جماعة اإلخوان المسلمين بالفعل، حسبما زعم فهمي، يحدث الموقف الجديد الذي تبنت
 ."بما في ذلك استئناف المحادثات التي تم تعليقها بين الجماعتين الفلسطينيتين

وقد طالب محمد بديع، المرشد األعلى لجماعة اإلخوان المسلمين، القائد السياسي لحماس، خالد مشعل، 
 في الدوحة بقطر، ي محادثات أجريت مؤخراً، بحسب فهمي، وف"أكثر مرونة"بشكل شخصي بأن يكون 

وافقت حماس للمرة األولى على السماح لقائد فتح، محمود عباس، بتولي منصب الرئاسة في الستة أشهر 
 .األولى من عمل الحكومة الموحدة لألراضي الفلسطينية إلى أن يصبح من الممكن إجراء انتخابات جديدة

لكن هذا ما ": وأردف قائالً. ، هكذا تحدث فهمي"س عباس الحكومة أن يترألم تكن حماس لتقبل مطلقاً"
 ."حدث اآلن

وقال موسى أبو مرزوق، قيادي بارز بحركة حماس استقر في القاهرة بعد مغادرته دمشق، إن الجماعة 
 . عاما25ً، التي انبثقت عنها حركة حماس قبل "اإلخوان"كان لديها آمال كبيرة في صعود 

، تم اعتقاله في الواليات المتحدة، 1995ففي عام . تي مر بها على صحة تلك اآلمالوبرهنت الظروف ال
 بدخول مصر وأمضى عامين في مواجهة مطلب إسرائيلي بتسليمه إلى حكومته، إلى أن سمح له مؤخراً

واآلن، يتحدث من الصالون الضخم المشمس بمكتبه الواقع . على أن يخضع لرقابة جهاز االستخبارات
وأقر بأن صعود اإلسالميين في مصر . بق الثاني أعلى الفيلال الحصينة الكائنة في إحدى الضواحيبالطا

 .قد تسبب في إشعال جذوة جدال عميق داخل حركة حماس
عارض البعض فكرة عقد أي تسوية مع حركة فتح، متوقعين أن موقف حماس التفاوضي سيزداد قوة 

على الجانب اآلخر، خسرت فتح راعيها . مصر على السلطةفقط مع استحواذ حلفائها اإلسالميين في 
 .اإلقليمي الرئيسي الممثل في نظام مبارك

قال . إال أن أبو مرزوق أشار إلى أنه ستخيب آمال من توقعوا أن تدعم مصر الجديدة حماس بشكل كامل
 أن تكون وقتما من الطبيعي أن تصبح جماعة اإلخوان المسلمين أكثر واقعية مما اعتادت": أبو مرزوق

الوصول إلى تسوية ": وأشار قائالً.  من المصالحات مع فتحوقال إنه يفضل مزيداً ."لم تكن في السلطة
 ."يصب في صالح الشعب الفلسطيني
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من جانبهم، يقول مسؤولو فتح إنهم كانوا راضين عن أسلوب جماعة اإلخوان الحيادي تجاه كال 
تبذل جماعة اإلخوان المسلمين في مصر قصارى ": اوضي فتحوقال صائب عريقات، كبير مف. الطرفين

 ."جهدها من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني
وقال فهمي إن جماعة اإلخوان المسلمين تعتقد أن مشاريع قانون األمم المتحدة ما زالت تنظر إلى كفاح 

يع األديان بحق تقر نصوص جم": وقال. حماس المسلح كحركة مقاومة مشروعة ضد االحتالل المسلح
 ."الدفاع عن النفس

. ، هكذا تحدث"حماقة".. لكنه ذكر أن دعم جماعة اإلخوان المسلمين لن يمتد مطلقا إلى اإلمداد باألسلحة
نحن ضد توزيع األسلحة في أي . تحويل المنطقة إلى سوق سالح لن يعود بالفائدة على أي طرف": وقال

نحن حريصون على . حيزين لها في الدفاع عن حقوق الشعبمكان أو دعم تلك الحركة، حتى لو كنا مت
 ."استقرار المنطقة

غير أن . "إسرائيل" في السعي للتعايش السلمي مع "اإلخوان"لقد تجاوزت فتح المدى عن كل من حماس و
 .عريقات أشار إلى أن الخالفات بين الفصيلين ربما ال تكون كبيرة اآلن مثلما كانت في الماضي

إذا ": وأضاف. "اإلخوان المسلمون هم حزب األغلبية اآلن في مصر؛ إنهم رؤساء أنفسهم": ويقول فهمي
 ."لكن ليس هذا هو ما سمعته. كانوا يعتقدون أن هذا في صالح مصر، فدعهم يلغوا معاهدة كامب ديفيد

 . بوصفها غير كافية للدفاع عن أمنها1967 حدود "إسرائيل"من جانبها، ترفض 
قال شلومو بروم، محلل وقائد لواء في الجيش .  يرصد التحوالت عن كثب"إسرائيل"ي غير أن البعض ف

: وأضاف. "حماس تظهر إشارات دالة على اتجاهها نحو تبني موقف مسؤول بدرجة أكبر": اإلسرائيلي
. لكن بسبب تاريخ حماس الدامي، سيكون من الصعب جدا بالنسبة للحكومة اإلسرائيلية قبول هذه الحقيقة"

 ."ال أعرف الفترة التي سيستغرقها ذلك
، جزئيا ألن حماس تفهم "إسرائيل" بين حماس و"الهدوء"وعلى الرغم من أن فهمي، توقع استمرار حالة 

 .أن جماعة اإلخوان بحاجة لالستقرار من أجل إدارة التحول السياسي في مصر
أعتقد أن هذا في حد ": وأضاف. "لهاحماس تعتبر جماعة اإلخوان المسلمين امتدادا استراتيجيا ": وقال

 ."ذاته ضمان قوي ألن الموقف لن ينفجر في المنطقة
  24/3/2012، خدمة نيويورك تايمز

  25/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  " الصدقةاقتصاد"الدولة و .47
  عوني صادق

شتون، في ظروف مالية صعبة تمر بها السلطة الفلسطينية، استضافت المفوضة األوروبية، كاثرين أ
 التي تتحمل عبء تمويل وتغطية "الدول المانحة"الثالثاء الماضي في بروكسل، اجتماعاً لما يعرف باسم 

وكانت تقارير صدرت عن . "اإلسرائيلية"الموازنات المالية السنوية للسلطة، بحضور ممثل للحكومة 
فلسطينية، سواء على مستوى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشيد بالتقدم الذي أحرزته السلطة ال

النمو االقتصادي أو على مستوى تحسين الكفاءة والشفاقية في التصرف بالعائدات وترشيد اإلنفاق، ما 
، األمر الذي حاولت الحكومة "الدولة الفلسطينية"شجع السلطة الفلسطينية على القول إنه حان الوقت لقيام 

  . في المؤتمر أن تثبت عكسه"اإلسرائيلية"
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 واالحتالل "اإلسرائيلية"ي وثيقة قدمها للمؤتمر رئيس وزراء السلطة، سالم فياض، حمل الحكومة وف
المسؤولية عن عرقلة وتعطيل سير االقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة 

: وقال فياض. "ةحصار غزة، وتعطيل الحركة االقتصادية وحركة اإلنسان في الضفة الغربي"من خالل 
بعد تحقيق الجاهزية لالستقالل والسيادة على أراضي دولة فلسطين في حدود الرابع من "إنه 
 "إسرائيل" سنواصل التحرك إلبقاء حل الدولتين حياً، رغم استمرار هدم 1967حزيران عام،/يونيو

  ."لسلطة الفلسطينيةللمنازل الفلسطينية وتدميرها للبنية التحتية ومساعيها لتقويض دور ومكانة ا
 فشلت، حيث دعا "اإلسرائيلية"وبالنظر إلى البيان الختامي الصادر عن االجتماع، يتبين أن المحاولة 
 والعودة لالجتماع في 2012البيان الدول المانحة إلى تقديم مليار للسلطة الفلسطينية في العام،

 السلطة الفلسطينية لجعل العائدات أكثر كفاءة ورحب البيان باإلجراءات التي تتخذها. أيلول المقبل/سبتمبر
 إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين حركة "اإلسرائيلية"في الوقت نفسه، دعا البيان الحكومة . وشفافية

كما . والقدس الشرقية) ج(األفراد والبضائع، والتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك منطقة 
  .الت الشهرية للسلطةدعاها إلى ضمان التحوي

هذه النتيجة التي عكسها البيان الختامي الجتماع بروكسل تظهر أن السلطة الفلسطينية قد حصلت على ما 
، لكنها لم تتقدم خطوة على طريق هدفها )وإن كانت تظل على الورق(أرادته بالنسبة إلى المساعدات، 

وكل ما جاء على لسان .  الوضع لهذا اإلعالن"اهزيةج" استنادا إلى ما اعتبرته "الدولة الفلسطينية"إقامة 
أشتون بهذا الخصوص هو أن اتصاالت تجري بين الجهات المعنية إلعادة الجانبين الفلسطيني 

 لن تقوم من دون موافقة "الدولة الفلسطينية" إلى مائدة المفاوضات، وهو أمر طبيعي ألن "اإلسرائيلي"و
 للسلطة في اجتماع "الدول المانحة"وليس خطأ القول إن مساندة .  على قيامها"اإلسرائيلي"الجانب 

 لتحقيق عودة المفاوضات، ولن يكون غريباً أن يكون تقديم المساعدة "رشوة"بروكسل لم تكن أكثر من 
مرهوناً بعودة المفاوضات، خصوصا أن المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة لم تكن منذ األساس إال 

وبعيداً . "عملية السالم في الشرق األوسط"ت السياسية التي قدمتها األخيرة في إطار ما يسمى ثمناً للتنازال
هل يمكن لدولة أن تقوم اعتماداً على المساعدات : عن مؤتمر بروكسل، يظل السؤال الحقيقي ماثالً

لسلطة الفلسطينية ؟ علماً أن ما تقدمه الدول المانحة ل"اقتصاد الصدقة"الخارجية، أو ما يمكن أن نسميه 
  .ليس صدقة بل ثمن له مقابل

، والمعنى أنه عندما تعجز وزارة الخارجية تسلم "الحرب سياسة بوسائل عسكرية": هناك مقولة تقول
والنتيجة . بعبارة أخرى، ما تعجز عنه الدبلوماسية تحققه القوة. دورها لوزارة الدفاع، أو وزارة الحرب

لديها القوة الالزمة للدفاع عن هذه السياسة، ودولة بال قوة ال سياسة لها، أنه ال توجد سياسة لدولة ليس 
ويمكن أن تكون . "االقتصاد سياسة مكثفة": وهناك مقولة أخرى تقول. إال سياسة الخضوع واإلذعان

  .من دون اقتصاد ال تكون هناك ال سياسة وال دولة: هناك مقولة ثالثة تقول
 لم تكن يوماً "دولة إسرائيل"، و"أرض الميعاد" فكرة أن فلسطين هي لقد قام المشروع الصهيوني على

دولة " على إقامة "إسرائيل"، بمعنى أنه ال يمكن أن توافق "الوطن القومي لليهود"، بل "وطناً قومياً لليهود"
اً ، لم توافق يوم"دولة إسرائيل"والقيادات الصهيونية، على طول تاريخ .  مستقلة في فلسطين"فلسطينية

وحتى قرار . ، من بن غوريون إلى نتنياهو، مروراً بمائير ورابين وشارون"دولة فلسطينية"على قيام 
، "الدولة اليهودية"قبلت الحركة الصهيونية نصفه الخاص بقيام ) 1947قرار تقسيم  (181الجمعية العامة 

  .وأنكرت نصفه اآلخر الخاص بالدولة الفلسطينية
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 واالحتالل كل ما "اإلسرائيلية"سالم فياض إلى مؤتمر بروكسل، حمل الحكومة وفي الوثيقة التي قدمها 
ولكن، كيف لدولة أن تقوم وهي تحت االحتالل ودون أن . يعانيه االقتصاد الفلسطيني، وهو محق في ذلك

تكون قادرة على تقرير سياستها؟ وكيف يكون لدولة اقتصاد مستقل، بينما سلطات االحتالل تتحكم في 
اتها ومواردها وسياساتها االقتصادية؟ لقد أظهر التمسك بالمفاوضات كأسلوب السترداد بعض ثرو

الحقوق عجز هذا األسلوب عن تحقيق أي شيء، بل تأكد الجميع أن المفاوضات لم تكن أكثر من عملية 
دولة ال"، إلتاحة الفرصة لها لتهويد القدس، ومصادرة أراضي "اإلسرائيلية" للحكومة "بيع الوقت"

من أراضي فلسطين تجري المساومة عليها حتى % 10، حتى أنه لم يبق لها اآلن أكثر من "الفلسطينية
  . للسلطة"الدول المانحة" التي تدفعها "المساعدات"إشعار آخر، مقابل 

 عرضت على السلطة الفلسطينية، قبيل عقد مؤتمر "اإلسرائيلية"وقد جاء في األنباء أن الحكومة 
ديم بعض التسهيالت في موضوع حركة األفراد والبضائع وتصاريح العمل، مقابل أال تذهب بروكسل، تق

أال يدل ذلك . إلى مجلس حقوق اإلنسان لمعاودة محاولة االعتراف بالدولة، أو إلدانة عمليات االستيطان
   الفلسطينية؟ للسلطة"الدول المانحة" التي تقدمها والتسهيالت التي تطالب بها "المساعدات"على طبيعة 

  25/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  عشر سنوات على المبادرة العربية .48
  جيمس زغبي

مضت عشر سنوات على مرور مبادرة السالم العربية التي أكد القادة العرب بموجبها أنهم سيعترفون 
 1967بإسرائيل، ويطبعون العالقات معها، إذا ما انسحبت من المناطق التي احتلتها في حرب يونيو

  .ودخلت في مفاوضات مع الفلسطينيين للتوصل إلى حل للصراع المستمر منذ عقود
وبإصدارهم لتلك المبادرة أوضح القادة العرب أن المشكلة مع إسرائيل ليست وجودية، وإنما هي مشكلة 

يير وكان من المفترض أن يكون ذلك اختراقاً كبيراً جداً، ولحظة تغ. تتعلق بالسالم واألراضي والحقوق
مصيرية في تاريخ الصراع، ولكن هذا لم يحدث لألسف، حيث تمنعت إسرائيل على المبادرة، وهونت 

  .من شأنها، كما قللت إدارة بوش، من أهميتها كذلك
وليس هناك شك في أن تلك المبادرة، كانت بالنسبة للبعض في العالم العربي، حبة دواء مرة نظراً 

عميقة، التي كانوا يحسون بها جراء الخيانات التي تعرضوا لها على أيدي للمظالم التاريخية الحقيقية وال
  .القوى االستعمارية التي مزقت الوطن العربي، ودعمت إقامة إسرائيل على أرض فلسطين

ومثل كافة الشعوب التي ابتليت باالستعمار االستيطاني، ظل العرب ثابتين في إصرارهم على عدم 
الذي طرد الشعب الفلسطيني المالك األصلي لألرض من دياره، وهو ما أدى شرعية ذلك الكيان الجديد 

 التي احتلت فيها إسرائيل 1967الستدامة الصراع إلى أن وصل ذروته في حرب الخامس من يونيو عام 
  .الجزء المتبقي من فلسطين

حل النهائي للصراع ، بدا أن ال1993وعندما توصل اإلسرائيليون والفلسطينيون إلى اتفاقيات أوسلو عام 
وهذا يمثل (بات قاب قوسين أو أدنى، وخصوصاً بعد أن اعترف الطرفان بحقوق كل منهما الوطنية 

وقد اعتقد العالم في ذلك الوقت أن الطريق باتت ممهدة ). االختراق الرئيسي الحقيقي في اتفاقيات أوسلو
بد من خالل إقامة دولة فلسطينية تعيش أخيراً لمفاوضات تؤدي إلى إنهاء الصراع مرة واحدة وإلى األ

  .جنباً إلى جنب مع الدولة اإلسرائيلية
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وبالنسبة للعديد من الفلسطينيين كانت أوسلو خطوة صعبة، ولكنهم تفهموا في ذات الوقت أنها كانت 
خطوة يتعين عليهم القيام بها لتطبيع وضعهم، وضمان حقهم في تأسيس دولتهم، وإعادة بناء مجتمعهم 

 ولم تكن بالتالي كافية لمعالجة المظالم التاريخية -هكذا أدركوا-ولكن لم تكن المحصلة مثالية . طنيالو
ومع ذلك، وضع الفلسطينيون ثقتهم في . التي تعرضوا لها، وال كافية الستعادة كافة حقوقهم المشروعة

ن المستقبل الذين المفاوضات معتقدين أن المستقبل الذي سيبنونه من خالل أوسلو، سيكون أفضل م
  .سيحصلون عليه من خالل استمرار الصراع

ولكن بعد عشر سنوات على تلك االتفاقية تضاعفت اآلن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، 
كما تم فصل القدس عن الضفة الغربية من خالل سلسلة من المشروعات االستيطانية الضخمة، ونقاط 

طالة، وأصبح من الواضح أن إسرائيل ليست لديها الرغبة وال النية في السماح التفتيش، كما تفاقمت الب
بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، أو الدخول في مفاوضات جدية يمكن أن تؤدي إلى ذلك في نهاية 

ملفي الالجئين والحدود (المطاف، أو تقود إلى حل العديد من الموضوعات األخرى المعلقة مثل 
  .)...وغيرهما

وعند هذه النقطة تحديداً، اندلعت االنتفاضة الثانية، التي كانت على العكس من االنتفاضة األولى، أكثر 
والشيء الالفت للنظر، أن القادة العرب وعلى . عنفاً، وهو ما قوبل بقمع عنيف من جانب اإلسرائيليين

. تماعاتهم مبادرة السالم العربيةرغم ذلك اجتمعوا في العاصمة اللبنانية بيروت، وقدموا في نهاية اج
وكان األمل الذي حدا بالقادة العرب في ذلك الوقت التخاذ خطوتهم تلك هو أنهم من خالل تقديمهم 
إلسرائيل الشيئين اللذين قالت إنها تحتاج إليهما أكثر من غيرهما وهما السالم وتطبيع العالقات، 

  .اوضات التي تؤدي إلحالل السالمسيحفزون عملية التسوية، ويدفعون الستئناف المف
لقد قلت إن تلك المبادرة كانت بمثابة الدواء المر، ولكنها كانت أيضاً بالنسبة لمعظم العرب مناسبة تحويل 

وكنت قد تحدثت مع رئيس الوزراء اللبناني األسبق الراحل رفيق . وفرصة تغيير لجمود عملية السالم
 العربي -قال لي حينها إن الكثير قد تغير في الخطاب العربيالحريري عقب تلك القمة بعدة سنوات، و

وكان من ضمن ما قاله لي الحريري كذلك إنه قبل سنوات من تقديم تلك المبادرة، . منذ ذلك الحدث المهم
في وقت إجراء الحوار -لم يكن أحد يجرؤ على اقتراح أو مناقشة موضوع السالم مع إسرائيل، أما اآلن 

ة الناس باتت تناقش هذا الموضوع علناً وتتطلع بشوق إلى محصلته المتمثلة في إقامة  فإن غالبي-معه
  .دولة فلسطينية، لو كلفت إسرائيل نفسها وأقدمت على اتخاذ الخطوات المطلوبة لجعل ذلك األمر يحدث

ن ثالثة ومن الطبيعي أننا عندما أجرينا استطالع رأي بشأن تلك المبادرة عبر العالم العربي، وجدنا أ
 اإلسرائيلي، يقود إلقامة دولة فلسطينية جنباً لجنب -أرباع العرب يدعمون التوصل لحل للصراع العربي

بيد أنه تبين أيضاً أن ما يزيد على نصف العرب غير ... وهذه هي األخبار الجيدة. مع دولة إسرائيل
وإذا ما . لالزمة لتجسيد هذا األملمقتنعين بأن إسرائيل لديها الرغبة في اإلقدام على اتخاذ الخطوات ا

  .أخذنا التصرفات اإلسرائيلية الحالية في الحسبان فإن معنى ذلك أن هذا الشعور السلبي سيتزايد
إن الحاجة إلى تغيير هذه الدينامية، واستعادة األمل والعمل من أجل السالم، يجب أن تكون هي ما يشغلنا 

 الذي حدا بالمعهد العربي األميركي في واشنطن، وجماعة وهذا هو السبب. جميعاً في الوقت الراهن
بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي، الستضافة فعالية احتفالًا بذكرى مرور عشر " جيه ستريت"

  .سنوات على مبادرة السالم العربي



  

  

 
 

  

            27ص                                     2451:                العدد25/3/2012 األحد :التاريخ

م القادة وبالطبع سيكون هناك رافضون، تماماً مثلما كان هناك رافضون منذ عشر سنوات، عندما قا
العرب وسط ظروف صراع عنيف ورهيب باإلقدام على اتخاذ قرار شجاع من أجل السعي لتحقيق 

  .السالم
إننا درك بالطبع حجم التحدي الذي نواجهه، ولكننا ندرك أيضاً أنه كي يتحقق السالم المنشود، يجب أن 

ظل نحن ملتزمين بالعمل من أجل وسن. تكون لدينا قاعدة دعم تنادي بتحقيق السالم وتؤيد السعي من أجله
  .تحقيق هذا الهدف المأمول

  25/3/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  !مجنون محاط بقتلة: قاتل تولوز .49
  نهلة الشهال

وكون األوالد الذين قتلهم يهوداً . ابتداء، تُستفظع فعلة محمد مراح، وتدان من دون أي استدراك أو إضافة
وال .  للجنسية الفرنسية، ال يغير شيئاً في طبيعة الجريمة المروعةويحملون الجنسية االسرائيلية إضافة

هذا الفصل األخير من القصة مجاله نقاش آخر، وهو موضع . كون أهاليهم قد اختاروا دفنهم في إسرائيل
صراع آخر، يحبطه ويفسده ويسيء إليه أبلغ إساءة أن تؤخذ هذه بجريرة تلك، فيستهان بقتل هؤالء 

، بحجة أن !)كوضع المسدس على صدغ صغيرة في السادسة وتفجير دماغها(الوحشية االوالد بتلك 
  .إسرائيل قتلت آالف االطفال

ولكن هل علينا أن نتحول، ولو . ال، لم ننس صغار فلسطين ولبنان، وال نسينا صغار العراق وأفغانستان
لقضية الفلسطينية الى افعال ثأر تافهة شعورياً، الى قتلة مثل قاتليهم؟ مجدداً، ال تحتاج العدالة المطلقة ل

  .فهذه ال تدعمها وال ترفعها، بل تحط منها وتصغر من شأنها. كهذه المرتكبة في تولوز، وكمثيالتها
وعلى أية حال، فقاتل االطفال في المدرسة اليهودية بتولوز في جنوب فرنسا، سبق له أن قتل جنديين 

وقد ثبت اآلن أنه أدخل الى مصح عقلي، . ه االخيرة بأيامفرنسيين من أصول عربية ومسلمة قبل فعلت
، وكان قاصراً، وحكم عليه خمس عشرة مرة الرتكابه جنحاً صغيرة، كالسرقة 2004كما أنه لوحق منذ 
وهو ما يفسر وجود محام فرنسي كان يدافع عنه أمام المحاكم، ويعرفه جيداً، . والسياقة بال رخصة

وهو يصفه (الى أية شبكة إرهابية، بل هو مجرد شاب آخر بدأ ضائعاً قليالً ويعتقد بحزم أنه ال ينتمي 
، وقد قادته ظروف حياته الى منزلق تلو آخر، حتى انتهى، ولو لساعات، محط أنظار )باللطيف

  .ولعله كان مستعداً لدفع حياته ثمناً مقابل ذلك. الجمهورية الفرنسية، بل العالم برمته
وال بد من التذكير بأن النسبة الساحقة لمن يرتكبون أفعاالً مشابهة في . روهذا كله مفهوم، ومتكر

بشاعتها، بما فيها تلك االرهابية حقاً، أي التي تتأسس على غرض أو زعم سياسيين، هي ألوروبيين من 
ولكن مصادفة أن اسم القاتل الحالي هو محمد، ومصادفة كونه من . ذوي الشعر االشقر والعيون الزرقاء

  .ول جزائرية، يبيح انفالت هذيان ال حدود لهأص
، "للطائفة"أول الهذيان جاء من الجمعية االسالمية التي أسسها ساركوزي لتكون ذات صفة تمثيلية رسمية 

غير آبهة بما تثيره المقارنة من سخرية تدعو ! "نا"والتي اعتبرت ما يجري هو الحادي عشر من سبتمبر
  .للشفقة

فقد تحول كلود غيان، وزير . ة فرافق هذيان منظم مسلكها على كافة الصعدأما السلطات الفرنسي
الداخلية، صاحب التصريحات العنصرية ضد العرب والمسلمين، وقبلها صاحب الماضي المعروف في 
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صفوف تنظيمات اليمين المتطرف، الى ناطق رسمي باسم محمد مراح، ينقل عنه طيلة أكثر من أربع 
وكانت . ل كذا وكيت، ويزود الصحافة والعامة بتقارير عن أمزجته المتقلبةوعشرين ساعة أنه قا

، رمى به من 45فالقاتل يبادل مسدس غولت . االستعراضية كلها حاضرة في الموعد المضروب لها
وهو يخزن في شقته مستودعاً كامالً ! النافذة، بوسيلة اتصال مع الشرطة، لعلها نوع من التوكي ووكي

.  عالوة على االسلحة الموجودة في سيارة دلَّ الشرطة عليها فقامت القوات الخاصة بتفجيرهامن االسلحة
وللحفاظ على ايكزوتيكية الموقف، يلقى في التداول . "إرهابالند"وهو سافر مرتين الى ما بات معادل 
  .باسم منطقة وزيرستان المثير للخيال

فلو لم يكن موضع تلك المراقبة، لحاز على قنبلة ! ميا سال. موضع مراقبة االجهزة) بكل جدية(وكان 
، والى مجموعة ارهابية )والتعبير من عند السيد غيان( السلفية "االيديولوجيا"وهو ينتمي الى ! نووية

ويزداد الموقف غموضاً وتخبطاً حين تتناقض التصريحات الرسمية ). أيضاً السيد غيان ("ولكنها بال اسم"
هنية للرجل، فيقال ثم ينفى ثم يقال انه حاول الدخول الى صفوف الجيش ورفض، في شأن الطموحات الم
  .وكل هذا بينما نحن أمام شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر... مما أصابه باإلحباط

تصريحات السيد ساركوزي أوالً، وقد تسلى برنامج تلفزيوني شهير . وأما الهذيان االكبر فمجاله السياسة
الكلمات : د المطابقة الحرفية لواحد منها، هو أولها وأهمها، مع تصريح كان أوباما قد أدلى بهبرص

نفسها، بالترتيب والسياق نفسه، بحركات الرأس واليدين والنظرات والتنهيدات، وباإلخراج، حتى تطابق 
طع عن محاربة ثم كالم ال ينق. هؤالء القوم ممثلون ناجحون... الشريطان لحظة بلحظة وبشكل مثير

  ).، بتعظيم وتكرار مقيتين"الجمهورية"وإن استُخدم شكالً تعبير  ("األمة"االرهاب، وعن مجد 
بعض "السيدة لوبن تستفز الحكومة متهمة اياها بالخوف من قتل مراح خشية رد فعل من تسميهم 

بالتالي، وكأن كل جمهور  تتبنى فعلة الرجل، مجرمة إياها "االحياء"، موحية أن تلك "الضواحي واالحياء
ثم ينشأ تنافس بين ساركوزي وهوالند، واتهامات متبادلة . المهاجرين والعرب والمسلمين هو نفسه القاتل

وقد طغت هذه المبارزة على اصوات قادة ومرشحي اليسار . بتوظيف الواقعة ألغراض انتخابية
ي بفعل السياسة المنتهجة رسمياً، والتي والخضر الذين حذروا من تنامي المناخ العنصري واالسالموفوب

لم تكف عن افتعال المعارك، تارة حول الحجاب وتارة أخرى حول الهوية الوطنية، ومؤخراً حول الذبح 
والتفوق الحضاري وفق السيد غيان في آخر طبعات هذا (الحالل، ودوماً حول المغايرة الثقافية 

  ."االوساط"، واالجرام المتأصل في تلك )الخطاب
، اليهودية، بعناية تفوق كل "االوساط االخرى"ومقابل هذا، هناك احاطة لكل حركة ونأمة تصدر عن 

تحضر الطبقة السياسية بقدها وقديدها كل الحفالت والعشوات، وال تفوت مناسبة للمديح الذي من : وصف
ية، السيد جوبيه، وفي الحادث المأسوي هذا، رافق وزير الخارج. شدته سرعان ما يروح يشبه التزلف

جثامين الضحايا الى إسرائيل، وقال في استعادة لتشبيهات قومجية مبتذلة ال تليق بمثقف من طرازه، ان 
  )...ماذا يعني ذلك وكيف؟؟(الدم الفرنسي وذاك االسرائيلي قد امتزجا 

كل بوليسية، فب: من ساركوزي نفسه) أم ما زال هناك مزيد؟(وأما رأس هرم الهذيان فجاء كمسك الختام 
ستجري من اآلن وصاعداً معاقبة قانونية لكل متصفح لمواقع االنترنت التي تمجد "قال الرئيس إنه 

فلنرج االَّ يكون وراء االمر سوى لحظة . ها هي حرب مطاردة جديدة للسحرة تنطلق. "االرهاب
  .استعراضية

  25/3/2012الحياة، لندن، 
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  "هنا" و"اآلن" "إسرائيل" .50

  علي جرادات
 العلنية بشن هجوم ضد إيران تثير جدالً داخلياً غير مسبوق، حول ألول "إسرائيل"ما انفكت تهديدات قادة 
هذا مستجد الفت يستدعي استقصاء .  قبل وقوعها إلى قضية رأي عام"إسرائيلية"مرة مبدأ شن حرب 

 أو لجهة عالقته بما ،)الحرب على إيران(أسبابه ودالالته، إن كان لجهة عالقته بموضوعه المباشر، 
، نتنياهو، "اإلسرائيلي"أعتقد أن رئيس الوزراء .  وفي محيطها"إسرائيل"طرأ من تحوالت نوعية  داخل 

ووزير دفاعه، باراك، ورئيس أركان جيشه، غانتس، فضالً عمن يشاطرهم الرأي تجاه ضرورة شن 
، كشفَ )على غير العادة(وا، هجوم عسكري ضد إيران، هم من قرروا خلق هذا المستجد، حيث تقصد

نيتهم شن هذا الهجوم، مع علمهم المسبق أنهم بذلك يدفعون إلى إثارة جدل داخلي غير مسبوق على مبدأ 
أما لماذا؟ ربما بدافع أنهم قد عقدوا العزم فعالً على شن هذه الحرب، ويريدون تهيئة . شن الحرب

، يعون كبرها وجسامتها؟ أو بدافع أنهم يواجهون مواطنيهم لها، ولما ستجلبه لهم من مخاطر وخسائر
معارضة داخلية حقيقية، ويريدون استطالع رأي مواطنيهم بشأنها؟ أو بدافع أنهم ال يريدون أصالً وضع 

  تهديداتهم موضع التنفيذ، وبالتالي فإنه ال ضرر في الكشف عنها أو في ما تثيره من جدل؟
 وفي "إسرائيل" ويدحضه في آن، لكنها جميعاً تشي بأن ثمة داخل لكل دافعٍ من الدوافع أعاله ما يزكيه

 هي "اليوم" "إسرائيل":  الثقافية بالقول"إسرائيل"محيطها تحوالت نوعية، كثفها جزء عارف من نخبة 
، سواء لجهة أنه لم يعد بمقدور قادتها إبقاء جبهتهم الداخلية بمنأى عن "األمس" "إسرائيل"ليست ذاتها 
هم واعتداءاتهم، وما أكثرها، ولعل هذا أحد، وليس كل، أسباب تهيبهم وترددهم وتأنّيهم قبل مسرح حروب

اإلقدام على شن حرب واسعة وشاملة، خاصة ضد أطراف تمتلك قدرات صاروخية هائلة ونوعية، ما 
تتحمل  ال "إسرائيل":  مازالوا يعيشون مخاوف بن غوريون، حيث قال"اليوم" "إسرائيل"يعني أن قادة 
 ثابتة، مع تناسي أن "إسرائيلية" استراتيجية "نقل المعركة إلى أرض العدو"، ما جعل مبدأ "هزيمة واحدة

، حدودها )مهما عظُمت(، وأن للقوة العسكرية، "هنا" و"اآلن"حركة التاريخ غير قابلة للحشر في 
  .وتبدالتها

ط ثقة لمواطنيهم، بعد أن صار من النادر أن تجد  ليسوا قوة مثل أو مح"اليوم" "إسرائيل"أو لجهة أن قادة 
بينهم قائداً ال تحوم حوله شبهة الرشوة واالرتشاء والفساد واإلفساد واستغالل المنصب، بدءاً من رؤساء 
دولة ومجلس وزراء وأحزاب وكتل برلمانية، مروراً بوزراء دفاع ورؤساء هيئة أركان وألوية جيش 

  .رين يتولون مناصب على هذا القدر أو ذاك من األهميةوأجهزة أمنية، وصوالً إلى آخ
، حيث أدى انفالت سياسة السوق الحرة من "اإلسرائيلي"أو لجهة عالقة السياسي بالمدني في المجتمع 

عقالها إلى احتقانات مجتمعية متعددة الوجوه، تجلت في حدوث احتجاجات شعبية واسعة وغير مسبوقة، 
خلي كما شاء له مؤسسوها أن تكون، حيث توسدوا سياسة الحد األدنى من  الدا"إسرائيل"تهدد تماسك 

العدالة االجتماعية، ال تعبيراً عن قناعة أصيلة وراسخة بها كقيمة، بل، الستعمالها أداة من أدوات تنفيذ 
مشروعهم االستعماري االستيطاني، متناسين أنهم ما داموا كذلك، فإن التاريخ ال بد أن يضع تماسك 

إن شعباً يضطهد شعباً آخر ال يمكن له نفسه "دهم المجتمعي، تقدم األمر أم تأخر، في مواجهة تبعات ولي
  ."أن يكون حراً
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، ارتباطاً بما طرأ عليها وحولها من تحوالت "اليوم" "إسرائيل"على أية حال، هذا تشخيص مقتضب لحالة 
ير عن شن هجوم عسكري نوعية، وانعكاس كل ذلك في ما يدور داخلها من جدل حائر ومإسرائيلي"ح" 

، هي باألفراد أشبه عندما تُواجِه تحديات )ككل المستعمرين(، "إسرائيل"على إيران، ما يحيل إلى أن 
استراتيجية فعلية ينكشف طابق المضخم في قوتها، نظاماً وبرنامجاً وقيادة، ذلك ليس فقط بسبب أن 

، بل أيضاً بسبب أن ثمة نسبة من قوة إسرائيل "األمس" "يلإسرائ" هي ليست ذاتها "اليوم" "إسرائيل"
، بسبب عدم جدية كثيرين ممن تصدوا لعدوانيتها، وأن )بالنتيجة غير المباشرة(، قد تأتت لها، "األمس"

، حلفاء )بسخاء وشمولية( خارجية، قدمها لها، وال يزال، "اليوم" و"األمس" "إسرائيل"نسبة من قوة 
 كانوا ليسوا أي حلفاء، إال أن قبضة سيطرتهم المنفردة على العالم بعامة، وعلى ، هم، وإن"غربيون"

 "إسرائيل"، في قوة )نسبي طبعاً(المنطقة بخاصة، آخذة بالتراخي، مع ما يجلبه ذلك من تأثير سلبي، 
شرق لكن ما تقدم ال يعني، ويجب أال يعني، انتفاء أن ثمة في سماء منطقة ال. وقدرتها على شن الحروب

األوسط خطراً محتمالً ينذر بتهديد أمنها واستقرارها ومستقبل دولها وشعوبها، وأولها الدول العربية 
 لتهديداتهم "إسرائيل"وشعوبها، والخليجية منها بخاصة، إذ صحيح أن التشخيص أعاله يدعم أن تنفيذ قادة 

وإن (الواليات المتحدة تترك، ما زال مجرد احتمال، لكن خشية وقوعه تبقى قائمة ومشروعة، مادامت 
، بدعم من الواليات المتحدة، أو باالشتراك "إسرائيل"، باب حدوثه مفتوحاً على احتمال أن تنفذه )بتردد

معها، أو أن تنفذه الواليات المتحدة، بدعمٍ من، أو باالشتراك مع، حلفائها، بما يذكر بالمخاوف التي 
واليات المتحدة بشن الحرب على العراق، وشنتها بذريعة أسلحة خيمت على المنطقة أثناء فترة تهديد ال

الدمار الشامل، رغم علمها أنها غير موجودة، وهي الذريعة ذاتها التي تُستعمل اليوم لقرع طبول الحرب 
 بخاصة، "إسرائيل"، يكاد يغشى المنطقة والعالم بعامة، ووجود "تهديداً وشيكاً"على إيران، بدعوى أن ثمة 

 هذه ليست المالك الوحيد في المنطقة للسالح النووي ولسجٍل حافل من الحروب "إسرائيل"وكأن 
واالعتداءات، بدعم الواليات المتحدة ورعايتها وحمايتها من عقوبات تستحقها بسبب انتهاكها لميثاق األمم 

على المنطقة ما ، ليس لمرة، بل، لعشرات المرات، ما يعني أن الخطر )أساس القانون الدولي(المتحدة، 
 وتهديدات قادتها فقط، بل أيضاً وأوالً وأساساً بموقف "إسرائيل"زال قائماً ومحتمالً، ألنه ال يتعلق ب

راعيها، الواليات المتحدة، التي احتلت العراق بذريعة أسلحة دمار شامل كانت تعلم أنها غير موجودة، 
فهل الواليات المتحدة .  في المنطقة"إسرائيل"ق للتغطية على أهداف تعزيز سيطرتها ونفوذها وحماية تفو

بصدد تكرار التجربة ضد إيران بسيناريو آخر؟ هنا يكمن مربط فرس إن كانت ستشن الحرب على 
  .إيران أم ال

  25/3/2012الخليج، الشارقة، 
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