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   الفلسطيني بممارساتهادصااالقت تدمر "إسرائيل"والواليات المتحدة فقدت البوصلة : عريقات .1

 بسبب األمريكية هجوما نادرا على السياسة الخارجية األحد شن مسؤول فلسطيني رفيع :سما -رام اهللا 
 التابع لألمم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن االستيطان اإلنسانتصويتها ضد قرار مجلس حقوق 

ريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقال صائب ع .  الفلسطينيةاألراضي في اإلسرائيلي
في ) اإلنسانفي مجلس حقوق (ممارسة الواليات المتحدة وتصويتها ضد هذه القرارات " الفلسطينية 
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"  في االستيطان يعني خطأ كبير جدا يمارس في السياسة الخارجيةإسرائيلالوقت الذي تستمر فيه 
  .األمريكية
حدة الدولة الوحيدة التي تصوت ضد هذا يدل على مدى االنحياز  تكون الواليات المتإن "وأضاف
  ." ومدى فقدان البوصلة في مجال ما هو المطلوب للسالمإلسرائيل األمريكي

يات المتحدة الالدول العربية الستخدام نفوذها لدى الو) صوت فلسطين (إلذاعةودعا عريقات في حديث 
 نخاطب الواليات المتحدة وان أن التغييرات الحاصلة  لنا كعرب في وقتاألوانمرة أخرى آن "وقال 

  ."نتحدث كصناع للقرار في العالم العربي بلغة المصالح التي ال تفهم سواها
  ."اإلسرائيلية العالم مل الخروقات أنيدل على " اعتراض صوت واحد أنوأوضح عريقات 

من مسوؤلين اسرائيلين لفرض  صباح يوم األحد دعوات اإلسرائيلية اإلعالمونقلت عدد من وسائل 
 للمطالبة بلجنة تحقيق ضد اإلنسان مجلس حقوق إلىعقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها 

االستيطان منها وقف تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية والمقدرة بحوالي 
  . مليون دوالر شهريا100

فيما يتعلق بالتهديد والوعيد فهذا مرفوض جملة وتفصيال ونحن ندين هذه "ك وقال عريقات ردا على ذل
 تدمر االقتصاد إسرائيل... إسرائيل أموال للشعب الفلسطيني وليست أموالهذه .. الممارسات بشدة

  ."الفلسطيني بمثل هذه الممارسات
  25/3/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  لقاهرة لحل أزمة كهرباء غزةفياض يأسف لتخلف وفد حماس عن الحضور ل .2

عبر رئيس الوزراء سالم فياض عن أسفه لتخلف وفد حركة حماس عن الحضور إلى القاهرة : رام اهللا
كما كان مقررا باالتفاق مع األشقاء في مصر، وذلك لوضع الترتيبات الكفيلة بتحويل الحل المؤقت 

  .لموضوع وقود محطة توليد كهرباء غزة إلى حل دائم
إلى أن وفد السلطة الوطنية الذي فوضه بوضع هذه الترتيبات كان قد وصل إلى القاهرة يوم وأشار 

  .أمس، إال أن وفد حركة حماس لم يحضر
من موقع المسؤولية والحرص على وضع ترتيبات توريد الوقود إلى شركة توليد كهرباء غزة، ": وقال

لنا في القطاع، فقد طلبت من الوفد االنتظار وتحويل الحل المؤقت إلى حل دائم يضمن إنهاء معاناة أه
وعبر عن تقديره للجهود الجادة والمخلصة التي . "يوما إضافيا، إال أن وفد حركة حماس لم يحضر أيضا

  .بذلتها الشقيقة مصر في محاولة منها للتغلب على هذه المشكلة
  25/3/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ل السلطة الفلسطينية واالحتالل مسؤولية أزمة كهرباء غزة تحّمحكومة هنية .3

 حّملت الحكومة في غزة السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن : حامد جاد- غزة
تدهور األوضاع الصحية وسائر الخدمات المقدمة ألهالي غزة إثر استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وعدم 

  .توفر الوقود
دت الحكومة بلسان وزير الصحة لديها باسم نعيم أن المرضى الفلسطينيين في غزة يعيشون اليوم أشد وأك

وقال ". حلقات الحصار المفروض منذ ستة أعوام، الفتا إلى أن حالة الشلل أصابت كافة الخدمات الصحية
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وقود وانقطاع الكهرباء ال أحد يتوقع ما ستؤول إليه األمور خالل الساعات القادمة جراء تفاقم أزمة ال
  . ساعة يوميا12المستمر ألكثر من 

وأشار نعيم خالل لقاء نظمه أمس مكتب إعالم الحكومة المقالة إلى أن المتبقي من مخزون الوقود لدى 
ومعظم هذه النسبة كميات مترسبة ال يمكن استخدامها، وبقي يومان أو "،  %18الوزارة يقدر بما نسبته 

  ".نفاد الكامل لكميات السوالرثالثة أيام قبل ال
ولفت إلى اعتماد األقسام الحيوية في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية على المولدات الكهربائية 
لتشغيل األجهزة، مبينًا أن هذه الخطوة تعد كارثة بأن تقوم المستشفيات بإجراء العمليات الكبرى أو تقديم 

  .غيرها على الطاقة الضئيلة التي تولدها المولدات الكهربائيةخدمات العناية المركزة وغسيل الكلى و
وحذر من خطورة األضرار الكارثية التي ستترتب على وقوع أي خلل في تلك المولدات أو غياب الوقود 
في أي لحظة أو حدوث خلل في األجهزة الطبية داعياً كافة المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي إلى 

  .ع إلنقاذ الموقفالتحرك الفوري والسري
وحمل الحكومة الفلسطينية في رام اهللا تداعيات ما آلت إليه األوضاع اإلنسانية والصحية في غزة، وذلك 

  .باستخدامها، بحسبه، للملف الصحي كورقة ضاغطة النتزاع مواقف سياسية كما قال
  26/3/2012الغد، عمان، 

  
  يد حال بالطرق الرسمية ال نخطط النفجار شعبي باتجاه مصر ونر: طاهر النونو .4

قالت الحكومة في قطاع غزة األحد إنها ال تخطط لتوجيه أي انفجار شعبي في القطاع :  د ب أ- غزة
باتجاه مصر، وذلك على خلفية تعثر جهود حل أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء المستمرة في القطاع 

  .للشهر الرابع على التوالي
 طاهر النونو لوكالة األنباء األلمانية، أنها حريصة على التواصل وأضاف المتحدث باسم الحكومة

في مسعى لحل أزمة غزة، وهي لم ولن تخطط لتوجيه أي " األشقاء في مصر"بالطرق الرسمية مع 
بشكل "واعتبر أن هناك من يفهم خطوات الحكومة في غزة  .انفجار شعبي أو تصعيد األمور مع القاهرة

ها في إقامة عالقات طيبة مع مصر وحل أي إشكاليات وفق روح التعاون ، مؤكدا على جديت"خاطئ
  .البناء

وبشأن تنظيم تظاهرات شبه يوميه على الحدود مع مصر، قال النونو إن مثل هذه الفعاليات تأتي كرد رد 
مضبوط بشكل تام ولم يمسه "لكنه أشار إلى أن الوضع على الحدود . فعل شعبي والحكومة ال تتدخل بها

  ".حدأ
ومن جهة أخرى اعتبر النونو عرض رئيس حكومة تصريف األعمال في السلطة الفلسطينية سالم فياض 
باستمرار توريد وقود صناعي من إسرائيل لصالح محطة تشغيل الكهرباء الوحيدة في القطاع على أن يتم 

  ".ةدليال على رغبته في حل أزمة حكومته المالية على حساب غز"تغطية تكاليفه بأنه 
تصريحات فياض تؤكد رواية الحكومة بأنه يسعى لحل أزمة سلطة رام اهللا المالية من "وقال النونو إن

كرم أبو (خالل ثالثين مليون دوالر شهريا كتعريفة جمركية يجبيها من خالل إدخال الوقود عبر معبر 
إنقاذ موقفه وحكومته واضح أن فياض يريد " :وأضاف ".اإلسرائيلي إلنقاذ حكومته من اإلفالس) سالم

  ".على حساب معاناة غزة
  26/3/2012القدس العربي، لندن، 
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  االحتالل والسلطة يتحمالن مسؤولية ظالم غزة وتداعياته: مشير المصري .5

حمل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس مشير المصري، االحتالل اإلسرائيلي : غزة
 الذي تعيشه غزة، بسبب نقص إمدادات الوقود، ودعا الدول العربية والسلطة الفلسطينية مسؤولية الظالم

عدم التخلي عن الفلسطينيين ومدهم بما يحتاجونه من الوقود وإسنادهم في "وعلى رأسها مصر إلى 
  ".مقاومة االحتالل

وحكومتها في " حماس"أي مسؤولية لحركة " قدس برس"ونفى المصري، في تصريحات خاصة لـ
من يتحمل المسؤولية بالدرجة األولى هو االحتالل اإلسرائيلي باعتباره : "اء عن غزة، وقالانقطاع الكهرب

المشكلة الرئيسية في المنطقة برمتها، ولذلك فهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات خطيرة في 
انية هو سلطة رام ومن يتحمل المسؤولية في المرتبة الث. المنطقة، ألن غزة لن تقبل بأن تعيش في الظالم

اهللا من خالل تحويل األموال الممنوحة لتوليد الكهرباء لصالح مرتباتها وفسادها المالي، وهذا ما خلق 
  ".األزمة ابتداء

أمام إصرار العدو الصهيوني على خنق قطاع غزة وعدم إمداده بمقومات الحياة، فأعتقد أن : "وأضاف
ن يتحملوا مسؤولياتهم األخالقية واإلنسانية بإمداد غزة المطلوب من األشقاء، وخصوصا المصريين، أ

  ".بالوقود لتعزيز مقومات الصمود والثبات في مواجهة العدو
ما يقال عن أن غزة سترتمي في : "ونفى المصري أن يكون ذلك مدخالً إللحاق غزة بمصر، وقال

اء في أحضان القدس أحضان مصر، هذا كالم غير صحيح على اإلطالق، فغزة وجهتها شمال لالرتم
  .والضفة وكل شبر من أرض فلسطين بإذن اهللا

) 23/3(اتهم المصري، في كلمة له أمام اآلالف من المتظاهرين الذين خرجوا ظهر الجمعة إلى ذلك 
للتنديد بأزمة الكهرباء في شمال قطاع غزة، السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل بالوقوف وراء هذه 

  .األزمة
وثائق ومحاضر اجتماعات تؤكد تورط سلطة رام اهللا مع الموساد اإلسرائيلي "هم لـ وكشف امتالك

  ".والمخابرات األمريكية وجهات أمنية عربية من أجل صنع أزمة الوقود والكهرباء في غزة
بين يدي المصالحة والمشاورات التي كانت تجري في القاهرة كان قادة السلطة يجلسون في إحدى : "وقال

  ".العربية مع االحتالل واألمريكان يخططون ضد غزة وضد الشعب الفلسطينيالعواصم 
عباس، هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان، بعد أن ) رئيس السلطة الفلسطينية محمود"(نقول لـ : "وأضاف

سلمت حماس لك بكل الرئاسات، تجري هكذا المؤامرات ضد اهللا وضد اإلسالم وضد المقاومة وضد 
  ".الشعب الفلسطيني

وطالب مصر بتحمل مسئولياتها الشرعية والقومية واألخالقية واإلنسانية تجاه غزة عبر إعادة توريد 
إن األموال المقدمة من االتحاد األوروبي لتوفير األدوية : "وقال. الوقود الالزم لمحطة الكهرباء في غزة

بالضفة لدفع الرواتب وحجب والوقود الالزم لمحطة توليد الكهرباء في غزة تستَغل من قبل السلطة 
  ".المساعدات عن غزة

  26/3/2012قدس برس، 
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  إنجاز آخر للدبلوماسية الفلسطينية في مجلس حقوق اإلنسان:  الفلسطينيةالخارجيةوزارة  .6
 اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية تبني مجلس حقوق اإلنسان في جنيف للقرارات الخاصة :رام اهللا

وأشارت الوزارة أمس، إلى أن هيئات األمم  .نجازا آخر للدبلوماسية الفلسطينيةبفلسطين بأغلبية كبيرة، إ
: وأضافت .المتحدة تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، ضد االحتالل، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي

 صوتا، وقرار حالة حقوق اإلنسان في األرض 47اعتمد قرار حق تقرير المصير الفلسطيني بأغلبية 
 صوتا، وقرار بعثة تقصي الحقائق إلى غزة 44لسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بأغلبية الف

 صوتا، وقرار المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 29بأغلبية 
االستيطان اإلسرائيلي  صوتا، وبما فيه الموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة ب36بأغلبية 

  .وآثاره المدمرة على حياة الفلسطينيين من كافة الجوانب
  26/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "قرصنة سياسية"التهديدات اإلسرائيلية بحجز أموال السلطة : أبو يوسفواصل  .7

 التنفيذية لمنظمة وعضو اللجنة" جبهة التحرير الفلسطينية"يوسف، أمين عام  أكد واصل أبو: رام اهللا
مواصلة العمل من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة في الحرية والعودة، "التحرير الفلسطينية، على 

  ".وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
التهديد بحجز أموال "إن ) 25/3(نسخة عنه األحد " قدس برس"وقال أبو يوسف في بيان صحفي تلقت 

، هي قرصنة وابتزاز سياسي، الهدف منه ممارسة مزيد من الضغط للتراجع عن الضرائب الفلسطينية
  ".حراكنا وتوجهنا السياسي والدبلوماسي نحو المجتمع الدولي

هذه ليست المرة األولى التي تهدد فيها حكومة االحتالل، أو تتخذ سلسلة إجراءات عدوانية "وأشار إلى أن 
 بمزيد من الصمود والثبات على األرض، والثبات في الموقف ضد الشعب الفلسطيني، ويكون الر دائما

  ".السياسي المتمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني الوطنية
  25/3/2012قدس برس، 

  
  سياسياً السلطة  تضغط اقتصاديا البتزاز"إسرائيل": نمر حماد .8

لي نحو فرض عقوبات عبرت رئاسة السلطة الفلسطينية عن غضبها الشديد إزاء التوجه اإلسرائي: غزة
اقتصادية على السلطة وحجز مستحقاتها المالية والضرائبية كرد أولي على قرار مجلس حقوق اإلنسان 

  .التابع لألمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق حول االستيطان 
مراسل وكالة "وأكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس السلطة في تصريح خاص لـ

اليوم األحد، أن إسرائيل تتبع أساليب الضغط النفسي واالقتصادي على السلطة " ألنباء قدس نت ل
  .البتزازها سياسياً ومحاولة منها لتغيير موقفها الواضحة والثابتة تجاه االستيطان والمفاوضات

ن، مؤكداً وأشار حماد، إلى أن إسرائيل تنتهك كافة القوانين واألعراف الدولية بجزها ألموال الفلسطينيي
  .أن هذا النوع من االبتزاز لن يغير مواقف السلطة 

  وحول رد السلطة على اإلجراء اإلسرائيلي بفرض عقوبات اقتصادية عليها، أكد مستشار رئيس السلطة، 
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أن القيادة ستكثف اتصاالتها مع الدول العربية واألوروبية لوضعها في صورة التهديد اإلسرائيلي 
  .ينيينوخطورة على الفلسط

  25/3/2012وكالة قدس نت، 
  

   أزمة وقود غزة افتعالوثيقة استخباراتية تؤكد  .9
فلسطينية، األحد، عن ضرورة تشديد الحصار على -إسرائيلية-أردنية-كشفت وثيقة استخباراتية مصرية

وفق رؤية رئيس السلطة "على لالستجابة لشروط المصالحة الفلسطينية " حماس"قطاع غزة إلجبار حركة 
  ". الفلسطينية محمود عباس

أوصى االجتماع الذي عقد في العاصمة األردنية عمان وتسلم الرئيس عباس ملخصه من المخابرات 
بتشديد الحصار عبر تقنين وصول الوقود والمواد الطبية  "2012فبراير  / شباط27الفلسطينية العامة في 

  ". إلى غزة
 ةوالفلسطينياون األمني بين أجهزة األمن اإلسرائيلية تعزيز التنسيق والتع"كما دعا االجتماع إلى 

ونظيرتها في بعض الدول المجاورة حيث كان أول بوادر هذا التنسيق بالسماح لقوات خاصة مصرية 
بالدخول إلى سيناء ومالحقة خطوط الوقود إلى قطاع غزة من أجل الضغط على قيادة حماس لالستجابة 

  ". واألجهزة األمنية الحليفة" م الرئيس عباسلشروط المصالحة وفق رؤية فخامتك
ممارسة الضغوط على حركة حماس للموافقة على االتفاقيات الموقعة "كما شدد االجتماع على ضرورة 

، ووقف إطالق الصواريخ من غزة من خالل ممارسة الضغوط "إسرائيل"بين السلطة الفلسطينية و
  ". العربية على حماس

  25/3/2012فلسطين أون الين، 
  

   الفلسطينيةتمد خطوط كهرباء من أراضي الضفة بموافقة السلطة" إسرائيل":"فلسطين أون الين" .10
حكومة رام "كشف مصدر مسئول في وزارة الشئون المدنية التابعة لـ: عبد الحميد مصطفى - رام اهللا

الحتالل اإلسرائيلي ، أن سلطة الطاقة في الضفة ومن خالل وزيرها عمر كتانة، قد أعطت الموافقة ل"اهللا
لمد خطوط كهرباء ذات الضغط العالي لربط مستوطنات شمال الضفة الغربية بشبكة الكهرباء الرئيسية 

  ). إسرائيل(في 
لدى اعتراض مكاتب االرتباط المدني على مد هذه : "وقالت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه
إماتين وكفر : ة، حيث تمر من قرى شرق قلقيلية مثلالشبكات في األراضي الفلسطينية في محافظة قلقيلي

القف وكفر قدوم والقرى الجنوبية، فوجئنا برد الجانب اإلسرائيلي، أنهم حصلوا على موافقة من سلطة 
  ". الطاقة وبالتحديد من عمر كتانة مسئول ملف الطاقة في حكومة فياض في رام اهللا

رتباط المدني، كون هذه الشبكات ستصادر جزءا من وكان قدم أصحاب األراضي عدة شكاوى لمكتب اال
أراضيهم ألعمال قواعد الشبكات الضخمة، إضافة إلى األضرار الصحية الناجمة عن مرور هذه الخطوط 

  . فوق أراضيهم
طلب الجانب اإلسرائيلي تزويده بأسماء ": "فلسطين أون الين"وقال عدد من أصحاب األراضي لـ

تمديد هذه الشبكات التابعة للمستوطنات، وطلب ضباط اإلدارة المدنية من المزارعين المشتكين على 
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المزارعين توجيه شكواهم إلى حكومة فياض وسلطة الطاقة التي أعطتهم الموافقة لتمديد مثل هذه 
  ". م1993حسب اتفاقية أوسلو الموقعة مع الجانب الفلسطيني عام " ج"الشبكات في مناطق مصنفة 

بالتآمر عليهم من خالل السماح لالحتالل اإلسرائيلي " رام اهللا"اضي سلطة الطاقة في واتهم أصحاب األر
بتمديد مثل هذه الشبكات الخطيرة على صحتهم، والتي تصادر أراضيهم، وخصوصا أن المستوى 
الرسمي في السلطة لم يحرك ساكنا إزاء هذا التصرف اإلسرائيلي، واعتراف االحتالل اإلسرائيلي 

  . شئون المدنية بموافقة السلطة على هذا األمرلوزارة ال
  25/3/2012فلسطين أون الين، 

  
  تنفي مالحقة كوادر فتحفي غزة الداخلية وزارة  .11

نفى الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين تعرض أي من قيادات :  أحمد اللبابيدي- غزة
تدعو " فتح"ب كشف حماس عن تعميم داخلي لـوكوادر حركة فتح في قطاع غزة للمالحقة األمنية عق

  ". العصيان المدني على الحكومة الفلسطينية بغزة"فيه عناصرها إلى 
أجهزة األمن الفلسطينية تتعامل مع جميع المواطنين "، أن "فلسطين أون الين"وأكد الغصين في حديث لـ

  ". دون تمييز، ووفق القانون بعيداً عن االنتماءات السياسية
استدعاء األمن لبعض المواطنين جاء بعد الحصول على معلومات تؤكد اشتراكهم في ترويج " أن أوضح

  ". الشائعات وإثارة البلبلة، أو احتكارهم للوقود وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء
  25/3/2012فلسطين أون الين، 

  
  في ملعب حماس" إعالن الدوحة"تنفيذ : سفير فلسطين في القاهرة .12

قال سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا إن : أحمد ربيع - قاهرةال
الرئيس محمود عباس سيزور القاهرة بعد حضوره قمة بغداد وسيشارك في قمة بغداد حيث يلتقي المشير 

حول مجمل محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة، لتبادل وجهات النظر 
  .األوضاع باألراضي الفلسطينية

ونفى الفرا وجود أية ترتيبات جرت لعقد لقاء يجمع عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
مشعل، معتبرا ما تردد حول هذا الموضوع لم يكن صحيحا تماما حيث لم يتم االتفاق على عقد هذا اللقاء 

ما يمنع ذلك إذا اقتضت الضرورة وتهيأت الظروف لعقد هذا ال يوجد "غير أنه استدرك بالقول إنه 
  ".اللقاء

نحن جاهزون في أي وقت لكننا : وحول التعثر الذي يشهده تنفيذ اتفاق الدوحة بين فتح وحماس قال الفرا
ننتظر قرار اإلخوة في حماس؛ معتبرا أن تأخر تنفيذ االتفاق يرجع إلى خالفات داخل الحركة وليس مع 

  . فتح
ما إذا كانت الخالفات بشأن هيكلة األجهزة األمنية وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية تعد سببا وع

رئيسيا في عرقلة تنفيذ عملية المصالحة، قال الفرا إن هناك لجانا تعمل على قدم وساق في شأن إنجاز 
نتخابات التي يتعين عليها اإلعداد هاتين القضيتين، فيما أرجع األمر كله إلى تأخر تشكيل اللجنة العليا لال

  .إلجراء هذه االنتخابات ثم تشكيل الحكومة
  26/3/2012الشرق، الدوحة، 
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   2012  يدعو لرفع حصة الزراعة والتعليم والصحة في مشروع موازنة"التشريعي: "الضفة .13

انون الموازنة  ناقشت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي واالقتصادي مشروع ق:رام اهللا
ضرورة رفع حصة قطاعات الزراعة والتعليم :  ووضعت العديد من المالحظات منها2012لعام 

جاء ذلك . والصحة وإعادة النظر في توزيع الموازنة بما يضمن زيادة النمو االقتصادي والحد من البطالة
احمد أبو هولي وذلك . نائب دفي اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس التشريعي برام اهللا برئاسة ال

سالم فياض . لوضع المالحظات واالقتراحات على مشروع الموازنة تمهيدا للقاء رئيس مجلس الوزراء د
  .2012لتقديم توصيات المجلس واقتراحاته ومالحظته حول موازنة 

شروع وكانت المجموعة البرلمانية الخاصة بالشأن المالي واالقتصادي أعدت مسودة تقرير خاص بم
. الموازنة لنقاشه؛ للخروج بتوصيات نهائية يتم عرضها في االجتماع المزمع عقده اليوم االثنين مع د

فياض للوصول إلى آلية توزيع عادلة للموازنة تضمن نموا في االقتصاد وتدعم صمود المواطنين على 
  .أرضهم

  26/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  اإلسرائيليةحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية على االنتهاكات مجدالني يطلع بعثة تقصي ال .14
احمد مجدالني أمس، بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية . اطلع وزير العمل د:رام اهللا

برئاسة كاري تابيوال على أوضاع العمال الفلسطينيين في األراضي العربية المحتلة والوفد المرافق له، 
النتهاكات والممارسات اإلسرائيلية التي يجب أن يشملها التقرير الذي تعده منظمة العمل الدولية، وعلى ا
 االحتالل اإلسرائيلي هو العامل الرئيس في إعاقة التنمية االقتصادية واالجتماعية في أن إلىمشيرا 
  .فلسطين

تعزيز صمودهم، مضيفاً أن وقال مجدالني إن الحكومة الفلسطينية تسعى لتحسين شروط حياة الناس و
 ضرورة أن يشير إلىوظيفة تقرير اللجنة هو تسليط الضوء على الحقائق من أجل إنهاء االحتالل، داعياً 

التقرير إلى سعي الحكومة الدائم إلقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء االحتالل وتوجه القيادة الفلسطينية نحو 
لتي تعكس الشراكة والتعاون المستمرين بين وزارة العمل مجدالني باالنجازات ا. السالم، وأشاد د

 األمام رغم إلى الحكومة الفلسطينية في التقدم وإرادةومنظمة العمل الدولية، والتي تأتي انعكاسا لرغبة 
  .معوقات االحتالل، في سعيها الدائم نحو بناء مجتمع عصري تقدمي ديمقراطي تعددي

  26/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   حول الكهرباءاإلشكاليات تؤكد استمرارها في قيادة الجهود لحل "االقتصاد الوطني: "الضفة .15
 الحلول الكفيلة إليجاد وزارة االقتصاد الوطني وسلطة الطاقة، أمس، على مساعيها الجادة أكدت :رام اهللا

من التزامات ومتطلبات للمشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع الكهرباء في فلسطين وما يترتب عليها 
  .  على المواطنين والقطاعات االقتصاديةاألعباء تخفف أبرزها

 العالقة اإلشكاليات تجاوز إلىوشددت الوزارة في بيان صحفي على استمرارها في قيادة الجهود الرامية 
 تفاهم مشترك حول كافة القضايا المطروحة للنقاش مع إلىالتي تعترض قطاع الكهرباء وصوالً 

مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك من خالل مجموعة من اللقاءات واالجتماعات مع 
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ولفتت الوزارة . الشركة بما يستجيب لحاجات المواطنين وبما يعزز من صمود الشركة واستمراريتها
  سواء كانت في القطاع الخاص والمجتمع االهلي وجميعاألطراف حرص جميع إلىوسلطة الطاقة 

شرائح شعبنا على تحمل مسؤولياتهم المشتركة نحو دعم االقتصاد الوطني والحفاظ على مكتسبات الشعب 
  . والشرائحاألطرافوصموده، ودراسة وتنسيق الخطوات للحفاظ على حقوق كافة 

  26/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
    

 "مربع الصفر"مخطط إلعادة غزة لـ: حماس .16
سامي أبو زهري، أن وثيقة ملخص محضر " حماس"أكد المتحدث باسم حركة : أحمد اللبابيدي-غزة

يثبت تآمر أطرافاً عربية وفلسطينية "اجتماع المخابرات المصرية واألردنية واإلسرائيلية والفلسطينية 
  ". ويعيد القطاع إلى مربع الصفر.. على غزة

تي بحوزة حركة حماس تؤكد أن جميع الوثائق ال" فلسطين أون الين"وقال أبو زهري في حديث لـ
  ". حصار غزة مؤامرة دولية وعربية تشارك فيها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر

إن الوثائق تثبت دور السلطة في رام اهللا بالعمل على إعادة الوضع في غزة إلى مربع الصفر، : "وأضاف
  ". متلذذةً بعذابات أبنائه للنيل من المقاومة وكسر شوكتها

في اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي دعت إليه حركة الجهاد " حماس" زهري عدم مشاركة وبرر أبو
الدور المطلوب من الفصائل "، بإن "حماس"و" فتح"اإلسالمي لوقف التراشق اإلعالمي بين حركتي 

الفلسطينية في الوقت الراهن الوقوف إلى جانب الحق وتعرية جرائم السلطة وفضحها للفلسطينيين 
  ". الموالع

ال تمارس سياسة التراشق اإلعالمي وإنما هي كشفت حقائق ووثائق " "حماس"وأكد أبو زهري على أن 
حماس ال تستطيع "، مبيناً أن "تثبت تورط السلطة باألزمات التي تخنق قطاع غزة في اآلونة االخيرة

  ". الصمت أمام جرائم حركة فتح المتكررة بحق الشعب الفلسطيني
السلطة في رام اهللا ارتكبت جريمة لن تغتفر بتآمرها على غزة وإغراقه باألزمات : "ولوذهب إلى الق

  ". لتركعيه وإرغام حماس على القبول باالتفاقيات الدولية اآلثمة التي وقعتها حركة فتح
مسئولية تعطيل تنفيذ المصالحة الفلسطينية وعودة األمور إلى ما قبل اتفاق " فتح"وحمل أبو زهري 

حركة فتح تمد يداً للمصالحة ويدها األخرى تتآمر على حماس "رة وإعالن الدوحة، مشيراً إلى أن القاه
  ". واإلطاحة بالحكومة الفلسطينية في غزة

الحركة قبل وبعد إعالن الدوحة أكدت مراراً وما زالت مع المصالحة "أن " حماس"وذكر المتحدث باسم 
ثر مما طلب منها خالل جلسات الحوار، غير أن قيادة السلطة حماس قدمت أك"، منوهاً إلى أن "وتنفيذها

برام اهللا عملت الفتعال أزمات غزة خالل جلسات الحوار األخيرة الخارجية إلفشال جهود الوفاق 
  ". الوطني

 26/3/2012فلسطين اون الين، 
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  عن صمتهعبد اهللا أبو سمهدانة يتهم حماس في غزة باالنقالب على مشعل ويطالبه بالخروج  .17
قال عبد اهللا أبو سمهدانة أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة :  أشرف الهور-غزة

الخروج عن صمته إزاء ما يحدث في 'أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مطالب بـ 
  .'اتغزة من انتهاكات من قبل أجهزة حماس بحق كوادر فتح من اعتقاالت واستدعاء
انقلبت على مشعل وعلى 'واتهم أبو سمهدانة في تصريحات صحافية قيادة حماس في قطاع غزة بأنها 

  .'إنهم يسعون لتأليب الرأي العام في غزة وإحداث الفتن الداخلية'، وقال 'إعالن الدوحة
ها وتقول حركة فتح ان أجهزة األمن في غزة التابعة لحماس اعتقلت واستدعت العشرات من أنصار

  . ساعة الماضية48خالل الـ 
وأشار أبو سمهدانة إلى ان حملة االعتقاالت التي نفذتها أجهزة حماس طالت قيادات وكوادر فتحاوية 

  .'مخالفة التفاق القاهرة وإعالن الدوحة'، وقال ان هذه االعتقاالت 'االنتماء لحركة فتح'بتهمة 
تؤكد إصرار حماس 'ن عملية االعتقاالت هذه هذا وأكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف،على أ

على استكمال مخططها إلفشال إعالن الدوحة الذي بدأ برفض هذا اإلعالن من خالل وضع شروط 
  .'تعجيزية

  26/3/2012القدس العربي، لندن، 
  

  فصائل غزة تدعو فتح وحماس إلى وقف التراشق اإلعالمي .18
" فتح"غزة عقب اجتماع عقدته في غزة أمس حركتي دعت قيادات الفصائل الفلسطينية في قطاع : غزة
، إلى وقف التراشق اإلعالمي واالتهامات المتبادلة، بسبب أزمة نقص الوقود وانقطاع التيار "حماس"و

وطالبت، في بيان مشترك أصدرته بهذا الشأن، الحركتين بوقف االعتقال . الكهربائي في القطاع غزة
ل العمل الوطني الفلسطيني، ووقف التراشق اإلعالمي الذي يشحن السياسي فورا باعتباره ينافي أصو

حماس يعرقل جهود تحقيق "و" فتح"وحذرت من أن استمرار التوتر بين . األجواء بين الحركتين
  . المصالحة الوطنية الفلسطينية

  26/3/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  لألسرى تدعو الفلسطينيين الشتباك مباشر مع االحتالل نصرة"الجهاد" .19
في فلسطين، أهالي الضفة الغربية المحتلة، " الجهاد اإلسالمي"دعا أحمد المدلل القيادي في حركة  :غزة

نصرة "إلى خوض مواجهات واشتباك مباشر مع االحتالل اإلسرائيلي على الحواجز ونقاط التفتيش 
  ".لألسرى وإسنادا لمعركتهم

الفلسطينيين بكافة قطاعاتهم وقواهم ) 25/3(األحد " قدس برس"وطالب المدلل في بيان صحفي تلقته 
ماذا ننتظر أكثر من ذلك؟، "ومؤسساتهم الرسمية واألهلية، للتفاعل مع قضية األسرى، وتساءل المدلل 

هل سنبقى على هذا الحال إلى أن نصعق بنبأ استشهاد البطلة هناء شلبي أو النائب المسن أحمد الحاج 
مواقف في وجه ؛ ولتكن هبة جماهيرية تتوحد فيها الجهود والطاقات والكفى ركوناً وسكوناً.. علي 

  .حسب قوله" االحتالل
  26/3/2012قدس برس، 
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  نتنياهو ينفي نيته إجراء انتخابات مبكرة .20
نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس األحد، نيته إجـراء انتخابـات برلمانيـة               : الناصرة

جاء ذلك في كلمة نتنياهو في اجتماع وزراء حزب         . رسمي في خريف العام المقبل    مبكرة، قبل موعدها ال   
  .الليكود الحاكم أمس، ليرد بذلك على تقارير تحدثت عن مثل هذا التوجه

 26/3/2012الغد، عّمان، 
  

  ليبرمان يدرس استدعاء السفير اإلسرائيلي من مجلس حقوق اإلنسان .21
يدرس وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان صباح اليوم        : ر إيلئيل شاح  -إذاعة الجيش اإلسرائيلي    

الجمعة إعادة السفير اإلسرائيلي لدى مجلس حقوق اإلنسان إلى إسرائيل، وذلك بسبب إعالن المجلس عن               
  .نيته التحقيق في تداعيات البناء االستيطاني على حقوق الفلسطينيين

فوري، بأنه سيحاول إقنـاع دول أخـرى، كالواليـات          وأضاف ليبرمان، الذي استضاف الرئيس السنغا     
وقد وصـف وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلي         . المتحدة باالنسحاب من هذا المجلس التابع لألمم المتحدة       

سوف ندرس خطواتنا، بما فيها وقف كامل التعـاون         : "، وقال "النفاق"تصرفات مجلس حقوق اإلنسان بـ      
  ".ل العالم الحر وعلى رأسها الواليات المتحدةمع المجلس، وسنتوجه بذلك أيضاً إلى دو

  24/3/2012، )2042العدد(مركز دراسات الشرق األوسط، 
  

   ألنها مستفيدة من تهريب األنفاق"إسرائيل"حماس ترفض وقود : سيلفان شالوم .22
 ، المسؤولية عن تفاقم أزمة الوقود والكهرباء فـي        "حماس"حّمل الوزيراالسرائيلي سيلفان شالوم، حركة      

قطاع غزة، قائال إن إسرائيل كانت على استعداد لنقل المزيد من الوقود إلى القطاع، متهما حماس بأنهـا                  
  .من تعارض ذلك

وأضاف في تصريحات لإلذاعة العبرية الرسمية،  أن حماس تسعى لالبقاء على نشاطات التهريب عبـر                
ا طائلة من عمليات التهريب والـسوق       األنفاق ألنها تصب في مصلحتها االقتصادية، إذ أنها تجني أرباح         

  .السوداء في المكان
  25/3/2012، 48عرب 

 
  "اريئيل"سرائيليين يعارضون االعتراف بجامعة في مستوطنة كاديميين اإل مئات األ":هآرتس" .23

 حائزعلى جـائزة اسـرائيل، علـى عريـضة          18وقع أكثر من ألف اكاديمي إسرائيلي، بينهم        : رام اهللا 
مركز االكاديمي اريئيل، الواقع في مستوطنة اريئيل في الضفة الغربية المحتلـة الـى              مناهضة لتحويل ال  

ورفعت العريضة الى وزير المعارف االسرائيلي غـدعون         .االلكتروني» هآرتس«جامعة، حسب موقع    
ساعر، بالتزامن مع انتهاء االعتراف المؤقت بالمؤسسة المذكورة كمركز اكاديمي وبادر اليها باحثون في              
معهد وايزمان للعلوم وعلى رأسهم البروفيسور نير ريجف، الذي وقف قبل سنة وراء حملـة مقاطعـة                 

  .المركز االكاديمي في اريئيل
قد اوصت بأن   » )الضفة الغربية (لجنة متابعة مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة         «وكانت ما تسمى    

ستقلة بعد ارتفاع عدد الذين يحضرون لـشهادة        المؤسسة المذكورة تستجيب لشروط التحول الى جامعة م       
  .الدكتوراة والمنشورات العلمية وعدد اعضاء السلك االكاديمي
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وبانتظار ان يقر مجلس التعليم العالي االسرائيلي هذه التوصيات وتحويل القرار الـى لجنـة التخطـيط                 
، ما يضع مسألة البت فـي       والميزانية، فان االعتراف المؤقت يفترض ان ينتهي في شهر حزيران القادم          

  .موضوع االعتراف على المحك الفعلي
 26/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  وتأمر بإخالئها" مجرون"المحكمة العليا االسرائيلية تبطل اتفاقية الدولة مع مستوطني  .24

حتى موعـد   " نمجرو"حكمت المحكمة العليا االسرائيلية، اليوم األحد، بوجوب إخالء البؤرة االستيطانية           
  .أغسطس القادم/ أقصاه األول من شهر آب 

وبهذا القرار، تكون المحكمة قد أبطلت االتفاقية الموقعة بين الدولـة ومـستوطني البـؤرة االسـتيطانية                 
، والتي كانت تنص على أن يتم نقل البؤرة إلى تلة قريبة تعود ملكيتها للدولـة، لمـدة سـنتين                    "مجرون"

  .ونصف
ق للمحكمة على أن يتم اإلخالء حتى موعد أقصاه نهاية الشهر الجـاري، آذار، إال أن     وقد نص قرار ساب   

  . إلغاء االتفاقية، دفع قضاة المحكمة لتمديد هذه المهلة ليتسنى للدولة تنفيذ األمر وفق القرار القضائي
تيطانية، رغم  وقد انتقد القضاة في معرض قرارهم، تصرف الحكومة التي لم تقم بإخالء هذه البؤرة االس              

  .إعالنها التزامها بهذا األمر عدة مرات في السابق
  25/3/2012، 48عرب 

  
  يدين سياستها االستيطانية» تقرير غولدستون جديد« تخشى من "إسرائيل" .25

عبرت مصادر سياسية في إسرائيل عن خشيتها من صدور تقرير جديد عن مؤسـسات األمـم     : تل أبيب 
الذي أدانها بارتكاب جـرائم حـرب       » تقرير غولدستون «انية، على نسق    المتحدة يدين سياستها االستيط   

لذلك، تدرس وزارة الخارجية اإلسرائيلية إمكانية      . 2009 - 2008خالل عدوانها على قطاع غزة عامي       
مواجهة هذا الخطر بعقوبات على الفلسطينيين الذين يديرون حملة في مؤسسات األمـم المتحـدة ضـد                 

  .السياسة اإلسرائيلية
وقد أعلن ثالثة وزراء في المجلس الوزاري المصغر للحكومة اإلسرائيلية، أمس، أنهم سيطلبون فـرض               
عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وتجميد تحويل أموال الضرائب التي تتولى إسرائيل جبايتها،             

 لجنة تحقيق دولية فـي      وذلك ردا على قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، القاضي بتشكيل           
وأكد مصدر حكومي، أمـس، أن وزيـر        . تداعيات وآثار االستيطان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني      

الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية يوفال شطاينتس، ووزير الـشؤون االسـتراتيجية             
  .نية بسبب استصدار هذا القرارموشيه يعلون، يعتقدون أن على إسرائيل معاقبة السلطة الفلسطي

وكان موظفون كبار في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلنوا أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنـة                  
التحقيق الدولية، على الرغم من عدم إعالن هوية أعضائها بعد وال الصالحيات التي ستمنح لهـا، وأنـه           

  .بة بدخول إسرائيل أو الضفة الغربيةتقرر عدم السماح ألعضاء لجنة التحقيق المرتق
 26/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  "يوم األرض"مسيرات خوفا من  ولبنان ا تستنفر جيشها على حدود سوري"سرائيلإ" .26
فيما تواصلت الدعوات االحد للمشاركة في المسيرات المليونية المقرر تنظيمهـا           : وليد عوض  - رام اهللا 
ـ   نحو الحدود مع فلسطين من الخارج ونحو القدس للفلسطينيين من داخـل              من الشهر الجاري   30في ال

االراضي الفلسطينية بمناسبة يوم االرض حذرت اسرائيل من مغبة اقتراب تلك المسيرات مـن الحـدود                
  . ومحاولة اجتيازها، معلنة عن االستنفار في صفوف جيشها على الحدود مع سورية ولبنان

ة دول الطوق المجاورة لفلسطين مـن مغّبـة الـسماح بتنظـيم المـسيرات               وحذّرت الحكومة االسرائيلي  
  .، الذي يصادف يوم الجمعة المقبل'يوم األرض'والفعاليات التضامنية في ذكرى 

واوضحت اإلذاعة االسرائيلية الرسمية االحد بان الجانب االسرائيلي أطلق تحذيراً من مغّبة اجتياز حدود              
ة من قبل المشاركين في المسيرة المليونية العالمية للقدس والتي تنطلـق فـي              األراضي الفلسطينية المحتلّ  

باتجاه مدينة القدس أو أقرب نقطة إليها من الدول العربية المجـاورة ومـن داخـل                ' يوم األرض 'ذكرى  
االسرائيلية أن تل ابيب مررت رسائل إلى لبنان، بواسـطة          ' هآرتس'وذكرت صحيفة    .األراضي المحتلّة 

ات المتحدة وفرنسا واألمم المتحدة، طالبت فيها بمنع وصول متظـاهرين إلـى منطقـة الـشريط                 الوالي
واكدت مصادر اسرائيلية االحد بأن تل ابيب وجهت تهديدات         . 'الحدودي بين الدولتين يوم الجمعة المقبل     

الـشريط  إلى لبنان قالت فيها إنها لن تترد في استخدام القوة في حال وصول متظـاهرين إلـى منطقـة               
وتتهم االستخبارات االسرائيلية إيران بأنها تقف من خلف        . الحدودي بين الدولتين في ذكرى يوم األرض      

  .'اإلسالم المتطرف'المسيرة التي يميزها ما وصفته بـ 
  26/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  2011 لسوق الفلسطيني عامل" إسرائيل" مليار دوالر قيمة صادرات 3.5: وثيقة إسرائيلية .27

كشفت وثيقة رسمية إسرائيلية النقاب أن قيمة التجارة اإلسـرائيلية مـع            :  من المحرر السياسي   - القدس
 مليون دوالر أمريكي وبالمقابل فقد      380 مليارات و  4 بلغت   2011مناطق السلطة الفلسطينية خالل العام      

  . مليون دوالر816رة نحو بلغت قيمة المشتريات اإلسرائيلية من األسواق الفلسطينية في ذات الفت
بلغ مجموع التجارة اإلسرائيلية مـع      " وقالت الوثيقة اإلسرائيلية الصادرة عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية       

مقارنـة بعـام     % 2.1 مليار دوالر أمريكي، أي زيادة بنسبة        4.38) سلع وخدمات (السلطة الفلسطينية   
 مليون دوالر أمريكـي أي      815.9 السلطة الفلسطينية    ، وبالمقابل بلغت المشتريات اإلسرائيلية من     2010

  ".2010مقارنة مع العام  % 18.3زيادة بنسبة 
أمـا  " وأضافت الوثيقة التي تم تقديمها إلى االجتماع األخير للجنة اتصال الدول المانحة فـي بروكـسل               

 1.1ي، أي زيادة بنسبة      مليار دوالر أمريك   3.492المبيعات اإلسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية فقد بلغت        
وسجلت العوائد الضريبية التي قامت إسرائيل بتحويلها إلى الـسلطة الفلـسطينية       . 2010مقارنة بعام   % 

   %".5.9ارتفاعا بنسبة 
تم نقل حجم أكبر من السلع التجارية من الضفة الغربية عن طريق المعابر البريـة إلـى                 " وأشارت إلى   

. في حركة السلع التجارية عبر جسر اللنبـي        % 33جل ارتفاع بنسبة     س 2011ففي عام   "وقالت" إسرائيل
 دوالر أمريكي، أي زيـادة      1,758,147,197إلى  ) باستثناء من إسرائيل  )وارتفعت الواردات الفلسطينية    

) باستثناء إسرائيل )مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه، أما الصادرات الفلسطينية            % 9.22بنسبة  
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مقارنة مع نفس الفتـرة     % 13 أي زيادة بنسبة     2011 دوالر أمريكي في عام      105,831,164فقد بلغت   
  ".من العام الذي سبقه

سجل النمو االقتصادي الفلسطيني تباطؤا فـي       "وترسم الوثيقة صورة صعبة لالقتصاد الفلسطيني وتقول        
ي الواقعي في الضفة الغربيـة      ، بينما ارتفع الناتج المحلي اإلجمال     2011الفصول الثالثة األولى من عام      

فـي   % 25.8، في الوقت الذي واصل فيه النمو في قطاع غزة صعوده، مع ارتفاع بنسبة  %5.8بنسبة  
الناتج المحلي اإلجمالي الواقعي، ولسوء الحظ تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية مردها أوال وقبل كل               

ت المتزايدة إلى المـوردين والوصـول إلـى حـد           شيء إلى العجز في المساعدات الخارجية، المتأخرا      
  ".اإلقراض الذي يمكن أن يتحمله النظام المصرفي الداخلي

خالل فترة عدم اليقين وعدم االستقرار السياسي اإلقليمي، فإن التباطؤ االقتصادي العالمي يعيق             "وأضافت
 السلطة الفلسطينية تحظى بقـدر      حاليا قدرة المانحين الدوليين على مساعدة السلطة الفلسطينية، علما بأن         

وهكذا يواجه االستقرار المالي لدى السلطة الفلسطينية تحديات        . محدود جدا من المساعدات المالية العربية     
  ".حاليا، وذلك بعد ثالث سنوات متتالية من النمو االقتصادي المثير لالنطباع في الضفة الغربية

  .روعا بقيادة المجتمع الدولي في غزة مش176وتشير الوثيقة إلى إن إسرائيل أقرت 
إن إسرائيل ملتزمة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنـدوب               "وقالت

 حول احتواء اإلجراءات والتدابير في الضفة الغربيـة         2011اللجنة الراعية الدولية طوني بلير في شباط        
  ". وقطاع غزة على حد سواء

  25/3/2012 القدس، القدس،
  

  إصابة جندي صهيوني في هجوم بالقدس المحتلة .28
في القدس  ) 3-25(أصيب جندي صهيوني بجروح بعد تعرضه لهجوم مساء اليوم األحد           : القدس المحتلة 

غربـي  " شـعريه تـصيدق   "وقالت وسائل إعالم عبرية إن جنديا صهيونيا تم نقله إلى مستشفى             .المحتلة
  .بته بجروح مختلفةالقدس المحتلة بعد إصا

" شـموئيل هنبـي   "وذكرت شرطة االحتالل أن شابين فلسطينيين هاجما الجندي الصهيوني في مغتصبة            
غربي المدينة وأصاباه بجروح استدعت نقله للمستشفى، وأضافت شرطة االحتالل انه تجري في الوقـت               

  . الحالي عمليات بحث وتمشيط في المنطقة عن الشابين الفلسطينيين
  25/3/2012كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
  تحذّر من عواقب الحرب مع إيران" إسرائيل"تظاهرة في  .29

احتجاجاً على شن ضـربة     " إسرائيل"شارك نحو ألف شخص في أول مظاهرة كبيرة تنظم في           : )أ.ب.د(
تحـب  " إسرائيل"وجاءت المظاهرة بعد حملة على االنترنت حملت عنوان         . عسكرية محتملة ضد إيران   

، الليلة قبل الماضـية،     "تل أبيب "ران وحمل الكثير من المتظاهرين في المظاهرة التي نظمت في مدينة            إي
كما حملوا شعارات أخرى موجهة إلى رئيس الـوزراء         " أيها اإليرانيون، نحن نحبكم   "الفتات كتب عليها    

ـ "بنيامين نتنياهو بدأت باسم التدليل له وناشدته العدول عن شن هذه الضربة              ". ي ال تـضرب إيـران     بيب
  .في البالد" اليساري"وأفادت تقارير صحافية بأن أغلب المتظاهرين ينتمون إلى المعسكر 
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الصهيونية الصادرة، أمس، إن المتظاهرين قالوا إن أسـباب         " جيروزالم بوست "من جانبها قالت صحيفة     
لضربة " إسرائيل" على شن    تنظيم هذه المظاهرة ترجع إلى العواقب غير المحسوبة التي يمكن أن تترتب           

استباقية محتملة ضد المنشآت النووية اإليرانية باإلضافة إلى الضحايا المحتمل سـقوطهم جـراء هـذه                
  . الخطوة

  26/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  سرائيلية تطالب بعدم اإلفراج عن األسيرة الشلبي اإل"الماغور"منظمة  .30
طات االحتالل بعدم اإلفراج عن األسيرة هناء الشلبي، التي         طالب منظمة إسرائيلية سل   : )فلسطين(الخليل  

  .تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام منذ نحو أربعين يوما، احتجاجا على اعتقالها اإلداري
، التي تصف نفسها بأنها تعنى بالمتضررين من أعمال المقاومـة الفلـسطينية،    "الماغور"وحذّرت منظمة   

رضوخ للضغوط التي تمارس عليها من أجل اإلفراج عـن األسـيرة هنـاء              السلطات اإلسرائيلية من ال   
  .الشلبي، مؤكدة على ضرورة عدم االستجابة لهذه الضغوط بأي حال من األحوال

وادعت المنظمة أن الشلبي خططت ألسر جنود من الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية بغية اإلفـراج                
  . في سجون االحتاللعن معتقلين من المقاومة يقضون محكوميات

يقدم الدعم لإلرهاب الموجه ضد     "كل من يدعو إلى اإلفراج عن هناء الشلبي         "واعتبرت المنظمة ذاتها أن     
  .، على حد تعبيرها"اإلسرائيليين وجنود الجيش

  25/3/2012، قدس برس
  

  محطة توليد كهرباء غزة تتوقف مجددا وأزمة الوقود تراوح مكانها .31
األحد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة مجددا، وذلك بعد أن تم تـشغيلها              توقفت صباح أمس    : غزة

قبل يومين بناء على الكمية المحدودة من الوقود اإلسرائيلي والتي جرى توفيرها عن طريق معبر كـرم                 
  .أبو سالم يوم الجمعة الماضي

ر الذي أثر على كافة مناحي الحياة       ويعاني قطاع غزة منذ شهر من أزمة حادة في الكهرباء والوقود، األم           
والقطاعات الحيوية للسكان، كالمرافق الصحية والتعليمية، والبنى التحتية ومشاريع الـصرف الـصحي،             
فضال عن توقف محطة الكهرباء الوحيدة المغذية للقطاع عن العمل، لنفاد المخـزون االحتيـاطي مـن                 

  .الوقود
 اإلجراءات الفورية لحل أزمة الوقود بشكل دائـم ومتواصـل           وناشد سلطة الطاقة جميع األطراف باتخاذ     

  .حيث أن التشغيل واإلطفاء المتكرر لمحطة التوليد يضرها من الناحية الفنية ويربك العمل في معداتها
 ألف لتر من السوالر الصناعي      430وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قد أدخلت يوم الجمعة الماضي،          

  . أن الكمية ال تكفي إال لتشغيل المحطة ليوم واحدلمحطة التوليد، حيث
  26/3/2012، السبيل، عّمان

  
  ومخاوف من انهيار الجهاز الصحي.. وفاة أول طفل في القطاع بسبب أزمة الوقود .32

قال أحمد أبو سمحة، الطبيب في المستشفى األوروبي، جنوب مدينة خان يونس،            :  صالح النعامي  - غزة
ـ  ثاني أكبر مستشفيات قط    أدى إلـى   ئ  إن انقطاع التيار الكهربائي المفـاج      »الشرق األوسط «اع غزة، ل
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إتالف أجهزة مراقبة المرضى، ال سيما في أقسام العناية المكثفة، باإلضافة إلى إتالف بعـض األجهـزة                 
المستخدمة في أقسام التحاليل الطبية، عالوة على اإلضرار باألجهزة التي توفر آلية التواصل بين أقـسام                

توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة مجددا، بعد يومين من العمل، نفـدت               وقد  . المستشفى
  ..خاللهما كمية الوقود التي سمحت إسرائيل بدخولها مؤخرا

ولد الرضيع بعيب خلقي، وكـان      . وكان الرضيع عبد الحليم الحلو أول ضحية النقطاع التيار الكهربائي         
وقـد  . صناعي، كان موصوال بقصبته الهوائية، ويعمل أيضا على شفط الـبلغم          يتنفس عبر جهاز تنفس     

حدث أن تعطل مولد الكهرباء الذي يغذي بيت عائلته أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي، فتوفي الرضيع                
  .على الفور

  26/3/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  معتقال إداريا» 320« وطفالً» 185«أسير في سجون االحتالل بينهم » 4700«: فروانة .33
 أكد األسير السابق ، الباحث المختص بشؤون األسرى ، عبد الناصـر فروانـة ، اليـوم ، بـأن                     : غزة

االعتقاالت لم تتوقف يوماً ، بل ازدادت وتيرتها و تصاعدت حدتها وارتفعت أعدادها منذ مطلـع العـام                  
 وأضحت ظـاهرة يوميـة ، كمـا وأن           بشكل ملحوظ وملفت ال سيما في الضفة الغربية        2012الجاري  

ايـرز هـي    / عمليات اختطاف المواطنين من قطاع غزة ، أو اعتقال بعضهم على معبر بيت حـانون                
 ) 900( يناير الماضي ولغاية اليـوم قرابـة        / األخرى تصاعدت ، وأنه قد سجل منذ بداية كانون ثاني           
ألطفال والنواب والنساء ، وعدد مـن محـرري         حالة اعتقال في كافة المناطق الفلسطينية بينها عشرات ا        

  .صفقة التبادل األخيرة 
وقال فروانة بأن من يمكثون في السجن طويال ولفترة أطول من فترة التوقيف االعتيادية قد ازداد عددهم                 
عن الماضي ، ولهذا ارتفع عدد األسرى في سجون ومعتقالت االحتالل بالرغم من اإلفراجات المستمرة               

أسير ، باإلضافة إلى عشرات األسرى العرب من         ) 4700( فع العدد اإلجمالي لألسرى الى      ، حيث ارت  
  .،)  مصر - سوريا –األردن ( جنسيات عربية مختلفة وخاصة 

معـتقالً  ) 320( طفالً ما دون سن الثامنة عشرة عاماً ، و        ) 185( أن من بين األسرى يوجد      : وأضاف  
عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ومروان البرغوثي وأحمـد         .رزهم د نائباً منتخباً أب   ) 27( إداريا و 

أسـيرات وتعتبـر     ) 9( سعدات ، باإلضافة إلى ثالثة وزراء سابقين وعدد من القيادات الـسياسية ، و             
 18 ، أقدمهن في االعتقال ، حيث أنها معتقلة منذ           1948األسيرة لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام        

« هنـاء شـلبي     «  عاماً ، فيما تخوض المعتقلة       17 وتقضي حكما بالسجن الفعلي      2002ان  نيس/ ابريل  
يوماً احتجاجـاً    ) 37( وهي إحدى المحررات في إطار صفقة التبادل ، إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ              

  . سجناً ومعتقالً ومركز توقيف 17وهؤالء موزعين على قرابة . على إعادة اعتقالها إداريا 
مـن القـدس     ) 360( أسيرا من قطاع غزة ، و        ) 475( ل التوزيع الجغرافي بّين فروانة إلى أن        وحو

  . ، والباقي من الضفة الغربية 1948والمناطق المحتلة عام 
من بين األسرى صدر بحقهم أحكاماً بالسجن مدى الحياة لمرة واحـدة            )  أسيراً   534( مشيرا إلى وجود    

أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسـلو وقيـام           ) 120( د من بين األسرى     أو لمرات عديدة ، فيما يوج     
  .« األسرى القدامى « السلطة الوطنية الفلسطينية وهؤالء يثطلق عليهم مصطلح 
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أسيراً مضى على اعتقـالهم بـشكل        ) 59( يوجد  « األسرى القدامى   « وأوضح فروانة إلى أن من بين       
عمـداء  « في سجون االحتالل اإلسرائيلي وهؤالء يطلق عليهم مصطلح         متواصل أكثر من عشرين عاماً      

وهو المصطلح الذي يطلقه الفلسطينيون على مـن مـضى          « جنراالت الصبر   « ، فيما عدد    « األسرى  
أسيرا ، ويعتبر األسير كريم يـونس مـن          ) 23(  عاماً قد وصل عددهم إلى       25على اعتقالهم أكثر من     
 هو عميد األسرى وأقدمهم جميعاً ، فيمـا يعتبـر           1983 والمعتقل منذ يناير     1948المناطق المحتلة عام    

 هـو   1985أغسطس  / من هضبة الجوالن السورية المحتلة والمعتقل منذ آب         « صدقي المقت   « األسير  
  .عميد األسرى العرب 

ء علـى معانـاتهم     داعيا وسائل اإلعالم المختلفة إلى منحهم مزيدا من المساحة واالهتمام وتسليط الضو           
المتفاقمة وما يتعرضون له من انتهاكات فظة وخطيرة تتناقض وبـشكل فاضـح مـع كافـة المواثيـق                   

  .واألعراف الدولية 
  26/3/2012، السبيل، عّمان

  
   مبنى فلسطينًيا في الضفة األسبوع الماضي20االحتالل هدم ": أوتشا" .34

، في تقريره الـصادر اليـوم       "أوتشا" لألمم المتحّدة    أوضح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع     : رام اهللا 
بأن السلطات اإلسرائيلية هدمت خالل األسبوع الماضي عشرين مبنى مملوكًا لفلسطينيين            ،)25/3(األحد  

في غور األردن، مّما أدى إلى تهجير ما ال يقل عن ستين شخصا بينهم ستة و عـشرون طفلًـا، فيمـا                      
لـصالح مـشاريع    ) شمال الـضفة  (م من أراضي قرية كفر الديك بسلفيت        جّرفت آلياتها حوالي ألف دون    

، واقتلعت قواتها ما ال يقل عن مائة شتلة زيتون في قرية بيت دجن قضاء               "ألي زهاف "توسيع مستوطنة   
  .نابلس، بحجة أنها مزروعة داخل منطقة عسكرية

ء جماعات المستوطنون اليهـود فـي       وفيما يتعلّق باعتداءات المستوطنين؛ فقد أورد التقرير واقعة اعتدا        
جنين ونابلس والخليل والقدس المحتلّة على المواطنين الفلسطينيين وإصابتهم بجروح وإلحـاق أضـرار              

  .مادية بممتلكاتهم
 شجرة زيتون مـن     260وأضاف أن المستوطنين قاموا خالل الفترة التي يغطيها التقرير باقتالع حوالي            

 بنابلس، ليرتفع عدد األشجار والمزروعات األخـرى فـي أراضـي            أراضي قرية مسحة بسلفيت ودوما    
  . شجرة1400الضفة التي خّربها المستوطنون منذ بداية هذا العام إلى ما يقارب 

وفي سياق متّصل، أفادت معطيات التقرير أن تسعة وعشرين مواطناً فلسطينياً أصيبوا األسبوع الماضي،              
هم في اشتباكات اندلعت خالل مظاهرة أسبوعية نُظمت ضد القيـود           جّراء اعتداء القوات اإلسرائيلية علي    

المستمرة المفروضة على الوصول إلى قرية كفر قدوم في قلقيلية، ومن بين المصابين شـاب فلـسطيني                 
  .تعّرض لهجوم كلب بوليسي ألحق به إصابات بليغة

  25/3/2012قدس برس، 
  

   ينياً من الضفة األسبوع الماضي فلسط64االحتالل اعتقل :  صادرة عن حماسإحصائية .35
أفادت معطيات إحصائية صادرة عن حركة حماس، بأن عدد المعتقلين الفلـسطينيين             :)فلسطين(رام اهللا   

أنحاء ومناطق متفرقة    من   خالل األسبوع الماضي من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، بلغ أربعة وستين          
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واطنين المفرج عنهم من سجون السلطة الفلسطينية بـرام         في الضفة الغربية، بينهم فتاة ومجموعة من الم       
  .اهللا، حسب قولها

  25/3/2012قدس برس، 
  

  تحذر من مخطط إسرائيلي لتهجير آالف الفلسطينيين من أصول بدوية" بتسيلم" .36
حذرت منظمة حقوقية إسرائيلية، من أن االحتالل اإلسرائيلي يخطط لطرد التجمعات           : )فلسطين(الناصرة  
  . ألف نسمة27والتي يصل تعدادها قرابة ) ج(البدوية التي تسكن في مناطق العربية 

إن المرحلة األولى من هذا المخطط سـتطبق        " بتسيلم"وقال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان       
 فلسطيني بـدوّي يـسكنون      2300، حيث تخطط اإلدارة المدنية اإلسرائيلية لنقل قرابة         2012خالل عام   

وبشكل قسرّي، إلى موقع محاذ لقرية أبو ديس، شـرق مدينـة القـدس              " معاليه أدوميم "ستوطنة  منطقة م 
  .المحتلة

في المرحلـة   "، أنه     )25/3(نسخة عنه اليوم األحد     " قدس برس "وأضاف المركز في بيان صحفي تلقت       
ية من منطقة   الثانية التي من المفترض أن تنتهي خالل ثالث إلى ست سنوات، سيتم طرد مجموعات بدو              

  ".غور األردن
إلى أن نـصف    " قيود على البناء الفلسطيني وهدم البيوت     : خنق متعمد "وأشار المركز في تقرير بعنوان      

المجموعات التي من المتوقع طردها في المرحلة األولى، تعيش في داخل منطقة عّرفتها إسرائيل علـى                
، )معاليه أدومـيم  (المساحة المبنية من مستوطنة      أو إلى جوارها، وتقع هذه المنطقة شمال غربي          E1أنها  

  ".الستغاللها بهدف توسيع المستوطنة
  25/3/2012قدس برس، 

  
  االحتالل يعزل سبعة آالف دونم زراعي: بيت لحم .37

أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، على إغالق طريق زراعي في بلدة الخضر جنـوبي              : بيت لحم 
  .، وعزل بذلك آالف الدونمات عن أصحابها) الغربيةجنوب الضفة(مدينة بيت لحم 

أن قـوات   " قدس بـرس  "وأضح منسق اللجنة الشعبية في بلدة الخضر، أحمد صالح، في حديث لمراسل             
كبيرة من جيش االحتالل ترافقها مجموعة من المستوطنين واآلليات العـسكرية، قامـت اليـوم األحـد                 

، تعـود   "ظهر الزيـاح  "بعة آالف دونم زراعي في منطقة       ، بإغالق الطريق المؤدي إلى نحو س      )25/3(
  .ملكيتها لمواطنين فلسطينيين

  25/3/2012قدس برس، 
  

  األسيرة الخندقجي تنضم إلى ثالثين أسيًرا في إضرابهم عن الطعام .38
قالت األسيرة أماني الخندقجي إنها بدأت اإلضراب عن الطعام منذ يـوم اعتقالهـا مـن                : الضفة الغربية 

  .مدينة نابلس الثالثاء الماضي، مطالبة باإلفراج عنها فورا لعدم توفر أية أسباب العتقالهامنزلها ب
وقام محامي مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان فراس صباح يوم الخميس الماضي بزيـارة               

مفتوحـا  من نابلس في سجن عسقالن، حيث علم أنها أعلنت إضرابا         )  عاما 27(األسيرة أماني الخندقجي    
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عن الطعام منذ أول يوم اعتقالها وذلك احتجاجا على اعتقالها دون سبب، مطالبة باإلسراع في اإلفـراج                 
  . عنها

  26/3/2012، السبيل، عّمان
  

  لست متفائالً بانتهاء الخالفات الفلسطينية :خطيب المسجد األقصى عكرمة صبري لـ القبس .39
ر الشيخ عكرمة صبري ان مدينة القدس تعتبـر منـسية           قال خطيب المسجد االقصى الدكتو    : غنام الغنام 

ويتيمة بسبب الوضع العام، مشيرا الى انه من المفترض ان تكون مرتبطة بالعـالم االسـالمي، لكنهـا                  
مهمشة من قبل المسلمين، وخاصة من قبل االنظمة والحكومات، ما ادى الى انها تعرضت الى تهويد في                 

  .بعض المناطق
لست متفائال مـن انتهـاء االزمـة،    : ف الفلسطيني ـ الفلسطيني ذكر صبري قائال وفي ما يتعلق بالخال

  .والسبب ان كال الطرفين له استراتيجية معينة متمسك بها وال مجال بان يقتربا
وحول تحوالت الربيع العربي، قال صبري ان النتائج االيجابية من الربيع العربي لم نقطفها بعد، مضيفا                

 لكن ليس اآلن، النه بحاجة الى وقت حتى يتمركز ويستعيد قوته وحينئذ نـستطيع ان                اننا نستبشر خيرا،  
نقول ان الربيع العربي قادم الينا في القدس، خصوصا ان الشعوب جاهزة للحراك الـشعبي مـن أجـل                   

  .القدس
  26/3/2012، القبس، الكويت

  
  رفض استئنافها تاالحتالل محكمة  و40إضراب شلبي يدخل يومه الـ  .40

قـرب رام اهللا اسـتئنافا يطلـب        ” عوفر“رفضت محكمة االحتالل في سجن       : منتصر حمدان  -م اهللا   را
  . يوماً 40اإلفراج عن األسيرة هناء شلبي، حيث يدخل إضرابها المفتوح عن الطعام يومه ال 

ات ، أن هناك مساندة شعبية واسعة لدعم األسرى في تنفيذ اإلضراب          ”الخليج”وأكد مسؤولون فلسطينيون ل   
والمجتمع الدولي من أجل وقف سياسة االعتقـال االداري،         ” إسرائيل“المفتوحة عن الطعام للضغط على      

على مواجهة هذه الخطوات االحتجاجية من األسرى عبر سياسـة إدارة الظهـر       ” إسرائيل“في حين تقدم    
  .لمطالبهم 

ـ             ولص، أن المحكمـة أبلغتـه      وأعلن محامي نادي األسير رئيس هيئة الدفاع عن األسيرة شلبي، جواد ب
وتضمن قرار القاضي أنه وبعد سماع جميع االدعاءات مـن  . برفض القاضي العسكري االستئناف المقدم 

جميع األطراف ومعاينة الملف السري الذي قدم للمحكمة قرر القاضي أن هناك أسساً كافية إلبقاء قـرار                 
 يشكل خطرا علـى سـالمة وأمـن الجمهـور           اعتقال شلبي إدارياً، بزعم أن اإلفراج عنها من شأنه أن         

  .” اإلسرائيلي“
ضد القرار الباطل والجائر، فـي حـين أكـد          ” اإلسرائيلية“وأكد بولص أنه سيقّدم التماساً للمحكمة العليا        

رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، أن هذا القرار المؤسف كان متوقعا وذلك لكون هذه المحاكم                
  .حتالل عملت جاهدة من أجل الضغط على األسرى ولم تكن للحظة منصفة لهم على مدار سنوات اال

ونظمت اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، أمس، مسيرة نسائية انطلقت من مقر األمم المتحـدة إلـى خيمـة           
االعتصام أمام اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة تضامنا مع األسيرة شلبي المضربة عـن الطعـام             

  . على التوالي رفضا لسياسة االعتقال اإلداري 39ليوم 
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القائمة العربية الموحدة والعربيـة     “عن الحركة اإلسالمية، مسعود غنايم      ” الكنيست“إلى ذلك، زار عضو     
، وكريم  ”فتح“، ومنهم مروان برغوثي القيادي في حركة        ”هداريم“، األسرى السياسيين في سجن      ”للتغيير

واطّلـع علـى    .  ويحيى إغبارية من قرية مشيرفة القريبة من أم الفحـم            يونس من بلدة عرعرة المثلث،    
  .الظروف التي يعيشها األسرى بعد صفقة التبادل األخيرة 

  26/3/2012، الخليج، الشارقة
  

  أطباء غزة يدعون القاهرة للتدخل لحل أزمة الكهرباء .41
 بالمستشفيات العسكرية فـي     وجه عشرات األطباء والممرضين وسائقي سيارات اإلسعاف العاملين       : غزة

قطاع غزة، نداء عاجالً إلى السلطات المصرية، من أجل التدخل لحل مشكلة الكهرباء والوقـود بقطـاع                 
أمام بوابـة   ) 3-25(جاء ذلك خالل اعتصام نظم اليوم األحد         .غزة التي باتت تنذر بكارثة إنسانية كبيرة      

  .تدفق الوقود لغزةمعبر فح البري لالحتجاج على العراقيل المصرية ل
  25/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  وقفة تضامنية في جامعة القدس مع األسيرات واألسرى المضربين على الطعام .42

نظم نادي اإلعالم في معهد اإلعالم العصري التابع لجامعة القـدس، أمـس، فعاليـة               ": األيام "-رام اهللا   
 40ى رأسهم هناء الشلبي، التي تواصل إضرابها لليـوم          تضامن مع األسرى المضربين على الطعام وعل      

  .على التوالي
وتضمنت الفعالية مؤتمراً صحافياً عقد أمام خيمة االعتصام فـي المعهـد، بحـضور وزيـر األسـرى                  

  .والمحررين عيسى قراقع
  26/3/2012، األيام، رام اهللا

  
   DNA  شطة ورفض األسرى فحص الـ معتقلتفاصيل جديدة حول اقتحام .43

أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أن األسرى في سـجني شـطة ومجـدو               : الضفة الغربية 
قرروا إرجاع وجبات الطعام يومي األحد والخميس من كل أسبوع حتى نهاية الشهر الجـاري، وذلـك                 

  .   مرفضا لإلجراءات اإلسرائيلية القمعية بحقهم وتضامنا مع األسرى اإلداريين والمضربين عن الطعا
ونقل احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي عن األسير رامي سليمان المعتقل في سجن شطة، انـه                 
ومع بداية شهر نيسان القادم سيدخل كل عشرة أيام عشرة أسرى في إضراب مفتوح عن الطعام ضـمن                  

ليها من قبل كافة    ، وان هذه الخطوات متفق ع     )إضراب استراتيجي من اجل اإلفراج    (ما أطلقوا عليه اسم     
  .الفصائل في السجون

 من األسرى في شطة قبل حـوالي        DNAوحول محاولة إدارة مصلحة السجون اخذ عينات لفحص الـ          
خمسة أيام، أشار األسير سليمان إلى أن كل الفصائل رفضت إجراء هذا الفحص أو التعـاون مـع إدارة                   

رة من النحشون المدججـة بالغـازات والهـروات         السجن، األمر الذي قابلته األخيرة باستدعاء قوات كبي       
والكالب البوليسية، ثم اقتحموا األقسام واخرجوا األسرى بالقوة، حيث تعرض عدد كبير منهم للـضرب               

  .وتم نقل عدد آخر إلى الزنازين االنفرادية
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في شطة حيث ال يـسمح      ) 7(ى أن اإلدارة قامت أيضا بإغالق قسم        ولفت الباحث في التضامن الدولي إل     
للمعتقلين بالخروج من القسم للفورة وال شراء حاجياتهم من الكانتينا وهم متواجدون في الغرف فقط، كما                

  .20/3/2012تم إلغاء زيارة األهل التي كانت مقررة يوم الثالثاء 
  26/3/2012، السبيل، عّمان

  
   دولة 80وقع مشاركة مليوني شخص من يتسيرة القدس العالمية المنسق العام لم .44

أعلن الرئيس التنفيذي، المنسق العام لمسيرة القدس العالمية، الدكتور ربحي حلوم،           : محمد الدعمه : عمان
 دولة سيشاركون في مسيرة القدس العالمية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبـل،             80أن متضامنين من نحو     

  .مصر واألردن وسوريا ولبنان: ية لفلسطين، وهي دول محاذ4من 
، أن يشارك نحو مليوني شخص، مشيرا إلـى أن وفـودا            "السبيل"وتوقع حلوم، وقال حلوم في حوار مع        

يـوم  «دولية انطلقت من بلدانها باتجاه هذه الدول للمشاركة في المسيرات التي ستنطلق منهـا بمناسـبة                 
وأضاف أن شخصيات اعتبارية عالميـة     . الحالي) آذار( مارس   الذي يصادف الثالثين من شهر    » األرض

 حاخامات أميركيين من اليهود المعادين، لـيس لالحـتالل فقـط بـل              4ستشارك في المسيرة، من بينها      
  .والرافضين لدولة إسرائيل

 وقال إن مهرجانا خطابيا سيقام عقب صالة الجمعة في اليوم المقرر للمسيرة، يتحدث خالله ممثلون عن               
  .القارات المختلفة، مشيرا إلى أن شخصية اعتبارية أردنية مهمة ستتحدث في المهرجان باسم األردن

  26/3/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  اصابة فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة .45
 ذكرت مصادر امنية وطبية فلسطينية ان فلسطينياً يبلغ االربعين من العمر ُأصـيب              - أ ف ب     -رام اهللا   
  . برصاصة في الكتف خالل مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين هاجموا قرية في الضفة الغربيةامس

 مستوطناً من بؤرة استيطانية قريبـة مـن         40ان مجموعة من    » فرانس برس «وقالت المصادر لوكالة    
الي ، هاجموا امس قرية برقة الفلسطينية حيث وقعت اشتباكات بين المستوطنين وأه           »بيت ايل «مستوطنة  

  .القرية
  26/3/2012، الحياة، لندن

  
  التطريز لدحر البطالة: مبرمجة كمبيوتر فلسطينية .46

استثمرت سعاد سقف الحيط من مدينة نابلس شمال الضفة الغربيـة، موهبتهـا             :  بديعة زيدان  –رام اهللا   
، باختصاص برمجـة الكمبيـوتر    » جامعة النجاح الوطنية  «للخروج من صفوف البطالة بعد تخرجها في        

  .لتبدع في التطريز والنقش والخرز
وباتت سعاد تمتلك مركزاً للمطرزات مخصصة له جزءاً من منزلها في البلـدة القديمـة مـن المدينـة،                

  .وتشارك في الكثير من المعارض والزوايا التي تنظم بالضفة الغربية
عبـر عـن تـراث الـشعب        وتقول سعاد إنها باتت قادرة على إنتاج أنواع المنتجات اليدوية كافة التي ت            

وجدت ضالتي في مركـز  «: وتضيف. الفلسطيني، إال أنها لم تكن قادرة على تسويق منتجاتها في منزلها         
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ركن المرأة التابع لبلدية نابلس، حيث خصص زاوية دائمة لتسويق منتجات النساء المنتسبات لـه، إلـى                 
  .»جانب المشاركة بالمعارض المحلية والعربية والدولية

  26/3/2012، ، لندنالحياة
  

  غزيان يصممان دائرة حماية لألجهزة المنزلية الكهربائية بتكلفة مادية منخفضة .47
 تمكن مهندسا حاسوب وكهرباء في قطاع غزة من تصميم دائرة حماية كهربائيـة              -القدس الرقمي -غزة

 فـرق الجهـد او      لألجهزة المنزلية الكهربائية التي تعمل على نظام احادي الطور من التلف عند ارتفاع            
  .انخفاضه وبتكلفة مادية منخفضة

رئيس قسم  -المتخصص في هندسة الحاسوب   ) 32(وصاحبا المشروع هما المهندس باسل يوسف أصرف        
رئـيس  -عاما المتخصص في هندسة الكهربـاء     ) 50(مركز مصادر التعلم والمهندس كنعان سعيد عبيد        

  .سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة 
  25/3/2012، لقدسالقدس، ا

  
  في افتتاح تعامالت األسبوع% 0.23مؤشر القدس يتراجع بنسبة  .48

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين تراجعـا طفيفـا فـي افتتـاح              :  الحياة االقتصادية  -رام اهللا   
  .تعامالت األسبوع الحالي، أمس، متأثرا في األساس بهبوط أسهم قيادية

 نقطة أو بنـسبة     1.11لسة التداول االفتتاحية لألسبوع الحالي بمقدار       فقد تراجع مؤشر القدس في ختام ج      
  . نقطة483.21وأغلق وسط تعامالت ضعيفة عند مستوى % 0.23

وتراجعت ثالثة قطاعات من بين خمسة ممثلة في البورصة، يقودها هبوطا قطـاع البنـوك والخـدمات                 
، ثم مؤشر التأمين بنسبة     %0.38ة بنسبة   ، تاله مؤشر الصناع   %0.85المالية الذي تراجع مؤشره بنسبة      

  .على التوالي% 0,01و% 0.13فيما صعد مؤشرا االستثمار والخدمات بنسبة , 0.31%
 دوالرا وعـدد    301285وشهدت البورصة أمس تعامالت متدنية في قيمها إذ بلغ حجم التداول االجمالي             

  . صفقة138 سهما نفذت من خالل 170364األسهم المتداولة 
 4 تم التداول على أسهم لها، وصـعدت أسـهم           18 شركات من بين     8 مؤشر القدس بهبوط أسهم      وتأثر

بنك الرفاه لتمويل المـشاريع الـصغيرة، القـدس         : شركات واستقر السهم للشركات الست المتبقية وهي      
عمار ، االتحاد لال  »باديكو«للمستحضرات الطبية، الوطنية لصناعة الكرتون، فلسطين للتنمية واالستثمار         

  .واالستثمار، والفلسطينية للكهرباء
ليمت % (5.00البنك التجاري الفلسطيني بنسبة     : أما أبرز الشركات التي تراجعت أسهمها فكانت كالتالي       

العقاريـة  , %2.86المجموعة األهلية للتـأمين بنـسبة       , %4.35، جلوبال كوم لالتصاالت بنسبة      )داون
  %.1.67رزيت لألدوية بنسبة وبي, %2.60التجارية لالستثمار بنسبة 

فلـسطين  , %4.62المؤسسة العربيـة للفنـادق بنـسبة        : أما الشركات التي حققت أسهمها ارتفاعا فهي      
واالتـصاالت  , %1.32بنـسبة   » بريكو«فلسطين لالستثمار العقاري    , %2.70لصناعات اللدائن بنسبة    

  %.0.18بنسبة » بالتل«الفلسطينية 
 26/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  مرضى غزة يواجهون خطر الموت مع استمرار انقطاع الكهرباء .49
يعيش المرضى الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصـر        :  سمير حمتو، وكاالت األنباء    - الدستور   -غزة  

حالة من القلق يصاحبهم شعور دائم بأن حياتهم قد تنتهي في أية لحظة بسبب توقف أجهـزة التـنفس أو                    
وباتت حيـاة مئـات المرضـى فـي         . العمل مع كل انقطاع للتيار الكهربائي في غزة       غسيل الكلى عن    

  .المستشفيات مهددة بالكامل في مستشفيات القطاع بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة
وفي قسم الحضانة في مستشفى الشفاء بغزة يرقد عشرات األطفال حديثي الـوالدة بانتظـار اسـتكمال                 

هم حيث يعيش ذويهم حالة القلق الشديد عليهم جراء انقطاع التيار فجأة عن أجهزة التنفس الموصلة                 تنمو
  .بهم

ويؤكد المهندس راني أبو سمرة مدير الصيانة في مجمع النصر الطبي حجم معاناة المرضى حيث يقـول   
ركزة، واألطفـال   إن أكثر المرضى المعرضين للخطر هم الذين يخضعون للعالج في وحدة العناية الم            «

في الحضانات، ومرضى الفشل الكلوي، والمرضى الذين هم بحاجة إلى عمليات جراحية باإلضافة إلـى               
ويضيف ابوسمرة للدستور لقد بتنا نعمل على مدار الساعة         . مرضى التالسيميا ومرضى الجهاز التنفسي    

على المرضى الذين تجري    من اجل تفادي حدوث أي خلل في األجهزة إضافة لذلك هناك خطورة كبيرة              
 دقيقة إلعـادة    45لهم عمليات غسيل الكلى حيث أن أي انقطاع مفاجئ للتيار فإننا نحتاج إلى ما يقارب                

  .برمجة الجهاز من جديد وتخيل حجم المعاناة التي يعاني منها المريض
  26/3/2012، الدستور، عّمان

  
   من الفلسطينيين الرقم الوطني بدالً من سحبهعتمد أسلوب تعليقت الداخلية األردنية ":العرب اليوم" .50

 األرقامن الوزارة مستمرة بسحب األردنية أأكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية : رداد القالب
 أسلوبووفق المصادر فإن الوزارة اعتمدت  . غير التي كانت متبعة سابقاًأخرىالوطنية لكن بآليات 

ووصفت المصادر  . للتعليمات الصادرة عن قرار فك االرتباطنفيذاً ت، من سحبهتعليق الرقم الوطني بدالً
الداخلية بوساطة دائرة المتابعة  "إنوقالت " سحب معلّق في انتظار الوقت المناسب "أنها اآلليةهذه 

 الوطنية على ملف يسمى أرقامهم الوطنية بتحويل من يجرى تعليق األرقاموالتفتيش مستمرة بسحب 
جل أ عمان من أمانةنه راجع إ محمود السفاريني أبو المواطن اإلسكانتثمر في قطاع وقال المس ".س.ت"

نه ال إ و، رقمه الوطني معلقأنتنازل عن شقة لمشتر ففوجئ عندما راجع دائرة المتابعة والتفتيش 
  وأضاف. وطنياً يحمل رقماًآخر بوساطة تسجيلها باسم شخص إال المشتري إلىيستطيع تحويل شقته 

ن والدي خدم في القوات أراجعت مدير المتابعة والتفتيش وشرحت له حقيقة وضعي و "،ارينيالسف
 لم يتغير على لكن شيئاً"  واني اكتسبت الجنسية منه، وانه لم يزر فلسطين المحتلةاألردنيةالمسلحة 

  .يضاًأ أبنائه الوطنية عن األرقاموضعه بل جرى سحب 
 رقم وطني منذ بداية العام الماضي أي تعليق أوزارة لم تقم بسحب  الوأنوتؤكد مصادر وزارة الداخلية 

 سابقاً" العرب اليوم" رسمية حصلت عليها إحصائيةووفق  . ذلكأرقام لكنها لم تفصح عن اآلن،ولغاية 
بلغ " الداخلية" بحسب تصنيف أوضاعها فلسطينية التي تم تصويب أصول من األردنيينن عدد حاالت إف

 110 حيث تم تحويل ، خضراءإلىاه سحب الرقم الوطني وتحويل بطاقاتهم من صفراء  حالة باتج3017
 ولغاية 2004 وطنية في الفترة الواقعة من عام أرقاملديهم ( صفراء إلى حالة من بطاقة خضراء آالف

 من حاالت سحب الجنسية التي جرى األكبر شهد العدد 2007 انه عام إلىوأشار  ).2010بداية العام 
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 حالة انطبق 2732 أصل حالة من 897 حيث شهد ، خضراءإلىا استبدال بطاقات جسور من صفراء فيه
  . خالل السنوات الخمس الماضية،على حملتها قرار فك االرتباط

 إعادة أو) لم الشمل( فتح تصاريحهم إعادةوبحسب مصادر الوزارة فإن هناك مواطنين تمكنوا من 
 إلى  مشيراً، كما كانتأوضاعهم وإعادة األردنيةالوطني وكافة وثائقهم  منحهم الرقم إعادة وتم ،تجديدها

  . الماضيةاألعوام خالل أكثر أو% 50 تزيد نسبتها على  كبيرة جداًاألعداد أن
  25/3/2012، عّمان، العرب اليوم

  
  األردن يرفض أي تقليص في مستوى خدمات األونروا .51

 محمود .سطينية التابعة لوزارة الخارجية األردنية مأكد مدير عام دائرة الشؤون الفل:  بتراوكالة
 تمثل التزام أنها في تقديم خدماتها لالجئين على اعتبار األونروا تستمر وكالة أنالعقرباوي ضرورة 

وأعرب العقرباوي لدى  .المجتمع الدولي بقضيتهم لحين حلها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
 ألي تقليص أو األردن ستيفانا شانكلين عن رفض باألردن األونروا عمليات  مديرةاألحد أمسلقائه 

 أعباء األردن على اعتبار أن مثل هذا التراجع سيحمل األونرواتراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها 
 تحويل برامج القروض التي تمولها دائرة التمويل الصغير في األردن رفض مادية إضافية، مؤكداً

  . البنوك المحليةإلى األونروا
 26/3/2012الدستور، عمان، 

  
  الالجئون الفلسطينيون يتمتعون بجميع الحقوق السياسية:  األردنية"الشؤون الفلسطينية"دائرة  .52

 عرضت دائرة الشؤون الفلسطينية لالنجازات والحقوق التي يحصل عليها الشباب الالجئون :)بترا(وكالة 
وأوضحت الدائرة بورقة عمل قدمتها في مؤتمر  .أردنيون مواطنون همأن بحكم األردنالفلسطينيون في 

 نالفلسطينيي في بروكسل األسبوع الماضي أن الالجئين األونروا، الذي عقدته وكالة ،)األونرواشركاء (
يتمتعون بجميع الحقوق السياسية بما في ذلك حق الترشح للبرلمان واالنتخاب واالنتماء لألحزاب 

 إلى محمود العقرباوي لوكالة بترا لدى عودته .وقال مدير عام الدائرة م .قابات المهنيةالسياسية والن
ن الورقة ركزت على حق شباب الالجئين الفلسطينيين بممارسة إعمان أمس بعد مشاركته في المؤتمر 

عليا  والمتوسطة والاألساسيةاألنشطة االقتصادية بمختلف أنواعها ومواصلة التعليم بجميع المراحل 
  .والمشاركة في بناء مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المنتديات الثقافية واألندية الرياضية

  26/3/2012الغد، عّمان، 
  

  اإلسرائيليةسجون ال تضامنا مع األسرى في "كرامتنا.. أسرى الكرامة" .53
 الخميس  نظمت الحملة الشبابية األردنية لنصرة األسرى في سجون االحتالل الصهيوني يوم:عمان

 في مجمع النقابات المهنية في "كرامتنا.. أسرى الكرامة" فعالية تضامنية مع األسرى تحت عنوان 22/3
الفعالية التي حضرها جمع من مناصري األسرى وأسرى محررين و أهالي األسرى األردنيين  .عمان

أنه ال كرامة لنا " جاءت بالتزامن مع احتفاالت المملكة بذكرى الكرامة، حيث أكد المشاركون على
  ..وأسرانا خلف القضبان
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من جانبه، أكد المراقب العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمين سالم الفالحات في محاضرة ألقاها تحت 
 أن معركة الكرامة أنهت مقولة الجيش الذي ال يكسر، "معركة الكرامة وواجب نصرة األسرى"عنوان 
  ."، وسننتصر بإذن اهللانحن أمة تضعف ولكن ال تموت": وتابع

وعروض  . ساجدة أبو فارس. قدمتها د"األسرى والمسرى": وشملت الفعالية أيضا على محاضرة بعنوان
وفي الختام قدمت فرقة الفدا للزجل الشعبي وصلة  .داتاشو تحدثت عن حالة األسرى في سجون االحتالل

  ..ل حيث سلمتهم الحملة دروعا تكريميةفنيه و تم تكريم ذوي األسرى األردنيين في معتقالت االحتال
  26/3/2012السبيل، عّمان، 

  
  "إسرائيل"ع صادرات األردن من الخضراوات إلى اارتف .54

 ارتفعت صادرات األردن من الخضراوات إلى الكيان الصهيوني الشهر الماضي وفقاً: عصام مبيضين
  .إلحصائيات رسمية

 يشار إلى أن .لتفاح والجزر والمنجا األسواق المحليةفي المقابل، أغرقت المنتجات اإلسرائيلية من ا
بيانات وزارة الزراعة كانت قد أشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى 

” إسرائيل“األردن عما كانت عليه خالل السنوات الماضية، إذ بلغ حجم واردات الخضار والفواكه من 
  .2009 طنا عام 2768، و2008ن العام  ط4300، و2007 ألف طن عام 11

 طنا من الفواكه اإلسرائيلية، إلى جانب كميات 993 طنا من الخضار و1775واستورد األردن نحو 
  . صنفا من المنتجات الزراعية خالل العام الماضي60متفاوتة من نحو

  25/3/2012السبيل، عّمان، 
  

   قطاع غزةىمصر ترفع القدرات الكهربائية المصدرة إل .55
 قطاع ى إلاإلضافية الخاصة لزيادة القدرات الكهربائية اإلجراءات بدء ىوافقت مصر عل: السيد حجازي
 ميحاوات ولتخفيف المعاناة 22 ميجاوات علي الجهد المتوسط بعد نجاح تزويدها بنحو30ى غزة لتصل إل

  المصري،الطاقة وزير الكهرباء و، حسن يونس.وقال د .عن الشعب الفلسطيني الشقيق من الكهرباء
 إنه سيتم عمل جميع السبل لمد ، رئيس السلطة الفلسطينية للكهرباء، عمر كتانة.عقب اجتماعه أمس مع د

الكهرباء للقطاع من الجانب المصري حيث تم االتفاق علي إضافة محول جديد وخاليا للتوزيع والتحكم 
 بدء طرح األعمال المساحية ىوأوضح يونس انه تم االتفاق بين مصر وفلسطين عل. الخاصة به

  .واالستشارية لخط الربط الكهربائي المصري الفلسطيني
  26/3/2012األهرام، القاهرة، 

  
   األسرى لصفقة تبادل"إسرائيل"نُحصي خروقات : في رام اهللالسفير المصري  .56

م السفارة أكد السفير المصري في األراضي الفلسطينية ياسر عثمان قيا: عبد الحميد مصطفى - قلقيلية
المصرية بإحصاء التجاوزات وخروقات االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى المحررين في صفقة تبادل 

  وأشار عثمان في تصريح خاص . ، وإيصالها إلى المستوى السياسي في القاهرة"وفاء األحرار"األسرى 
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تفاق الصفقة، وعدم استمرار إلى أن هناك اتصاالت حثيثة يقومون بها من أجل تأمين تنفيذ ا "فلسطين"بـ
  . صفقةالخرقها من قبل االحتالل اإلسرائيلي، على اعتبار أن مصر هي الراعية األساسية التفاق 

  25/3/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  الجامعة العربية تدين استمرار االحتالل اإلسرائيلي في مخالفة قواعد القانون الدولي .57
ربية استمرار جيش االحتالل اإلسرائيلي في مخالفة قواعد القانون الدولي،  دانت جامعة الدول الع:القاهرة

 على السياسات االستيطانية في مواجهته للمظاهرات السلمية التي يقوم بها الفلسطينيون احتجاجاً
اإلسرائيلية، واعتبرت أن استخدام الكالب في نهش أجساد الفلسطينيين جريمة تتنافى مع كافة المعايير 

سانية واألخالقية وتصب في إطار االستهتار اإلسرائيلي بالقيم اإلنسانية التي حثت عليها االتفاقيات اإلن
والمعاهدات الدولية، كما تعد ضرباً من ضروب ممارسة التعذيب والمعاملة الالإنسانية، كما يعد امتهاناً 

  .طفال وكبار السنللكرامة اإلنسانية، لما يخلقه من حالة الفزع والترويع السيما لدى األ
 أن السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين تعيد إلى األذهان 25/3ورأت الجامعة في بيان لها يوم األحد 

ودعت الجامعة العربية كافة القوى المدافعة عن الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان  .الحقبة الهتلرية
سرائيلية والجيش اإلسرائيلي لوقف هذا األسلوب والمناهضة للتعذيب، إلى الوقوف بحزم أمام الحكومة اإل

  .فوراً، ومعاقبة مرتكبيه ومن يساندهم
  25/3/2012قدس برس، 

  
  حماس وفتح خطان متوازيان ال يلتقيان وال مبرر لوجود السلطة: محمد المسفرالكاتب  .58

أي جهود  محمد المسفر، أنه ال جدوى من . رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر د:الدوحة
فلسطينية أو عربية أو دولية جديدة للتوحيد بين حركتي فتح وحماس، وأرجع ذلك إلى الخالف الجوهري 

 حولها، واآلخر ال لإلجماعمتاوازيان ال يلتقيان، أحدهما يرى بالمقاومة ويسعى "بين خطين قال بأنهما 
 قدس برس إلى حل السلطة الةوكودعا المسفر في تصريحات خاصة ل ".يرى للمفاوضات السياسية بديال

بالنسبة للمصالحة : "الفلسطينية والعودة بها إلى سيرتها األولى ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، وقال
الفلسطينية، فإنني أعتقد أنه من خالل المتابعة والمقارنة لكل الجهود العربية سواء تلك التي جرت في 

رة أو في الدوحة أو حتى في السينغال، فقد تأكد أنها لم تُجد نفعا مكة المكرمة أو في صنعاء أو في القاه
إرادة تابعة للسياسات األمريكية : ، ألن هناك إرادتين مختلفتين"حماس"مع السلطة الفلسطينية وحركة 

أنه لم يعد هناك " حماس"واإلسرائيلية تقول بأن ليس من بديل عن المفاوضات، في الوقت الذي ترى فيه 
  ".1993مفاوضات، التي لم تستطع أن تحقق شيئا منذ انطالقتها في مؤتمر أوسلو عام مجال لل

  25/3/2012قدس برس، 
  

   مسيرة تضامن مع القدس تنظم جماعة العدل واإلحسان اإلسالمية:المغرب .59
 في مسيرة مؤيدة اآلالفشارك عشرات :  عمر خليل، أحمد حسن، زكية عبد النبي، سهيل كرم-الرباط 
وقال مراسل لرويترز في اإلسالمية،  واإلحسان جماعة العدل ا نظمتهاألحد،نيين في الرباط يوم للفلسطي

وقدر ضابط شرطة رفيع عدد .  المسيرةإلى انضموا األقل ألف شخص على 40 إنالعاصمة المغربية 
في وردد المتظاهرون  . عددهم بلغ مئة ألفإن ألف شخص في حين قال المنظمون 11المشاركين بنحو 



  

  

 
 

  

            30ص                                     2452:                العدد26/3/2012 اإلثنين :التاريخ

 الفلسطينية األعالمورفعوا " بالصمت العربي" وكذلك اإلسرائيليةمسيرة شعارات منددة بالسياسة ال
وقال حسن بنجاح  . وسط الشارع الرئيسي بالمدينةاإلسرائيلي وأحرقوا العلم األقصىومجسما للمسجد 

ي كل القضايا التي كنا دائما نشطين في الشارع ف" لرويترز واإلحسانالمتحدث الرسمي لجماعة العدل 
 لفلسطين ال زال يتعرض عدد من في نفس الوقت الذي نتظاهر فيه دعماً. تمس عواطف المغاربة

الجميع  ":ومضى يقول ."جماعتنا للقمع والحبس من جانب السلطات بسبب نشاطهم في قضايا محلية
  ."إسرائيل للهجرة وتعمير  من اليهود المغاربةاآلالف وساعد إسرائيل النظام يدعم التطبيع مع أنيعرف 

  25/3/2012وكالة رويترز، 
  

  لن نحضر اجتماع االتحاد من أجل المتوسط بمشاركة إسرائيليين: النهضة التونسيةحركة كتلة  .60
في المجلس الوطني التأسيسي في تونس، أن كتلتهم لن تشارك " النهضة" أكد رئيس كتلة حركة :تونس

 .تحاد من أجل المتوسط إلى جانب نواب عن البرلمان اإلسرائيليفي اجتماعات الجمعية البرلمانية لال
 من لن يكونوا جزءاً) في حركة النهضة"( قدس برس أنهم وكالةوأوضح الصحبي عتيق في تصريحات ل

  ".التطبيع مع إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف
  25/3/2012قدس برس، 

  
  "قتال اليهود"أجل من " التدرب" إلى يتونسالشباب ال سلفيون يدعون :تونس .61

 ".الجنة"ودخول " قتال اليهود"من أجل " التدرب" دعا سلفيون األحد الشباب التونسي إلى :).أ.ب.د(
وجاءت الدعوة خالل مظاهرة وسط العاصمة تونس دعت إليها تيارات إسالمية للمطالبة بأن تكون 

تونس الجديد الذي سيكتبه المجلس في دستور " المصدر األساسي والوحيد للتشريع"اإلسالمية " الشريعة"
  . الوطني التأسيسي

في الطريق "وقال نشطاء على الفيسبوك إن هذه أول مرة في تونس يتم فيها التحريض على قتل اليهود 
وحذروا من ". تجاوزات السلفيين"ونددوا بصمت وزارة الداخلية التونسية على ". العام وفي وضح النهار

  ". إرهابية"ت استهداف يهود تونس بعمليا
  26/3/2012، لندن، القدس العربي

  
  مغربية تزرع فلسطين في معقل برشلونة "سعاد.."لفتت أنظار جماهير الفريق الكاتلوني .62

، "كامب نو"ة يخوضها برشلونة اإلسباني على ملعبه الشهير في كل مبارا:  إبراهيم عمر–الرياض 
تحرص الشابة المغربية سعاد الفاني على التواجد في المدرجات حاملةً علم فلسطين وشعارات مؤيدة 
للقضية الفلسطينية من بينها الفتة تدعو إلنقاذ المسجد األقصى، وهو أمر أثار انتباه المشجعين اإلسبان 

  .على نحو متزايد
إنها تحرص على حضور معظم مباريات برشلونة في " العربية نت"وتقول الفاني في حوار حصري لـ

كونها تقطن على بعد أمتار فقط من الملعب البيتي للفريق الكاتلوني الشهير، وتشجع كما " كامب نو"
  .خيرةمعظم سكان المدينة الفريق المهيمن على لقب الدوري االسباني خالل المواسم الثالثة األ
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وعن سر احضارها أعالم فلسطين والالفتات المؤيدة للقضية الفلسطينية تؤكد الشابة المغربية المنحدرة 
من مدينة وّزان، إن حبها لهذا البلد يدفعها إلى السعي للفت أنظار العالم لقضيته، من خالل مبادرة بسيطة 

  .ال تكلفها سوى بعض القماش واألقالم
 فعلها هذا قد ال يكون له نتائج عملية على أرض الواقع، فإنها تعتقد أن رفع ورغم أن سعاد تعترف بأن

أعالم فلسطين وكتابة اليافطات التي تدعو العالم لالنتباه لقضية هذا البلد المحتل، وإنقاذ المسجد األقصى 
 عبر من خطر التهويد، قد تحّرك ضمائر البعض، كون مباريات برشلونة تحظى بمتابعة مئات الماليين

  .العالم
، على أنها ستواصل "العربية نت"وتشدد سعاد التي تعمل ممرضة في مدينة برشلونة، في حديثها لـ

العمل على حشد التأييد لقضية فلسطين على طريقتها الخاصة، وستحرص على كشف حقيقة االحتالل 
  .الفلسطينياإلسرائيلي الذي ال يعرف كثير من اإلسبان حجم المعاناة التي يسببها للشعب 

 بل إن كثير من مشجعي برشلونة أبدوا دعمهم لها، – كما تقول –ولم تتعرض سعاد ألي مضايقات 
، مؤكدة أن ستعمل على أن تكون المبادرات جماعية "كامب نو"بعدما أصبحت وجهاً مألوفاً في مدرجات 

 .ينة برشلونةفي الفترة القادمة بالنظر إلى وجود مئات من الشباب العرب القاطنين في مد
 26/3/2012العربية نت، دبي، 

  
   "إسرائيل"ـ يهود الواليات المتحدة يضاعفون مساعداتهم المالية ل:األمريكي" كوهين"معهد  .63

األمريكي في بوسطن أنه تم في العقدين األخيـرين، مـضاعفة إجمـالي             " كوهين"بّين بحث أجراه معهد     
اليـوم االحـد، إن     " هآرتس"وقال موقع صحيفة     .سرائيلاألموال التي تحولها منظمات يهودية أمريكية إل      

 "إسـرائيل "معطيات البحث المذكور عرضت األسبوع الماضي في اللجنة البرلمانية الفرعية للعالقة بين             
أريك فليش، أنه فـي     . ويتضح من هذا البحث الذي أجراه البروفيسور ثيودور ساسون ود         . ويهود العالم 

 مليـار دوالر،    1.08 نحـو    1994 في العام    "إسرائيل"ـلتبرعات اليهودية ل  الوقت الذي بلغ فيه مجمل ا     
ويـشير  .  مليـار دوالر     2.1 "إسرائيل"ـ ل 2007بلغت تبرعات المنظمات اليهودية األمريكية في العام        

  . عبر جمعيات ومنظمات غير حكومية"إسرائيل"ـالبحث إلى أن غالبية هذه التبرعات يتم تحويلها ل
 مليون للوكالة اليهوديـة     330(  مليون دوالر للمنظمات الصهيونية      500 تحويل   2007ام  وقد تم في الع   

 مليون شيقل لمنظمات رفاه     370 مليون دوالر لمؤسسات تعليم علمانية، و      400، و )والباقي للكيرن كييمت  
  . مليون دوالر لمؤسسات ثقافية وفنية90 مليون دوالر لمؤسسات تعليم دينية ونحو 130اجتماعي، و

مـن اليهـود   % 70 يهودي أمريكي أظهر أن      1000 وشمل   2010وبين البحث أن استطالع أجري عام       
مـن  % 42 عاما، إذ قـال      60 خاصة من هم فوق سن       "إسرائيل"األمريكيين اعتبروا أنفسهم مقربين من      

ي المقابـل   ، ف "المشاركين في االستطالع من الفئة المذكورة إنهم يشعرون بأنهم قريبون جدا من إسرائيل            
  . عاما44-30بين الذين تتراوح أعمارهم بين % 20انخفضت هذه النسبة الى 

منهم عن اعتقادهم بوجوب    % 30وفيما يتعلق بالمواقف السياسية ليهود الواليات المتحدة، فقد اعرب نحو           
نوع من  قالوا إنهم يعارضون أي     % 28تفكيك قسم من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، قابل          

من المشاركين في االستطالع بوجـوب تفكيـك كافـة          % 16االنسحاب وتفكيك المستوطنات، بينما قال      
  .المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية
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من اليهود األمريكيين أنه ال يجب تقديم أي تنـازل إسـرائيلي فـي    % 51وحول موضوع القدس اعتبر     
انه ال رأي لهـم حـول       % 20ل في ملف القدس بينما أعلن       منهم بوجوب تقديم تناز   % 29وقال  . القدس

  .الموضوع
25/3/2012، 48عرب   

  
  خفف من صعوبة وضعهمي الغرب أن  يشعرون فلسطين الوسيحيم :الدولية" الكنائسلجنة " .64

ندد المجلس المسكوني للكنائس بوضع الفلسطينيين المسيحيين تحت االحتالل اإلسرائيلي في           : )ب.ف  .أ  (
وكتب ماثيو جورج شوناكارا مدير لجنة الكنائس للشؤون الدولية فـي           . لمحتلة، مهد المسيحية  األراضي ا 

المسيحيين الفلسطينيين لديهم الشعور بأن المجتمع الدولي ال يقوم         “ إن   األسبوعهذا تقريراً نشر في نهاية      
  .”بما يكفي للتخفيف من صعوبة وضعهم

ماذا يوجد الكثير من الناس وال سيما في الغرب ال يعرفون           ال يفهمون ل  “وأعرب شوناكارا عن أسفه وقال      
  .”حتى إن المسيحيين الفلسطينيين موجودون وإنهم هم أوائل المسيحيين

26/3/2012، الخليج، الشارقة  
  

   إلى األردنبدء وصول الوفود الدولية المشاركة في مسيرة القدس العالمية .65
 إلـى ن المشاركون في مسيرة القدس العالمية بالوصـول         بدأ المتضامنون الدوليو  :  مجاهد  إيهاب - عمان
 الوفود الدولية التي ستشارك في المسيرة التي ستقام في االغوار يوم الجمعة المقبل              إلى لالنضمام   األردن

ومن المقرر ان تقام في اليوم       . الفلسطينية األراضيبالتزامن مع مسيرات مماثلة في دول الطوق وداخل         
 للتنديد بممارسات االحـتالل     إسرائيليةامات في عواصم عالمية توجد فيها سفارات        نفسه مسيرات واعتص  

 فعاليـات داخـل     إلى باإلضافة الفلسطينية المحتلة والمطالبة بزوال االحتالل عنها        واألراضيفي القدس   
  . والضفة الغربية وقطاع غزة1948 المحتلة عام األراضي

26/3/2012، الدستور، عّمان  
  

  مر يتوسط لزيارة عائلة هناء شلبي األسبوع الجاريالصليب األح .66
أكّد مدير عمليات اللجنة الدولية الصليب األحمر في الشرق األوسط، جاي ميليـت، أن طبيـب                : جنيف

اإلسرائيلي، وذلك خالل   » مجدو«اللجنة سيزور النائب أحمد الحاج علي المضرب عن الطعام في سجن            
  . لحقوق اإلنسان في جنيفمتوسطي-لقاء رسمي مع المرصد األورو

ونّوه ميليت إلى أّن طبيب ومندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر، ينظمون زيارات شبه يومية لألسيرة               
وأوضح المسؤوالن الدوليان أّن لجنتهم تتابع عـن كثـب          ،  اإلسرائيلي» هشارون«هناء شلبي، في سجن     

 عن الطعام استمر قرابة الشهرين، كاشفين عـن         الحالة الصحية لألسير خضر عدنان، بعد إنهائه إضراباً       
  .سعي اللجنة الحثيث من أجل السماح لذوي األسيرة هناء شلبي بزيارتها خالل األسبوع الجاري

26/3/2012، السبيل، عّمان  
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  دولة مواطنة ومساواة:  السياسيمشروعها تعلن جماعة اإلخوان المسلمين في سوريا .67
، تعـد بمثابـة     »عهد وميثاق «في سورية وثيقة سمتها     » وان المسلمين اإلخ«أصدرت جماعة   : إسطنبول

لما بعد مرحلة النظام السوري الحالي، وضعت فيها تعهـداتها لمـستقبل سـورية           » مشروعها السياسي «
ووعـدت  . السياسي واالجتماعي في المستقبل، وذلك في مسعى منها لطمأنة األقليات والمجتمع الـدولي            

االلتزام بقيام دولة مدنية تعددية وديموقراطية، مع المساواة بين جميـع المـواطنين             الجماعة في الوثيقة ب   
، مع احترام حقوق اإلنسان والحريات، وذلك رداً علـى          »أعلى المناصب «حتى في فرص الوصول إلى      

من يخوفون الناس من االخوان المسلمين ويقولون انهم يسيطرون على المجلس الوطني السوري فـي               «
  .»الحساسة من تاريخ سوريةالمرحلة 

مبادئ ديننا االسالمي الحنيف القائمة على      «وأفادت الجماعة في مؤتمر صحافي عقد في اسطنبول امس          
  .»مبادئ العدل والحرية والمساواة نتقدم الى ابناء الشعب السوري عهداً وميثاقاً يبدد المخاوف

دون وصاية من حاكم مـستبد وتحتـرم        الشعب سيد نفسه وصاحب قراره من       «وشددت الوثيقة على ان     
  .»المؤسسات وتقوم على فصل السلطات

مـن  » خطوة تاريخية«وجاء في نص الوثيقة، التي كان المراقبون ينتظرون صدورها منذ أيام باعتبارها            
نتقّدم بهذا العهد والميثاق، إلى أبناء شعبنا جميعاً، ملتـزمين بـه نـصاً              «: الجماعة في الظروف الحالية   

  .»، عهداً يصون الحقوق، وميثاقاً يبدد المخاوف، ويبعث على الطمأنينة والثقة والرضاوروحاً
رؤية وطنية، وقواسم مشتركة، تتبناها جماعة اإلخوان       «هو  » العهد والميثاق «واعتبرت الجماعة أن هذا     

 وآمنة، بـين    المسلمين في سورية، وتتقدم بها أساساً لعقد اجتماعّي جديد، يؤّسس لعالقة وطنية معاصرة            
  .»مكّونات المجتمع السورّي، بكّل أطيافه الدينية والمذهبية والعرقية، وتياراته الفكرية والسياسية

دولة مدنية حديثة، تقوم    «: وأكد تنظيم اإلخوان في سورية أنه يلتزم العمل على أن تكون سورية المستقبل            
اعات، من أّي تعّسف أو تجـاوز، ويـضمن         يحمي الحقوقَ األساسية لألفراد والجم    ... على دستور مدنيّ  

دولة ديموقراطية تعددية تداولية، وفق أرقى ما وصل إليه الفكـر           ... التمثيَل العادل لكّل مكّونات المجتمع    
اإلنسانّي الحديث، ذات نظام حكم جمهورّي نيابّي، يختار فيها الشعب من يمثلـه ومـن يحكمـه، عبـر                   

  .» نزيهة شفافةصناديق االقتراع، في انتخابات حرة
دولة مواطنة ومساواة، يتساوى فيها المواطنون جميعاً، على اختالف         «كما أعلنت الجماعة أنها تلتزم قيام       

أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، يحقّ ألّي مواطنٍ فيها الوصول إلى أعلى المناصب، استناداً إلى              
رجاُل والنساء، في الكرامة اإلنسانية، واألهلية، وتتمتـع        كما يتساوى فيها ال   . قاعدتي االنتخاب أو الكفاءة   
  .»فيها المرأة بحقوقها الكاملة

تلتزم بحقوق اإلنسان من الكرامـة والمـساواة، وحريـة          «وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن الدولة المستقبلية        
وتكـافؤ الفـرص،    التفكير والتعبير، وحرية االعتقاد والعبادة، وحرية اإلعالم، والمـشاركة الـسياسية،            

ويتشارك جميع أبنائها على قدم المساواة، في بنائها وحمايتها، والتمتّـع بثروتهـا             ... والعدالة االجتماعية 
وخيراتها، ويلتزمون باحترام حقوق سائر مكوناتها العرقيـة والدينيـة والمذهبيـة، وخـصوصية هـذه           

  .»المكّونات، بكل أبعادها الحضارية والثقافية واالجتماعية
تنبذُ اإلرهاب وتحاربـه، وتحتـرم العهـود والمواثيـقَ          «كما تعهدت الجماعة بأن تكون الدولة الجديدة        

وتقيم أفضَل  . والمعاهدات واالتفاقيات الدولية، وتكون عامَل أمن واستقرار، في محيطها اإلقليمّي والدوليّ          
مجاَل لثـأر أو    «عدت بأال يكون في المستقبل      وو» العالقات النّدية مع أشقائها، وفي مقدمهم الجارة لبنان،       
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تلوثت أيديهم بدماء الشعب، من أّي فئة كانوا، من حقهم الحصوَل على            «ووعدت بأن أولئك الذين     » انتقام
  .»محاكمات عادلة

 هذه هي رؤيتنا وتطلعاتنا لغدنا المنشود، وهذا عهدنا وميثاقُنا أمام اهللا،          «: وختمت الجماعية وثيقتها بالقول   
رؤية نؤكّدها اليوم، بعد تاريخٍ حافٍل في العمل الوطنّي لعدة عقـود،            . وأمام شعبنا، وأمام الناس أجمعين    

  .»1945منذُ تأسيس الجماعة، على يد الدكتور مصطفى السباعي رحمه اهللا عام 
ب، ليأخذ مكانه   هذه قلوبنا مفتوحة، وأيدينا ممدودةٌ إلى جميع إخوتنا وشركائنا في وطننا الحبي           «: وأضافت

  .»الالئقَ بين المجتمعات اإلنسانية المتحّضرة
  26/3/2012، الحياة، لندن

  
  خبير عسكرّي إسرائيلّي يتوقع مواجهة مع الجيش المصرّي في سيناء: دراسة .68

قالت دراسة أعّدها الخبير العسكري اإلسرائيلي المعروف أيهود عـيالم  : الناصرة ـ زهير أندراوس 
لعسكري والدبلوماسي بجامعة تل أبيب والتي جاءت تحت عنوان أهمية سيناء كجبهة            وأستاذ التاريخ ا  

عسكرية ألي حرب مستقبلية بين مصر وإسرائيل أنه طوال الحروب األربع التي خاضتها إسـرائيل               
ضد مصر، تخلت إسرائيل عن سيناء مرتين، رغم كل ما تمثله من أهميتها فـي مجـاالت الـردع                   

ع المعلومات االستخباراتية علي اعتبارها جبهة دفاعيـة أماميـة وأرض غنيـة             واإلنذار المبكر وجم  
بالموارد الطبيعية والنفط، ويمكن من خاللها السيطرة علي قناة السويس وتأمين خليج العقبة والممرات              

  .الجوية، إلي جانب كونها ساحة مناسبة لتنفيذ تدريبات جوية وبرية
ن حقها في أن يكون لها تواجد عسكري ملحوظ خلـف خـط         ورغم أن مصر من جهتها قد تنازلت ع       

الممرات، مع أن المنطقة كلها تقع تحت السيادة المصرية، لكن يمكن لها تحقيق اسـتفادة اقتـصادية                 
  .وزراعية وسياحية كبيرة

إال أنه من الناحية العسكرية فإن إخالء سيناء من السالح اليجعلها خط دفاع أمامي لمصر، بل ستظل                 
رد منطقة فاصلة بينها وبين إسرائيل، وهو األمر الذي سيحول مستقبالً من انتـشار الجـيش                فقط مج 

  .المصري فيها بشكل موسع في حال اندالع حرب جديدة مع الجيش اإلسرائيلي
وتابع الخبير أنه منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد قامت مصر بإنشاء عدة محاور طرق جديدة في سيناء،                 

لكن من المؤكد في حال اندالع حرب جديدة سيزيد الجيشان المصري           . ر عسكرية ُأقيمت ألغراض غي  
  .واإلسرائيلي ومن جهودهما من أجل السيطرة علي مفارق الطرق المحورية قبل الطرف اآلخر

كذلك تطرق عيالم إلى المطارات في سيناء وأهميتها، خاصة في ظل تعاظم دور الطيران والـسالح                
ي شهدتها شبه الجزيرة سيناء بين مصر وإسرائيل، موضـحاً أّن إسـرائيل             الجوي خالل الحروب الت   

بوسـط سـيناء،    ) رفيديم(قامت خالل احتاللها لسيناء بإنشاء عدد من المطارات الجوية، مثل مطار            
  ).العريش حالياً(ومطار إيتان ) طابا حالياً(ومطار عتسيون ) شرم الشيخ حالياً(ومطار أوفير

اإلسرائيلية ينص علي حظر إنـشاء أيـة        -لبند الثالث من اتفاقية السالم المصرية     ونوه عيالم إلي أن ا    
مطارات غير مدنية في سيناء، وهناك قيود تحد من عمليات إقالع وهبوط الطائرات الحربيـة فـي                 
المناطق الحساسة ، لذا وعلي ضوء أهمية المطارات في سيناء فمن المتوقع في حال نـشوب حـرب                

رائيل أن يحدث تسابق بينهما من أجل السيطرة علي تلك المطـارات لـضمان              جديدة بين مصر وإس   
وعلي ضوء بعد المسافات بين مطارات سيناء، وبين حدود البلدين فيتوقـع أن             . فرض السيادة الكاملة  
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ينجح الجيش المصري في السيطرة علي مطار بئر الجفجافة وبئر تمدة وشرم الشيخ، بينمـا يمكـن                 
السيطرة علي مطاري العريش وطابا، واألمر سيكون في نهاية المطـاف منـوط             للجيش اإلسرائيلي   

وبحسبه لكي نتمكن مناقشة موضوع استخدام القـوات        . بمدي سرعة رد فعل كل طرف من األطراف       
البرية في سيناء مع بداية أي حرب مستقبلية بين مصر وإسرائيل، يجب اإلشـارة إلـي أن الجـيش                   

ر بغلق معبري رفح ونتسينا، مع اإلبقاء علي عدد من القوات العـسكرية             اإلسرائيلي سيقوم علي الفو   
للحيلولة دون أن يمثل األردنيون والفلسطينيون أي تهديد،حتى ولو بدون استخدام القوة،علي القـوات              

  .اإلسرائيلية التي ستتحرك داخل سيناء
إقامة خط دفـاعي يفـصل       ضوء ذلك من المتوقع أن تلجأ إسرائيل لألساليب القديمة من خالل             ىوعل

  .النقب عن شمال سيناء، بالشكل الذي يسهم في تنامي قوة الجيش اإلسرائيلي
وفي المقابل سينجح الجيش المصري في عبور قناة السويس بواسطة الجسور واألنفـاق، وسيـسعي               

لكـن المـشكلة    . للسيطرة بشكل أساسي علي الممرات الجبلية، خاصة وأنه متدرب عليها بشكل جيد           
لرئيسية التي ستواجه الجيش المصري هي مناطق السهول المنتشرة في شمال سيناء، حيث يتوقع أن               ا

  .تشهد قتاالً عنيفاً
وطرح عيالم تساؤالً مهما في دراسته، وهو ماذا سيكون الهدف الرئيسي للجيش اإلسرائيلي في حال               

ة أمام الجيش اإلسرائيلي    اندالع حرب جديدة مع مصر؟ وبرأيه، هناك ثالث خيارات أساسية مطروح          
األول، المبادرة بالقضاء علي أية قوة عسكرية مصرية ضخمة تحاول الوصول إلـي             : في تلك الحالة  

الثاني، تنفيذ هجـوم اسـتراتيجي مـضاد        .سهول شمال سيناء، مع عدم إبقاء قوات إسرائيلية بالمكان        
ش المصري المتواجد فيها، أّمـا      الحتالل جزء كبير من سيناء،أو ربما كل أرض سيناء، وتدمير الجي          

الثالث واألخير، بحسب عيالم، التركيز علي استهداف القوات الجوية المصرية، وتنفيذ هجمات جوية             
  .داخل العمق المصري إلجبار الجيش المصري علي االنسحاب من سيناء

 كـل خيـار يحمـل       وعلي أية حال، تابع عيالم قائالً، إنّه يمكن الدمج بين الخيارات الثالثة، رغم أن             
ومقارنة بحرب االستنزاف فإّن أي ضربة للجبهة الداخلية المصرية         . بعض المميزات وبعض العيوب   

 أرض أو أسـلحة     -ستدفع مصر إلي االنتقام من الجبهة الداخلية اإلسرائيلية باستخدام صواريخ أرض          
لى القـول إّن هنـاك      وخلص إ . كيماوية أو هجمات جوية بواسطة الطائرات الحربية، على حد تعبيره         

مخاوف قائمة ترتبط بإلغاء اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل، بل واحتمال اندالع مواجهات عسكرية              
بينهما نتيجة ألسباب وعناصر متعلقة بالداخل المصري، وألسباب أخرى متعلقة بالجانـب اإلقليمـي،     

ة في شبة جزيرة سيناء وبالتـالي       مشيرا إلى المخاوف اإلسرائيلية من تعاظم القوة العسكرية المصري        
تأثيرها على األمن اإلسرائيلي في المنطقة الجنوبية، الفتاً إلى أّن من سينتخب رئيسا للجمهورية فـي                

  .االنتخابات المصرّية القادمة سيكون الفيصل في تحديد وجه العالقة بين البلدين
  22/3/2012، القدس العربي، لندن

  
   مرتاحة"إسرائيل" .69

  حسنبالل ال
 اإلسـرائيلي، وهـذا صـراع       -تعيش المنطقة العربية حالة من الجمود على صعيد الصراع العربي           

يفترض أنه قائم ومستمر ما دامت فلسطين مغتصبة، وما دامت األراضي العربية األخرى محتلة فـي   
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عربيـة  وقد كان هذا الجمود قائما منذ زمن على صعيد مناطق المواجهة ال           . الضفة الغربية والجوالن  
، أي على صعيد الدول العربية المحيطة بإسرائيل، ولكنه كان حارا ومتحركا            )لبنان وسوريا واألردن  (

 اإلسرائيلي، إلى أن تم مؤخرا إيقاف هذا التحرك على الصعيد الفلسطيني،            -على الصعيد الفلسطيني    
م اآلن في سدة الـسلطة      التي يميل إليها قادة فلسطينيون بارزون، ه      » المفاوضات«انطالقا من نظرية    

  .الفلسطينية
وال يعني هذا التوصيف دعوة للتحرك العسكري ضد االحتالل اإلسـرائيلي، رغـم أن ذلـك حـق                  

. مشروع، ولكنه يعني أن إسرائيل ال تنزع للتفاوض حين ال يكون هناك ضغط مقاوم في مواجهتهـا                
كننا نفتقد حاليا إلى كال النـوعين       والضغط المقاوم يمكن أن يكون عسكريا، ويمكن أن يكون سلميا، ول          

  .من المقاومة، السلمية أو العسكرية
القيادة الفلسطينية الحالية ال تميل إلى المقاومة العسكرية المسلحة، وتحبذ المقاومة الشعبية السلمية علنا              
ورسميا، ولكنها ال تفعل ذلك إال تعبيرا عن موقف سياسي، أو عن موقف تبشيري، ومن دون أن تعد                  

  .نفسها، أو أن تعد شعبها ألي نوع من أنواع المقاومة، وهي تأمل بديال عن ذلك بالمفاوضات
العدو اإلسرائيلي المحتل يتصرف بطريقة أخرى، فهو محتل من جهة، وال يتبـرع بالـذهاب إلـى                 

وفي ظل غيـاب اإلجبـار      . إنه محتل وال يفكر بالمفاوضات إال مجبرا      . المفاوضات من جهة أخرى   
  .حتالله، ويواصل البعد عن المفاوضاتيواصل ا

القيادة الفلسطينية القائمة اآلن، تميل إلى المفاوضات، وتعتقد أن المحتل اإلسرائيلي سيتجاوب مع هذه              
  .الدعوة تلقائيا، وحين ال يتجاوب، ال تفكر بأي فعل مضاد إلجباره على هذا التفكير

اومة مسلحة تجبره على القبول بالتفاوض، أمـا        وتاريخيا، فإن شرط التفاوض مع المحتل، أن تقوم مق        
في ظل غياب هذه المقاومة المسلحة، فمن المستحيل أن يفكر المحتل بالتفاوض، ألنه يكون آنذاك في                

  .وضع مريح له، بل هو أفضل وضع مريح له
 إلـى  يعني هذا مباشرة أن القيادة الفلسطينية الحالية، وهي قيادة مؤمنة بالتفاوض، ال يمكن أن تـصل              

موقفها هذا، إذا لم تستند إلى مقاومة فاعلة ضد االحتالل، ولكن هذه القيادة الفلسطينية التـي تـستثني                  
المقاومة الفلسطينية من قاموسها، ال تنظم أي مقاومة شعبية سلمية لالحتالل، إنها تطرح الفكرة علـى                

الـشعبية الـسلمية غيـر      طريقة المبشرين، وال تقوم بأي جهد شعبي لتوفير ظروف هذه المقاومـة             
المسلحة، وتكون النتيجة أن العدو اإلسرائيلي يعيش حالة ارتياح، فال مقاومة تواجهه، وال مفاوضات              

  .تضغط عليه
أن تكون سلميا، وأن تكون مؤمنا بالتفاوض، ال يعني أنك ال تقـاوم المحتـل، وإال فإنـه سيواصـل                    

 السلمي فيمـا بعـد، إال إذا كـان االحـتالل            احتالله، فمقاومة االحتالل هي جزء من خطة التفاوض       
مالئكيا، وهو بالطبع ليس مالئكيا على اإلطالق، بل إنه احتالل استيطاني، أي ال أفق لنهاية احتالله،                

  .حتى على صعيد تغيير االستراتيجيات
ها إن هذا الوضع يطرح على القيادة الفلسطينية مسؤوليات جمة، وأولى مسؤولياتها، أن تلقي عن كاهل              

حالة االسترخاء النابعة من فكرة المفاوضات، وأن تضع هدفا لها ينطلق من تنظيم مقاومـة مـسلحة                 
  .لالحتالل اإلسرائيلي، من أجل الوصول إلى هذه المفاوضات
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وبديهي أننا ال نقول هذا الكالم من دون إدراك لتبعات ومصاعب الكفاح المسلح ضد االحتالل، ولكن                
 تنظيم، وتحتاج إلى إسناد، وتحتاج أوال وباألساس إلى قرار سياسـي، وكـل              هذه المقاومة تحتاج إلى   

  .هذه األمور غير قائمة اآلن، ويرتاح إليها المحتل اإلسرائيلي
وقد برزت مؤخرا، وعلى لسان كبار القادة الفلسطينيين، فكرة الكفاح الشعبي السلمي، وهـي فكـرة                

هند، كان محتال من قبل الدولة العظمـى بريطانيـا،          مطروحة تاريخيا، ونفذت بنجاح في بلد كبير كال       
ومورس إلى أن خرج االحتالل واستقلت الهند، وتبين في مسار ذلك أن الكفاح الشعبي السلمي لـيس                 
باألمر الهين، فهو يحتاج إلى قيادة فاعلة ترفع الشعار، وتحدد الهدف، ثم تعمل على توفير متطلبـات                 

بالتبشير، وال يكون بمخاطبة الشعب ودعوته إلى الكفاح السلمي من          النجاح، فالكفاح السلمي ال يكون      
  .دون التواصل معه، ودعمه لكي يستطيع القيام بهذا النوع من النضال

قد يعني النضال السلمي اإلضراب، وقد يعني اإلضراب المفتوح، فكيف سيقاوم الشعب في ظل              .. مثال
توح؟ هذه هي أبسط األسئلة التي تطـرح        إضراب مفتوح؟ وكيف سيعيش الشعب في ظل إضراب مف        

نفسها في هذا السياق، وتحتاج إلى إجابات عملية ميدانية، هي من مسؤوليات القيادة التي تفكر بهـذا                 
االتجاه، بينما نشاهد على أرض الواقع، أن القيادات تطرح هذه المسألة وكأنهـا تـريح نفـسها مـن                   

  . ومن دون أن تفكر في تبعات ما يلي ذلكمسؤوليات المواجهة المسلحة مع االحتالل فقط،
إن تحديد الهدف السياسي والنهائي ألي شكل من أشكال النضال، هو الذي يشكل الحافز للجماهير بأن                
تتبنى ذلك النهج، أما إذا اقتصر األمر على الدعوة والتبشير، ومن دون توضيح لألهداف النهائية، فإن                

وتوضـيح  .  وال قادرة، على ممارسة هذا النوع من النـضال         المشاركة الجماهيرية ال تكون مؤهلة،    
األهداف، وتوضيح الوسائل، وتوفير اإلمكانيات المعيشية، هي مسؤولية القيادة أوال، وهي مـسؤولية             

  .ضخمة، أضخم حتى من نهج المقاومة المسلحة لالحتالل
البريطاني قبـل االحـتالل     إن الشعب الفلسطيني له تجربة مديدة في مواجهة االحتالل          : ونعود ونقول 

الصهيوني، وهو مارس الكفاح المسلح ضد االحتالل ومارس أيضا الكفاح الشعبي السلمي، ولكن في              
، اإلضراب الشامل الذي هز في حينه الحركة        1936ظل قيادة مجمع عليها هي قيادة ثورة وإضراب         

  .الصهيونية، كما هز دولة االنتداب البريطاني على فلسطين
ل من أشكال النضال له تبعاته، وال يعني الكفاح الشعبي السلمي إعفاء القيادة من تبعاتهـا،                إن كل شك  

وهي إذا أرادت ذلك، فعليها أن تتقدم الصفوف، وأن توفر إمكانيات الكفاح الشعبي الـسلمي، وآنئـذ                 
: واحـد ستعطيها الجماهير طاقات نضالية كبيرة، أما المناشدة التي من بعيد، فليس لها سوى معنـى                

  .والفشل في النهاية.. ترك الكفاح المسلح، وعدم توفير ظروف األشكال األخرى من النضال
  26/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  المخاطر والفرص..العملية البرية في غزة .70

  عدنان أبو عامر. د
مفادها أنه بعد   مع نهاية الجولة القتالية األخيرة في قطاع غزة تلقى الفلسطينيون واإلسرائيليون رسالة             

عدة أيامٍ من القتال يجب وقف النار، حتى المرة المقبلة، رغم أن كليهما شـعر بتحقيـق االنتـصار،                   
انتظاراً للجولة القادمة، في ظل أن التوّصل التفاق تسوية مع المنظمات المسلحة ليس له فرصة فـي                 

  .خ فوق مستوطنات الجنوبالمدى المنظور، لكن األمر الوحيد المطلوب هو إزالة تهديد الصواري
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ولذلك رأينا وسمعنا وقرأنا جملة انتقادات موجهة للقيادة العسكرية اإلسرائيلية ألنها لم تختم أيام القتال               
األخيرة دون استهداف مقرات القيادة في غزة، كالمؤسسات الحكومية والبنى التحتية، ألنه فـي مثـل                

هذا األمر، فـسيكون محكومـاً      ) تل أبيب (م تستوعب   هذه الحالة ستكون الرسالة أوضح بكثير، وإذا ل       
  .عليها بالكثير من جوالت القتل والبكاء

تتصرف في الـشرق    ) إسرائيل(أكثر من ذلك، فقد أظهرت الجولة األخيرة من المواجهة في غزة أن             
األوسط كدولة ذات أيد مقيدة، تفتقر لمصادقة خارجية من أجل البقاء، ما يعني أن وجودهـا سـيكون                  

يشعل نـار الـصواريخ، التـي    " التردد"منوطاً بعالمة استفهام، ما دام أنها تُعّد ضعيفة ومترددة، ألن      
  .تُوجهها ضد مرة تلو أخرى المنظمات الفلسطينية

ورغم أن األجواء السائدة في محافل صنع القرار اإلسرائيلي تزعم أن ما حدث في األيام األخيرة هو                 
 بعيداً أن يكون ضربة قاضية، ولذلك سرت دعوات متكررة من أوساط            انتصار ميداني، لكنه ال يزال    

مفادها ضرورة أال يكون الرد القادم على ضرب الصواريخ موزوناً، بل           ) إسرائيل(بحثية وتحليلية في    
  .يجب أن تبين بالردع القوي استحالة الصبر على ذلك، وأن تعمل على كسب تأييد العالم لموقفها

اإلسرائيلية تبدو مطالبة بأن تستعد التخاذ قرار بالذهاب نحو عملية كاسحة لـردع             لذا ، فإن الحكومة     
المسلحين الفلسطينيين، بحيث يخشون إطالق صاروخ واحد فقط، وإال حكمت على نفسها بأن تشارك              
في حرب استنزاف جديدة، وبأن تُدمر حياة عدد يزداد من سكانها، وإن النتيجة الحتمية لعدم وجود رد                 

 تعني أن تعاود في المستقبل جولة عنف أخرى، لكن ذلك سيحدث هذه المرة بعد أن يفضي واحد                  قاطع
  .يقع فيها مصابون كثيرون" مأساوية"من مئات الصواريخ إلى كارثة 

  المعادلة الخطيرة• 
ورغم أن المحافل العسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية تحذر صباح مساء من التورط فيمـا تـسميه                 

، لكنها تعتقد في الوقت ذاته أن توجيه العمليات المعادية للخارج أنشأ وضعا ال مناص معه                "زةوحل غ "
قادة المنظمات الفلسطينية، ألنه أحدث معادلة خطيرة يتم معها بعد كـل            ) تل أبيب (سوى أن تضرب    

  .اغتيال مسئول كبير من غزة إطالق واسع النطاق يجعل مليون إسرائيلي رهائن
ات األوساط ضرورة تحديد هدف العملية البرية، واالنجاز المطلوب منها، والنظام الذي            ولهذا، ترى ذ  

، وتمنع االنجرار إلى غرق جديد في وحل غزة، واألهـم           )إسرائيل(سيفضي إلنهائها، بشروط تريح     
من ذلك إنشاء قاعدة تأييد دولي وتفهم لضرورة هذه العملية، مـن خـالل أخـذها بعـين االعتبـار                    

ات في الواليات المتحدة، وحساسية نظام الحكم في مصر، وخطر صرف انتباه العـالم عـن                االنتخاب
  .المذبحة في سوريا، وتأثيرها في العالقات مع األردن وتركيا

في حيرة حول مدى حريـة العمـل        ) تل أبيب (مع العلم أن المواجهة األخيرة، وربما القادمة، ستوقع         
 تمتلك نوايا للدخول في عملية برية في القطاع، ومن جانـب            التي يجرى الحديث عنها، فمن جانب ال      

آخر حدث في األسابيع األخيرة تآكل خطير في قوة الردع، وقد حـذر الجـيش مـن أن المنظمـات                    
إطالق الصواريخ، على غرار الوضع الـذي       " روتين"للتعود على   ) إسرائيل(المسلحة تحاول أن تدفع     

صبوب، وأن االمتناع عن العمل المحدود في الوقت الراهن         ساد في الجنوب قبل عملية الرصاص الم      
  .سيحتم القيام بعملية كبرى في المستقبل

تشعر بأنها مطالبة بأن تحسم الجولـة القادمـة،         ) إسرائيل(المهم في األمر أن دوائر صنع القرار في         
إطالق النيران لما   سيتم تكثيف النيران، وستشمل للمرة األولى       : رغم أن األمر قد ينجم عنه ثمن باهظ       
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وراء بئر السبع وأسدود، وفي هذه الحالة، سيكون فيها مئات اآلالف من اإلسرائيليين على خط النار،                
وسيتطلب األمر الصعود درجة أخرى في مستوى الرد، رغم أنها تسعى لالمتناع عن الـدخول فـي                 

  .عملية واسعة في القطاع
  25/3/2012، فلسطين أون الين

  
  جل القدسالمسيرات من أ .71

  منير شفيق
على الرغم من أّن ما يجري من متغّيرات وصراعات تعّم األقطار العربية وقد أخذت تستأثر بأغلـب                 
االهتمامات والعمل السياسي القطري، فإّن االلتفات إلى ما تتعّرض له القدس من تهويـد ومـسجدها                

والعمل السياسي أكثر بكثيـر     األقصى من حفريات والضفة الغربية من استيطان يستحق من االهتمام           
  .   مما عبِّر عنه حتى اآلن

ال شك في أّن ما يحدث في البالد العربية اليوم حقيق باالهتمام وبالتركيز عليـه، ولكـن أن يظهِـر                    
البعض، وعن وعي وسابق تصميم وإصرار، ال مباالة مذهلة بما تتعـّرض لـه القـدس واألقـصى                  

استيطان وسلب واغتصاب ومخططات صهيونية مندفعة لتغييـر        والضفة الغربية من عمليات تهويد و     
الوقائع على األرض بأقصى سرعتها فأمر خطر ال يستطيع أصحابه بعد حين أن يسّوغوا هذه الغفلة                

  .  عّما يجري في القدس والضفة الغربية
ة على ضوء  وستظهر أخطار هذه الغفلة أو التأجيل أكثر فأكثر مع مرور األيام عندما تراجع كل سياس              

ما سيؤول إليه حال القدس والمسجد األقصى والضفة الغربية، كما على ضـوء حـصاد سياسـاتهم                 
  .القطرية، وال سيما من ناحية النتائج العملية على مستوى نهضة األمة العربية

السياسة ال تقاس بالحق والباطل فقط، وذلك بالرغم من أّن ما من وضوح فارق بين الحـق والباطـل           
أن يتجلّى في قضية من القضايا بقدر ما يتجلّى في قضية فلسطين وقدسها ومسجدها األقـصى،                يمكن  

وهذه ال تتقّرر إالّ بمدى صحة تقدير الموقف أو         . ألن السياسة تقاس وبقدر كبير بنتائجها سلباً وإيجاباً       
يث تعادل  خطئه، وبمدى صحة إدارة الصراعات وخطئها، ألن هنا يتقّرر مصير الحق والباطل من ح             

وهذه مسألة عظيمة األهمية بالنسبة إلى نصرة الحق أو خذالنه، فال يكفـي أن تقـول                . القوى بينهما 
  .الحق إلى جانبي وإنّما أن تنصر الحق بنهج صحيح، فكم من حق خذل بسبب الجهل وسوء التقدير

ولكن ما يراد قولـه     ومع ذلك ال أحد يقول بترك ما راح يعطى للتغيير في القطر العربي من اهتمام،                
هنا كيف يجري ما يجري في القدس وللمسجد األقصى والضفة الغربية وال يلقى االهتمام الكافي إلـى   
حد كاد يشبه حال النعامة التي تدفن رأسها في الرمال لتهرب من عدوها الذي أصبحت في متنـاول                  

  .سيفه
لثالثين من آذار الجاري مسيرات كبـرى       من هنا ال بّد من أن يدعم فعل القوى التي راحت تعّد ليوم ا             

تتوّجه إلى القدس لتعلن غضبة الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم لما تتعّرض له القـدس               
  .ومسجدها األقصى من خطر مستطير ما عاد ينتظر تأجيالً وتسويفاً تحت أّي حجة من الحجج

أوطانهم أن يشاركوا في يوم المسيرات إلى       كيف ال يستطيع المنشغلون، وبحق، في شؤون الثورة في          
القدس، وكيف يمكن أن يسّوغوا عدم إعالن موقف حاسم في موضوع القـدس والمـسجد األقـصى                 

  .أوروبي ومن دول أخرى-والضفة الغربية ضّد سياسات حكومة نتنياهو وما تلقاه من دعم أميركي
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أن تمتلئ شوارع العواصـم العربيـة       طبعاً ليس المطلوب إظهار موقف سياسي فحسب، وإنّما أيضاً          
وميادينها، خصوصاً، بعشرات الماليين لكي يدرك العدو الصهيوني أّن قضية فلسطين تظل القـضية              
المركزية وأّن قضية القدس ومسجدها األقصى ال يغفل عنهما بسبب مشاغل قطرية أو تجنُّب الدخول               

  .في صراعات جانبية هنا أو هناك
 أن يدركا أّن التماهي بالسياسات الصهيونية واأليديولوجية الصهيونية، كما تجلّى           وعلى أوباما وإدارته  

، وكما تؤكّده   "األيباك"ذلك في خطابات أوباما المتكررة في مؤتمرات المنظمات الصهيونية األميركية           
  .كل ممارسات اإلدارة األميركية وسياساتها

 والمسجد األقصى والضفة الغربية يقع على       على أّن الواجب من جهة أخرى، في نصرة قضية القدس         
عالمي -إسالمي- عربي -عاتق الفلسطينيين، فها هنا يكمن الرّد الناجع إذا ما تكامل مع تحرك عربي            

  .في اآلن نفسه
الفلسطينية التي يجب أن تترجم إلـى إسـقاط         -فالرّد المطلوب يجب أن يأتي من المصالحة الفلسطينية       

سالم فياض راعية هذا االتفاق، واالنطالق فوراً إلى انتفاضة شعبية ثالثة           االتفاق األمني وحل حكومة     
وقد دلّت تجربـة    . تتوّجه لمواجهة قوات االحتالل ودورياته والمستوطنين في القدس والضفة الغربية         

 على أّن التهويد واالستيطان يتراجعان تراجعاً كبيراً إن لم يـشال            2005-2000 و 1987االنتفاضتين  
  .به كاملةبصورة ش

على أّن الظروف العربية واإلسالمية والعالمية في هذه المرحلة أكثر مؤاتاة أن تؤتي االنتفاضة الثالثة               
أكلها وربما بأقل من سنتين في أبعد تقدير، وذلك بدحر االحتالل عن األراضي التـي احتلـت فـي                   

. اع غزة وجنوبي لبنان   وذلك كما حدث في قط    . ، وفك المستوطنات، وبال قيد أو شرط      1967حزيران  
أّما إذا قال أحد أّن الوضع هنا مختلف، فعليه أن يالحظ أّن موازين القوى والظروف الراهنة مؤاتيـة                  

  .لتجاوز هذا االختالف
إّن مواجهة قوات االحتالل عبر أمواج المتظاهرين في الضفة الغربية والقدس سوف تـضطّره إلـى                

فاضة، وعندما يصبح ذلك غير ممكن، كمـا العـادة فـي            تجميد كل خططه مقابل القضاء على االنت      
االنتفاضتين، خصوصاً بالسنتين األوليين، مضطراً لمواجهة رأي عام عالمي عارم ضده كمـا إلـى               

إسالمي مليوني يضع أميركا وكل من يناصر الكيان في الزاوية، بـل            -مواجهة غضب شعبي عربي   
  .نتصرة على أمل االلتفاف عليها وإجهاضها وحرفهاسيسقط نفاقها الذي تحاول أن تبديه للثورات الم

، أن تتماهى مع الكيان الصهيوني مغطـاة        "الحسنيين"إّن من شأن االنتفاضة أالّ تسمح ألميركا بكسب         
باستراتيجية المفاوضات التي ينتهجها محمود عباس وسالم فياض، فيما تحاول الظهور بمظهر الداعم             

د العربية، وهذان أمران متناقـضان، ويجـب أالّ يـسمح ألميركـا أن              للديمقراطية والحرية في البال   
تمارسهما، أّي تقوم بدعم سياسات نتنياهو في تهويد القدس والحفريات تحت المسجد األقصى وتكّرس              
الوقائع التي أحدثها االستيطان في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه تّدعي الحرص على دعم الثورات               

تقبل التفريط في فلسطين أو تهويد القدس أو هدم للمسجد األقصى وبناء الهيكل مكانه،              العربية التي ال    
  .، كما يعلن أوباما"فلسطين التاريخية الوطن التاريخي للشعب اليهودي"أو اعتبار 

بين الجماهير في الـضفة الغربيـة       " فلسطينياً"من هنا ليس من حق أّي فلسطيني أن يقيم حاجزاً أمنياً            
الحتالل كما تفعل سلطة رام اهللا وفقاً لالتفاق األمني الذي وقّعته مع أميركا وحكومة الكيـان                وقوات ا 

هذا وال يجوز للمصالحة الفلسطينية أالّ تجعل هـدفها دحـر االحـتالل وتفكيـك               . الصهيوني السابقة 
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ـ              وات المستوطنات واستنقاذ القدس والمسجد األقصى من خالل إستراتيجية انتفاضة شعبية تواجـه ق
  .االحتالل ودورياته والحواجز واالستيطان

لقد آن األوان أالّ يستمر سالم فياض بركب رأسه من خالل التصّور أّن بناء المؤسسات يـؤدي إلـى    
إنهاء االحتالل وبناء الدولة الفلسطينية، وآن لمحمود عباس أن يتخلّى تماماً عن إستراتيجية التفاوض              

فهاتان السياستان سقطتا أرضاً أمام تهويد القدس واستمرار الحفريات         والرهان على أميركا والرباعية،     
فما معنى االستمرار بهما والوقوف حجر عثـرة أمـام          . تحت المسجد األقصى واستفحال االستيطان    

االنتفاضة التي تشكّل الرّد الوحيد الناجح على االحتالل واالستيطان وتهويد القدس واستنقاذ المـسجد              
تى تستمر القوات األمنية ربيبة دايتون، تقوم بمهمة الحيلولة دون الشعب الفلـسطيني       األقصى؟ وإلى م  

  وانتفاضته ومقاومته لمواجهة االحتالل ودحره؟
  26/3/2012، السبيل، عّمان

  
  خيار الدولة ثنائية القومية .72

  حسام الدجني
سية الفلسطينية بعـد فـشل      حل الدولة الواحدة أو ثنائية القومية مصطلح بدأ يتفاعل بين األوساط السيا           

خيار المفاوضات وبالتالي تعثر حل الدولتين، واستمرار االستيطان والتهويد، حيث طالب بهذا الخيار             
، ورئـيس   )أبو عـالء  (مؤخراً كالً من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع            

  .بية الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانةالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنو
  فما هي الدولة ثنائية القومية؟ وما هي ايجابياتها وسلبياتها؟ وموقف كالً من فلسطين وإسرائيل منها؟

الدولة ثنائية القومية هي أن يتعايش الشعبين العربي واليهودي في كنف نظام سياسي واحد ديمقراطي               
  .يكفل المساواة للجميع

م تحـت مـسمى الدولـة       1968 جديداً بل تبنته منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام          وهذا الطرح ليس  
الديمقراطية العلمانية التي يعيش فيها المسلمين والمسيحيين واليهود بعدل ومـساواة، ولكـن تطـور               
األحداث دفع منظمة التحرير إلى تبني برنامج حل الدولتين، ومنذ عشرات السنين ما زال هذا الطرح                

 مكانه وربما وصل إلى طريق مسدود، دفعت بعض األطراف إلى إعادة طرح خيـار الدولـة                 يراوح
  .الواحدة أو ثنائية القومية

  :ايجابيات الدولة ثنائية القومية
خيار له العديد من االيجابيات وتتبناه العديد من القوى وربما لو تم دراسة هذا الخيار وخرج موقـف                  

ت إعالم دولي لتسويقه للرأي العام الدولي، أعتقـد أن صـورة            فلسطيني عربي موحد، وعملت أدوا    
  :إسرائيل ستهتز ألنها أكبر الخاسرين من هكذا خيار، والذي تتلخص ايجابياته بالتالي

  . عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم-1
  . وحدة الشعب العربي الفلسطيني-2
آلخر ألن الدستور الجديد لتلك الدولـة        ليس مطالب أي طرف من األطراف باالعتراف بالطرف ا         -3

  .سينظم العالقة بين الجميع
  . إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي-4
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 إنهاء مشروع السلطة الفلسطينية، ودورها الوظيفي، وكذلك االتفاقيات المجحفـة بحـق الـشعب               -5
  .الفلسطيني كأوسلو وباريس وغيرها

  .عملية ديمقراطية في المستقبل تلعب الديموغرافيا لصالح العرب في أي -6
  . االستفادة من القوة العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية التي تتميز بها إسرائيل في المنطقة-7
 إفشال المشاريع الصهيونية التهويدية التي تستهدف القدس والمقدسات مـن خـالل االسـتيطان               -8

  .واألنفاق األرضية
  . أمام الرأي العام الدولي كشف زيف الديمقراطية اإلسرائيلية-9

  . مناورة سياسية للضغط على االحتالل بأدوات وخيارات جديدة-10
  :سلبيات الدولة ثنائية القومية

 من سلبيات الدولة ثنائية القومية أتنها تتعامل مع اليهود كقومية وليست ديانة، وهذا غير صـحيح                 -1
فلسطين، فمنهم من حضر من روسيا وأوروبـا        ألن اليهود ينتمون إلى قوميات مختلفة واستوطنوا في         

  . الخ...وأمريكا وبعض الدول العربية واآلسيوية واإلفريقية 
 ثقافة اليهود االنعزالية وغدرهم ومكرهم وفسادهم قد يعيق تعايشهم مع قوميات أخرى وخصوصاً              -2

  .قوميات عربية
تي تقوم على التعايش وتكافؤ الفرص       غياب الثقافة السياسية لدى الشعبين الفلسطيني واليهودي وال        -3

والديمقراطية والعمل المشترك، في المقابل تسود ثقافة العداء والثأر نتيجة رواسب تجاوزت الـستين              
  .عاماً في صراع محتدم ذهب ضحيته عشرات اآلالف من البشر

جماع على هذا   أما بخصوص مواقف كالً من الفلسطينيين واإلسرائيليين فأعتقد أن الفلسطينيين لديهم إ           
الخيار أكثر من اإلسرائيليين ألن الغلبة الديموغرافية لهم، وألن فلـسطين التاريخيـة سـيعود إليهـا                 
الالجئين المشتتين في بقاع المعمورة، ويقينهم بأن إسرائيل لن توافق على هذا الطرح، وبالتالي إظهار               

 الموقف اإلسـرائيلي فأعتقـد أن اليـسار         أما. الوجه القبيح لالحتالل اإلسرائيلي أمام المجتمع الدولي      
اإلسرائيلي ربما وحده من يتبنى هذا الخيار، وسترفضه األغلبية، ومن هنا تأتي جدوى التلويح بهـذا                

  .الخيار، والتحضير الجيد له من كل األطراف المعنية
  26/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  تأثيرات متصاعدة: الغاز في شرق المتوسط .73

  بول سالم
فقـد  . أ مخزون الغاز في شرق البحر المتوسط يؤثّر في العوامل الجيوسياسية في الشرق األوسـط              بد

جذبت اكتشافات الغاز الضخمة في إسرائيل، كما ربما االكتشافات المهمة التي ستبرز قبالة شـواطئ               
  .قبرص ولبنان، اهتمام الدول الكبرى في العالم كما الدول المؤثرة في المنطقة

ن منطقة الشرق األوسط المنشغلة أصالً بالمنازعات على األرض والحدود البريـة، بـدأت              وهكذا، فإ 
كما أن البلدان التي لم تر في السابق جدوى من التنسيق أو التعاون، بـات               . تحوِّل أنظارها نحو البحر   

  .يتعين عليها مواجهة األكالف الجديدة للنزاعات
وقد جاءت هذه االكتـشافات     . از من حقليها في تامار وليفياثان     كانت إسرائيل السّباقة في استخراج الغ     

وتَعد هذه  . في لحظة مهمة بالنسبة إليها، حيث باتت إمدادات الغاز المصري إليها عرضة إلى التهديد             
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بيد أن التحديات   . االكتشافات بجعل إسرائيل ليس مكتفية ذاتياً من الغاز وحسب، بل أيضاً مصدِّرة له            
إذ لو كانت تل أبيب فـي حالـة سـالم مـع             :  في وجه التصدير اإلسرائيلي تبدو كأداء      التي تنتصب 

جيرانها، فإن طريق التصدير األكثر فاعلية من حيث التكلفة هو ذلك الممتد براً عبر حدودها الشمالية                
  .إلى أوروبا

 قبرص، بيـد    وبالتالي، تُخطط تل أبيب لشحن صادراتها عبر      . لكن مثل هذا الطريق مغلق في وجهها      
فأسهل الطرق من هناك قد يكون تركيا، لكـن    : أنها تواجه هناك أيضاً الكثير من الخيارات والتحديات       

ثم إن شـحن    .  اإلسرائيلية المتردية تجعل من مثل هذا الخيار أمراً مستحيالً اآلن          -العالقات التركية   
  .عثرة في وجههالصادرات عبر اليونان يعني طريقاً أطول، كما أن تركيا تقف حجر 

 اإلسرائيلية جاء في وقت سـيئ للغايـة بالنـسبة إلـى             -وهكذا يتضح أن تراجع العالقات التركية       
  .الطموحات اإلسرائيلية في مجال صادرات الطاقة

الخيار اآلخر أمام إسرائيل هو بناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي قبالة شواطئها أو في قبرص، وشحن                
بيد أن هذا خيار مكلف، عالوة على كونه عرضة أيضاً إلـى            . سواق العالمية الغاز على السفن إلى األ    

  .التهديدات والتوترات اإلقليمية
في هذه األثناء، أصبحت قبرص فجأة العباً استراتيجياً يشرف على مفارق طرق صادرات الطاقة في               

زلتها بكثافة، وما جعل هـذه      وهذا ما دفع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى مغا         . المنطقة
كما أنه جعلها أيضاً عرضـة إلـى        . الجزيرة قبلة أنظار مسؤولين إقليميين ودوليين تدافعوا لزيارتها       

لكن الخالفات الداخلية في قبرص تؤثر سلباً في الدور القبرصي إذ إن            . ضغوط عنيفة من جانب تركيا    
إبرام عقود حفر آبار الطاقة في البحـر؛ وهـو          القادة القبارصة األتراك عارضوا انفراد نيقوسيا في        

  .اعتراض درعته البحرية التركية بالتهديد بعرقلة تقدم برامج استكشاف حقول الطاقة
ولم تتحـّرك الحكومـة     . أما لبنان فقد كان بطيئاً في االنطالق لإلفادة من ثروات الطاقة المحتملة لديه            

ورية لفتح المناطق البحرية اللبنانية أمام شـركات الطاقـة          والبرلمان إال أخيراً لسن التشريعات الضر     
تُسارع مروحة واسعة من شركات النفط والغاز الكبرى من الواليات المتحـدة، وأوروبـا،              . العالمية

ال بل بدأ العبون    . وروسيا، والصين واليابان والبرازيل إلى إبداء االهتمام بالمخزون اللبناني المحتمل         
  .وقطر وتركيا، بالبحث عن وسائل للمشاركة في هذا القطاعأيضاً، مثل إيران 

إذا ما وضعنا في االعتبار طبيعة الحكومة االئتالفية وطبيعة التوازنات والتحالفات اللبنانية، فقد نصل              
فحزب اهللا وحلفاؤه يحتمل أن     . إلى االستنتاج بأن العقود ستكون من نصيب باقة منوعة من الشركات          

لشركات الروسية لمكافأة موسكو على دعمها، بخاصة لـسورية، ولتـشجيع الرعايـة             يدفعوا باتجاه ا  
كما يحتمل أن يندفع رئيس الحكومة لموازنة       .  حزب اهللا  - سورية   - العراق   -الروسية لمحور إيران    

ويشعر بعـض   . هذا التوجه من خالل تشجيع عقود مع شركات غربية، وبالتحديد فرنسية أو أميركية            
لبنانيين في أن وجود انخراط شرقي وغربي في قطاع الطاقة في لبنان، من شأنه أن يـساعد                 القادة ال 

  .على توفير اهتمام القوى الكبرى بأمن هذا القطاع ونجاحه على األمد الطويل
بمقدور لبنان ككّل أن يستفيد إلى حّد كبير من عائدات الطاقة، وال سيما في مجال خفض الدين العـام                   

إال أن تحقيـق  . تاج الطاقة الكهربائية، إذا ما تّمت إدارة هذه العائدات في شكل سـليم         وخفض تكلفة إن  
عائدات سهلة من خالل الطاقة، قد يتسّبب أيضاً بتفعيل حلقة فساد هائلة تؤّدي إلى هدر هذه الفرصـة                  
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زن كما أن سوء إدارة هذا المورد قد يتسبب بـاختالالت فـي التـوا    . وزيادة أمراض النظام السياسي   
  .االقتصادي وإعاقة النمو في قطاعات أخرى

من الملفت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تولى دوراً محورياً في دفع ملف الطاقة فـي البرلمـان     
حماية ثـروة   «كما يلعب دوراً غير اعتيادي في الديبلوماسية المتعلقة بالملف، فيما أضاف حزب اهللا              

وقع مثير  » الشيعي«فقد يكون لهذا الدور     . »مقاومة وطنية « كـ   إلى أهدافه » لبنان البحرية من الطاقة   
لالهتمام، ذلك أنه إذا أصبح االزدهار المتصاعد للبلد وللطائفة الشيعية معتمداً على سـالمة منـشآت                

. الطاقة قبالة الشواطئ وعلى الشركات الدولية العاملة هناك، فقد يؤثر ذلك في حسابات الحرب والسلم              
ت الغاز قد تصبح مصدراً بديالً للدخل بالنسبة إلى الحزب على األمد الطويل، في حـال                كما أن عائدا  

  .تعقّدت أو تعثّرت العالقة مع إيران
أما على الصعيد الدولي، فشركات الطاقة األميركية بدأت االستثمار في إسرائيل، ويسعى بعضها إلى              

لحكومة األميركية هو تجنّب اندالع صـراع       غير أن ما تركّز عليه ا     . االستثمار في الحصص اللبنانية   
 كيلـومتر   800بين إسرائيل ولبنان حول المثلّث البحري المتنازع عليه بين البلدين، والبالغة مساحته             

وهي لهذه الغاية أوفدت مبعوثين إلى المنطقة بغية التوّسط في النزاع، وقد يعلن عن تسوية في                . مرّبع
ا متلّهفةً إلى تنويع مصادرها من الغاز، لكنها مستاءة من الخالفات بـين             وتبدو أوروب . األسابيع المقبلة 

  .تركيا وقبرص وإسرائيل التي تعرقل التقّدم في هذا المجال
أما اهتمام روسيا بسورية وجارها األصغر لبنان، فيعود في جزء منه إلى رغبتها في ترسيخ وجودها                

، »خط الغاز العربي  «ت خطط تركيا لمّد ما يعرف بـ        في المقابل، تعثّر  . في سوق الطاقة الناشئة هنا    
لنقل الغاز من مصر ولبنان وسورية عبر تركيا إلى الغرب، نتيجة النزاع القائم في سـورية وتجـدد                  

  . التركية-العداوات السورية 
. ما من شّك في أن اكتشاف الغاز في شرق المتوسط يمثّل فرصةً الزدهار جميع اقتصادات المنطقـة                

كن في ظّل مناخِ الخالف وانعدام الثقة السائد حالياً، قد تسفر احتياطات الطاقة هذه أيضاً عن مزيـد                  ل
  .من التوتّر

أما إذا ما كانت عامل     . من الواضح أن الطاقة ستشكّل عامالً رئيساً في المستقبل الجيوسياسي للمنطقة          
  .ن في األشهر والسنوات المقبلةاستقرار وازدهار أم عامل نزاع إقليمي ودولي، فهو ما سيتبّي

  22/3/2012، الحياة، لندن
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    الكامب نو ملعب نادي برشلونة المغربية سعاد تؤيد القضية الفلسطينية في


