
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
   

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  حماس تؤكد ابتداع أساليب جديدة للمقاومة
   تقطع عالقاتها مع مجلس حقوق اإلنسان في نزاع حول المستوطنات"إسرائيل"

  التوصل إلى اتفاق لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز المصري : الشركة الفلسطينية للكهرباء
  48 فلسطينيي  بوقف التمييز العنصري ضد"إسرائيل"ألمم المتحدة تطالب ا

  حول أزمة الوقود " ترويج شائعات" سائقاً بتهم 120توقف الشرطة في غزة 
   الخبير اإلداري واالقتصادي األستاذ خالد محمد نزالمركز الزيتونة ينعي

مروان البرغوثي يدعو للمقاومة
ووقف التنسيق األمني وقطع كل 

  "إسرائيل"ت مع العالقا
  

 5ص ... 

  2453  27/3/2012 الثالثاء



  

  

 
 

  

            2ص                                     2453:                العدد27/3/2012 الثالثاء :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 4  الخبير اإلداري واالقتصادي األستاذ خالد محمد نزالمركز الزيتونة ينعي

    
    :السلطة

 5  مصر وفياض بتسييس أزمة الكهرباء تتهم الحكومة في غزة .2
 6  نتواصل مع شركات خارجية لتوريد الوقود عبر ميناء السويس: وزير االقتصاد بغزة.3
 6  التوصل إلى اتفاق لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز المصري : الشركة الفلسطينية للكهرباء.4
 7   الفلسطينية بمعاقبة السلطةاإلسرائيليةعشراوي تندد بالتهديدات .5
 7  حكومة هنية تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة القدس العالمية .6
 8  فراج عن النواب األسرىالنائب الزعارير يطالب السلطة بالتّحرك في المحافل الدولية لإل.7
 8  2012حكومة فياض تقر مشروع قانون الموازنة للعام .8

 8  حول أزمة الوقود " ترويج شائعات" سائقاً بتهم 120توقف الشرطة في غزة .9
 8  المقربين من حماس في الضفةأجهزة السلطة تستدعي العشرات من .10
 9  األجهزة األمنية بغزة تعتقل المتحدث باسم فتح.11
    

    :المقاومة
 9  مقاطعة االحتالل لمجلس حقوق اإلنسان ابتزاز بهدف التأثير على قراراته: برهوم.12
 9  د ابتداع أساليب جديدة للمقاومةحماس تؤك.13
 10  وفد من حماس في القاهرة لبحث أزمة الكهرباء في غزة: البردويل.14
 10  المصالحة الفلسطينية بحاجة لدفعة قوية: الحيةخليل .15
 10   أشرف من أن نجرح في الفتن البغيضةى حدود فلسطينإذا قتلنا عل: قدحالممنير .16
 11    بالقانون الدولي في كل محاكم العالم"إسرائيل"سنطارد : شعثنبيل .17
 11  اءشلح يبحث في مصر التهدئة ووساطة القاهرة لإلفراج عن شلبي وأزمة الكهرب: ابراهيم الدراوي.18
 11  "إسرائيل"استعداداً للمواجهة مع  مساع إيرانية لإلمساك بورقتي غزة وحماس: "المستقبل".19
 12   عنوان الوحدة ونصرة القدس والقضية الفلسطينية" يوم األرض: "قياديون في الفصائل.20
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 13   تقطع عالقاتها مع مجلس حقوق اإلنسان في نزاع حول المستوطنات"إسرائيل".21
 13  "كامب ديفيد"الدعم الدولي لمصر مرهون بـ : يزبير.22
 14  ياهومكتب نتنفي  الكشف عن فضحية فساد جديدة :القناة العاشرة.23
 14  يجب استئصال مواطني ميغرون من مكانهم: ليفني.24
 14   ال تهدئة مع غزة و67 عام عودة إلى حدودال : ليبرمان.25
 15  "سرائيلإ"ـسقوط األسد تحول استراتيجي إيجابي ل: عاموس يادلين.26
 15  غزةفي قطاع  لجولة التصعيد القادمة هاستعدادات يعلن الجيش اإلسرائيلي.27
 15  "تل أبيب"في » القبة الحديدية«االحتالل ينصب بطارية جديدة لـ .28



  

  

 
 

  

            3ص                                     2453:                العدد27/3/2012 الثالثاء :التاريخ

 16  2010 محمد مراح عام "ولوزملية تع" منفذ  تعترف بالتحقيق مع"إسرائيل".29
 16  أقامت وحدة استخباراتية سرية في شمال العراق" إسرائيل": "صنداي تايمز".30
 17   مع الشعب الفلسطيني في الرباطمتضامنون تهريب دبلوماسي إسرائيلي حاصره .31
 17   "النووي"اإلسرائيليون يفضلون مهاجمة إيران المتالكها  :استطالع.32
 17   بينها مصر وتونس والمغرب" دولة40" تمنع جنودها من السفر لـ"إسرائيل".33
 18  لسطينيين من أراضيهم في القدس جمعية استيطانية تُجند الشباب األقوياء لطرد الف":هآرتس".34
    

    :األرض، الشعب
 18   احدهم بحالة الخطر برصاص قوات االحتالل خالل اقتحام قرية برام اهللاأشقاء ثالثة إصابة.35
 18   روش بيت دجناالحتالل يهدم مساكن للبدو وحظائر للمواشي في األغوار الشمالية وف.36
 19   القمة العربية في بغدادإلى مؤسسة أهلية تعمل في الوسط الفلسطيني توجه نداء 111: لبنان.37
 20   على األسرى المحتجزين في مراكز التحقيقDNA االحتالل يجري فحص :مؤسسة التضامن.38
 20  العالمية يؤكدون على سلميتهاالقدس منظمو المسيرة .39
 20   فلسطينيين الناشطينإلدانة اإلعالميين تدين استخدام االحتالل صور  في الضفةنقابة الصحفيين.40
 21   قانون التقاعد غير الحكومي قبل تعديلهإلقرارنقابة العاملين في القطاع المالي تنتقد سعي الحكومة .41
 21   تمزيق راياتها في جامعة القدسدينت" الكتلة اإلسالمية".42
 21  مواجهات في القدس بعد شتم مستوطنين للرسول صلى اهللا عليه وسلم.43
 21  البارد للمطالبة بتسليم بيوتهممخيم نهر اعتصام ألهالي حي جنين في : طرابلس.44
 22  الفلسطينيون يستخدمون زيت الطهي كبديل عن وقود السيارات في غزة": أوتشا".45
   

   :اقتصاد
  22  ت السلطة الفلسطينيةمن إيرادا% 64 تتحكم في "إسرائيل: "دراسة بحثية.46
  23  مليون دوالر بسبب أزمة الكهرباء والوقود15خسائر القطاع الصناعي : وزير االقتصاد في غزة.47
  23   العيزريةإلىالقدس تبدأ تنفيذ مشروع خط نقل من الخان األحمر محافظة كهرباء شركة .48
   

   :صحة
  24   طفل في خطر بسبب انقطاع الكهرباء100حياة أكثر من : وزارة الصحة في غزة.49
   

   :ثقافة
  24  األقصىالمسجد  يجسممعرض في غزة .50
   

   : األردن
 24   توقيع معاهدة منع انتشار األسلحة النووية"إسرائيل"على و..حل الدولتين مصلحة أردنية:األردن ملك.51
 25  طالب البرلمانيين العرب بزيارة األراضي الفلسطينيةيرئيس مجلس النواب األردني .52
   



  

  

 
 

  

            4ص                                     2453:                العدد27/3/2012 الثالثاء :التاريخ

   :عربي، إسالمي
 25   في يوم األرض"مسيرة القدس"لمشاركة في ل يدعولسطين االتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع ف.53
 25  تهميش متعمد" القدس"تجاهل اإلعالم المغربي لمسيرة : المغربية" العدل واإلحسان"جماعة .54
 25   بشأن تداعيات المستوطناتإنشاء بعثة تحقيق دولية لتقصي الحقائققرار رحب بت ةالسعودي.55
 26  معاهدة سيكون خطيراًال إلغاء يؤكدون أنوخبراء .. "كامب ديفيد " جدل حول بنود:مصر.56
 26   مليون دوالر52 ـتمويل خليجي لمشاريع ب: غزة.57
 27   بقتل اليهود"جماعات سلفية"ستنكر تهديد تجديد التونسية حركة الت.58
   

   :دولي
 27  48 فلسطينيي  بوقف التمييز العنصري ضد"إسرائيل"ألمم المتحدة تطالب ا.59
 27  غزة سجن بسماء مفتوحة:  الخاص لساركوزيمستشارال.60
 28  يشرع بحملة دولية إلنهاء معاناة األسرى الفلسطينيين المضربين" األورومتوسطي".61
 28   في جواز سفر أمريكي لطفل ولد في القدس " إسرائيل"المحكمة العليا األمريكية تجيز كتابة .62

   :مختارات
 29  للتشريع في الدستورأساسي كمصدر اإلسالمة تعارض اعتماد النهضحزب .63
    

    :مقاالت
 29  عمر عياصرة... مطلوب توضيح..اجتماع سري في عمان.64
 30  محمد صالح المسفر. د... حديث لم ينته مع الدكتور صائب عريقات.65
 32  نقوال ناصر... ..!!"إسرائيل"برنامج إخراج سوريا من الصراع مع .66
 35  عكيفا الدار... خطأ فادح" ... المبادرة العربية"إضاعة .67
 36  عميرة هاس...  في أميركا"سرائيلإ"و فلسطين وتبجح سفير يمسيح.68
    

  38  :كاريكاتير
***  

  
   الخبير اإلداري واالقتصادي األستاذ خالد محمد نزالمركز الزيتونة ينعي

  
  
  
  
  
  
  
  

، وجميع واالستشارات في بيروتللدراسات  محسن صالح المدير العام لمركز الزيتونة. ينعي د
العاملين في المركز، وفاة الصديق العزيز األستاذ خالد محمد نزال، الخبير اإلداري واالقتصادي، 

  .26/3/2012الذي توفي في عمان يوم اإلثنين الموافق 
  . وإنّا هللا وإنّا إليه راجعون، أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناتهه اهللا سبحانسائلين

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
27/3/2012بيروت، في 
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  "إسرائيل"مروان البرغوثي يدعو للمقاومة ووقف التنسيق األمني وقطع كل العالقات مع  .1
والمعتقل في  " فتح" حركة    القيادي في  ، أن )ب.ف  .أ  (عن وكالة   ،  3/27/2012الخليج، الشارقة،    ذكرت

سجون االحتالل مدى الحياة مروان البرغوثي، دعا االثنين، القيادة الفلسطينية إلى وقـف كـل أشـكال                 
أدعـو  "وقال البرغوثي في رسالة بعثها من سـجن هـداريم            ".إسرائيل"التنسيق األمني واالقتصادي مع     

صادي مع االحـتالل، ألن وظيفـة األجهـزة         السلطة الوطنية إلى وقف كل أشكال التنسيق األمني واالقت        
ودعا في رسـالته     ".األمنية الفلسطينية توفير األمن وحماية المواطن الفلسطيني، وليست حماية االحتالل         

القيادة الفلسطينية إلى التمسك بإطالق سراح جميع المعتقلين كشرط الستئناف أي مفاوضـات سياسـية،               
بين المقاومـة   " المزاوجة"كما دعا إلى ما وصفه       .االستيطان ووقف   1967إضافة إلى االعتراف بحدود     
ال بد من التوقف عن تسويق األوهام بإمكانية إنهاء االحـتالل عـن             "وقال  . والعمل الدبلوماسي السياسي  

يجب تأكيد الحـق    "وأضاف  " . طريق المفاوضات، وال بد من المزاوحة بين المقاومة والعمل الدبلوماسي         
مكافحة االحتالل بكل األشكال، والشكل المناسب لكل مرحلة، والمقاومة الشعبية فـي            المطلق لشعبنا في    

  ".هذه المرحلة تخدم شعبنا
فـي بيـان     دعا،  البرغوثي، أن   رام اهللا  من    27/3/2012،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية     وأضافت
ة الشعبية وقطع كل العالقـات       إلى موجة جديدة من المقاوم     -الذكرى السنوية العاشرة العتقاله   -بمناسبة  

مقاطعـة شـاملة    "ودعـا إلـى      .مع إسرائيل، معتبرا أن ذلك يخدم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة          
للمنتوجات والبضائع اإلسرائيلية رسميا وشعبيا، وتوجيه دعوة رسمية فلسطينية لفرض عقوبات ومقاطعة            

ئيل، ودعوة الدول العربية واإلسالمية والـدول       سياسية واقتصادية ودبلوماسية شعبية ورسمية على إسرا      
  ".الصديقة لمقاطعتها والعمل على عزلها بصورة كلية، ومقاومة ورفض كل أشكال التطبيع مع االحتالل

على القيادة الوطنية مكافحة الفساد باعتباره وجهـا آخـر   "من جهة أخرى، قال البرغوثي في رسالته إنه      
لفساد الذين لم يتعرضوا للمساءلة حتى هذه اللحظة، وهو جـزء مـن             لالحتالل، ويجب أن يطال رموز ا     

  ".مقاومة االحتالل
، وحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مـرات، بتهمـة قيـادة االنتفاضـة              2002واعتقل البرغوثي في عام     

  .2000الفلسطينية الثانية عام 
مساء االثنـين الـذكرى     " سرىالحملة الشعبية إلطالق سراح النائب مروان البرغوثي وكافة األ        "وأحيت  

وحـضر المهرجـان     .، في قصر رام اهللا الثقافي     "الوحدة والتالحم "العاشرة العتقال البرغوثي بمهرجان     
أعضاء من اللجنة المركزية، والمجلس الثوري لفتح، وعدد من القيادات والمحافظين، وقيادات األجهـزة              

  .األمنية، وذوو األسرى، ولفيف من كوادر فتح
  

  تتهم مصر وفياض بتسييس أزمة الكهرباء ومة في غزة الحك .2
 اتهم مسؤول في حكومة غزة أمس جهات في مصر، لم يحددها، وحكومة : وكاالت- االتحاد -غزة 

تصريف األعمال الفلسطينية في رام اهللا برئاسة سالم فياض بتسييس أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع 
ها على استيراد الوقود المصري الالزم لتشغيل محطة الكهرباء غزة للضغط على الحركة حتى بعد موافقت

  .الوحيدة هناك عبر معبر كرم أبوسالم الخاضع لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي وليس معبر رفح
 في القطاع أحمد أبو العمرين ةالفلسطينيوقال مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 

المشكلة . إن المشكلة ليست في معبر كرم أبو سالم وإنما لها خلفية سياسية“ي غزة  ف"فرانس برس"لوكالة 
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سياسية مع بعض الجهات في مصر وبالتنسيق مع حكومة رام اهللا التي هي غير معنية بحل أزمة الوقود 
  . "في غزة وهناك أطراف دولية تساهم في زيادة األزمة

ل بدخوله بتنسيق مباشر مع االحتالل عن طريق كرم أبو طالبونا بشراء الوقود من مصر ونتكف"وأضاف 
كما نشرت . "سالم، فلذلك نحن نرى أن هناك عراقيل لالتفاق بغض النظر عن اآللية وعن نقطة العبور

 على شبكة اإلنترنت محضر اجتماع مزعوم لمسؤولي "حماس"مواقع إخبارية إلكترونية موالية لحركة 
 فبراير الماضي لبحث 27ألردنية واألميركية والفلسطينية في عمان يوم أجهزة االستخبارات المصرية وا

  .صحته بشدة” فتح“ القطاع، فيما نفت حركة "تشديد حصار"سبل 
وأظهر المحضر الموقع من مدير جهاز المخابرات الفلسطيني اللواء ماجد فرج والمرسل إلى الرئيس 

على سلسلة من اإلجراءات ضد حركة حماس اتفاق األطراف الحاضرة "الفلسطيني محمود عباس أن 
من قطاع (وتشديد الحصار على قطاع غزة، وممارسة الضغوط على حماس ووقف إطالق الصواريخ 

بعملية (وتعزيز التعاون األمني بين السلطة الفلسطينية واالحتالل لحملها على القبول ) غزة على إسرائيل
  . ")السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  27/3/2012التحاد، أبو ظبي، ا
  

  نتواصل مع شركات خارجية لتوريد الوقود عبر ميناء السويس: وزير االقتصاد بغزة .3
كشف وزير االقتصاد في حكومة غزة عالء الرفاتي أن حكومته تواصلت مع شركات :  السبيل–غزة 

لمصري، مفضالً أن يتم خارجية من بينها إماراتية لتوريد الوقود إلى قطاع غزة عبر ميناء السويس ا
   .توريده عبر معبر رفح البري

وذكر الرفاتي خالل برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة أن الحكومة 
قدمت مواصفات الوقود الالزم لمحطة التوليد ولوقود السيارات سواء السوالر أو البنزين، وتنتظر 

ولفت إلى  .ى يتم توقيع اتفاقيات لتوريد البترول لمصر وإدخاله لغزةعروض األسعار من الشركات حت
  .وجود مؤشرات ايجابية تُبين جدية تلك الشركات في إدخال الوقود الالزم للقطاع

  27/3/2012السبيل، عمان، 
  

  التوصل إلى اتفاق لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز المصري : الشركة الفلسطينية للكهرباء .4
توصلت سلطة الطاقة والشركة الفلسطينية للكهرباء مع الجانب المصري، خالل لقاء عقد  :حامد جاد

 في مقر وزارة البترول المصرية في القاهرة، إلى اتفاق لتزويد محطة غزة لتوليد الكهرباء بالغاز أمس
مدينة  الحدود المصرية الفلسطينية في إليالمصري، وذلك عبر خط ناقل يمتد من منطقه الشيخ زويد 

  . موقع محطة توليد الكهرباءإلىرفح ويصل مباشرة 
 جانب رئيس سلطة إلى الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان، الذي التقى للشركةوأعلن الرئيس التنفيذي 

 مع كبار المسؤولين في وزارة البترول المصرية والجهات المصرية ذات أمسالطاقة الدكتور عمر كتانة 
اق خالل اللقاء المذكور على البدء باإلجراءات الفنية الالزمة لتمديد الخط الناقل للغاز العالقة، أنه تم االتف

 انه سيتم البدء فوراً إلىالمصري من منطقة الشيخ زويد وحتى محطة توليد الكهرباء في غزة مشيراً 
  .بإعداد الدراسات الفنية والمسحية المتعلقة بنقل الغاز المصري
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انه سيتم إنجاز هذه الدراسات خالل فترة أقصاها أسبوعان حيث " األيام"ـوأوضح سلمان في حديث ل
 الجانب المصري تمهيداً للبدء عقب ذلك إلىسيشرع فوراً عدد من الخبراء بإعداد الدراسة وتسليمها 

بتنفيذ هذا االتفاق الذي سيكفل معالجة مشكله انقطاع الكهرباء في قطاع غزة وسيؤسس للبدء باستخدام 
  . كوقود أساسي للمحطةالغاز

 الكلفة التقديرية لتنفيذ هذا أن إلى تستغرق فترة تنفيذ هذا المشروع ستة أشهر الفتاً أنوتوقع سلمان 
 أن سلطة الطاقة والشركة الفلسطينية ىإل مليون دوالر منوهاً 30 إلى 20المشروع ستتراوح ما بين 

  . البنك اإلسالمي للتنميةللكهرباء عملتا على بحث تمويل هذا المشروع مع إدارة
 استخدام الغاز في تشغيل المحطة يعتبر الحل األمثل تجارياً وفنياً وبيئياً حيث سيكون أنواعتبر سلمان 

  . ميجا وات لدى تشغيلها باستخدام الغاز135 إلى 130بإمكان المحطة إنتاج ما يتراوح من 
ق أيضاً على تزويد محطة الكهرباء بالسوالر  ذلك أوضح سلمان انه تم خالل اللقاء المذكور االتفاإلى

خالل الفترة الحالية كحل عاجل ألزمة الكهرباء وذلك بعد أن تتخذ شركة توزيع كهرباء محافظات غزة 
 حساب مركزي لتمويل كلفة الوقود إلىاإلجراءات الالزمة عبر قيامها بتحويل األموال التي تجبيها 

داعياً في هذا السياق سلطة الطاقة في غزة لتنفيذ هذا االتفاق والعمل الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء 
  .على تغطية كلفة تزويد المحطة بالوقود

  27/3/2012األيام، رام اهللا،  
  

   الفلسطينية بمعاقبة السلطةاإلسرائيليةعشراوي تندد بالتهديدات  .5
 إدانتها حنان عشراوي االثنين عن عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:  وليد عوض-رام اهللا 

 المستمرة بفرض عقوبات اقتصادية جديدة بما فيها عدم تحويل المستحقات اإلسرائيليةالشديدة للتهديدات 
 التابع لألمم المتحدة قراراً بتشكيل لجنة اإلنسانالضريبية للسلطة الوطنية في أعقاب اتخاذ مجلس حقوق 

  .تحقيق حول بناء المستوطنات
 غير القانوني، وقالت باإلجراء حجب هذه األموال بمثابة سرقة لألموال الفلسطينية ووصفته أنرت واعتب

 التي تهدف اإلسرائيلية شعبنا الفلسطيني ال يخضع لهذه االبتزازات إن ":لقدس العربي"ـ لأرسلفي بيان 
ا للقانون الدولي  ومحاسبتها على خروقاتهإسرائيل مساءلة إلى وقف السعي السياسي الفلسطيني إلى

  .ولحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف
  27/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  حكومة هنية تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة القدس العالمية  .6

مسيرة الأكد وزير الخارجية والتخطيط في حكومة غزة الدكتور محمد عوض، أن  :ريما زنادة – غزة
س في يوم األرض تشكل نقطة التقاء لكل أبناء األمة وأحرار العالم حول هدف المليونية لنصرة القد

  .تعزيز مكانة وطابع المدنية بأنها مدينة عربية فلسطينية وال يمكن أن تكون أبداً عاصمة لدولة االحتالل
أكيدها المشاركة في هذه المسيرة تؤكد عمق ارتباط هذه األمة بالقدس وإخالصها لها وت" :الشرق"وقال لـ

على التمسك بها عاصمة لدولة فلسطين والعهد على العمل الجاد والمستمر لتحريرها من براثن 
  ".االحتالل



  

  

 
 

  

            8ص                                     2453:                العدد27/3/2012 الثالثاء :التاريخ

وأكد على دعم الحكومة وإسنادها الالمحدود لمسيرة القدس العالمية التي تهدف إلى تحريك الجهود 
لمحيطة بها من قبل قوات العدو العربية والدولية باتجاه الحفاظ على المدنية المقدسة ووقف األخطار ا

  .الصهيوني التي تسعى بكل قوة إلى تهويد القدس وتفريغ سكانها الفلسطينيين منها
  27/3/2012الشرق، الدوحة، 

  
  النائب الزعارير يطالب السلطة بالتّحرك في المحافل الدولية لإلفراج عن النواب األسرى .7

 خالل اعتصام جماهيري في كة حماس باسم الزعارير النائب في المجلس التشريعي عن حرألقى: الخليل
 تحرك سياسي فاعل على المستوى إلى كلمة باسم النواب المعتقلين في سجون االحتالل داعيا الخليل

 سراح جميع النواب الفلسطينيين المعتقلين في إلطالق في مسعى اإلسرائيليالدولي للضغط على الجانب 
  .نة التي يتمتعون بهاسجون االحتالل، ووقف خرق الحصا

 عن لإلفراجوشدد على ضرورة تحرك السلطة على المستوى السياسي في المحافل الدولية في مسعى 
  . كافّة أعضاء البرلمان الفلسطيني المعتقلين لدى االحتالل

  27/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   2012حكومة فياض تقر مشروع قانون الموازنة للعام .8
، برئاسة رئيس الوزراء سالم فياض، مسودة أمسأقر مجلس الوزراء خالل جلسته في رام اهللا، : رام اهللا

، وذلك تمهيداً إلجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية، ومن ثم 2012مشروع الموازنة للعام 
  .إحالته للرئيس محمود عباس إلقراره وإصداره بقانون

  27/3/2012األيام، رام اهللا،  
  

  حول أزمة الوقود " ترويج شائعات" سائقاً بتهم 120توقف شرطة في غزة ال .9
، أنها احتجزت عشرات السائقين بعد اتهامهم أمسأعلنت شرطة الحكومة في قطاع غزة،  :فايز أبو عون

  .الهدف منها تحميل حركة حماس مسؤولية أزمة الكهرباء والوقود في القطاع" الترويج لشائعات"بـ
لعام في الحكومة المستشار محمد عابد، إن النيابة العامة بغزة أوقفت، أمس، ما يزيد على وقال النائب ا

بعد توجيه االتهام لهم بالتسبب بترويج الشائعات " إنها وفق األصول وحسب القانون" سائقاً، قال، 120
عميماً قبل إن النيابة العامة أصدرت ت"وقال  .بين المواطنين في غزة حول أزمة الكهرباء والوقود

  ".أسبوعين يحذر من خطورة ترويج الشائعات في قطاع غزة لمخالفتها للقانون
  27/3/2012األيام، رام اهللا، 

  
  أجهزة السلطة تستدعي العشرات من المقربين من حماس في الضفة .10

  ذكرت مصادر مطلعة أن أجهزة السلطة تقوم بشكل شبه يومي باستدعاء العشرات من المقربين:رام اهللا
وأضافت المصادر أن  .من حركة حماس إلى مقراتها األمنية المنتشرة في مراكز المحافظات

االستدعاءات تتم بشكل غير قانوني حيث يقوم الجهاز باستدعاء المقربين عبر الجوال أو عبر اتصال 
  .هاتفي أو عن طريق معرفة المواطن بشكل شخصي وتبليغه بالحضور إلى مقر الجهاز
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 العديد ممن يتم استدعائهم من قبل أجهزة السلطة يتم أيضا استدعائهم من قبل أندر  وكشفت المصا
  .مخابرات االحتالل عبر االقتحامات اليومية لمدن وقرى الضفة

  27/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  األجهزة األمنية بغزة تعتقل المتحدث باسم فتح .11
، المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة من أمسساء ، م الحكومة في غزةاعتقلت أجهزة:  وفا-غزة 

  .منزله، واقتادته إلى منطقة مجهولة
  27/3/2012األيام، رام اهللا،  

  
  مقاطعة االحتالل لمجلس حقوق اإلنسان ابتزاز بهدف التأثير على قراراته: برهوم .12

 بقطع كافة اعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن  قرار الكيان الصهيوني: غزة
محاولة صهيونية إضافية البتزاز هذه المؤسسات "االتصاالت مع مجلس حقوق اإلنسان األممي هو 

والتأثير على قراراتها التي أكدت على ارتكاب االحتالل الصهيوني جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
  ".بحق الشعب الفلسطيني

- 26(نسخة عنه، الثالثاء " فلسطيني لإلعالمالمركز ال"وأشار برهوم في تصريحٍ صحفي مكتوب وصل 
هذا دليل على االنكشاف الصهيوني أمام المؤسسات الحقوقية واألممية وتولد قناعات أممية "إلى أن ) 3

  ".واسعة بمظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية
ونية إلى كل صناع القرار برفع كل االنتهاكات الصهي"وطالب القيادي في حماس مجلس حقوق اإلنسان 

في العالم، والعمل على فضح جرائم االحتالل الصهيوني وإسناد المحاكم الوطنية والدولية بكافة األدلة 
المتوفرة لديهم والمتعلقة بجرائم االحتالل، والمضي قدماً في إرسال لجان أممية وتقصي حقائق حول كل 

  ".لعدوان المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتناجرائم االحتالل وتحديداً ما يجري في القدس وا
  26/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حماس تؤكد ابتداع أساليب جديدة للمقاومة .13

صالح البردويل، أنَّ فصائل المقاومة الفلسطينية تمتلك من الخبرة " حماس"أكد القيادي في حركة 
ان تصعيد إسرائيلي جديد على قطاع غزة، وابتداع والحكمة الكثير، وقادرة على الرد في ظل أي عدو
  .أساليب وطرق جديد في تلقين االحتالل درساً لن ينساه

ال مبررات أو أية مؤشرات على "، أنَّه 2012-3-26وقال البردويل في تصريحات صحفية، اإلثنين 
 االحتالل صاحب نحن نأخذ هذه التصريحات على محمل الجد؛ ألن"؛ مستدركاً "تصعيد إسرائيلي جديد

  ".نهج عدواني ويحمل عقيدة تسعى إلى قتل كل فلسطيني
من يراهن على "عاجالً أم أجالً، أوضح البردويل أنَّ " حماس"وحول التهديدات اإلسرائيلية باقتالع حركة 

، مبيناً أنَّ "سيفشل، وسينجح الشعب الفلسطيني في اقتالع من يراهن على ذلك" حماس"اقتالع حركة 
  ". بكّل الوسائل لكنَّها لم تفلح2006منذ عام " حماس"تحاول اقتالع حركة ) رائيلإس"(
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واستبعد البردويل استغالل االحتالل اإلسرائيلي لما يحدث في قطاع غزة من أزمات وظروف صعبة 

  .للدخول في حرب جديدة على غزة
 26/3/2012فلسطين اون الين، 

  
  ث أزمة الكهرباء في غزةوفد من حماس في القاهرة لبح: البردويل .14

أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويل، أن وفدا من حركته، بقيادة عضو المكتب السياسي : غزة
للحركة الدكتور محمود الزهار موجود في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل إنهاء أزمة الكهرباء 

  .ارثة إنسانية كبيرةالتي تشهدها قطاع غزة في اآلونة األخيرة، والتي تنذر بك
ونفى البردويل في تصريحات صحفية أن تكون أزمة الكهرباء التي يعيشها قطاع غزة بسبب عدم تسديد 

ليس صحيحا على اإلطالق أن أزمة الكهرباء نشأت بسبب عدم تسديد : "حكومة غزة للفواتير، وقال
ى غزة بموجب منحة من االتحاد فواتير الكهرباء، ذلك أن مادة السوالر المولدة للكهرباء تأتي إل

األوروبي، وهي منحة تستلمها السلطة الفلسطينية وتمنحها مرتبات لموظفيها المستنكفين عن العمل، وفي 
  ".نفس الوقت تأخذ منا فواتير كهرباء هي باألساس منحة

  27/3/2012السبيل، عمان، 
  

  المصالحة الفلسطينية بحاجة لدفعة قوية: الحيةخليل  .15
خليل الحية، خالل خطابه في . أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس د: جمال جمال-حتلة القدس الم

الصالون الصحفي الذي نظمه منتدى اإلعالميين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة 
 .لدفعة قويةعبر الفيديو كنفرنس، انه من المبكر الحديث بأن المصالحة الفلسطينية تعطلت لكنها بحاجة 
وأضاف  .وقال ان المصالحة أمامها عقبات ليست سهلة وهي بحاجة لتكاتف الجهود إلزالة هذه العقبات

أناشد حركة فتح بأننا ال نريد أن نقف أمام اإلعالم لتبادل االتهامات فالشعب الفلسطيني ينتظر تحقيق «
  .»الوحدة ونتمنى الدفع باتجاه الوحدة

  27/3/2012الدستور، عمان، 
  

  جرح في الفتن البغيضة أشرف من أن نُتلنا على حدود فلسطينإذا قُ: المقدحمنير  .16
أكد القيادي في حركة فتح وقائد كتائب شهداء االقصى في الشتات وفلسطين اللواء :  سعد الياس-بيروت 

د، وقد آن ان كابوس االحتالل سينتهي ولن ننتظر اربعة وستين عاماً مقبلة من اجل ان نعو'منير المقدح 
االوان ألن ينتهي هذا الظلم الذي أصاب شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية، يجب أن يحرر 
األقصى وتحرر فلسطين المحتلة، فالقدس هي الطريق الوحيدة التي تحمي عواصمنا العربية وتوحد كل 

  .'األمة العربية واإلسالمية
لى فلسطين، وفي هذا العام ستطلق شعلة التحرير في ذكرى أن مسيرات العودة هي الطريق ا'وشدد على 

يوم األرض، فإذا قتلنا على حدود فلسطيننا الحبيبة أشرف لنا من أن نجرح في الفتن البغيضة التي تحدث 
هنا وهناك ابتداء بالفتن التي تغذيها اسرائيل في مخيماتنا وانتهاء بالفتن التي تطال العواصم العربية 

 .'واإلسالمية



  

  

 
 

  

            11ص                                     2453:                العدد27/3/2012 الثالثاء :التاريخ

 آذار موافقة من الدولة والجهات االمنية 30وتلقت اللجنة المركزية المنظمة لمسيرة يوم االرض في 
اللبنانية بما يسمح للمشاركين فيها بالوصول الى قلعة الشقيف كنقطة مركزية تتراءى من خاللها فلسطين 

اس او بوابة فاطمة او المحتلة، ولم يتضمن طلب الترخيص الوصول الى السياج الشائك في مارون الر
  .سهل الخيام او ملعب بنت جبيل تحاشياً ألي طارئ امني يعرض سالمة المشاركين للخطر
  27/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  بالقانون الدولي في كل محاكم العالم" إسرائيل"سنطارد : نبيل شعث .17

سنطارد إسرائيل " "الوطن"لى قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث في تصريح إ: رام اهللا،
بالقانون الدولي في كل محاكم العالم، فالقرارات التي صدرت مؤخراً عن مجلس حقوق اإلنسان تؤكد 
على قرار غولدستون بوجوب محاكمة إسرائيل على جرائمها وعلى انطباق معاهدة جنيف الرابعة على 

سنطلب تطبيق القرار الصادر عن محكمة "وأضاف ". األراضي الفلسطينية ووجوب انصياع تل أبيب لها
العدل الدولية حول الجدار، وسنذهب إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى مجلس حقوق اإلنسان وإلى كل 

ووصف قرار الحكومة ". محاكم العالم، فإسرائيل تستهدف البشر باالعتقال والحجر باالستيطان
 بعد قراره إقامة لجنة تحقيق دولية في مستوطنات اإلسرائيلية بقطع عالقاتها مع مجلس حقوق اإلنسان

  ".وقاحة"الضفة الغربية بأنه 
 27/3/2012الوطن اون الين، السعودية، 

  
  شلح يبحث في مصر التهدئة ووساطة القاهرة لإلفراج عن شلبي وأزمة الكهرباء: ابراهيم الدراوي .18

 الدراوي في تصريحات خاصة لـ أوضح رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في مصر ابراهيم: القاهرة
الدكتور رمضان عبد اهللا شلح، وصل إلى " الجهاد اإلسالمي"، أن األمين العام لحركة "قدس برس"

وسيلتقي بوزير المخابرات العامة مراد موافي، وأنه ) 25/3(العاصمة المصرية القاهرة أمس األحد 
 تم التوصل إليه أخيرا بوساطة مصرية، والذي سيبحث مسألة الخروقات اإلسرائيلية التفاق التهدئة الذي

يتضمن باإلضافة إلى التهدئة المتبادلة وقف االغتياالت السياسية، وكذلك بحث امكانية أن تقوم القاهرة 
بدور إلنقاذ حياة األسيرة الفلسطينية المضربة عن الطعام في السجون اإلسرائيلية، والتي تدهورت حالتها 

 سيبحث أيضا أزمة الكهرباء المتصاعدة في غزة وسبل حلها والدور المأمول الصحية بشكل خطير، كما
   . من مصر لتجاوزها

  26/3/2012قدس برس، 
  

  "إسرائيل"مساع إيرانية لإلمساك بورقتي غزة وحماس استعداداً للمواجهة مع : "المستقبل" .19
في غزة اسماعيل " حماس"ركة الزيارتان الى طهران اللتان قام بهما رئيس حكومة ح:  المستقبل-القاهرة

) مارس( آذار 16الماضي، والقيادي البارز في الحركة محمود الزهار في ) فبراير( شباط 11هنية في 
الجاري، لفتت انظار المراقبين، لما حملتاه من دالالت، خصوصاً محاولة توريط غزة في مواجهة 

  . الى القطاعمحتملة بين ايران واسرائيل من خالل ادخال صواريخ ايرانية
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تقول مصادر مطلعة على تفاصيل الزيارتين واالجتماعات التي عقدت بين المسؤولين اإليرانيين على 
أن زيارة الزهار الى طهران انطوت على األهداف " حماس"اعلى المستويات السياسية واألمنية وقياديي 

  :اآلتية
  .في غزة اذا هاجمت إسرائيل إيران" حماس" ـ تحديد دور 1
 ـ ادخال صواريخ الى قطاع غزة لتدعيم ترسانة حماس استعدادا ألي مواجهة قد تنشب بين اسرائيل 2

  .وايران، يفترض ان تكون غزة احدى ساحاتها
 مليون دوالر جرى توزيعها 33 ـ زيادة الدعم المالي لقطاع غزة، حيث اعطت ايران إلسماعيل هنية 3

  ".حماس"بعين لـفور عودته الى القطاع على الموظفين التا
  . ـ افشال جهود المصالحة لكي يبقى قطاع غزة أداة للنفوذ اإليراني4

في قطاع غزة بقيادة " حماس"وتشير المصادر الى ان الزيارتين تأتيان في إطار التنافس بين قيادتي 
 بين محمود الزهار وفي الخارج بقيادة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، وتعكس بالتالي حجم الخالف

ـ السوري، اذ ان -تيار مشعل المتقارب مع دول الخليج العربي، وموقف الزهار الؤيد للمحور اإليراني
، االمر الذي ال يمكن ان يتم من دون الدعم المالي الذي توفره "حماس"الزهار يريد تقوية موقعه في 

  .ايران
ة، ولهذا السبب كانت الزيارتان الى كما أن تنافسا يدور بين الزهار وهنية بشأن السيطرة على قطاع غز

طهران، علما ان ايران تغذي هذا التنافس داخل القطاع كما بين القطاع وقيادة الخارج، كي تبقى متمكنة 
وابعادها عن التنسيق مع السلطات التي تنشأ في الدول العربية التابعة " حماس"من السيطرة على حركة 
  .لحركة االخوان المسلمين

  27/3/2012بيروت، المستقبل، 
  

  عنوان الوحدة ونصرة القدس والقضية الفلسطينية" يوم األرض: "قياديون في الفصائل .20
أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن يوم األرض هو للتأكيد على الحق : ريما زنادة-غزة

هو يوم للتأكيد ": "لشرقا"وقال لـ. الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية وأن الحقوق غير قابلة للتفريط
على حقنا في كافة أشكال المقاومة النتزاع حقوقنا المسلوبة خاصة أنها جاءت للتأكيد على إحياء القضية 
الفلسطينية وإحياء الضمير العالمي من أجل وضع قضية الفلسطينية على سلم أولويات القرار، وأن 

  ".فلسطين للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف
والتأكيد على أن العدو الصهيوني هو كيان غريب أقام نفسه على أرضنا ضمن مشروعه " :ضافوأ

  ". اإلجرامي اإلرهابي بدعم أمريكي فالبد من مقاومته بكافة أشكال المقاومة لطرده من أرض فلسطين
 لنصرة من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر حبيب، على أن المسيرة المليونية

 ":الشرق"وقال لـ .القدس في يوم األرض ستكون عرسا تتجلى فيه الوحدة الوطنية على أبهى صورها
" نصرة القدس في يوم األرض"وستكون كافة الفصائل الفلسطينية تحت شعار الوحدة الوطنية في عنوان"

  ".موسيكون ذلك مناسبا للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية وطي صفحة االنقسا
  الوحدة الفلسطينية

وشدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فيصل أبو شهال، على أن الوحدة الوطنية هي مكون 
  .أصيل في فكر وإستراتيجية حركة فتح
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نؤمن باستيعاب كافة الفصائل لتحرير فلسطين فعنوان حركاتنا هي الوحدة " ":الشرق"وقال لـ
اليوم هنالك تحرك إسالمي وعربي للدفاع ونصرة القدس " :وأضاف ".واإلستراتيجية هي الوحدة للتحرير

والقضية الفلسطينية في مسيرة نصرة القدس في يوم األرض، ونحن مشاركون بكافة اإلمكانات في هذه 
  ". المسيرة للدفاع عن القدس وفلسطين

 27/3/2012الشرق، الدوحة، 
  

  ي نزاع حول المستوطنات تقطع عالقاتها مع مجلس حقوق اإلنسان ف"إسرائيل" .21
قررت إسرائيل أمس قطع عالقاتها مع مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بعد أسـبوع                :تل أبيب 

من إعالن المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات اإلسرائيلية، بحسب ما أعلنه متحدث باسـم وزارة               
  .الخارجية

لحقائق الذي كان مجلس حقوق اإلنسان يعتزم إرسـاله         وقال ييغال بالمر إن ذلك يعني أن فريق تقصي ا         
  . إلى الضفة الغربية لن يسمح له بدخول األراضي أو إسرائيل

وأدان مجلـس حقـوق   . وصرح بالمر بأن إسرائيل ستواصل التعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى         
الضفة الغربية المحتلة والقدس    اإلنسان اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في           

الشرقية، قائال إن ذلك يقوض عملية السالم ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلـسطينية مـستقلة                 
  . ومتصلة األجزاء

اتخذت وزارة الخارجية قرارا بقطع عالقات العمـل مـع          «: وقال يغال بالمر لوكالة الصحافة الفرنسية     
  . بالغ مجلس حقوق اإلنسان بهذا القرار الحقا، مضيفا أنه سيتم إ»المؤسسة

هذا المجلـس الـذي يعـد غالبيـة معاديـة           «كما اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن         
  .»منافق ويجب أن يخجل من نفسه.. إلسرائيل

 27/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  "كامب ديفيد"الدعم الدولي لمصر مرهون بـ : يزبير .22
تـل  (، بالمصريين الحفاظ على معاهدة السالم المبرمة بـين          يزيس الدولة العبرية، شمعون بير    أهاب رئ 

  . والقاهرة، على اعتبار أن الدعم الدولي لبالدهم قائم على هذه المعاهدة، على حد تقديره) أبيب
جيـا  ، خالل مشاركته في مـؤتمر حـول التكنولو        2012-3-26، في كلمة له ألقاها االثنين       يزوقال بير 

معنية بمواصلة العالقات مع مصر ال سيما وأنها تحترم مصر، في حـين             ) إسرائيل: "(المتقدمة بتل أبيب  
  ". أن أي حكومة جديدة في مصر ستواصل احترام المعاهدة ألنها تدرك أنها بحاجة لدعم دولي

التـي  " يفيـد كامـب د  "على ضرورة بذل كافّة الجهود المستطاعة لضمان استقرار معاهدة          بيريز  شدد  و
يصادف اليوم الذكرى الثالثة والثالثين لتوقيعها، في الوقت الذي تتـصاعد فيـه الـدعوات الجماهيريـة       

  . الشعبية في مصر إلسقاطها
 26/3/2012فلسطين أون الين، 
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  مكتب نتنياهوفي  الكشف عن فضحية فساد جديدة :القناة العاشرة .23
 عن فتح تحقيق جديد في فـي مكتـب رئـيس الـوزراء              )3-26(كشف النقاب اليوم االثنين     : الناصرة

  .الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد موظفة رفيعة متهمة بتزييف وثيقة قضائية
وقالت القناة العاشرة من التلفزيون العبري إن الشكوى تقوم على دعوى بأن موظفة زيفت وثيقة صادرة                

  . عن المكتب القضائي التابع لمكتب رئيس الحكومة
مكتب القضائي في رئاسة الحكومة باتهامات خطيرة الى لجنة الخدمة المدنية تؤكد أن سـكرتير               وتقدم ال 

  .اهو تسفيه اوز أشرف على عملية التزوير من اجل الحصول على تبرعات خاصة لمكتب نتنياهوننتي
 أن موظفة ارتكبت خطأ تقنيا حيث ادخلت تعديالت على وثيقة قدمت لهـا مـن               وادعى سكرتير نتنياهو  

المكتب القضائي وزعم سكرتير الحكومة أن التعديل المذكور تم بحسن نية من اجل تجاوز احتجاز صور                
  .ثمينة تبرعت بها احدى الجهات لمكتب رئاسة الحكومة لدى سلطات الضرائب

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة تأكيدها أنه تم تقديم الشكوى المذكورة بالتزامن مع الكشف عن القـضية                 
ويعتقد بعض مقربي نتياهو أن      .قة التي اضطر على اثرها مدير مكتب نتنياهو ناتان ايشل لالستقالة          الساب

  . الشكوى الجديدة تهدف الى دفع سكرتير نتنياهو تسفي هاوزر الى االستقالة
 27/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  يجب استئصال مواطني ميغرون من مكانهم: ليفني .24

صرحت زعمية المعارضة تسيبي ليفني بأنه من غيـر         : يوآف كركوفيسكي  - لية الثانية اإلذاعة اإلسرائي 
األخالقي نقل مواطني ميغرون إلى تلة قريبة لمستوطنتهم من أجل تحقيق تطلعاتهم التي تُعارض رؤيـة                

لألسـف، يجـب    : "وقالـت . حل الدولتين، وهي الرؤية التي يقودها اآلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو          
  ".استئصالهم من مكانهم

  26/3/2012) 2044العدد(مركز دراسات الشرق األوسط، 
 

  ال تهدئة مع غزة و67 عام عودة إلى حدود ال: ليبرمان .25
أعرب وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، امس، عن قلقه البالغ إزاء الجمود            :  وكاالت -القدس  

 زاعماً ان اسرائيل تسعى حالياً إلنهاء حالة الركود وإحياء          الذي أصاب مفاوضات السالم مع الفلسطينيين،     
  .1967المحادثات من جديد مع الجانب الفلسطيني شريطة عدم العودة إلى حدود العام 

وفي ذات السياق نقل مسؤول في وزارة الخارجية ان ليبرمان يعمل حالياً على إعداد خطة تشتمل علـى                  
 ولم يدِل المـسؤول عـن تفاصـيل         67أن تعود إسرائيل لحدود     عدة خطوات سياسية ولكنها ال تتضمن       

  .أخرى
العبرية، في نبأ أوردته على موقعها االلكتروني، عن ليبرمان قولـه،           " يديعوت أحرونوت "ونقلت صحيفة   

إنه ال يوجد ثمة تهدئة في غزة لذا فنحن لن نستطيع تجاهل ما يحدث في الجنوب والسيما مـع نجـاح                     "
إننا لن ننتظر حتى تصل أذناب تهديدهم إلى كـل     "وأضاف،   ".طينية في تكوين جيش   بعض الفصائل الفلس  

  .على حد تعبيره" ربوع إسرائيل
 27/3/2012األيام، رام اهللا، 

  



  

  

 
 

  

            15ص                                     2453:                العدد27/3/2012 الثالثاء :التاريخ

  "سرائيلإ"ـسقوط األسد تحول استراتيجي إيجابي ل: عاموس يادلين .26
" امـان "العسكرية اإلسرائيلية   اعتبر الجنرال احتياط عاموس يادلين، رئيس اإلستخبارات        : القدس المحتلة 

وقـال الجنـرال    ". تحول استراتيجي ايجابي بالنسبة إلسرائيل    "السابق، التغيير في سوريا، اذا ما حصل،        
يادلين، ان اسرائيل كانت مستعدة ان تدفع ثمنا غاليا، يتمثل بالتنازل عن هضبة الجوالن، مقابل اخـراج                 

في حين ان ذلك من شأنه ان يحدث اليوم دون ان ندفع أي              ايران الراديكالي،    -سوريا من محور سوريا     
  .ثمن

ان االقتصاد السوري لن يتمكن من الصمود، مشيرا        "وقال الجنرال يادلين في معهد ابحاث األمن القومي،         
الى توقف السياحة وهروب رؤوس األموال وتزايد الدين العام، ما يجعل الضمان الوحيد للـصمود هـو                 

  .الثة الى خمسة مليارات دوالردعم إيراني بقيمة ث
واضاف، ان سوريا لن تكون ما هي عليه اليوم في حال سقوط االسد، منوها ان على اسرائيل ان تستعد                   
لما يحمله الربيع العربي من ايجابيات وسلبيات، متمنيا ان يمتد غربا نحو ايران ويوفر علـى اسـرائيل                  

  ".الخيار بين ايران مع قنبلة نووية او بدونها
 27/3/2012الدستور، عمان، 

 
  غزةفي قطاع  لجولة التصعيد القادمة هاستعدادات يعلن الجيش اإلسرائيلي .27

أعلن الجيش اإلسرائيلي اكتمال تدريبات قوات الهندسة التابعة للواء الجنـوب           : الخليل – عوض الرجوب 
كـره موقـع الجـيش      في القطاع، وفـق مـا ذ      " لجولة التصعيد القادمة  "الخاص بمنطقة غزة، استعدادا     

نحـن  "ونقل الموقع عن نائب قائد كتيبة قوات الهندسة موشيكو إلياهو قولـه              .اإلسرائيلي على اإلنترنت  
  ".نفترض أن الجولة القادمة قريبة جدا، وعلينا أن نكون على استعداد تام

، )D9 (، وشمل تأهيال مهنيا علـى جرافـات       "على ضوء جولة التصعيد األخيرة    "وذكر أن التدريب جاء     
وتسوية مناطق وفتح محاور، وإنشاء مسارات للمركبات المدرعة لتمكين القوات البرية وقوات المدفعيـة              

  .والمدرعات من التحرك بسهولة
ومن جهته، يقول الخبير في الشأن اإلسرائيلي أنطوان شـلحت إن إعـادة احـتالل غـزة هـو أحـد                     

يفا أنه يتواتر الحديث داخل إسرائيل عن حل مـا          السيناريوهات التي يجري التدرب عليها منذ مدة، مض       
  ".مسألة وقت"، وأن مسألة االقتحام والقيام بعملية برية واسعة النطاق في غزة "معضلة غزة"يسمى 

وذكر أن تقديرات األوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل تشير إلى أن أي عملية عسكرية في غزة لن                 
 من الناحية العسكرية، ويمتلك من الصواريخ ما يمكن أن يهدد وسط            تكون نزهة، ألن قطاع غزة يتعاظم     

  ".وهذا ما يشبه يوم الدين بالنسبة إلسرائيل"إسرائيل، 
وأشار شلحت إلى أن نشر قبة حديدية جديدة في تل أبيب، وزيادة كميـات الـصواريخ التـي تحتاجهـا                  

  .فترة أطول من التصعيد األخيرالمنظومة، يعنيان االستعداد لجوالت عسكرية مقبلة قد تستمر ل
 27/3/2012الجزيرة نت، الدوحة، 

 
  "تل أبيب"في » القبة الحديدية«االحتالل ينصب بطارية جديدة لـ  .28

أكّدت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن جيش االحتالل قام مؤخراً بنصب بطارية جديـدة             : القدس المحتلة 
المخصصة العتراض الصواريخ قصيرة المـدى، فـي      " القبة الحديدية "لمنظومته الحربية المعروفة باسم     

  .1948وسط األراضي الفلسطينية المحتلّة عام " تل أبيب"مدينة 
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ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادرها أمس االثنين، قولها إن الجيش يعكف علـى إعـداد المنظومـة       
لجديدة من موقع إلى آخر داخـل       لغرض استخدامها في نشاطات عملياته قريباً، بحيث يتم نقل البطارية ا          

 سـيكون لـدى الـدفاعات الجويـة         2013وبحسب األجهزة األمنية فإنه في العـام         .لفحصها" تل أبيب "
، وأنه من غير المستبعد أن يكون هناك حاجة السـتخدام           )قبة حديدية ( بطاريات صواريخ    6اإلسرائيلية  

  .المخازن في أسرع وقتمئات صواريخ االعتراض في مواجهة واحدة، ولذلك يجب ملء 
ألول مرة منذ إدخال هذه المنظومة القتاليـة حيـز          " تل أبيب "في مدينة   " القبة الحديدية "يشار إلى نصب    

، يأتي في ظل مخاوف جدية كشف عنها مؤخراً مسؤولون فـي المنظومـة              2010العمل، في أيلول عام     
" حمـاس "ل إلى أن حركة المقاومة اإلسالمية األمنية اإلسرائيلية، حين تشير التقديرات في حكومة االحتال 

  .وهي قادرة على ضرب العمق اإلسرائيلي" 5فجر "تمتلك صواريخ من طراز 
 27/3/2012السبيل، عمان، 

 
  2010 محمد مراح عام "ولوزعملية ت" منفذ  تعترف بالتحقيق مع"اسرائيل" .29

 طولوز في فرنسا، كان قـد دخـل         اعترفت اسرائيل ان محمد مراح، الذي نفذ عمليات اطالق النار في          
  .اسرائيل وحقق معه من قبل األمن االسرائيلي

اليوم االثنين، ان الفحص الذي قامت بـه قـوات          " يديعوت احرونوت "التابع لصحيفة   " واينت"ونقل موقع   
، قبل ان يغادر الى افغانـستان وانـه لـدى           2010األمن اثبت ان مراح كان قد دخل اسرائيل في ايلول           

اسرائيل عن طريق معبر اللنبي اثار شكوك األمن االسرائيلي، كونه كان وحيدا فتم التحقيق معـه                دخوله  
  .وبعد ان تم التأكد من عدم تورطه في اعمال ارهابية اطلق سراحه

من جهة ثانية نفت المصادر االسرائيلية ما اشيع عن ان مراح دخل الى البالد بجواز سفر فرنسي وتـم                   
  .ل سكينا في القدسالقبض عليه وهو يحم

 26/3/2012، 48عرب 
 

   أقامت وحدة استخباراتية سرية في شمال العراق"إسرائيل" ":صنداي تايمز" .30
كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانيـة أن إسـرائيل أقامـت أخيـرا وحـدة          :  معاريف -معتز أحمد   

 سرية للغايـة فـي إيـران        استخباراتية سرية في شمال العراق، وهي الوحدة التي يقوم أفرادها بعمليات          
  .بالتحديد

وكشفت الصحيفة البريطانية أن العمالء اإلسرائيليين في هذه الوحدة االسـتخباراتية الـسرية يقومـون               
بارتداء مالبس العسكريين اإليرانيين ويتحدثون باللغة الفارسية بطالقـة، وينتهـزون فرصـة الحـدود               

ى بعض المواقع النوويـة المهمـة، مـستغلين لغـتهم           الضعيفة بين العراق وإيران ويقومون بالتسلل إل      
وهو كالم في منتهى     .مالمحهم اإليرانية المتميزة، واألهم من كل هذا وجود هويات إيرانية مزيفة معهم           و

الخطورة خاصة أن الدخول إلى مقار المنشآت النووية أمر خطير وصعب، وبالتالي فإن إقرار صـحيفة                
ومة يؤكد أن هناك أسرارا لم يتم الكشف عنها بعد تتعلق بهذه القـضية،              بوزن الصنداي تايمز بهذه المعل    

واألخطر من كل هذا فإن هناك الكثير من األمور والعمليات السرية التي تقوم بها المخابرات من أجـل                  
األخطر من هذا أن الصحيفة تؤكد أن هناك        . تحقيق مكاسب أمنية لها في إيران ال يعرف عنها أحد شيئا          

مالء اإلسرائيليين شاركوا في التجارب النووية اإليرانية، وهو ما يطرح الكثير من التـساؤالت              بعض الع 
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حول كيفية القيام بهذا األمر، وكيف اشتركوا في القيام بهذه العمليات، وهل نجحت المخابرات اإلسرائيلية               
  في اختراق المنظومة األمنية للمفاعالت اإليرانية؟

 26/3/2012العرب، الدوحة، 
  

  مع الشعب الفلسطيني في الرباطمتضامنون تهريب دبلوماسي إسرائيلي حاصره  .31
دافيـد  ” اإلسـرائيلي “قد تم تهريب الدبلوماسـي      أنه  العبرية، أمس،   ” يديعوت أحرونوت “نشرت صحيفة   

سدنجا من الرباط بعد أن حاصرته جموع المتظاهرين المغاربة في مبنى البرلمان الذي كان ينعقـد فيـه                  
ر، وقامت قوات من الشرطة والجيش بتأمين حياته وإخراجه من باب جانبي بعيـداً عـن أعـين                  المؤتم

وأضـافت  .  وإيصاله إلى مطار الرباط الـدولي      ،المتظاهرين في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني      
اسي الصحيفة أن العديد من المنظمات األهلية واألحزاب المغربية دعت إلى التظاهر ضد مشاركة الدبلوم             

  .في مؤتمر لدول أوروبية وشرق أوسطية” اإلسرائيلي“
 27/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
  "النووي"اإلسرائيليون يفضلون مهاجمة إيران المتالكها  :ستطالعإ .32

الـصهيونية، أمـس، ان مـا يقـارب ثلثـي           ” هآرتس“كشف استطالع رأي نشرته صحيفة      : )ب.ف.أ(
 على إيران سيكون أقل خطورة من ترك الجمهورية االسالمية          اليهود يرون أن شن هجوم    ” االسرائيليين“

من الذين استطلعت آراؤهم انهم يوافقون على فرضية أن الثمن الذي           % 65وقال  . تمتلك السالح النووي  
دفعه للعيش مع إيران نووية سيكون أعلى من ذلك في حـال شـن هجـوم علـى                  ” إسرائيل“يجب على   

  .المنشآت النووية اإليرانية
من األشخاص الذين شملهم االستطالع يوافقون على مقترح أن شن عمليـة            % 60افة إلى ذلك فإن     وإض

  .عسكرية ضد إيران سيكون الطريقة الوحيدة لوقف البرنامج النووي اإليراني
وأجرى البرفسور كاميل فوكس هذا االستطالع لمركز القدس للشؤون العامة المحسوب على اليمين على              

  .         يمثلون الفئات المختلفة من السكان” إسرائيليين“ يهود 505 عينة تمثيلية من
 27/3/2012الخليج، الشارقة، 

 
   بينها مصر وتونس والمغرب" دولة40" تمنع جنودها من السفر لـ"اسرائيل" .33

الجيش االسرائيلي قرر منع جنوده من       أن   االثنينيوم  اوضحت مصادر اسرائيلية    : وليد عوض  -رام اهللا   
  . دولة بينها مصر وتونس والمغرب والعراق خشية من استهدافهم40فر لـ الس

وقالت شعبة التأمين والحماية بوحدة العمليات التابعة للجيش االسـرائيلي إن المعلومـات االسـتخباراتية     
وغالبا ما   .'إسرائيليين'الواردة مؤخرا تؤكد عزم عدد من المنظمات تنفيذ عمليات ضد أهداف وأشخاص             

  . االسرائيليون دوال عربية مستخدمين جوازات سفر غربيةيزور
وأوصى الجيش االسرائيلي جنوده وضباطه برفع درجة الحذر واالحتياط وعدم قبول أي دعوات للتنـزه               
أو عقد الصفقات االقتصادية في تلك الدول في الوقت الحالي، السيما في أوقات الليـل، حفاظـا علـى                   

  .حياتهم
 27/3/2012 القدس العربي، لندن،
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   جمعية استيطانية تُجند الشباب األقوياء لطرد الفلسطينيين من أراضيهم في القدس":هآرتس" .34

العبرية عن أن جمعية اسـتيطانية      ' هآرتس'على صلة، كشفت أمس صحيفة      :  زهير أندراوس  -الناصرة  
بتنفيذها اعتباراً مـن    تنشط في اقتالع الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة أعدت خطة جديدة سوف تبدأ              

نهاية الشهر الحالي، بهدف االستيالء على العديد من المنازل والمحال التجارية واألراضي فـي القـدس                
  .الشرقية المحتلة

وأعلن القائمون على هذه الجمعية االستيطانية المتشعبة عن تشكيل مليشيات من قدامى المحاربين وأفراد              
رة وقوة مع خبراء وشركة حراسة خاصة توكل لهم عمليـة طـرد             الجيش اإلسرائيلي وعصابات ذات قد    

دون اللجوء إلى الشرطة اإلسرائيلية رسمياً بحيث يتم         .واقتالع العائالت الفلسطينية من منازلها في القدس      
فرض أمر واقع جديد في القدس وحسب زعمهم استعادة أراضي اآلباء واألجداد مـن الغـزاة العـرب                  

  .الفلسطينيين بالقوة
 27/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
   احدهم بحالة الخطر برصاص قوات االحتالل خالل اقتحام قرية برام اهللاأشقاء ثالثة إصابة .35

اكدت مصادر طبية وامنية فلسطينية اصابة ثالثة اشقاء برصاص قوات االحتالل التي اقتحمت : رام اهللا
ي العالج ووصفت حالة احدهم بالخطيرة وحالة قرية رمون شرق رام اهللا فجر اليوم حيث تم نقلهم لتلق

وقالت المصادر الطبية ان االشقاء الثالثة اصيبوا بجراح مختلفة خالل اصابتهم  .االخرين بالمتوسطة
بالرصاص الحي في الرقبة والفخذ والصدر ولم تعرف حالتهم الصحية بعد ان اخذهم الجيش ونقلهم الى 

  .مستشفى شعار تسديك لتلقي العالج
 وعندما خرج احد االشقاء ، القرية المذكورة فجر اليوم اقتحمتحسب شهود العيان فان قوات االحتاللو

 وعندها ،من باب المنزل ولم يكن يعلم باالقتحام تفاجأ به الجيش واطلق عليه الرصاص واصابه بجراح
 ايضا واصابهما خرج شقيقه االخر وشقيقه الثالث النقاذ اخيهم اطلق جيش االحتالل عليهما الرصاص

  .بجراح 
من جهتها قوات االحتالل تزعم ان احد المصابين قام بطعن جندي في ظهره واصابه بجراح طفيفة فرد 

  .الجيش باطالق النار واصابهم بجراح خالل
  .وقال الشهود ان الجيش رفض ان تقلهم سيارات اسعاف فلسطينية وجرى نقلهم الى المشافي االسرائيلية

  .لجرحى الجهات المختصة بضرورة معرفة مصير ابنائهم واالطمئنان على صحتهموطالب اهالي ا
  27/3/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
  االحتالل يهدم مساكن للبدو وحظائر للمواشي في األغوار الشمالية وفروش بيت دجن  .36

ت هدمت قوات االحتالل، أمس، مساكن للبدو وحظائر للمواشي في تجمعا:  محمد بالص-طوباس 
  .الحمة والفارسية وحمصة باألغوار الشمالية، وفروش بيت دجن شرق نابلس

مروان طوباسي، عملية الهدم التي أقدمت عليها قوات . واستنكر محافظ طوباس واألغوار الشمالية، د
االحتالل، وقال، خالل جولته التفقدية لتلك المساكن والمنشآت المدمرة، إن سلطات االحتالل، صعدت من 

 هذا االعتداء، من سياستها التدميرية، بإقدامها على هدم المزيد من البيوت والحظائر في أكثر من خالل
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وأكد أن سلطات االحتالل، ماضية في تنفيذ سياستها التدميرية بحق األغوار الشمالية،  .موقع في األغوار
  .والمساكن فيهالتفريغها من أصحابها الشرعيين، وذلك عبر سياسة الهدم المتواصلة للمنشآت 

وأشار إلى أن جرافات االحتالل دمرت ستة مساكن وست حظائر وبركسات في الفارسية والحمة 
  .وحمصة، في اعتداء خلف عدة عائالت أصبحت بال مأوى بعد أن هدم االحتالل مساكنها
  27/3/2012، األيام، رام اهللا

  
  ء الى القمة العربية في بغداد مؤسسة أهلية تعمل في الوسط الفلسطيني توجه ندا111: لبنان .37

 مائة 26/3/2012 في العاصمة العراقية بغداد، وجَّه اليوم 29/3/2012 بمناسبة انعقاد القمة العربية في 
وإحدى عشرة مؤسسة أهلية عاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان نداء إلى سعادة أمين عام جامعة الدول 

  :الدول العربية، جاء فيهاالعربية الدكتور نبيل العربي، ورؤساء 
  تحية احترام وتقدير

نظراً لما يتهدد قضية أكثر من سبعة ماليين الجئ فلسطيني وحقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم 
، من مخاطر تهجير وتوطين األمر الذي سيكون له 48التي هجروا منها قسراً إبان النكبة في العام 

وطنية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين أنفسهم كما على مصالح األقطار انعكاسات سلبية على الحقوق ال
  .العربية المضيفة

إننا كمؤسسات أهلية في لبنان مهتمة في قضايا الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة نتوجه إليكم 
  :بالتالي
تهم التي طُردوا منها إبان إدراج قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكا:أوالً

 على جدول أعمالكم، نظراً لما تمثله هذه القضية من جوهر للصراع العربي 48النكبة في العام 
  .اإلسرائيلي

اعتبار قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة قضية سياسية وطنية بالدرجة األولى، وأن :ثانياً
عودة جميع الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم في المنطقة لن تنعم بالهدوء إال بتطبيق حق 

فلسطين، إنطالقاً من مشروعية هذا المطلب طبقاً للقانون الدولي بوثائقه األساسية، بدء من ميثاق األمم 
المتحدة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقيات جنيف األربعة وإعالن الحقوق المدنية والسياسية 

ب، كما أكدته حقوق الملكية الخاصة التي ال تزول بالتقادم أو االحتالل أو تبادل السيادة على للشعو
األرض، والتأكيد على أن حق العودة غير قابل للتفاوض أو التصرف ألنه حق شخصي في األساس ال 

لشعب تجوز فيه اإلنابة أو التمثيل أو التنازل عنه ألي أسباب، وهو في الوقت نفسه حق جماعي ل
الفلسطيني يرتبط بحق تقرير المصير، وال يملك أي مفاوض، فلسطينياً كان أم عربياً، الحق في التنازل 

  .أو التخلي عنه
دعوة الحكومة اللبنانية، والحكومات العربية إلى ضمان العيش الكريم لالجئين الفلسطينيين الى حين :ثالثاً

وطين والتمسك بحق العودة، انسجاماً مع مقدمة تطبيق حق العودة، على قاعدة رفض التهجير والت
الدستور اللبناني ورغبة الالجئين على حد سواء، وانطالقاً من حق الالجئ الفلسطيني أن يعيش بكرامة 

والتأكيد على ضرورة مواجهة المحاوالت الدولية . إلى حين عودته إلى دياره وممتلكاته التي هجر منها
الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يرفض الرامية إلى توطين أو تهجير 

  .كل مشاريع التوطين والتهجير ويطالب بتطبيق حق العودة
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المساهمة في تأمين الدعم المالي الالزم لتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد من أجل رفع الغبن :رابعاً
  ..الالحق بالنازحين منه

ومة العراقية إلى رفع الغبن عن شعبنا الفلسطيني في العراق، ووقف التعامل معهم دعوة الحك:خامساً
  .بالطريقة األمنية، ونقل ملفهم إلى جهة سياسية بدالً من مكاتب المكافحة

  26/3/2012، الجئ نت
  

   على األسرى المحتجزين في مراكز التحقيقDNA االحتالل يجري فحص :مؤسسة التضامن .38
ذكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في االراضي الفلسطينية امس أن إدارة  : بترا–رام اهللا 

على األسرى المحتجزين ) دي ان ايه(مصلحة السجون اإلسرائيلية بدأت بإجراء فحص الشيفرة الوراثية 
وأوضح الباحث في المؤسسة احمد البيتاوي أن عددا من األسرى في مركزي تحقيق  .في مراكز التحقيق

اُجبروا على إجراء هذه الفحوصات إلى «أكدوا لمحامي التضامن الدولي أنهم ) الجلمة(و) بتاح تكفا(
أن االحتالل عمد الى إخضاع األسرى للفحص في أعقاب عملية قتل « واضاف  .»جانب اخذ بصماتهم

ذا الفحص إجبار األسير على إجراء ه«وأكد البيتاوي أن ). ايتمار(المستوطنين الخمسة في مستوطنة 
بالقوة ومن دون موافقته وبطريقة مذلة وهمجية، هو إجراء غير قانوني وغير شرعي وفيه اعتداء على 
خصوصية األسير، وله انعكاسات اجتماعية وأخالقية غير معروفة النتائج، وفيه تكريس لنظرة االحتالل 

  . »لألسرى على أنهم مجرمون
  27/3/2012، الرأي، عمان

  
   العالمية يؤكدون على سلميتها القدس منظمو المسيرة .39

االثنين على سلمية المسيرة التي من المقرر ' المسيرة العالمية للقدس'اكد منظمو  :رام اهللا ـ وليد عوض
ان تنطلق الجمعة من االردن ومصر وسورية ولبنان اضافة الى الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة الى 

 دولة نحو حدود فلسطين بمناسبة ذكرى يوم االرض، داعين 64ا تنظيم مسيرات في الدول البعيدة وعدده
  .كافة ابناء الشعب الفلسطيني للمشاركة فيها

  27/3/2012، القدس العربي، لندن
  

   فلسطينيين تدين استخدام االحتالل صور االعالميين الدانة الناشطين في الضفةنقابة الصحفيين .40
ع لنقابة الصحفيين عن بالغ قلقه ازاء اقدام سلطات االحتالل عبر مركز السالمة المهنية التاب: رام اهللا

تالل على استغالل صور الصحفيين كاحد االدلة الدانة ناشطين فلسطينيين في المقاومة السلمية لالح
وسياساته، وأكد ان استخدام الصور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها الصحفييون اثناء قيامهم باداء مهامهم 

، يساهم في تعريض حياة »كأدلة اثبات«االعالمية ضد الناشطين الفلسطينيين في المحاكم االسرائيلية 
النتهاكات واالعتداءات التي المصورين الخطار جديدة اضافة الى المخاطر التي يتعرضون لها جراء ا

  .تمارس بحقهم
  27/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  نقابة العاملين في القطاع المالي تنتقد سعي الحكومة القرار قانون التقاعد غير الحكومي قبل تعديله .41
راء انتقدت نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي، بشدة ادراج مجلس الوز: رام اهللا

لما «مشروع نظام التقاعد غير الحكومي على اجندتها لمناقشته واقراره دون التعديالت المقترحة عليه 
  .»يلحقه من ضرر بموظفي القطاع المالي والمصرفي والعاملين في القطاع الخاص

ع نسبة اقتطا(ان النظام المقترح يعتمد نظام المساهمات المحددة «وقالت النقابة في بيان اصدرته أمس، 
ويتجاهل نظام المنافع المحددة والتي تعتبر عمود نظام التقاعد، وان ما ) من المشترك ونسبة من المشغل

 عاما بموجبه هو مجموع اقتطاعاته ومساهمات المشغل 65يحصل عليه العامل بعد وصوله سن الـ 
م ليس اكثر من صندوق باالضافة الى االرباح، توزع على عمر افتراضي للمنتفع، لذلك فان هذا النظا

  .»استثمار وال يمثل نظام حماية اجتماعية، بل يفرغه من مضامينه واهدافة
 2007 لعام 5واضاف البيان ان تطبيق النظام المقترح دون تعديل يعتبر مخالفا لقانون التقاعد رقم 

  .وللقانون االساسي الفلسطيني ومعايير العمل العربية والدولية 
  27/3/2012، ام اهللالحياة الجديدة، ر

  
   تمزيق راياتها في جامعة القدسدينت" الكتلة اإلسالمية" .42

في جامعة القدس تمزيق راياتها وملصقاٍت نشرتها في الجامعة تخليداً " الكتلة اإلسالمية"أدانت : القدس
  .الشيخ أحمد ياسين" حماس"للذكرى السنوية الثامنة الستشهاد مؤسس حركة المقاومة اإلسالمية 

طالبت الكتلة اإلسالمية األطر الطالبية كافة بالتحرك لوضع حد للتصرفات التي من شأنها أن تثير و
  .الفتنة وتصنع الخالف الذي يؤدي إلى تعكير صفو العمل النقابي والطالبي داخل أسوار الجامعة

  26/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  صلى اهللا عليه وسلممواجهات في القدس بعد شتم مستوطنين للرسول  .43
اعتقلت قوات االحتالل خالل حملة واسعة في شمال الضفة الغربية والقدس :  جمال جمال-القدس 

 منهم من شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، خالل اشتباكات جرت بين 15 شابا 22المحتلة امس 
 عليه وسلم، فيما قامت شرطة الشبان ومستوطنين، بعد قيام مستوطنين بشتم الرسول محمد صلى اهللا

االحتالل بإغالق مدخل باب العامود، وباب حائط البراق، ثم قاموا باالعتداء بالضرب على الشبان 
  .واعتقالهم

  27/3/2012، الدستور، عمان
  

   للمطالبة بتسليم بيوتهم دالبارمخيم نهر اعتصام ألهالي حي جنين في : طرابلس .44
 في مخيم نهر البارد، اعتصاماً أمام مكتب وكالة غوث A بالبرايم نفذ أهالي حي جنين، أو ما يعرف

في المخيم، للمطالبة بتسليم بيوتهم، وخصوصاً أنها المنطقة الوحيدة التي لم » األونروا«وتشغيل الالجئين 
اإلسراع في تسليم المنطقة «وأجمعت الكلمات على ضرورة . تسلّم الى أصحابها في المخيم الجديد

 التي تقع عليها منازل العائالت المملوكة ألصحابها 3،4،5 وخصوصاً العقارات رقم ألصحابها،
، كما طالبت الحكومة اللبنانية »الفلسطينيين، بعدما جرى شراؤها بطريقة قانونية من إخوانهم اللبنانيين

 عائلة 45 من اتخاذ قرار سريع بالتسليم ليصار الى اعادة ترميم وإعمار البيوت، إلنهاء معاناة اكثر«بـ
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تعيش في حال نزوح وتشريد، وظروف حياة ال تمتّ إلى اإلنسانية بأية صلة، بعد مرور نحو خمس 
  .»سنوات على المأساة

  27/3/2012، ، بيروتاألخبار
  

 الفلسطينيون يستخدمون زيت الطهي كبديل عن وقود السيارات في غزة": أوتشا" .45
أدى إلى تبعات إنسانية خطيرة على األسر  باء في قطاع غزة،الكهر إن انقطاع دولي، قال تقرير: رام اهللا

المستشفيات  كما أن نقص الوقود والكهرباء يعطل تزويد الخدمات العامة، بما فيها الفلسطينية هناك،
وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة . والمياه ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي

إنه لم يسمح هذا األسبوع سوى ) 26/3(نسخة عنه اليوم االثنين " قدس برس" ير تلقت في تقر" اوتشا"
الماضي، مشيرا إلى أنه منذ ) فبراير(الحال منذ شباط  بدخول كمية محدودة من الوقود إلى غزة، وهو

 ساعة 18للكهرباء وصلت إلى  يعاني معظم سكان غزة من فترات انقطاع الجاري ) مارس( آذار 10
  .لإلغالق بسبب نقص الوقود ميا، بعد أن اضطرت محطة توليد كهرباء غزةيو

عملها   يقرب من ثلثي مرافق مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة تعتمد في وأضاف التقرير أن
ونتيجة لذلك ال . وفرة الوقود على مولدات الكهرباء االحتياطية التي تعمل بصورة يومية وتعتمد على

وخصوصا في مدينة غزة، ورفح، وجباليا، على   في المائة من سكان قطاع غزة، 40ته يحصل ما نسب
 8 إلى 6 بالمائة ال تصلهم المياه سوى لفترة تتراوح ما بين 30أيام، و المياه الجارية سوى مرة كل أربعة

ل يومين، في  ساعات ك8 -  6المياه لفترة تتراوح ما بين   في المائة تصلهم 25كل ثالثة أيام، و ساعات
 ساعات مرة في اليوم، إضافة إلى 8 إلى 6ما بين  حين أن خمسة في المائة تصلهم المياه لفترة تتراوح

البيئة نتيجة   مليون لتر من مياه الصرف الصحي الخام أو المعالجة جزئيا يوميا في80صرف  أنه يتم
  .نقص الوقود مما يعرض السكان لمخاطر صحية

أغلقت بسبب نقص  في غزة، أن جميع محطات الوقود" جمعية أصحاب محطات الوقود"ونقل التقرير عن 
الطهي كبديل عن وقود السيارات، كما كان الوضع عليه عام  التزويد، وأن الناس يستخدمون زيت

2008الكثير من قوارب الصيد راسية في المرافئ بسبب نقص الوقود ، كما أن.  
  26/3/2012قدس برس، 

  
  من إيرادات السلطة الفلسطينية % 64 تتحكم في "إسرائيل: "يةدراسة بحث .46

 في المائة بالمتوسط من حجم 77كشفت دراسة بحثية جديدة أن الدولة العبرية تستحوذ على أكثر من 
 64في أكثر من ) تل أبيب(التبادل التجاري بينها وبين السلطة الفلسطينية، األمر الذي أدى إلى أن تتحكم 

  . اإليرادات المحلية للسلطة الفلسطينيةفي المائة من
جاء ذلك ضمن نتائج دراسة أعدها الباحث أحمد خميس أبو زعيتر من غزة الستكمال متطلبات درجة 

دور اإليرادات المحلية في تمويل "الماجستير في االقتصاد من جامعة األزهر بغزة عن رسالته بعنوان 
 - م2000( لتعزيز اإليرادات المحلية لتغطية عجز الموازنة  مدخل-الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية 

  )". م2010
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 في المائة من متوسط 53وتوصلت الدراسة، إلى أن متوسط صافي اإليرادات المحلية للسلطة بلغ 
في الناتج اإلجمالي المحلي، وفي تمويل )  في المائة25.29(إجمالي اإليرادات العامة، وساهم بمتوسط 

  .من متوسط النفقات الجارية في المائة 65
فيما أظهرت النتائج أن متوسط المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة خالل فترة الدراسة بلغ 

 في 25 في المائة منها خصص لدعم الموازنة الجارية، و75 في المائة من متوسط إيراداتها العامة، 47
  .المائة لتمويل النفقات التطويرية

 الباحث أن السلطة ال تستطيع االستغناء التام عن المساعدات الخارجية لدعم الموازنة الجارية كما استنتج
، بدون اتخاذ مزيد من اإلجراءات التقشفية لخفض نفقاتها الجارية، والقيام بإجراءاٍت 2013بحلول عام 

  .فاعلة لزيادة اإليرادات المحلية لها
نة البنود إلى موازنة البرامج واألداء لضمان توزيع الموارد وأوصت الدراسة بضرورة االنتقال من مواز

المالية المتاحة للسلطة الفلسطينية توزيعا أمثالً بما يتوافق مع األهداف األساسية للحكومة، وتفعيل 
، وترشيد النفقات الجارية وعلى )إسرائيل(االتفاقيات التجارية مع العالم العربي على حساب العالقة مع 

  .صوص فاتورة الرواتب واألجور من خالل تقنين التوظيف العام وتطبيق قانون التقاعد المبكروجه الخ
وأوصت كذلك بإعطاء المصروفات التطويرية والتنموية قدرا أكبر من األهمية، وتطبيق قانون ضريبة 

. الل وضرورة تعديل مختلف قوانين الضرائب الموروثة من االحت2011لسنة ) 8(الدخل الجديد رقم 
  . كما أوصى بالسعي الجاد لتحويل سلطة النقد الفلسطينية إلى بنك مركزي فلسطيني له كامل الصالحيات

  27/3/2012، فلسطين أون الين
  

   مليون دوالر بسبب أزمة الكهرباء والوقود15خسائر القطاع الصناعي : وزير االقتصاد في غزة .47
قتصاد الفلسطيني في الحكومة المقالة ان حجم عالء الرفاتي وزير اال. أعلن د:  سمير حمتو-غزة 

الخسائر التي يتكبدها القطاع الصناعي في محافظات غزة جراء استمرار ازمة الكهرباء ونقص 
  . مليون دوالر15المحروقات تقدر بنحو 

وأوضح أن القطاع الصناعي تراجع بشكل كبير نتيجة الحصار المفروض على القطاع وعدم توفر المواد 
  .»لكنه ازداد في ظل أزمة الكهرباء«م والمستلزمات الالزمة لصيانة المصانع والمنشآت الصناعية، الخا

  27/3/2012، الدستور، عمان
  

  القدس تبدأ تنفيذ مشروع خط نقل من الخان األحمر الى العيزريةمحافظة كهرباء شركة  .48
ا لتحسين خدماتها في منطقة  باشرت شركة كهرباء محافظة القدس بتنفيذ أحد أضخم مشاريعه:القدس

القدس من خالل نقل كمية إضافية من الطاقة الكهربائية الى العيزرية وأبو ديس والطور وسلوان وجبل 
واشارت الشركة في بيان صحفي امس الى ان المشروع يتمثل . المكبر ومدن أخرى في محافظة القدس

 ميغاواط إضافية 40 األحمر ما سيوفر من منطقة خط الخان) ف. ك33(في بناء دائرة مزدوجة بجهد 
على محطات التحويل الرئيسية لهذه المناطق لتغطية العجز في الطاقة ومجابهة األحمال المتزايدة في 

  .السنوات األخيرة
  27/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   طفل في خطر بسبب انقطاع الكهرباء100حياة أكثر من : وزارة الصحة في غزة .49
حذر الطبيب اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة المقالة من انعكاسات : سمير حمتو -غزة 

مئات المرضى داخل مستشفيات قطاع غزة، وعدم امداد القطاع «انقطاع التيار الكهربائي على وضع 
دينا ل.. المرحلة صعبة جدا«واضاف . »الصحي بما يلزمه من الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية البديلة

وقال . بسبب انقطاع التيار الكهربائي»  طفل في حضانات االطفال100تخوف على حياة اكثر من 
 مريض فشل كلوي يحتاجون الى جلستين او ثالثة اسبوعيا 400اكثر من «المسؤول الطبي ايضا ان 

بار السن  مريضا من االطفال وك120لغسيل الكلى، وسيكونون امام مشكلة حقيقية، اضافة الى اكثر من 
 غرفة عمليات 39سنكون امام مشكلة حقيقية اذا توقفت الكهرباء عن «وتابع . »في اقسام العناية المركزة

 150وعدت بإرسال «واضاف ان اللجنة الدولية للصليب االحمر  .»الوضع كارثي جدا.. في قطاع غزة
ات التى من الممكن ان تمنع الف ليتر من الوقود الى المستشفيات في القطاع ونحن نتظر هذه المساعد

  .»الكارثة
  27/3/2012، الدستور، عمان

  
  األقصىالمسجد  يجسممعرض في غزة  .50

شيد فنانون فلسطينيون، معرضا إعالميا بغزة، بجدارٍ ونفٍق، حول مجسم تشكيلي : محمد عيد-غزة
 القدس وما يتعرض للمسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة، وذلك في إشارة إلى الوضع القائم في مدينة

  . له األقصى من حفريات إسرائيلية تهدد أساساته
، في مسجد مرج "ألجلك يا قدس"ويحتوي هذا المعرض، الذي نظمته حركة حماس تحت عنوان 

، على العديد من األعمال اليدوية والحرفية، والصور الحقيقية والتعبيرية 2012-3-26الزهور، االثنين 
  . ي في المدينة المقدسةعن الوضع القائم والحال

  26/3/2012، فلسطين أون الين
  

   توقيع معاهدة منع انتشار األسلحة النووية"إسرائيل"على و ..حل الدولتين مصلحة أردنية: ملك األردن .51
 توقيع معاهدة منع انتشار "إسرائيل"اهللا الثاني أن على  عبداألردني  أكد الملك :بترا وكالة - سيئول

 كما بدون تأخير واالنضمام إلى المجتمع الدولي في قبول بنود المعاهدة الملزمة قانونياً"األسلحة النووية 
الكورية، عن " دونغا إلبو"، في حديث أدلى به لصحيفة الملكوأعرب  ".هو مطلوب من الدول األخرى

  ".وبنانتمكن كمجتمع دولي من العمل معا لتحقيق األمن النووي العالمي الذي تستحقه شع"األمل بأن 
وفيما يتعلق بمساعي األردن لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، أكد الملك أن تحقيق حل الدولتين 

 هي مصلحة وطنية أردنية، "القدس الشرقية"وإقامة دولة فلسطينية على التراب الفلسطيني وعاصمتها 
نضمن للفلسطينيين "دما ولن تعرف منطقتنا السالم أو تحصد ثمار االستقرار واألمن والتنمية إال عن

  ".استرداد جميع حقوقهم الشرعية، بما فيها حق إقامة الدولة
  27/3/2012الغد، عمان، 
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  طالب البرلمانيين العرب بزيارة األراضي الفلسطينيةيرئيس مجلس النواب األردني  .52
جريدة ليث في حد رئيس مجلس النواب األردني ،الكريم الدغمي  عبد. د دعا:منتصر الديسي - عمان
 لزيارة األراضي الفلسطينية وأن يقوموا بزيارة األراضي كل البرلمانيين العرب أن يشكلوا وفوداً: الشرق
 ، ففي ذلك دعم كبير لصمود األهل ورسالة للعالم بأننا لن نتخلى عن حق إخواننا في فلسطين،المقدسة

طة الفلسطينية وزيارة األقصى وقبة ومخطئ كل من يعتقد أن في زيارة فلسطين وتبادل الرأي مع السل
 فهذا منطق مرفوض ألن من شأن هذه الزيارات أن تعمق ،"إسرائيل" مع الصخرة وكنيسة القيامة تطبيعاً

  .الصلة بين اإلخوة العرب وأهلهم في فلسطين وتدعم تمسكهم وثباتهم في أرضهم
  27/3/2012الشرق، الدوحة، 

  
   في يوم األرض"مسيرة القدس"لمشاركة في ل يدعوع فلسطين االتحاد العالمي لعلماء المسلمين فر .53

أكد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين، على ضرورة المشاركة في النفير  :ريما زنادة - غزة
، مطالباً من الدول المجاورة 30/3العام نصرة للقدس واألقصى وفلسطين في يوم األرض الموافق 

وهذا أقل ما يمكن أن .  الهادرة بالوصول إلى حدود فلسطين وأال تعيق تقدمهالفلسطين أن تسمح للحشود
وأيد  .تقدمه هذه الدول نصرة لفلسطين وأهلها وللقدس واألقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

 يوسف القرضاوي أن .نسخة منه، الفتوى الصادرة من رئيسه د الشرقجريدة االتحاد، في بيان وصل 
 إلى القدس عبر تأشيرة من أي سفارة للمحتل هو تطبيع واعتراف للمحتل على أرض المسلمين السفر

وهذا حرام شرعاً ومن أراد نصرة فلسطين والقدس واألقصى عليه أن يدعم صمود أهلها وأن يشارك في 
  .الفعاليات المنادية بتحررها وأن يقف إلى جانب المجاهدين والمرابطين على أرضها
  27/3/2012دوحة، الشرق، ال

  
  تهميش متعمد" القدس"تجاهل اإلعالم المغربي لمسيرة : المغربية" العدل واإلحسان"جماعة  .54

المغربية فتح اهللا أرسالن، تهميش وسائل اإلعالم " العدل واإلحسان" انتقد المتحدث باسم جماعة :الرباط
 مع  ألف متظاهر تضامنا100ًها نحو المغربية الرسمية والمستقلة لخبر المظاهرة الحاشدة التي شارك في

، واعتبر ذلك "الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة"الشعب الفلسطيني، استجابة للنداء الذي أطلقته 
الذي اعتادته الجهات النافذة في الحكم المغاربي تجاه كل صوت " نهج التهميش"استمرار لما أسماه بـ

اإلسالمية، " العدالة والتنمية"س برس تحميل حكومة  قدوكالةورفض أرسالن في تصريحات ل .معارض
  .مسؤولية تهميش أخبارهم في وسائل اإلعالم الرسمية

  26/3/2012قدس برس، 
  

  إنشاء بعثة تحقيق دولية لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطناتقرار رحب بت ةالسعودي .55
اها مجلس حقوق اإلنسان في ختام  أمس، بالقرارات التي تبن السعودي مجلس الوزراءرحب : واسوكالة

 لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية "إسرائيل"دورته في جنيف، التي تضمنت إدانته انتهاكات 
المحتلة، واعتماده قراراً حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومطالبته الدول األعضاء في 

نشاء دولته المستقلة، إلى جانب إدانته الستمرار األمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إ
االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، وقراره إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق 
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بشأن تداعيات المستوطنات اإلسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  .للشعب الفلسطيني

  27/3/2012، )السعودية(الوطن أون الين،
  

  معاهدة سيكون خطيراًال إلغاء يؤكدون أنوخبراء .. "كامب ديفيد " جدل حول بنود:مصر .56
بينما يدور جدل في مصر حول إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية السالم :  محمد عبد الرازق- القاهرة

ن الخبراء السياسيين من رموز الدبلوماسية ، رأى الكثير م)26/3/1979( المصرية -اإلسرائيلية 
الشرق األوسط أن المعاهدة على الرغم من حصول مصر على أرض جريدة المصرية في تصريحات ل

سيناء كاملة بمقتضاها؛ فإنها في شقها الثاني الذي يتعلق بإحالل السالم الشامل والعادل في منطقة الشرق 
 عن إلغاء هذه المعاهدة، وهو ما أثير في أكثر من مناسبة طوال األوسط لم تتحقق، الفتين إلى أن الحديث
  .العام الماضي، ستكون له تبعات متعددة

 أن السالم قال مساعد وزير الخارجية األسبق، السفير حسين هريدي، أنه بمقتضى المعاهدة كان مفهوماًو
كل أطراف النزاع  اإلسرائيلي جزء من مفاوضات شاملة للتوصل التفاق سالم شامل ل-المصري 

ويذكر  . اإلسرائيلي، وإلى هذا اليوم لم يتحقق هذا السالم الشامل والعادل في الشرق األوسط-العربي 
هريدي أن الحديث عن إلغاء هذه االتفاقية سيكون له تبعات في منتهى الخطورة، وطبقا للخطابات 

 دولة طرف في المعاهدة اإلخالل  والواليات المتحدة ال تستطيع أي"إسرائيل"المتبادلة بين مصر و
  .بالتزاماتها التي نصت عليها المعاهدة، وإال ستتخذ الواليات المتحدة إجراءات أمام هذا اإلخالل

بدوره قال السفير نعمان جالل، مساعد وزير الخارجية األسبق، وأحد أبرز خبراء الدبلوماسية المصرية 
اهدة السالم يتضمن إيجابيات وسلبيات رئيسية ال يمكن في الشأن اإلسرائيلي إن أي تقييم موضوعي لمع

 أهمية تجاهلها، ويشير جالل إلى انعكاسات الربيع العربي والثورة المصرية على معاهدة السالم، مؤكداً
  . مصر وإسرائيل والواليات المتحدة3إعادة النظر في االتفاقية بالتفاوض بين األطراف الـ

  27/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   مليون دوالر52 ـتمويل خليجي لمشاريع ب: غزة .57
وقع برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة، ممثالً بالبنك اإلسالمي للتنمية بصفته  :حامد جاد

مديراً لمشاريع البرنامج، عدة اتفاقات لتنفيذ جملة من المشاريع في محافظات غزة وذلك في إطار 
وأوضح المنسق الميداني لبرنامج مجلس  . مليون دوالر52 اإلجمالية التخصيص الخامس البالغة قيمته
 األيام أن إجمالي قيمة التمويل الذي قدمه البرنامج منذ بدء عمله جريدةالتعاون رفعت دياب في حديث ل

 بلغ مع توقيع التخصيص الخامس مؤخراً في مدينة غزة والعاصمة األردنية 2010في منتصف عام 
وأشار إلى أن االتفاقات ضمن التخصيص الخامس شملت تمويل العديد  .يون دوالر مل350عمان نحو 

 وحدة سكنية، 250 مليون دوالر منها تمويل إعادة إعمار 13من المشاريع في قطاع اإلسكان بقيمة 
  . منزالً ألسر فقيرة وأخرى تعود لذوي االحتياجات150وترميم 

  27/3/2012، رام اهللا، األيام
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   بقتل اليهود"جماعات سلفية"ستنكر تهديد تيد التونسية حركة التجد .58
 اإلثنين، التهديدات بقتل اليهود في تونس التي أمسستنكرت حركة التجديد التونسية، ا: وكاالت ال-تونس 

في بيان ) الحزب الشيوعي سابقاً(وذكرت حركة التجديد  .أطلقتها جماعات سلفية وسط تونس العاصمة
مد إبراهيم تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، إن التهديدات بقتل اليهود في حمل توقيع رئيسها أح

وجددت التعبير عن تضامنها الكامل مع  ."غير مقبولة"تونس وما رافقها من تصاعد لدعوات إلى العنف 
  .المواطنين التونسيين ذوي الديانة اليهودية

  27/3/2012، لندن، القدس العربي
  

   48 فلسطينيي  بوقف التمييز العنصري ضد"إسرائيل"تطالب ألمم المتحدة ا .59
طالبت لجنة األمم المتحدة المتخصصة بالقضاء على التمييـز العنـصري،           :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

، وأكثر سخونة فـي     48إسرائيل بوقف سلسلة من القوانين والمشاريع الخطيرة التي تستهدف فلسطينيي           
، الذي يهدف إلى سلب نحو نصف مليون دونم من اراضـي            "روع برافر مش"هذه المرحلة، ما سمي بـ      

  . ألف فلسطيني من اراضيهم وتدمير قراهم30النقب العربية، واقتالع ما ال يقل عن 
، إن اللجنة أصدرت استنتاجاتها في منتصف الشهر الحالي،         48وقالت أطر حقوقية ناشطة بين فلسطينيي       

، وهي حركة يهودية عربية تنشط فـي صـحراء     "ركة من أجل التعايش   الح"ولكن لم يتم تعميمها، وقالت      
 في صـحراء النقـب،      48النقب، إن لجنة األمم المتحدة عبرت عن قلقها من أوضاع عشائر فلسطينيي             

 ألفا منهم مشروعا إسرائيليا القتالعهم من قراهم وسلب اراضيهم ونقلهـم إلـى قـرى                30الذين يواجه   
تعيش في ظروف بائسة، وتفتقر لميزانيات التطوير، وتشهد أعلى نسب فقـر            فلسطينية قائمة، هي اصال     

  .في إسرائيل
، وهو اشرس خطة إسرائيلية في هذه المرحلة، ويعتبـر          "مشروع برافر "ويجري الحديث عما يسمى بـ      

الهجوم اإلسرائيلي على ما تبقى ما اصل نحو مليون دونم كانت بملكية الفلسطينيين، وجرى سلب مـا ال                  
 ألف دونم منها على مر السنين، فيما ترفض السلطات اإلسرائيلية االعتراف بملكية بـاقي               350قل عن   ي

، بينمـا   1948االراضي، وتسعى إلى سلبها كليا، واقتالع عشرات القرى القائمة عليها من قبـل العـام                
دنـى مـن    ترفض إسرائيل الرسمية االعتراف بوجود هذه القرى على االرض، وتحرمها من الحـد األ             

  .مقومات الحياة، من شبكات طرق وبنى تحتية ومؤسسات صحية وتعليمية وماء وكهرباء
  27/3/2012، الغد، عمان

  
  غزة سجن بسماء مفتوحة:  الخاص لساركوزيمستشارال .60

اعتبر هنري غينو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي نيكوال سـاركوزي االحـد ان             : ـ ا ف ب    باريس
مع ادانته الذين يقيمون عالقة بـين مـصير الفلـسطينيين           ' جن مع سماء مفتوحة   بطريقة ما س  'غزة هي   

  .والمجازر التي ارتكبها محمد مراح
ال يمكن  . ال يمكننا اقامة عالقة بين هذا الوضع الظالم وهذا العمل الوحشي          'انه  ' راديو جي 'وقال الذاعة   

  .'ان تبرر اية قضية سياسية واية قضية دينية مثل هذا العمل
  .'البعض تحدث عن غزة بمثابة سجن مع سماء مفتوحة فهل قلتم الشيء نفسه؟'وتساءل 
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يجب ان نحذر دائما من الكلمات ولكن بطريقة ما هي سجن مع سماء مفتوحة الن هؤالء الناس                 'واجاب  
  .'..ال يمكنهم الدخول وال يمكنهم الخروج وال يمكنهم االستحمام في البحر

انه موقف فرنسا واغلبيـة الـدول       (...) هو وضع ال يمكن ان يستمر       . في غزة رأيت الحياة   'وقال ايضا   
  .'التي هي صديقة اسرائيل

  27/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  يشرع بحملة دولية إلنهاء معاناة األسرى الفلسطينيين المضربين" األورومتوسطي" .61
واسعة، لحث المؤسسات الحقوقية    لحقوق اإلنسان إنه شرع بحملة      " المرصد األورومتوسطي "قال  : جنيف

الدولية واألممية، على التحرك لنصرة األسيرة الفلسطينية هناء الشلبي، المضربة عن الطعام منـذ نحـو                
أربعين يوما، والنائب األسير أحمد الحاج علي الذي يعتبر أكبر أسير إداري، إذ يتجاوز عمره الـسبعين                 

  . عاما
، أنـه تواصـل مـع       )26/3(نسخة عنه اليوم االثنين     " قدس برس "وأكد المرصد في بيان صحفي تلقت       

، "أمنستي"البرلمان األوروبي، وثالث لجان تابعة لمجلس حقوق اإلنسان الدولي، ومنظمتي العفو الدولية             
، مطلعاً هذه الجهات على حقيقة الموقف القانوني واإلنـساني لألسـرى            "هيومان رايتس ووتش  "ومنظمة  

  . ن اإلسرائيلية، ال سيما المضربين منهم عن الطعاماإلداريين في السجو
  26/3/2012قدس برس، 

  
   طفل ولد في القدسفي جواز سفر أمريكي ل" إسرائيل"كتابة مريكية تجيز المحكمة العليا األ .62

أجازت المحكمة العليا االمريكية يوم االثنين لوالدي صبي ولد في          :  جيمس فيتشيني  -) رويترز(واشنطن  
وء الى القضاء لتسجيل مكان الميالد في جواز سفره األمريكي على أنه اسرائيل فيمـا يمثـل                 القدس اللج 

  .انتكاسة للحكومة االمريكية
 عن االعتراف بـسيادة أي دولـة        1948وامتنعت الحكومات االمريكية المتعاقبة منذ إنشاء اسرائيل عام         

لى أن يكتب في شهادة مـيالد الـصبي         وأصرت وزارة الخارجية تطبيقا للسياسة المتبعة ع       .على القدس 
وبالتالي في جواز سفره ان مكان الميالد هو القـدس دون ذكـر أي              ) تسع سنوات (مناحيم زيفوتوفسكي   

  .دولة
ورفـع   .ورفضت الوزارة طلب االم اضافة اسرائيل في الموقع المخصص لمكان الميالد فـي الـشهادة              

 أمام محكمة اتحادية في واشنطن للطعـن        2003م  الوالدان نعومي واري زيفوتوفسكي دعوى قضائية عا      
  . قبل مولد الطفل2002في هذا القرار استنادا الى قانون أمريكي صدر عام 

  .ويتضمن القانون بندا يسمح بتسجيل اسرائيل محال للميالد في جواز سفر أي أمريكي يولد في القدس
لـدعوى علـى أسـاس أن القـضاة ال     ورفض قاضي المحكمة االتحادية ثم محكمة االستئناف بعد ذلك ا       

  .يتمتعون بسلطة تجيز لهم اصدار أمر للحكومة االتحادية بتغيير السياسة الخارجية االمريكية
لكن المحكمة العليا قضت يوم االثنين بأن المحكمتين االدنى درجة أساءتا فهـم الموضـوع وقالـت ان                  

  ".جيل اسرائيل محال للميالد في جواز سفرهتس"القضية ال تتعدى البت فيما اذا كان يحق لزيفوتوفسكي 
  
  



  

  

 
 

  

            29ص                                     2453:                العدد27/3/2012 الثالثاء :التاريخ

 ألف أمريكي ولدوا في القدس حيث يمـنحهم خيـار           50ويمكن أن يؤثر قرار المحكمة العليا على زهاء         
  . الى محل الميالدإسرائيلاضافة 

  26/3/2012، وكالة رويترز لألنباء
  

   للتشريع في الدستورأساسي كمصدر اإلسالمالنهضة تعارض اعتماد حزب  .63
قالت حركة النهضة االسالمية التي تقود الحكومة في تونس امس االثنين ان االسالم : تونس ـ وكاالت

لن يكون المصدر االساسي للتشريع في الدستور الجديد لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ 
  .االطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي

الحركة قررت االحتفاظ بالفصل االول من الدستور 'يض المسؤول بحركة النهضة وقال عامر العر
وينص الفصل االول من الدستور السابق على ان تونس دولة حرة لغتها ' .السابق كما ورد دون تغيير

  .العربية واالسالم دينها دون ان تكون اي اشارة الى االسالم هو مصدر اساسي للتشريع
 مقعدا في المجلس 217التي تسيطر على تسعة وسبعين مقعدا من مجموع ويأتي موقف النهضة 

التأسيسي لينهي جدال طويال بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين االسالميين الذي يطالبون 
نحن حريصون 'واضاف العريض . بدولة اسالمية يكون االسالم المصدر االساسي للتشريع في الدستور

  '.شعبنا والنريد شروخاعلى وحدة 
  .ومارست احزاب علمانية ضغطا كبيرا على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها

وخرج االف التونسيين للشارع هذا االسبوع مطالبين بدولة مدنية وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار 
ي للدستور واتهمها العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر اساس

اليوم سيقول كثير من الناس ان النهضة تاجرت 'بخيانة التونسيين الذين منحوها اصواتهم وقال لرويترز 
  '.بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة
بة الدستور االنشقاق عن ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي الذي ستكون له مهمة كتا

كتلة النهضة واالنضمام الى تيار العريضة الذي دعا صراحة الى ان يكون االسالم المصدر االساسي 
  .للتشريع في الدستور الجديد

  27/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  مطلوب توضيح..اجتماع سري في عمان .64
  عمر عياصرة

خابرات الفلسطينية تشير إلى اجتماع عقد في عمـان         تناقلت وسائل إعالم باألمس خبرا عن وثيقة للم       
ضم أجهزة مخابرات متعددة من بينها األردنية، قررت إحكام الحصار على قطاع غزة ومنع الوقـود                

  .والدواء من الوصول إليه
الوثيقة، إن صحت، فستكون بمثابة فضيحة سياسية كبرى ترتكبها المخابرات األردنية بحق المبـادئ              

  .القيم الوطنية التي يؤمن ويدافع عنها ويشعر بها الرأي العام األردنياألخالقية و
المطلوب من الحكومة أن توضح لنا حقيقة هذا االجتماع، ولن نرضى بالـسكوت والقبـول بـصمت                 

وأميركا وحياكة مؤامرات بهـذا المـستوى   » إسرائيل«األيام، فالجلوس، حسب الوثيقة، مع مخابرات      
  .مواقف استثنائيةيعد أمر جلل ويحتاج ل
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كلّنا يعلم أن حصار غزة ما هو إالّ مؤامرة متعددة األطراف تريد تركيع القطاع والمقاومة، لكـن أن                  
  .نكون مشاركين بهذه الصفقة التي أوردتها الوثيقة، فهذا تجاوز ال يمكن القبول به أو الركون إليه

هذا الموقف ملتزم بالصراع الـسياسي  نتفهم ونعارض موقف النظام األردني من حركة حماس ما دام    
وأدواته، ال يستقبلون مشعل، أو يستقبلونه على مضض، ال يلتقون قادة حماس، كل هذا متفهم لـدينا                 

  .ونرفضه سياسيا
لكن أن نكون من خالل مخابراتنا أداة لخنق مواطني غزة ومنع وصول الوقود إلـيهم فهـذا جـرم                   

سية، التي امتدحناها حين أرسل األردن أطباءه إلـى غـزة           أخالقي وسلوك غير شهم وال يمتّ للفرو      
  .للمساهمة في إنقاذ أرواح غالية هناك

ندين للحكومة بتوضيح سريع نعلم من خالله حقيقة ما جرى، وعليهم أن ال يكتفوا بمجرد النفي، فنحن                 
ته شـبهات   نحتاج إلى إثبات النفي ألن السلوك األمني األردني الخارجي في السنوات األخيـرة شـاب              

  .عديدة
                 ال يعقل أن تتواصل هذه المغامرات غير المحسوبة من مؤسسات الدولة األمنية، أال يدرك هـؤالء أن

  .الشارع يغلي، فكيف يطعنونه في وجدانه الوطني الذي تربى على الوقوف من األشقاء
تكفي، بـل ال بـد مـن        التهكُّم على سلوك المخابرات الذي تحدثت عنه الوثيقة ال يكفي، والحوقلة ال             

  .إجراء حاسم تجاه الملف برمته
فإما إقناعنا بكذب الوثيقة، أو محاسبة مدير المخابرات بإقالته السريعة إن ثبتت وقائع ما جـاء فـي                  
تقرير المخابرات الفلسطينية، وعلى الحكومة أن تسرع، فرصيدنا األخالقي بات في مهب مغـامرات              

  .أغرار األمن
  27/3/2012، السبيل، عمان

  
  حديث لم ينته مع الدكتور صائب عريقات .65

  محمد صالح المسفر. د
الحديث مع الدكتور صائب عريقات عن الشأن الفلسطيني ال يمل فهو يعلم حق العلم الموضوع الـذي       

انه مسؤول، ال يستطيع ان يقول كـل        . يتحدث فيه، وهو مراوغ من الدرجة االولى في احاديثه العامة         
عن بعض القادة العرب وما يفعلون بقضايا الشعب الفلسطيني، فكل حياته حقـول             ما يعرف وخاصة    

سـالت  .الغام سياسية ليست لها خارطة يستطيع المشي على ضوئها دون ان تتفجر فيه وفي ملفاتـه                 
الدكتور عريقات في الصالون الثقافي للسيد سعد الرميحي ماذا جنيتم من اتفاق اوسلو؟ راح يتحـدث                

لـم  . دون ان يروي عطشي من نهر معرفته فيما جنت عليهم تلك االتفاقية البغيـضة       حول الموضوع   
يتسن لنا مناقشة هذا الموضوع باسهاب مع واحد من اهم واعظم واعلـم المفاوضـين الفلـسطينيين                 
واكثرهم مهارة وحنكة الن كل من حضر ذلك الصالون اراد ان يجد ضالته عن الشأن الفلسطيني من                 

  .مين مرجع فلسطيني ا
اردت ان اقول لكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور عريقات ان االسباب التي قادتكم الى اوسلو هي               

، وراح  1990خوف الشهيد ياسر عرفات رحمه اهللا ان يفقد سلطته بعد احداث احتالل الكويت عـام                
لى ياسر عرفات   فريق مفاوض الى واشنطن يرأسه الدكتورحيدر عبد الشافي وكاد ان يسدل الستار ع            

وانهاء دوره، لكنه تدارك الموقف وراح من وراء الستار يعاونه فريقه ابو مازن وابو عالء وغيرهما                
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من االباء واالبناء الى اوسلو في سرية يجرون حوارات ومفاوضات مع االسرائيليين بعيدا عن اعين               
 مجلس التعاون وبعض الدول     الخلق، وحوارات اخرى كانت تجري في مدريد امام العالم اطرافها دول          

  .العربية االخرى والدول دائمة العضوية في مجلس االمن الدولي والمجموعة االوروبية واسرائيل 
 الن  1967، ونكبـة    1948اردت ان اقول ان اتفاق اوسلو نكبة ثالثة للشعب الفلسطيني بعـد نكبـة               

تنشد البقاء كسلطة مسيطرة على     منظمة التحرير الفلسطينية تحولت من حركة كفاح مسلح الى حركة           
في ظل اتفاق اوسلو كما نعلم تحولت المنظمة من حركة تحرر وطني الـى              . البعض باي كيفية كانت   

السرائيل تتمثل في استمرار اسرائيل في سيطرتها على االراضي، بينما تكـون            ' وظيفة'حركة تؤدي   
ضفة وقطاع غزة، ولم تقبل اسرائيل بنقـل        مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الفلسطينيين المقيمين في ال       

  .السيادة الى الفلسطينيين، وستبقى معظم الضفة الغربية تحت سيطرة الجيش االسرائيلي 
الدكتور عريقات يستشهد باقوال الكثير من االسرائيليين والغربيين القناع سامعيه بما يريد اقناعهم به،              

يقـول الـسيد دانـي      . سرائيليين في شأن اتفاق اوسلو    وهنا انضم اليه في االستشهاد بأقوال بعض اال       
ان اتفاق اوسلو لم يقدم ولو تلميحا حال للمشاكل االساسية القائمة 'روبنشتاين ـ صحافي اسرائيلي ـ   

 قد اكد دون لبس ان تبقـى الـسيادة          1994ونذكر بان اتفاق القاهرة عام      ' بين اسرائيل والفلسطينيين  
  .ناطق التي تحت سلطة عرفات السرائيلاالقتصادية والعسكرية في الم

ان هـذا   ' يقول نائب محافظ القدس االسبق ميرون بنفنستي معلقا على توقيع اتفاق القاهرة آنف الذكر             '
االتفاق يمنح االدارة العسكرية االسرائيلية صالحيات لدرجة يصعب على المرء ان يصدق عينيه وهو              

المسؤولية عن ممارسات هـذه     'وايضا  ' تنفيذ السياسات سلطة حصرية في التشريع، والتقاضي، و     'يقرأ  
كذلك يحتفظ القضاء   . الذي تؤوله امريكا واسرائيل كيفما شاءتا     ' السلطات بما ينسجم مع القانون الدولي     

  .االسرائيلي بسلطة حق النقض ضد اي تشريع فلسطيني قد يعرض المصالح االسرائيلية للخطر 
قد جنينا فوائد كثيرة من اتفاق اوسلو اهمها ان اسـرائيل اعترفـت    يقول الدكتور صائب عريقات اننا      

بان منظمة التحرير الفلسيطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهذا اعتراف كبيـر              
الن اسرائيل كانت ال تعترف بشيء اسمه الشعب الفلسطيني، قلت الستاذنا الدكتور صائب في مقابـل             

عترافا بالحق التاريخي في فلسطين وهذا ما كانت اسرائيل تحلم بـه، اذن انـتم               هذا اعطيتم اسرائيل ا   
منظمة التحرير اعطيتم السرائيل دون وجه حق ذلك االعتراف، االمر الثاني لقد توسعت اسرائيل في               
عملية االستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس وهي في طريقها الى تهويد المدينة المقدسة كاملة،               

عني استاذي الكبير بالقول كم مساحة البناء الذي شيدته اسرائيل حتى االن فـي الـضفة الغربيـة                  قاط
قلت وماذا عن الطرق واالرتدادات لكل هذه المباني والخدمات، قلت انـه            ' 1.1والقدس انه ال يتجاوز     

  .ضورغير مقبول لكنه والحق لم يسمعني النه انشغل بسؤال اخر من احد الح ' 1.1رقم تضليلي 
اردت ان اقول انتم في السلطة تتحدثون عن الديمقراطية كثيرا، لكنكم ناصبتم العداء لحركة حمـاس                
التي فازت في االنتخابات ولم تمكنوها من ادارة السلطة منذ اليوم االول ومـا كـان يفعلـه دحـالن           

شال، واردت ان   ورجاله والسلطة االمنية في غزة ابان تكليف حماس بتشكيل الحكومة كانت عملية اف            
ساعة اعالن النتيجة وعلى شاشات التلفزة العالمية وهو يلوح بيده احتجاجـا            ' ابو عالء 'اذكره بما قاله    
  .وغير ذلك' سارقصهم خمسة بلدي'وعندما قال دحالن ' خلينا نشوف شو بيقدروا يساووا'على النتيجة 
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 وتواضعه وغزارة علمـه وتجربتـه       انه حديث لم ينته ولكني اعترف انه سحرني برقته        : اخر القول 
  .فتحية له والمثاله من الشرفاء

  27/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  ..!!"إسرائيل"برنامج إخراج سوريا من الصراع مع  .66
  نقوال ناصر

ـ         الربيـع  "التي تتصدر ما يسمى     " المعارضة"النقد األهم من التشرذم وغياب القيادة الموحدة الموجه ل
ود برنامج سياسي لها غير العناوين الليبرالية الفضفاضة حمالة األوجه للدعايـة            هو عدم وج  " العربي

للسياسة الخارجية األميركية التي تتلخص في الدولة المدنية التي يسود فيها القانون والتـي              " االنسانية"
كاسـحة  تستخدمها هذه المعارضة ومرجعيتها األميركية استخداما انتقائيا بين دول التجزئة العربيـة ك            

ألغام ثقافية وإعالمية تجتذب إليها قطاعات شعبية متعطشة إلى الحريات المدنية والعامة في األقطـار               
العربية التي ال تزال تمتلك سيادتها الوطنية لكنها تفتقد هذه الحريات، والحالة السورية الراهنة مثـال                

  .حي تتركز عليه األضواء اآلن
ـ  ن غير مكتوب يجري تطبيقه على أرض الواقع، وأي نجـاح فـي             برنامج معل " الربيع العربي "لكن ل

معاهـدة  "السورية له نتيجة واحدة مؤكدة هي تأهيل سوريا لتوقيـع           " الحالة"تطبيق هذا البرنامج على     
مع دولة االحتالل االسرائيلي بالشروط ذاتها التي أبرمت بها المعاهدتان المـصرية واألردنيـة     " سالم

ردن من دائرة الصراع، ليكون إخراج سوريا من هذا الصراع هو النتيجـة             اللتان أخرجتا مصر واأل   
فيها، وفي هذا الحالة سيكون لبنان هو التالي، وهذ وصـفة مثلـى             " الربيع العربي "الحتمية النتصار   

  .لترك عرب فلسطين ووطنهم وأرضهم وقضيتهم لقمة سائغة سهلة الهضم للمشروع الصهيوني
 من دور عرب سوريا التاريخي في الدفاع عن فلسطين وقـضيتها، تمامـا              وهذا االستنتاج ال ينتقص   

مثلما لم ينتقص إخراج مصر من الصراع من دور شعبها التاريخي المماثل حتى بعد فرض معاهـدة                 
السالم عليه، وهو استنتاج لم يصدر عن المعارضة السورية ما يدحضه بصورة قاطعة، ال بل صدر                

      . عنها كل ما يرجحه ويعززه
ـ " الفكرية"وليس سرا أن القيادة      قد أفصحت عن تمنياتهـا بـأن يتوحـد         " الربيع العربي "األميركية لل

، وبخاصة قيادات الحركات الشبابية، في حزب سياسي، وقد تم فعال فـي             "تويتر"و" الفيسبوك"ليبراليو  
، "، تنمية، رقـي   عدالة"تحت شعار عام فضفاض حمال أوجه هو        " حزب الربيع العربي  "اليمن إشهار   

ـ      االسـالم  "كانت سباقة فنجحت في تحويـل       " الربيع العربي "لكن القيادة المالية واللوجستية الخليجية ل
ـ    " السياسي ، كما أثبتت نتائج االنتخابات التونسية والمـصرية        "الربيع العربي "إلى حزب األمر الواقع ل

ي واإلسالموي هو الحاكم ، وبحكم األمر       والمغربية، حيث أصبح حزب الربيع العربي بجناحيه الليبرال       
المعارضـة بـشعارات    " االسـالميون "الواقع في اليمن وليبيا وسوريا والكويت واألردن حيث يقود          

  .إسالمية وأجندة أميركية
وبالرغم من المناوشات السياسية بين مشروعي حزبي الربيع العربي الليبرالي واالسـالموي، فـإن              

راع سياسي على السلطة بين المشروعين مؤجل حتى يتم حسم الصراع           تحول هذه المناوشات إلى ص    
وفي هذه األثناء يمكن قراءة البرنامج السياسي لحزب الربيع العربـي           . على سوريا على وجه التحديد    
  .من الممارسة العملية لجناحيه
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طر العربـي الـذي     ، فالق "أوال"فهذا الحزب معني أوال باالنكفاء االقليمي للتركيز على الشأن الداخلي           
علـى الطريقـة    " دولة مدنيـة  "يحكم فيه أو يأمل في الوصول إلى الحكم فيه معني أوال وآخرا ببناء              

األميركية وإلى أن يتحقق هذا الهدف سوف تظل القضايا العربية واإلسـالمية مؤجلـة فـي أحـسن                  
 مبادئ حزب الربيع    الحاالت، لذلك فإن الفصل بين القطري وبين القومي واإلسالمي مبدأ أساسي من           

  .العربي
وهذا الحزب ليس معنيا، ثانيا، بغياب العدالة االقتصادية واالجتماعية واستفحال البطالة وانتشار الفقر             
وعدم التوازن في توزيع مشاريع التنمية وهي األسباب الرئيسية التي أخرجت الماليين من الناس إلى               

فيهـا وتـسلم    " سقط الرئيس " حتى في األقطار التي      زخمه الشعبي، " الربيع العربي "الشوارع ومنحت   
لذلك فإن االلتزام باالقتصاد الحر والملكية الخاصـة والفرديـة وخوصـصة            . جناحا الحزب السلطة  

القطاع العام من المبادئ األساسية للحزب، وال مجال للعودة إلى أية أفكار اشتراكية مستمدة من فكـر                
هذه األفكار من النصوص الدستورية التـي تحـاول حمايـة           " مخلفات"، ومن هنا فإن     "ملحد"شيوعي  

القوى الشعبية المنتجة من عمال وفالحين من تغول رأس المال واالحتكار قد أصبحت من مخلفـات                
  .   الماضي التي يجب التخلص منها

 وتوطيد األمن الداخلي، ثالثا، مهمة لها األولوية كشرط مسبق ال غنى عنه من أجل عودة الرسـاميل                
وجذب رؤوس األموال األجنبية التي لم تعد مطمئنـة علـى أي            " الربيع العربي "التي هربها   " الوطنية"

استثمارات جديدة لها في مناخ الفوضى األمنية واالقتصادية والسياسية والقانونية الناجمة عنـه، ممـا       
بخاصة مع الـدول    يقتضي الفصل كمبدأ ثالث بين االقتصادي وبين السياسي في العالقات الخارجية و           

الغربية المستوردة لرؤوس األموال الوطنية الهاربة والمصدرة لرؤوس األموال األجنبية االسـتثمارية            
ومع المؤسسات الدولية الممثلة لها كالبنك وصندوق النقد الدوليين، وبالتالي ال مـانع مـن التعـاون                 

  . األمني معها
الي الليبرالي لغياب العدالة االجتماعية، فإن اللجوء       وألن هذا الحزب ال يملك حلوال غير الحل الرأسم        

وعدالته السماوية يظل هو البديل المتاح الوحيد كمبدأ رابع مـن مبـادئ الحـزب               " الحل الديني "إلى  
يقتضي فرض شرع اهللا على المجتمع والدولة معا، وكتحصيل حاصل فإن العلمانية وفصل الدين عن               

مما يقتضي، مـثال،    [ية من حريات ال تعود منسجمة مع هذا المبدأ          الدولة وما يرتبط حكما بهذه الرؤ     
التي تفشت يتحويل المرأة إلى مواطنة كالرجل ويقتضي إعادتهـا إلـى            " االباحية"حماية المجتمع من    

ومن الواضح في هذا السياق أن الوحدة الحاليـة بـين الجنـاحين        . حضن الشرع الذي يصون عفافها    
ب الربيع العربي مقبلة إن عاجال أو آجال على  انقسام وصـراع بـسبب               الليبرالي واإلسالموي لحز  

  ].االختالف حول هذه الحريات
فإن ميكافيلية الغايـة    " الربيع العربي "الحزب الماليين التي خرجت إلى الشوارع في        " ال يخون "وحتى  

مر انتهاك  حتى لو اقتضى األ   [تسوغ الواسطة مبدأ خامس من أجل وصول الحزب إلى السلطة باسمها            
ومحاكـاة  " الجهـاد "محرمات قومية أو إسالمية مثل االستقواء باألجنبي واللجوء إلى اإلرهاب باسم            

أنظمة االستبداد في انتهاك حقوق اإلنسان وإقصاء اآلخر والتضليل اإلعالمي واإلفتاء بقتل النفس التي              
  ].حرم اهللا قتلها

العربي بمبدأ سادس يرفض الحوار والحلول السياسية       وكل المبادئ السابقة تقتضي التزام حزب الربيع        
مع األعداء التاريخيين والحاليين لألمـة، ويـسوغ        " التفاهمات السياسية "في الداخل ويسوغ الحوار و    
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ـ     مع أن أي نظام حكم عربي ليس أكثر استبدادا         " [إسقاط النظام "العنف والعصيان المسلح واالرهاب ل
  ].ق حيث كان الحراك الشعبي كافيا السقاطه دون عنف وإرهابوقمعا من نظام شاه إيران الساب

" تغييـر النظـام   "وأسوة بنجاح التجربتين العراقية والليبية، أصبح هدم الدولة ومؤسساتها كطريق إلى            
مبدأ سابعا مقبوال لحزب الربيع العربي، وال مانع في هذا السياق من فسح المجال لتنظيم القاعدة كـي          

وكما أدخل االحتالل األميركي    [ليحمله المسؤولية عن النفخ الدموي في نار الطائفية         يعمل إلى جانبه،    
للعراق القاعدة لسيستخدم سالحها الطائفي في ضرب الوحدة الوطنية حول المقاومـة العراقيـة فـإن             
حزب الربيع العربي قد أدخلها إلى سوريا لسيتخدم سالحها الطائفي لضرب وحدة جبهة المقاومة التي               

  ].  حتضن كل الطوائف والمذاهبت
وألن التيار القومي العربي وقوى المقاومة المؤتلفة معه في مواجهة األعداء التاريخيين لألمة يمثـل               
العقبة الرئيسية أمام وصول حزب الربيع العربي إلى السلطة، فإن التناقض مع هـذا التيـار يمثـل                  

وره في الربيع العربي ومنعه من المـشاركة        التناقض الرئيسي كمبدأ ثامن للحزب، يقتضي تهميش د       
في األقطار التي تحكمها أطياف منه بكل الوسائل كما حدث في العـراق             " إسقاط النظام "في السلطة، و  

وكما يحدث في سوريا، بسبب التهديد الذي يمثله هذا التيار للداعمين الرئيسيين لحزب الربيع العربي               
البعث في العـراق، ويهـدمون نـصبا        " يجتثون"لذلك فإنهم   [جيين  في الواليات المتحدة وحلفائها الخلي    

تذكاريا لجمال عبد الناصر ويغيرون اسم شارع يحمل اسمه في ليبيا، ويـتهم محمـد بـديع مرشـد                   
يوسـف  . االخوان المسلمين في مصر عبد الناصر بالكفر ألنه أتى باالشتراكية، مكررا فتوى للشيح د             

للربيع العربي معصوما عن الخطأ مع أنه لـيس  " بابا"حاولون تنصيبه  الذي ي - -عبد اهللا القرضاوي    
مـارس  /  الذي هاجم في خطبة له في الثاني مـن آذار            - -للمسلمين بابا وال لديهم أحبار ورهبان       

 تموز المصرية والوحدة بين مصر وبين سوريا واعتبـر          –الجاري ثورة الثالث والعشرين من يوليو       
وهو نفسه الذي وصف حزب اهللا الـذي يقـود          " انتفاضة اسقطت االستبداد  "انفصال سوريا عن مصر     

  "].حزب الالت"المقاومة اللبنانية بـ
ـ          معها والتعـاون   " السالم"وهذا التناقض الرئيسي يفرض مهادنة دولة االحتالل اإلسرائيلي والتلويح ب

اهدات واالتفاقيات المبرمـة    المع" احترام"مع حماتها األميركان واألوروبيين كمبدأ تاسع، مما يقتضي         
" النموذج التركـي  "، ويقتضي أيضا التحالف مع      "الربيع العربي "بينهم وبين أنظمة الحكم التي أسقطها       

 اإلسالموي المتحالف استراتيجيا مع الواليات المتحدة تحالفا يسمح         –كمثال يحتذى للتحالف الليبرالي     
  .لي وال يسمح له بالصراع معهافقط مع دولة االحتالل اإلسرائي" االختالف"له ب

وهذه جميعها وغيرها مبادئ برنامج سياسي لثورة مضادة لحركة التحرر الـوطني والـديموقراطي              
العربية الطامحة إلى العدالة االقتصادية واالجتماعية ووحدة األمة وتحرير فلسطين، وإلخراج سوريا            

الصهيوني، وهذا برنامج سـرعان مـا       من الصراع مع إسرائيل، ولتسليم فلسطين وشعبها لمصيرهم         
أكثر فقرا وبطالـة، وأقـل   " الربيع العربي"ستنفض عنه ماليين األمة عندما تكتشف بأنها خرجت من   

حريات وإنصافا، وأكثر فرقة وتشتتا على أسس عرقية وطائفية ومذهبية وقبلية، وأبعد عـن الوحـدة                
نبية، وأقل استفادة من ثرواتها ومواردهـا       وأعمق تجزئة، وأنقص سيادة، وأكثر خضوعا للهيمنة األج       

الوطنية والقومية، وأبعد عن فلسطين من أي وقت مضى، يعمل فيها األكثر تخلفا وكيال لألجنبي فـي                 
  .قيادة المنطقة
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كتابة برنامجه السياسي وإعالنه، لكن هذا البرنامج       " حزب الربيع العربي  "وربما لهذه األسباب يرفض     
بما يكون أيضا أقوى أسلحة دمشق في الدفاع عن ثوابتها القومية وبرنامجها            الممارس غير المكتوب ر   

اإلصالحي من أجل التغيير والتحرير معا، ألن جماهير الربيع العربي المليونية سوف تكون رصيدها              
  .التي وقعت في فخها" الربيع العربي"االستراتيجي عندما تكتشف هذه الماليين الخديعة الكبرى لـ

ى دمشق التي اعترفت بمشروعية حراكها الشعبي أن تعترف كذلك بـأن الماليـين التـي            غير أن عل  
ـ     " الربيع العربي "خرجت في ما يسمى        أميركية، بـل بـدوافع     " مؤامرة"ال يمكن أن تكون مدفوعة ب

موضوعية ومشروعة، اختطفتها المؤامرة األميركية وحرفتها عن مسارها، فمنح واشـنطن فـضيلة             
يك الماليين العربية مجاف للحقيقة تماما، ولو كانت الواليات المتحدة قادرة حقا على             القدرة على تحر  

  .تحريك كل هذه الماليين العربية لكانت واشنطن تستحق قيادتها عن جدارة
  26/3/2012، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 

  
  خطأ فادح " ... المبادرة العربية"إضاعة  .67

  عكيفا الدار
في " بارك"في فندق   " اإلرهابية"بحسب التقويم الميالدي يكون مر عشر سنين على العملية          ) اليوم(غدا  

ويوم االربعاء سيكون مر عشر سنين على       . نتانيا، التي خلفت ثالثين قتيالً حول مائدة ليل عيد الفصح         
ون مـر عـشر     ويوم الخميس سيك  . مبادرة السالم العربية، التي كانت بدايتها مخططاً سعودياً أردنيا        

ونتيجة الربط  .  وهي عملية رد على العملية شديدة الوقع في نتانيا         -" السور الواقي "سنين على عملية    
بين هذه األحداث الثالثة هي أكبر إضاعة فرصة لدولة إسرائيل ونصر مجيـد ألعـداء المـشروع                 

  .الصهيوني
ستقر رأي زعمـاء الـدول       سنة من تصريح بلفور، ا     85، بعد   2002في الثامن والعشرين من آذار      

وبعد . العربية على التسليم بوجود وطن يهودي في الشرق االوسط في حدود متفق عليها ومعترف بها              
ومنها ايران بقيادة الرئيس محمد     (مرور بضعة أشهر باركت جميع اعضاء منظمة التعاون االسالمي          

ـ          57الـ  ) خاتمي ع، مقابـل االنـسحاب مـن      المبادرة التي تعرض على إسرائيل تطبيعا مـع الجمي
 وحل عادل متفق عليه لمشكلة الالجئين على أساس قرار االمم           1967االراضي التي احتلت في العام      

تمنح إسرائيل بالفعل حق االعتراض على عدد الالجئـين الـذين           " متفق عليه "إن كلمة   . 194المتحدة  
المبادرة هي إطار فقط لتفـاوض      ويعود متحدثون عرب كبار ويؤكدون أن       . يسمح لهم بدخول أبوابها   

  .في الحدود والترتيبات األمنية وسائر القضايا الجوهرية
التي حدثت بعدها، دفعتا آنذاك المبادرة الـى الـصفحات          " السور الواقي "إن العملية التفجيرية وعملية     

ة من  نظرة إلى المقاوم  "ويكشف كتاب محمد عرمان من كتائب عز الدين القسام          . الخلفية في الصحف  
  .، عن أن التزامن بين العملية في نتانيا واطالق المبادرة العربية لم يكن عرضياً"الداخل

 مؤبـداً، عـن     36في الكتاب الذي نشر قبل سنتين يتحدث عرمان، الذي حكم عليه في إسرائيل بـ               
ي هـذه  وتبين ف . التقى أكثرهم ألول مرة في السجن اإلسرائيلي      " حماس"أحاديث تمت مع أصدقائه في      

األحاديث، كما كتب، أنه قبل مؤتمر القمة في بيروت ببضعة أسابيع تلقت جميع الخاليا توجيها مـن                 
" حماس"وخالل العقد األول التفاق أوسلو تعلموا في        . المستوى األعلى في المنظمة الى إحباط المبادرة      

  .ة مع إسرائيل في مهدههي طريقة مجربة للقضاء على كل تهديد بالمصالح" اإلرهابية"أن العمليات 
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 فلسطينيا، بعد مرور سنة، أصـرت       250لكن وبرغم الغزو اإلسرائيلي لمدن الضفة الذي قتل خالله          
القمة العربية، وكأنها تريد ان تُغضبنا، على أن توافق من جديد على المبادرة وتقدمها الى إسـرائيل                 

ة آنذاك، جورج بوش، في خارطة      وبعد وقت قصير من ذلك كتب رئيس الواليات المتحد        . مرة أخرى 
عنصر حيوي في الجهد الدولي للدفع بالسالم الشامل الى األمام في الـشرق             "الطريق أن المبادرة هي     

  ".األوسط
؟ شـملت   "كـديما "برئاسة ارئيل شارون، الذي أصبح بعد ذلك مؤسس         " الليكود"فماذا كان رد حكومة     

وفضل شارون بـدل مـسايرة الـدول        ". الخريطة"ى   تحفظا منها عل   14مادة المبادرة في قائمة الـ      
العربية كلها أن يخلي عددا من البيوت في غوش قطيف، وكما قالت تسيبي لفني التي أيدته ذات مرة،                  

  .إذا شئنا مزيدا من الدقة" حماس"أن يرمي المفاتيح وراء الحدود أو الى يدي 
لذي كان آنذاك وزير البناء واالسـكان       الكبير، مئير شتريت، ا   " كديما" تحدث مسؤول    2007في تموز   

 على شارون أن يدعو السعوديين لمناقشة مبادرتهم، لكن شارون لم يفعل            2002أنه عرض في العام     
ويقول شتريت إنه عرض على ايهود أولمرت أيضا ان يتبنى المبادرة وُأجيب بأن هـذا غيـر                 . شيئا

لـم  " كـديما "ديقها كل سنة فإن حكومة      وبرغم ان الجامعة العربية حرصت على تص      . مطروح للنقاش 
  .تُجر أي نقاش للمبادرة

ان لفني وشاؤول موفاز لم يحركا ساكنا ايضا من مقاعد المعارضة ليطرحـا للنقـاش واحـدة مـن                   
برئاسة بنيامين نتنياهو تخطو    " الليكود"وحكومة  ". تاريخية"مبادرات السالم الوحيدة التي تستحق صفة       

يفضل أن يجند حلفاً ليحارب المشروع النووي اإليراني على تجنيـد حلـف             فبيبي  . على أثر سابقتها  
أكثر ممـا يهمـه بنـاء الثقـة مـع           " المناطق"سالم مع أعداء طهران، ويهمه بناء المستوطنات في         

  .الفلسطينيين
برغم ان وجه الشرق االوسط ليس كما كان قبل عشر سنين فانه توجد أدلة على ان مبـادرة الـسالم                    

فقبل ثالثة أشهر قال األمين العام لمنظمة التعاون االسـالمي، البروفيـسور            . رفض االختفاء العربية ت 
أكمل الدين احسان اوغلو في محاضرة في الدوحة ان المبادرة كانت وال تزال االطار الوحيد للـسالم                 

  .مع إسرائيل، وهي لن تنتظر حتى نهاية الزمان، وستكون إضاعتها بكاء الدهر
  26/3/2012، هآرتس
  27/3/2012،  األيام، رام اهللا

   
   في أميركا"سرائيلإ"و فلسطين وتبجح سفير يمسيح .68

  عميرة هاس
، اتسعت الجاليات المسيحية فيها بـ      1948منذ تأسست إسرائيل، في     : لعناية وزير الداخلية ايلي يشاي    

وول سـتريت   "من هذه المعلومة يمكن أن يتأثر األميركيون الـذين قـرأوا فـي              .  في المائة  1.000
وبالطبع فإن  .  آذار مقال رأي للسفير اإلسرائيلي في الواليات المتحدة، ميخائيل اورن          9في  " جورنال

 وفروا خوفـا مـن الحـرب أو         1948اورن ال يتناول المسيحيين الذين كانوا يعيشون في البالد قبل           
ولكنـه يـذكر    . مة الدولـة  طردناهم، ومثل إخوانهم المسلمين لم يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم مع إقا           

إن : األيديولوجيا الصهيونية تريد العصا مـن طرفيهـا       (بالفعل اليهود الذين طردوا من الدول العربية        
يهاجر كل اليهود في العالم إلى إسرائيل، ولهذا الغرض بعثت بمبعوثين خاصـين لـم يعـدوا فقـط                   
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 الشكوى من حظر    –لفزع والفرار   الصحون الطائرة بل وأضافوا لها من جهتهم كي يشجعوا ويزيدوا ا          
  .النشاط الصهيوني ومن طرد اليهود على حد سواء

كما أن اورن ال يذكر التدهور المنهاجي لليهود سليلي الدول العربية الى مستوى مواطنين من الدرجة                
ات المحب للعبيد والمقدر  (الثالثة والى أدنى من ذلك في دولة اسرائيل، الفرع للغرب المسيحي المتنور             

 الف يهودي في حينـه مـن البلـدان          800مثلما طرد   : "، إذ أنه يعنى بها واالن     )الطبيعية لدى االخر  
مـن كـل    ". من البلدان التي عاشوا فيها على مدى مئات السنين        ) يطردون(العربية، هكذا المسيحيون    

  .دول المنطقة، كتب يقول، تحت حكم دولة اسرائيل فقط تزدهر وتتفتح الجالية المسيحية
.  هناك، على حد قوله، تتضاءل الجالية المـسيحية        –ويميز اورن بين اسرائيل والضفة الغربية وغزة        

وعلى ". المسيحيون في هذه المناطق يعانون من ذات المصير القاسي الخوانهم في الدين في المنطقة             "
سيدي السفير،   ": معقبا على المقال   248ذلك تلقى توبيخا من قارىء اسرائيلي اضاف تعقيبه الى الـ           

ليس ) التعبير"(، كتب ميداد يقول، من سكان مستوطنة شيلو،         "استخدامك المتكرر للضفة الغربية بائس    
أرض (فقط مغلوطا من ناحية جغرافية سياسية، تاريخية وقانونية؛ بل وليس فقط يتعارض مع تعبيـر                

 بـل ببـساطة يلحـق       –يستخدمه المسؤول عنك، نائب وزير الخارجية داني ايالون         ) موضع خالف 
  ".يهودا والسامرة"رجاء، استخدم تعبير . ضررا من ناحية دبلوماسية

القس اللوثري روبرت سميث مـن  : فضال عن المعقبين نشرت الصحيفة أربعة ردود فعل على المقال       
تحليل السيد اورن يتعارض تعارضا جوهريا مع وجهة نظر الناس الذين يـزعم             : "شيكاغو كتب يقول  

السيد اورن يدعي الحديث باسم المسيحيين الفلسطينيين قبل أن يتحـدث           . ب في الدفاع عنهم   بأنه يرغ 
 فلسطينيا مسيحيا رائد في جاليتهم وقعوا على رسالة رد ارسلت           80. وقد أثار المقال حفيظتهم   ". معهم

عيـشه  محاولتك اتهام الفلسطينيين المسلمين بالواقع الـصعب الـذي ي         . "االسبوع الماضي الى السفير   
الفلسطينيون المسيحيون هي تالعب مخجل بالحقائق، يرمي الى اخفاء الضرر الذي الحقتـه وتلحقـه               

النمو المتضخم للـسكان المـسيحيين فـي        . "، كتب في الرسالة ضمن أمور اخرى      "اسرائيل بطائفتنا 
اسرائيل هو باالساس نتيجة هجرة الروس المسيحيين الذين لم تتمكن اسـرائيل مـن فـصلهم عـن                  

  ".المهاجرين اليهود الذين تدفقوا الى البالد بعد سقوط االتحاد السوفييتي
، اتحـاد   "كـايروس فلـسطين   "أحد الموقعين على الرسالة هو رفعت قسيس من بيت ساحور، منسق            

 للزمالء المسيحيين أساسا    -، كي يشرح    2009المسيحيين الفلسطينيين من تيارات مختلفة، يعمل منذ        
اورن يحاول قطف ثمار    : "بلهجته المعتدلة، المدروسة، قال لي قسيس     . االسرائيلي ما هو االحتالل     –

دعائية مما يجري في العالم العربي، بينما السياق الذي نعيش نحن فيـه، المـسيحيين الفلـسطينيين،                 
توجد مشاكل في المنطقة، ال أريد أن أطمسها، ولكن اورن يسعى إلى شطب االحـتالل               . يختلف تماما 

  ".لعامل الرئيس في معاناتنا كفلسطينيينبصفته ا
 أجرى قسيس استطالعا بين المسيحيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى حد قولـه              2006في  

فإن األغلبية الساحقة ربطت رغبتهم في الهجرة بانعدام األمن الشخصي وانعدام االستقرار تحت الحكم              
صاغوا أيضا رسالة   " كايروس"في  . الخوف من المسلمين   في المائة تحدثوا عن      1أقل من   . االسرائيلي
في حالة بيـت    : "وجاء فيها ضمن أمور أخرى    . ولكنها لم تنشر هناك   " وول ستريت جورنال  "رد، إلى   

لحم، مثال، البناء المعربد للمستوطنات اإلسرائيلية، ربطة الخنق التي خلقها سور الفصل ومـصادرة              
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 في المائة فقـط مـن       13اليوم، نحو   . بالمسيحيين إلى المغادرة  هي التي أدت    ... األرض الفلسطينية 
  .منطقة بيت لحم بقيت في أيدي السكان الفلسطينيين

بإدعائه أن إسرائيل تعمل على ضمان      ... (مقال أورن كشف أيضا عن فهم مقلق لجوهر الديمقراطية          "
 اسـرائيل فـي ضـمان       وهو يلمح عمليا بانعـدام مـصلحة      ) "إزدهار المسيحيين الذين يعيشون فيها    

 – وكل سفير لتلـك الدولـة        –كل دولة ديمقراطية تحرص على تطبيق مثلها        . للمسلمين) االزدهار(
  .كانت ستخجل من معاملة شوهاء بهذا القدر تجاه سكان تلك الدولة وحقوقهم

اسرائيل تسمح بحق الوصـول لكـل       ..." (في نفس الوقت الذي ندهش فيه من تبجح اورن السخيف         "
هو بالفعل احدى المزايا األكثر إغاظة لالحتالل، منذ البداية، هي حقيقة أنه يجـب              ) "قع المسيحية الموا

طلب تصريح الجل الدخول الى القدس؛ تقييد حرية الحركة هو أحد المظالم االساسية التـي تـنغص                 
  ".عيشنا

  26/3/2012 ، هآرتس
 27/3/2012، الغد، عمان
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