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***  
  

  نُطمئن اإلخوة في حركة فتح أنَّه ال توجد أية خالفات داخل حماس تجاه المصالحة: البردويل .1
الدكتور صالح " حماس"غزة، أن القيادي في حركة  من 29/3/2012قدس برس،  وكالة ذكرت

ى وجود أي خالفات بين قيادات المكتب السياسي للحركة بشأن المصالحة واتفاقات القاهرة البردويل نف
المطلوب منها تنفيذ ما تم االتفاق " فتح"كرة المصالحة بيد السلطة وحركة "وإعالن الدوحة، وأكد أن 

  ".بشأنه سواء في القاهرة أو في الدوحة
" حماس"الحديث عن وجود خالفات بين قيادات ": "قدس برس"وأكد البردويل في تصريحات خاصة لـ 

والسلطة وهو عملية إسقاط ليس إال، أما واقع " فتح"في الداخل والخارج يعكس أحالم وتمنيات قيادات 
فهي حركة واحدة موحدة خلف قائدها خالد مشعل، وال تتخذ أي خطوة إال بقرار شوري " حماس"

  ".مركزي
، وال توجد امكانية "فتح"حقيقة نريد أن نطمئن بها اإلخوة في حركة الحركة قوية ومتماسكة، هذه : "وتابع

  ".لشق وحدة الحركة، ألن آليات الترابط فيها قوية ومتينة وعصية عن كل من يحلم باختراقها وشقها
والسلطة إلى العمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة بدل االستمرار في " فتح"ودعا البردويل قادة حركة 

بالخضوع لجهات أجنبية، " حماس"لن يتحقق، أو في اتهام " حماس"حلم في االنقسام داخل الرهان على 
لنا عالقات طيبة مع كل الدول التي تدعم المقاومة، وهي عالقات تقوم " حماس"نحن في حركة : "وقال

روف، على االحترام المتبادل، وال يمكن ابتزازنا تحت أي ظرف، فالذي يتم ابتزازه بالدعم المالي مع
  ". حماس"على حركة " فتح"وهو السلطة، واألصل أن اليسقطوا آثام 

لقد قلنا لهم بشكل واضح في آخر لقاء بيننا قبل أيام، إننا ندعوكم إلى تنفيذ االتفاقات الموقعة : "وأضاف
 هي األولى واألخيرة، وأن 1996بيننا، وسمعنا من عزام األحمد شخصيا أنه كان يرى في انتخابات 

" فتح"هي القائد األبدي للشعب الفلسطيني، ولذلك فالذي يعرقل اتفاق المصالحة هو حركة " فتح "حركة
، ألنها ال تستطيع فك ارتباطها األمني باالحتالل، وال فك ارتباطها السياسي "حماس"والسلطة وليست 

 والدعم بالدول المانحة، وهي تنظر بنصف عين المصالحة وبالعين والنصف المتبقية للمفاوضات
الخارجي، وهي تعلم أن تنفيذ المصالحة وفق إعالن الدوحة يفترض أن تلتزم األطراف العربية بتأمين 
الدعم المالي بدال من الدول المانحة، وهذا ما لم يتم للسلطة، ولذلك هي ال تريد أن تضيع ما لديها من 

  .لحقيقي لعدم تنفيذ السلطة للمصالحةأموال تتلقاها من الدول المانحة بوعود لم تتحقق، هذا هو السبب ا
قال، البردويل، أن  ،محمد جاسر نقالً عن مراسلها غزة من 28/3/2012 فلسطين اون الين،واوردت
في الضفة الغربية، " حماس"التي أطلقها االحتالل اإلسرائيلي بهدف اعتقال كوادر " قص العشب"إن حملة 
  . ط المستمر على أبناء الشعب الفلسطينيلبسط حالة من الردع والضغ" مبرمجة"هي حملة 
، أن االحتالل يستبق 2012-3-28، األربعاء "فلسطين أون الين"البردويل في حديثه لـ. وأوضح د

ثمرة الثورات العربية التي يجنيها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيراً إلى أن االحتالل يريد 
  ". ربيع العربيال"إضعاف حماس من قدرتها التواصل مع دول 

ونوه أن هذه الحملة اإلسرائيلية ليست المرة األولى، بل اعتقل االحتالل العديد من قيادات حماس في 
الضفة الغربية و نواب المجلس التشريعي، مذكرا باغتيال معظم الصف األول من قيادات الحركة في 

  . الضفة والقطاع، في األعوام السابقة
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، "هي حركة عقائدية والعقيدة مزروعة في شرايين الفلسطينيين: "دويلوحول منهج حماس، قال البر
  . مبشراً االحتالل بفشل حملته المشؤومة وسيجر أذيال الخيبة في نهاية المطاف

وشدد على أن االحتالل لن يستطيع إجبار حماس من التعاطي مع السياسيات الدولية، وابتزازها في 
) إسرائيل(لسطيني المزيد من الصبر لكي يصل إلى االنتصار ودحر الضفة والقطاع، مطالباً الشعب الف

  . من فلسطين
ووجه القيادي في حركة حماس رسالة إلى العدو اإلسرائيلي أن حماس لن تتنازل عن ثوابتها الوطنية 

 سنوات الماضية في 5ولن تبتز سياسياً في أي حال من األحول، والدليل على ذلك صمودها طوال 
  . غزة سياسياً واقتصادياًحصار قطاع 

  
   ضدي غير مفهومة"إسرائيل"مشعل كان صادقا معي واتهامات : عباس في بغداد .2

قبل انعقاد  أنه وموفد معا للقمة العربيةنقال عن بغداد  من 29/3/2012وكالة معا اإلخبارية، نشرت 
عباس وسأله عن توقعاته من  للقمة العربية ناصر اللحام بالرئيس محمود "معا"القمة بساعات التقى موفد 

  :القمة والوضع الراهن
  ؟أحداث تخشى من وقوع أال. سيادة الرئيس هناك من يعتبر بغداد خطرة من الناحية امنيا : س
 الذي يؤمن باهللا ال يفكر بمثل هذه الطريقة وال يسال نفسه هذا السؤال فاهللا سبحانه وتعالي اإلنسان إن: ج

 رجل مؤمن باهللا ومقتنع بضرورة حضور فلسطين وأنا.  يعجل اللقاءأو هو الذي يحمي وهو الذي يؤجل
  . دولية تناقش فيها قضية فلسطينأو قمة عربية ألية
  ماذا يتوقع المواطن الفلسطيني من هذه القمة؟: س
 تتبنى القمة المطالب الخاصة بفلسطين وان تؤكد على الدعم المعنوي والسياسي والمادي لفلسطين أن: ج

  . الن وضع السلطة المالي صعب هذه الفترةاألهميةت لمدينة القدس وهذا غاية في وبالذا
   ماذا تفكر؟وأنت: س
  . تدعمني سياسيا في الخطوات التي سنقبل عليها في المستقبل القريبأن من القمة العربية أتمنى :ج
  ما هي هذه الخطوات؟: س

  .إجابة أيةالرئيس يلتزم الصمت وال يعطي 
   ما قولك؟– سياسي إرهابي انك اكبر إسرائيلولون بوزارة خارجية يقول مسؤ: س
 أن أريدولكن .  سياسي كنت سارد عليهمإرهابي تفسيرا لمصطلح إسرائيليلو يعطيني أي مسؤول : ج

 إرهابا هل النشاط السياسي والدبلوماسي بحسب القانون الدولي في المحافل الشرعية الدولية أوالافهم 
  سياسيا ؟

 المفاوضات او إنجاح بمعنى ذلك انها ال تريد حال سياسيا وال تريد إسرائيل كان هذا ما يستفز اإذ أما
  .الحلول 

   ما قولك؟–فاز موفاز : س
  . حولهاأعقب داخلية ال اعلق عليها وال إسرائيليةهذه قضايا : ج
  ماذا جرى بشان المصالحة؟ وماذا يقول الراعي القطري؟: س



  

  

 
 

  

            7ص                                     2455:                العدد29/3/2012 الخميس :التاريخ

 واألهدافتعطلت والسؤال لماذا تعطلت؟ فنحن اتفقنا على الرؤية والشروط  األسفالمصالحة مع : ج
 خالد مشعل كان صادقا أن أؤكد وأنا. بشكل كامل ثم حصل الرفض من جانب بعض قيادات حماس

  . التفاصيلأدق في ملعب حماس والراعي القطري يعرف كل اآلنونحن جاهزون لالتفاق فورا والكرة 
  انون من مشاكل وظروف معينة ؟فلسطينيو العراق يع: س
 لوزارة الخارجية بتشكيل لجنة للمتابعة مع الحكومة العراقية وسنبدأ باالمر فورا بعد األوامرصدرت : ج

  .القمة
 إلى، من بغداد أن الرئيس عباس وصل أمس 29/3/2012األيام، رام اهللا، في السياق نفسه ذكرت 

وكان في استقبال الرئيس، رئيس الوزراء .  التي تعقد اليومالعاصمة العراقية للمشاركة في أعمال القمة
العراقي نوري المالكي، واألمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وسفير فلسطين في 

  . العراق دليل القسوس
. واستعرض الرئيس لدى وصوله حرس الشرف، حيث عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والعراقي

 أن إلى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بقرار الرئيس عباس المشاركة في القمة، منوهاً ادوأش
الرئيس قال انه ذاهب للمشاركة في القمة ولو مشياً على األقدام وقال، نحن مع كل شيء طالبت به القيادة 

 قضية على أيلن تكون هناك ، وأضافالفلسطينية ونحن سندعم فلسطين سياسياً ومالياً وبكل إمكانياتنا، 
  . حساب القضية الفلسطينية

  
  االنقسام يشكل تحديا كبيرا أمام الدولة الفلسطينية: فياض .3

 رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض أشاد  أنبرلينمن  29/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا،  نشرت
النتائج التي وصلت إليها لجنة التوجيه بالتطور الذي تشهده العالقات الثنائية الفلسطينية األلمانية، وب

  .أمس األلمانية التي اختتمت أعمال اجتماعها الثاني في برلين -الوزارية المشتركة الفلسطينية 
وثمن فياض الجهود الهامة التي بذلت في إطار اللجنة لتطوير العالقات بين البلدين، وتحولها إلى عالقة 

  .ساس التكافؤ واالحترام المتبادلبين شريكين يتعامالن بندية، وعلى أ
واعتبر أن استمرار االنقسام يشكل تحدياً خطيراً أمام جهود استكمال الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، 
وقال ما زال االنقسام الداخلي يشكل تحدياً أمام جهود استكمال جاهزيتنا إلقامة الدولة، األمر الذي يتطلب 

 إستراتيجيةوشدد فياض على أهمية بناء شراكة  .إعادة الوحدة للوطنبذل ومضاعفة الجهود إلنهائه و
   .فلسطينية أوروبية

 نقال عن مراسلها من القدس المحتلة كامل إبراهيم أن سالم فياض 29/3/2012الرأي، عمان، وذكرت 
طان، يوم األرض يكتسب هذا العام أهميةً خاصة في ظل إمعان إسرائيل في تصعيد وتيرة االستياكد أن 

وفي عنفها المتواصل ضد المسيرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا تأكيداً على حقهم الطبيعي في 
الدفاع المشروع عن أرضهم وحمايتها، مشدداً على أهمية التوقف بمسؤولية وطنية عالية أمام ما تتعرض 

اتف لتعميق جاهزيتنا الوطنية له أرضنا، بل ومشروعنا الوطني برمته من مخاطر كبيرة، وضرورة التك
وتطوير قدرة مؤسساتنا، وأشار إلى أن جوهر هذه الجاهزية يستهدف تعزيز صمود المواطنين، وتوفير 
الخدمات األساسية الكفيلة بتحقيق ذلك، باإلضافة إلى ضرورة إنهاء االنقسام، وإعادة الوحدة للوطن 

  0ومؤسساته كشرط إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة
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اء ذلك خالل الحديث اإلذاعي الذي خصّصه رئيس الوزراء هذا األسبوع حول يوم األرض الخالد ج
   .الذي يحييه غدا أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم

  
   انتصار للمدينة المقدسةالعالميةمسيرة القدس : أحمد بحر .4

لسطيني أحمد بحر أمس األربعاء أن مسيرة أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الف:  السبيل–غزة 
القدس العالمية انتصار على اإلجراءات اإلسرائيلية وما تعانيه المدينة المقدسة من محاوالت التهويد 

وقال بحر خالل وقفة نظمها المجلس التشريعي في مدينة غزة نصرة للمسجد األقصى  .وطمس المتعمدة
إننا نهدف من خالل تنظيم المسيرة العالمية إيصال رسالة "ماء، بمشاركة عدد من النواب والوزراء والعل

  ".لالحتالل اإلسرائيلي بأننا قادمون لتحرير المسجد األقصى وزاحفون لنصرته
  28/3/2012السبيل، عمان، 

  
 أزمة الكهرباء قديمة وحماس مازالت تمنع لجنة االنتخابات من دخول غزة: نمر حماد .5

أّن حركة حماس ال تزال تمنع "سياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حّماد، أكد المستشار ال: القاهرة
وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عّباس وافق على . لجنة االنتخابات من الذهاب إلى قطاع غزة

تشكيل الحكومة والمنبثق من إعالن الدوحة، وأن تكون بمرحلة انتقالية، وتم االتفاق على كيفية أن نبدأ 
ء يفترض أن ليس له أي بعد سياسي وهو ذهاب لجنة االنتخابات إلى قطاع غزة لتحديث سجل بإجرا

 .الناخبين
في القاهرة، أذاعها القسم اإلعالمي ) 27/3(ودعا حّماد في تصريحات صحفية له مساء أمس الثالثاء 

قطاع غزة، وذكر ، إلى تيسير مهمة إيجاد سجل انتخابي مركزي لكل المواطنين في الضفة و"فتح"لحركة 
 تجديد - كما قال - االتفاقاعترضت على هذه الخطوة بقطاع غزة، علماً أّن من أهم بنود " حماس"أن 

 ال تستطيع العمل إالّ بوجود االنتخاباتسجل الناخبين، حيث أّن الحكومة التي سوف تشكل وتشرف على 
 ". سجل محدث للناخبين

أت البحث عن أي ذريعة لتوتير األجواء مع السلطة الوطنية، بد" حماس"إّن بعض القيادات في : "وأضاف
 ".ليبحثوا عن أي سبب يفيد بأن هناك خالفات" فتح"ومع حركة 

ونّوه إلى أّن قيادات في حماس حاولت استغالل موضوع اللقاءات في عّمان، رغم أّن هذا الموضوع 
 ".تعني مفاوضات وهم يعلمون ذلكتحّدثنا فيه بالقاهرة والدوحة أيضاً، وأّن هذا اللقاءات ال 

المشكلة هذه قديمة وليست جديدة، علماً : "وحول موضوع الكهرباء وتوصيله إلى قطاع غزة؛ قال حماد
بأّن السلطة كانت تتحّمل العبء المالي ثمناً للوقود، وكان الحديث باستمرار أنه يجب أن تتم الجباية من 

 عدد من الفقراء ال يستطيعون دفع فواتير الكهرباء مستهلكي الكهرباء في غزة، وإذا كان هناك
 ".ولكن لألسف ال يجبى شيء.. فالمفروض أن يكون عددهم محدوداً

  28/3/2012قدس برس، 
  

   ليست ممنوعة من زيارة القطاعاالنتخاباتلجنة : حنا ناصر .6
بات ليست ممنوعة من  لجنة االنتخاأن رئيس لجنة االنتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر أكد :رام اهللا

 انه قام برفقة المدير التنفيذي للجنة بزيارة القطاع نهاية كانون الثاني إلى  وأشار.زيارة قطاع غزة
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 أن المشكلة ال تكمن وأضافالماضي، وبحث مع عدد من المسؤولين آلية القيام بتحديث سجل الناخبين 
  .لقيام بعملية تحديث سجل الناخبين في القطاع عدم السماح للجنة حتى تاريخه من اوإنمافي زيارة غزة، 

  28/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   إلى مصر لبحث أزمة الوقود والكهرباءيتوجهوفد من حكومة هنية  .7
، أمس، إلى مصر لتقديم اقتراحات جديدة تتعلق بأزمتي في غزةتوجه وفد من الحكومة  : الخليج- غزة

حكومة في بيان مقتضب إن رئيسها الوقالت . ن منذ منتصف الشهر الماضيالوقود والكهرباء المتفاقمتي
إسماعيل هنية أوفد نائبه محمد عوض لعقد لقاءات في القاهرة مع مسؤولين مصريين وفلسطينيين 

  .للتوصل إلى حل جذري لمشكلة الكهرباء والوقود في القطاع
 بعض المقترحات الجديدة لألزمة سيجري وقال المستشار السياسي لهنية، يوسف رزقة، إن الوفد يحمل

عرضها على الجهات المصرية المختصة للتفاوض بشأنها، بينها ما يختص بإشراك دول عربية في 
وذكر أن الوفد سيبحث في . التوصل إلى حلول جذرية في ضوء استعدادها للتكفل بتوريد الوقود للقطاع

التابعة للسلطة الفلسطينية بشأن تزويد محطة توليد إعالن السلطات المصرية عن اتفاق مع سلطة الطاقة 
الكهرباء في غزة بالغاز المصري وما تحتاج إليه هذه الخطوة من إجراءات فنية سواء على الحدود 

  .المصرية أو في غزة
وأكد موقف الحكومة في غزة الرافض لتوريد الوقود عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة 

  .رة تفضيل الوقود المصري والعربيوضرو” اإلسرائيلية“
  29/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
   جهات خارجية بتجنيد وتمويل أشخاص إلثارة الفوضىتتهمالداخلية في غزة : غزة .8

قالت وزارة الداخلية في حكومة غزة إن أجهزتها األمنية اعتقلت شخصا يعمل : صالح النعامي - غزة
ونقل موقع .  واإلخالل باألوضاع األمنية في قطاع غزةعلى تشكيل مجموعات شبابية لبث الفوضى

. الوزارة عن مصدر أمني وصف بالكبير قوله إن الشخص المشبوه يتلقى دعما وتمويال من جهات أجنبية
ولم يذكر المصدر هوية الشخص المشتبه به وال الجهة التي ينتمي إليها وال األطراف الخارجية التي 

  .تموله
ت حكومة غزة نفيا قاطعا أن تكون قد اعتقلت الناطق باسم فتح في غزة فايز أبو من ناحية ثانية، نف

عيطة أو أيا من نشطاء وكوادر الحركة، وذلك ردا على اتهامات فتح باعتقال أبو عيطة والعشرات من 
اء أو وقال إيهاب الغصين، الناطق بلسان وزارة الداخلية المقالة إنه لم يتم اعتقال أي من أعض. كوادرها

وأستطيع الخروج مع كل .. أتحدى«: وأضاف. قادة فتح، وإنه ال صحة لهذه األسماء التي يتم تداولها
وسائل اإلعالم إلى بيوت األشخاص الذين ذكرت فتح أسماءهم وادعت أنهم معتقلون في غزة، 

  . "وستجدونهم يجلسون في بيوتهم وهم غير معتقلين
  29/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
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   بمحاولة اغتيال األسير السيداالحتالل تتهمغزة في حكومة ال .9
اتهمت الحكومة في غزة، الدولة العبرية بمحاولة اغتيال القيادي في الحركة األسير عباس السيد، : غزة

 .المعتقل به، وإصابة بجراح خطيرة" الجلمة"وذلك بعد االعتداء عليه في سجن 
نسخة عنه، بشدة " قدس برس"كومة في تصريح مكتوب له، تلقت وندد طاهر النونو، المتحدث باسم الح

 المسؤلية الكاملة عن حياته، محذرا في الوقت اإلسرائيليبمحاولة اغتيال األسير السيد، وحّمل االحتالل 
 .ذاته من المساس بها

  28/3/2012قدس برس، 
  

   الشائعات عن اجتماع استخباري بعمان لتشديد حصار غزةينفيأبو ردينة  .10
 نفى نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس صحة الوثائق : صالح العّبادي-عّمان 

 اجتماعا سريا عقد الشهر الماضي في عمان، ضم ممثلين أنالتي نشرت على مواقع الكترونية، وزعمت 
  .ناق على قطاع غزةبهدف تشديد الخ) األردنية والمصرية والفلسطينية واإلسرائيلية(عن المخابرات 

 أنها وثائق مزورة ال صحة لها، مشيراً إلى أن رئيس السلطة الوطنية "الرأي"وأكد في تصريح خاص لـ
ولفت إلى  . التي يعاني منها قطاع غزة، ورفع الحصار الواقع عليهااألزمة إنهاءالفلسطينية يحرص على 

لممثلة للشعب الفلسطيني، وهو األمر الذي يؤكد  مع الشرعية اإال ال تتعامل واألجنبيةأن الدول العربية 
  .أهمية دور السلطة الوطنية كممثل وحيد لهذه الشرعية

ولفت إلى أن الحل الوحيد لرفع الحصار عن غزة، هو عودة حركة حماس إلى الشرعية المتمثلة في 
لكن حركة حماس " انتخابات حرة ونزيهة، وإلجراءوعبر عن جاهزية السلطة الوطنية  .السلطة الوطنية

 المتمثلة في الوثائق اإلشاعاتواتهم ابو ردينة بعض العناصر في حركة حماس بنشر هذه  ."غير مهتمة
 الجهود التي بذلت على صعيد وإجهاض المصالحة بين حركتي فتح وحماس، إفشالالمزورة؛ بهدف 

  . لها من الصحةأساس  إلى عدم االلتفات إلى هذه الوثائق، ألن الاإلعالمودعا وسائل  .المصالحة
  28/3/2012الرأي، عمان، 

  
  ركز على الملفين الفلسطيني والسوريي القمة العربية سأعمالجدول : المالكيرياض  .11

 عن تفاصيل لقدس كشف وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي النقاب ل:خاص –بغداد 
  . تركز القمة على الموضوع الفلسطينيأنا  القمة العربية اليوم الخميس في بغداد مرجحأعمالجدول 

 ستكون لرئاسة القمة السابقة وهي ليبيا ثم كلمة الرئاسة األولىبموجب االتفاق فان الكلمة " وقال المالكي
 العام األمين العام لجامعة الدول العربية ثم كلمة المدعوين وهم األمينالجديدة وهي العراق ومن ثم كلمة 

 اوغلو ثم بعد ذلك تكون إحسان أكمل اإلسالمي العام لمنظمة التعاون واألميني مون  المتحدة بان كلألمم
 والرؤساء لفلسطين التي يلقيها الرئيس محمود عباس ثم يتبع ذلك كلمات باقي القادة األولىالكلمة 

  ".ورؤساء الوفود العربية
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سوري وسيقدم الرئيس عباس  الملفين الفلسطيني والإلىستكون هناك جلسة معلقة تتطرق "وأضاف 
 المتحدة والجامعة العربية حول لألمممداخلة حول الوضع الفلسطيني ومن ثم يتحدث المبعوث المشترك 

 التطورات واقتراحاته والخطوات التي سيقترحها الحقا في تنفيذ آخر السورية كوفي عنان عن األزمة
  ".خطته

  29/3/2012القدس، القدس، 
  

   عاما30 مرة منذ ألول يزورون فلسطين األمن مجلس  أعضاء:المتحدة مندوب فلسطين باألمم .12
 الدولي األمن مجلس أعضاء إن المتحدة األممقال الدكتور رياض منصور مندوب فلسطين في : بيت لحم

 الذي يدرس مع العاصمة واشنطن األمريكي الفلسطينية باستثناء الوفد األراضيموافقون على زيارة 
  .األمر

 لزيارة أمريكاالجميع موافقون بما فيها ": من واشنطن" معا"ديث عبر الهاتف لغرفة تحرير وقال في ح
.  كما يقول منصور،وهذه الزيارة ستكون قريبا ". مع عاصمتهااألمر تدرس األخيرةفلسطين لكن 

 اءأعض الدائمون وغير الدائمين هم المعنيون بالزيارة وستكون تاريخية الن 15 الـ األعضاء: ويضيف
  ". عاما30 لم يزوروا فلسطين منذ نحو األمنمجلس 
وستكون " ب" منصور انه وفي حال رفضت واشنطن زيارة وفدها فسوف نقوم بتنفيذ الخطة وأوضح

   ". الفلسطينيةاألراضيحينها زيارة غير رسمية للدول المستعدة لزيارة 
 منصور أجاب... عد زيارتها لفلسطين المتعلقة باالستيطان ومواإلنسانوفيما يتعلق بقرار مجلس حقوق 

 وأعضائها وسوف يتم تشكيل اللجنة إسرائيل رد فعل من قبل أي القرار صدر ولن يؤثر عليه إن
 أشهر يجتمع كل ستة اإلنسانمجلس حقوق ":  وأضاف".ورئيسيها وموعد زيارتها خالل الفترة المقبلة

اللجنة عن االستيطان في الضفة الغربية وخالل االجتماع المقبل سوف يكون بين يديه تقرير تلك 
  ".والقدس

  29/3/2012وكالة معا اإلخبارية، 
  

  منظمة التحرير تدعو لتدخل دولي إلنقاذ عملية السالم .13
ربه  دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد: الرحيم حسين  عبد– رام اهللا

م بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من االنهيار، جراء مخططات إسرائيل إلى تدخل دولي إلنقاذ عملية السال
إذا واصلت "وقال لصحفيين في رام اهللا  .االستيطانية في الضفة الغربية في محاولة لضم األغوار إليها

إسرائيل تطبيق سياستها االستيطانية في األراضي الفلسطينية، فال إمكانية النطالق عملية سياسية تحقق 
  ."وحات الشعب الفلسطينيطم

  29/3/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  السلطة بالتصدي لتهويد القدس ووقف االعتقاالت السياسيةيطالبونفي الضفة نواب حماس  .14
في المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى السلطة الفلسطينية " التغيير واإلصالح"هت كتلة وّج:  رام اهللا

لضمان إحباط المخططات اإلسرائيلية الهادفة لتهويد "ستوى السياسي بطلب لقيادة تحّرك واسع على الم
 ".مدينة القدس المحتلّة
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إن االقتحامات واالعتداءات التي تنفّذ بحق المساجد "، )28/3(وقالت في بيان صدر عنها األربعاء 
حرب دينية تشنها والمقدسات واألماكن الدينية في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة ما هي إال 

جماعات صهيونية متطرفة للنيل من المعالم اإلسالمية، كما أنها خطوة تكتيكية لكي يصبح األمر معتاداً 
للفلسطينيين حتى تنفذ سلطات االحتالل فيما بعد مخططاتها التهويدية لكي تثبت حقها المزعوم في 

 ".مقدساتنا وأرضنا
لمانية بمواصلة االعتقاالت السياسية واالستدعاءات بحق ومن جهة أخرى؛ نّدد نواب كتلة حماس البر

مضٌر "أنصار ومؤيدي الحركة في الضفة من قبل أجهزة أمن السلطة، معتبرين أن مثل هذا اإلجراء 
 ".بالمصلحة الوطنية العليا وال يخدم سوى المحتل اإلسرائيلي

  29/3/2012قدس برس، 
  

  تكررة للمسجد األقصىقريع يحذر من استمرار االقتحامات المأحمد  .15
حذر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع من  : منتصر حمدان-رام اهللا 

وقال إن هذه الموجات .  أشهر3السياسات اإلسرائيلية التي بدأت بتطبيقها في المسجد األقصى منذ 
انية كأمر واقع على طريق تقسيم الخطيرة والمتكررة تهدف إلى محاولة فرض هذه السياسات العدو

  .المسجد وتهويده، مشيراً إلى خطورة تدنيس المستوطنين للمسجد
  29/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
  بحق النائب الرمحي للمرة الرابعةاإلدارياالحتالل يثبت الحكم  .16

 الصادر بحق ،)دون تهمة أو محاكمة(قررت محكمة إسرائيلية تثبيت حكم  االعتقال اإلداري : رام اهللا
وأوضحت الدائرة  .النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني ألربعة أشهر أخرى

تثبيت القرار جاء "نسخة عنه، أن " قدس برس"، في بيان لها، تلقت "التغيير واإلصالح"اإلعالمية في كتلة 
ين، حيث أقدمت أمس الثالثاء على لمدة أسبوع) 13/3(بعد تأجيله من قبل المحكمة الصهيونية بتاريخ 

 ".تثبيت اعتقال الرمحي ألربعة أشهر أخرى وذلك للمرة الرابعة على التوالي
  29/3/2012قدس برس، 

  
   ماليين يوروخمسةإطالق برنامج لدعم الشرطة بتمويل هولندي قيمته : رام اهللا .17

 ورئيسة ممثلية هولندا بريجيتا تازيلر، أطلق مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا اهللا،": األيام"رام اهللا ـ 
ورئيس بعثة الشرطة األوروبية هنريك مالمكويست، أمس، مشروعاً لدعم الشرطة بقيمة خمسة ماليين 

  .يورو
انه لمن دواعي سروري أن نعلن عن إطالق برنامج الدعم الذي يهدف إلى تعزيز : "وقال اللواء عطا اهللا

ذية لجهاز الشرطة، وهنا أود أن أشكر شركاءنا على كل الدعم الذي الهيكل التنظيمي والقدرات التنفي
قدموه إلى الشرطة، ولمساهمتهم في استقرار قطاع األمن، وهي ليست فقط مهمة بالنسبة لنا فحسب بل 

وسلمت تازلير رسميا معدات لمقر الشرطة الجديد تتضمن أثاث وتكنولوجيا المعلومات  .للمنطقة برمتها
  . لدعم الشرطة2010عام باعتبارها جزءاً من برنامج الدعم الهولندي المقر عام ومطبخ وقاعة ط

  29/3/2012األيام، رام اهللا، 



  

  

 
 

  

            13ص                                     2455:                العدد29/3/2012 الخميس :التاريخ

  
  ينشر تفاصيل محاولة اغتياله السيدعباس األسير  .18

 3 -الموقع اإللكتروني الناطق باسم أسرى حركة حماس في سجون االحتالل–" أحرار ولدنا"نشر موقع 
 القائدين في كتائب الشهيد عز الدين القسام عباس السيد وجمال أبو الهيجاء، رسائل خاصة من األسرى

  . والقيادي محمد عرمان، حول محاولة اغتيال قوات االحتالل لألسير السيد
وكان األسير السيد قد أصيب مساء الثالثاء المنصرم، بجراح متفاوتة، إثر اعتداء وحدات خاصة 

  . حشي، في محاولة على ما يبدو الغتيالهوعناصر إدارة السجون بالضرب الو
  : وفيما يلي نص الرسائل الثالثة

  رسالة األسير عباس السيد 
لوال أن من اهللا علي بجسد على البالء صابر، لتوفيت أو أصبت بإعاقة دائمة . بسم اهللا الرحمن الرحيم"

ذي حصل معي إن ال. من شدة الضرب الذي تعرضت له، وجزء من اآلثار ما زالت على جسدي
مع الحديث من اللحظة االولى عن ليلة عيد الفصح . ضربات قاتلة على الرأس واألذن وكل أجزاء الجسد

, والقصة ليست الفحص بل أكبر من ذلك بكثير. وكل كالمهم شتم وسباب بذيء, وما قمت به, والفندق 
  ". يس عنده جسد قويفقد داسوني بنعالهم وضربوني ضربا شديدا بطريقة تسبب الوفاة إلنسان ل

  28/3/2012فلسطين اون الين، 
  

  وإنقاذ قطاع غزة من أزماته المتتالية في بغداد بدعم مدينة القدس المحتلة العربيةحماس تطالب القمة  .19
المقرر أن تعقد اليوم الخميس في الذي من طالبت حركة حماس القمة العربية  :وليد عوض -رام اهللا 

 .دعم مدينة القدس المحتلة وسكانها، وإنقاذ قطاع غزة من أزماته المتتاليةالعاصمة العراقية بغداد ب
ودعا الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إلى أن تكون القضية الفلسطينية على سلم أولويات القمة 
العربية، موضحاً أن القضية تمر بمرحلة خطيرة، والفلسطينيون متأملون كثيراً بأشقائهم العرب في رفع 

 . عنهم- ـ اإلسرائيلي الظلم
وأكد برهوم في تصريح صحافي أن الشعب الفلسطيني ينتظر الخطوات العملية التي تطبق على األرض 

 .في دعم مدينة القدس وعدم تجاهل ما يجري لها من تهجير لسكانها وحفريات وطمس الحقائق
التي يعاني منها قطاع وشدد على ضرورة أن يكون للعرب كلمة وموقف حازم من األزمات المتتالية 

 .غزة من حصار وكهرباء ووقود
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية اليوم الخميس في العاصمة العراقية بغداد، لمباحثة األوضاع في 

  .سورية وفلسطين والصومال واليمن
  29/3/2012القدس العربي، رام اهللا، 

  
  ي امتدت إلى قائدنا األسير عباس السيد الصهيونية اآلثمة التاألياديسنقطع : كتائب القسام .20

هددت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم أمس إسرائيل، وقالت انها  : أشرف الهور-غزة
  .عقب اعتداء تعرض له عباس السيد أحد قادتها المعتقل في سجن إسرائيلي' ستقطع األيادي اآلثمة'

لعدو لم يفهم درس جلعاد شاليط فسيأتي اليوم الذي نفهمه فيه درساً إذا كان ا'وقالت الكتائب في بيانها لها 
  .'قاسياً جراء إجرامه وبربريته وبطشه، ولن نترك أسرانا نهباً لحثالة البشر وشذاذ اآلفاق
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وكان األسير عباس السيد وهو من قيادي كتائب القسام، ورفضت إسرائيل إطالق سراحه ضمن صفقة 
يب بجراح خطيرة، إثر اعتداء الوحدات الخاصة اإلسرائيلية عليه بالضرب تبادل األسرى األخيرة أص

  .'DNA'لرفضه إجراء فحص الحمض النووي 
نقول إلخواننا الشامخين خلف القضبان الستغاثاتكم 'وقالت كتائب القسام في بيانها مهددة إسرائيل 

تصم، وسنسدد الذي تحملناه وصرخاتكم تقرع اآلذان وتحرك القلوب، ولن تجدوا فينا غير نخوة المع
  .'تجاهكم حتى نراكم بيننا مرفوعي الرأس كما عهدناكم

  29/3/2012القدس العربي، رام اهللا، 
  

   االسير عباس السيد الكاملة عن سالمةالمسؤولية "اسرائيل"حماس تحمل  .21
مة حمل المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سال: وكاالت
حركة حماس تتهم االحتالل باالعتداء على القائد األسير «وقال أبو زهري، في بيان صحفي، إن . السيد

ودعا المتحدث باسم حماس كافة . »عباس السيد، ونحذر االحتالل من مغبة هذه الخطوة اإلجرامية
نون الدولي الذي يمارسه تجاه انتهاكات القا«المنظمات الحقوقية واألطراف الدولية إلى تحمل مسئولياتها 

  .»االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين
  29/3/2012الدستور، عمان، 

  
   إرهاب الدولة المنظمتمارسحكومة نتنياهو : فتح .22

ممارسات حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني إرهاب دولة منظم، فهي ' إن ، قالت حركة فتح:رام اهللا
  .ق القانون الدوليتنكر حقوق الشعب الفلسطيني وترفض تطبي

إن حكومة نتنياهو تمعن في سياسة االستيطان ومصادرة األراضي، وتعتمد سياسة التزوير : وأضافت
والتهويد بحق المقدسات،  وتمارس  كل معاني االضطهاد والقمع  والتمييز العنصري وتطبيق سياسة 

  .االستقرار في المنطقةاالبارتهايد ضد شعبنا أألعزل، وتقف سدا منيعا أمام تحقيق السالم و
وكان نائب وزير خارجية إسرائيل داني أيلون وصف، في تصريح له، الرئيس محمود عباس باإلرهابي 

  .السياسي الرافض للسالم والساعي لعزل إسرائيل دوليا
وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في بيان للحركة، اليوم األربعاء، إن الرئيس محمود 

أيالون وحكومته هم 'إن ، وائد الشعب الفلسطيني ورجل شهد له العالم بمواقفه الواضحةعباس ق
اإلرهابيون، وهم واهمون إن ظنوا أن سياسة التهديد واإلرهاب واالبتزاز يمكن لها أن تنال من مواقف 

 .القيادة ألفلسطينية
  28/3/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   مشاركة جماهيرية في يوم األرض ومسيرة القدس العالميةألوسعيمقراطية تدعو إلى الجبهة الد .23

إلى أوسع ، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان وزع في القدس والضفة: القدس المحتلة
  مشاركة جماهيرية في مسيرات يوم األرض، التي يتحد فيها الشعب الفلسطيني في كل أماكن الوطن 
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شتات، مع اصدقائه واشقائه العرب والمسلمين لتجديد تمسكه بارضه وقضيته ومقدساته وبحق وال
  .الالجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها

  29/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   نداء إلى القادة العرب في قمة بغداد توجهحماسون الالجئين في ؤدائرة ش .24
مهجر من أرضه، المعذَّب في كل مواقع الشتات منذ أربع وستين سنة، المصّر باسم الشعب الفلسطيني ال

على العودة إلى وطنه، المتمسك بحقه بكل ذرة تراب فيه، المستمر في ميدان الجهاد والمقاومة يجود 
ر القدس بالدماء والشهداء، المؤمل على إخوانه العرب والمسلمين قادة وشعوباً بأن يقوموا بواجبهم لتحري

  .وفلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أرضها الطاهرة المقدسة
تتوجه دائرة شئون الالجئين في حركة حماس بهذا النداء إلى األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور 

  :نبيل العربي، وإلى الملوك والرؤساء العرب المجتمعين في بغداد بالمناشدات التالية
العمل على استصدار قرار واضح وحاسم وملزم من الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن : أوالً

الدولي بشأن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وضمان حق كل فلسطيني في 
  .مواطنيته في بلدته األصلية من فلسطين بغض النظر عن طريقة حرمانه من ذلك الحق

إدراج معاناة الالجئين الفلسطينيين في العراق على جدول أعمال القمة، حيث تستهدفهم عصابات : ثانياً
فالعراق من أول الموقعين على برتوكول , ال يمكن أن تنتمي إلى الشعب العراقي األصيل الكريم, حاقدة

  .ان العربية معاملة أبنائهاالخاص بمعاملة الالجئين الفلسطينيين في البلد, م1965الدار البيضاء عام 
تشكيل وفد لزيارة تجمعات الالجئين الفلسطينيين في بغداد، ومعسكراتهم على الحدود، لتتعرفوا : ثالثاً

على مشكالتهم ومعاناتهم، وتحققوا مطالبهم اإلنسانية، وتوفروا لهم األمن الذي فقدوه، فقد قتل منهم على 
  . الجئا280ًأيدي تلك العصابات أكثر من 

نهيب بكم إنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين في لبنان فهم ال يزالوا محرومين من أبسط حقوق : رابعاً
اإلنسان، وال يصح أن يعيش الفلسطيني مضطهداً مظلوماً وهو في ضيافة إخوانه المنتمين إلى أمة 

  .العرب التي شيمتها إغاثة الملهوف وإكرام الضيف
ألقصى على سلم أولوياتكم، ولتلغى كل اتفاقيات ومعاهدات الصلح والتطبيع جعل قضية القدس وا: خامساً

اإلعالن عن " عهد الربيع العربي"مع األعداء المحتلين المدنسين لمقدساتنا، وليبدأ في عهدكم الجديد 
  .تشكيل جيش القدس الذي سيتولى مهمة التحرير

دخل المباشر لرفع الظلم الذي يعانيه أهالي ندعو أصحاب الجاللة والفخامة والسمو العرب للت: سادساً
قطاع غزة من حصار مشدد، ومنع للوقود وقطع للكهرباء، بما في ذلك دعوة الدول العربية المانحة 

لتقديم مساهمتها الفاعلة في حل مشكلة كهرباء غزة، حيث ثالثة أرباع سكان ) األونروا(لوكالة الغوث 
  .نروا غوثهم في ظل هذا الحصار المشددالقطاع هم الجئون ومن حقهم على األو

  28/3/2012موقع الجئ نت، 
  

   االحتالل سببوا إعاقة مزمنة لزوجيسجانو: السيداألسير عباس زوجة  .25
 جندياً إسرائيلياً 15أكدت إخالص السيد، زوجة األسير القسامي عباس السيد، أن أكثر من : وكاالت

  ". DNA"ء فحص الحمض النووي اعتدوا على زوجها بالضرب المبرح؛ لرفضه إجرا
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إن االعتداء الوحشي لجنود "، 2012-3-28وقالت الزوجة السيد،في تصريحات صحفية، مساء األربعاء 
  ". االحتالل عرّض زوجها لإلعاقة المزمنة

أراد السجانون أن يبقوا عالمات التعذيب على جسد زوجي؛ كعقاب له بسبب مسئوليته عن : "وأضافت
  ". ات االستشهادية داخل الكيانكثير من العملي

أحد كبار "وأوضحت أن إدارة السجون تخطط من وراء اعتدائها لكسر صبر وثبات القائد السيد، بصفته 
  ". قادة القسام وحماس بالضفة

وناشدت زوجة السيد، فصائل المقاومة الفلسطينية بالتدخل العاجل والسريع إلنقاذ حياة األسرى، محملة 
  .ولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لزوجهااالحتالل المسئ

  28/3/2012فلسطين اون الين، 
  

   لمتابعة بناء الجدار الفاصلمصرنتنياهو يزور الحدود مع  .26

من سيناء، وتدفق المتسللين من أفريقيا، وصل رئـيس         " اإلرهابية"في ظل تزايد التهديدات     : القناة الثانية 
 في زيارة إلى إحدى المناطق على طول الحدود          الثالثاء و بعد ظهر يوم   الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياه   

  . المصرية، والتي يبنى فيها جدار فاصل-اإلسرائيلية
وكان كل من نائب رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي اللواء يائير نافيه، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء                

اللواء احتياط أودي شيني برفقة نتنياهو فـي زيارتـه          طال روسو، ومدير عام وزارة األمن اإلسرائيلية        
  . هذه، ويشار إلى أن هذه الزيارة هي الرابعة لنتنياهو للجدار على الحدود مع مصر

إن التعامل مع هذا التهديد هو المفتاح لمستقبل دولة إسرائيل التي ال            : "عن حل مشكلة الحدود    قال نتنياهو 
حسناً فعلت الحكومة عندما قررت أن تكون الدولة غير مليئة بـآالف            . ..تُعتبر كبيرة في حجمها وسكانها    

إن عدداً كهذا من شأنه أن يـؤدي إلـى انهيـار المنظومـة              ... المتسللين غير الشرعيين من أجل العمل     
إن هذا الجدار يمثل رداً جيداً على المتسللين غيـر الـشرعيين،            ... السكانية وإلى اإلضرار بشكل الدولة    

لقد ُأعد هذا الجدار لمنع التسلل عبر الحدود، وهـو          ". هربين الجنائيين، وعلى ناشطي اإلرهاب    وعلى الم 
  ".أحد التحديات التي تواجهها دولة إسرائيل

  28/3/2012، )2046العدد(مركز دراسات الشرق األوسط، 
 

   للحكومةنضماملإليشاي يدعو موفاز  .27
" كاديمـا "ية إيلي يشاي، صباح اليوم األربعاء، رئيس        دعا نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزير الداخل      

  .المنتخب شاؤول موفاز إلى دراسة إمكانية االنضمام للحكومة
هناك حاجة للوحدة أكثر من أي وقت مضى في هذا الوقت الذي تقف فيه إسـرائيل                "وبحسب يشاي فإن    

  ". لكبيرةأمام قرارات مصيرية، وأن موفاز يمكن أن يساهم في ذلك نظرا لتجربته ا
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن موفاز يحاول كسب أصوات الجمهور من خالل أجندة اجتماعيـة،                 

ويتضح ذلك من خالل خطاباتـه      . وتبني رسائل االحتجاجات االجتماعية التي جرت في الصيف الماضي        
  ".يماكاد"األخيرة، بضمنها خطابه األخير فور ظهور نتائج االنتخابات التمهيدية في 



  

  

 
 

  

            17ص                                     2455:                العدد29/3/2012 الخميس :التاريخ

  
وبحسبه . وكان موفاز قد صرح في مطلع األسبوع الحالي أنه سيقف على رأس االحتجاجات االجتماعية             

 ".إسرائيل دولة قوية من الناحية األمنية، ولكنها ضعيفة اجتماعيا"فإن 
  28/3/2012، 48عرب 

  
  لمحتلة تسعى الستعادة الدور األردني في األراضي ا"إسرائيل" :يةاالستخبارات اإلسرائيل .28

 ذكر تقرير سري أعدته شعبة االستخبارات العسكرية في جـيش االحـتالل             :وكاالت -  رام اهللا  - غزة
يحاول إحيـاء دور سياسـي وعـسكري        ” العقل المركزي إلسرائيل  “ونشرته أمس يوضح أن ما يسمى       

  .لألردن في المناطق الفلسطينية المحتلة
ية، أن انتفاضة فلسطينية ستندلع العـام الجـاري وتطـيح           وزعم التقرير، استناداً إلى تقديرات استخبار     

  .بالسلطة الوطنية الفلسطينية وتجبر القادة الفلسطينيين على الهرب من األراضي الفلسطينية
وأضاف أن ذلك سوف يستدعي مناشدات دولية وعربية لألردن للتـدخل الـسياسي والعـسكري فـي                 

  .فاضة المتوقعةاألراضي الفلسطينية من أجل للتعامل مع االنت
  29/3/2012االتحاد، ابوظبي، 

  
  "ليفني تعتزل العمل السياسي.. كاديما وصل نهاية طريقه" .29

إن ) الليكـود (، قال عضو الكنيست أوفير اكـونيس        "كاديما"في أعقاب فوز شاؤول موفاز برئاسة حزب        
 شظايا الحزب الـذي     وصل إلى نهاية طريقه، وأن التنافس بين موفاز وتسيبي ليفني حطم          " كاديما"حزب  

  .فقد ثقة الجمهور
حزب كاديما قد غير اتجاهه، وانتخاب موفـاز        "عضو الكنيست زهافا غلؤون إن      " ميرتس"وقالت رئيسة   

كاديما كان شريكا في كـل موجـة        " يمين واضح، وأضافت غلؤون أن       –يجعل من الحزب حزب مركز      
لى عتبة الدخول فـي شـراكة مـع حكومـة           التشريعات غير الديمقراطية، ويقف اليوم برئاسة موفاز ع       

  ".نتانياهو
من الخارطة  " شينوي"إنه مثلما اختفى حزب     ) يهدوت هتوراه (من جهته قال عضو الكنيست موشي غفني        

كما هاجم ليفني بالقول إنه تمت تنحيتهـا لكونهـا اختـارت مهاجمـة              ". كاديما"السياسية سيختفي حزب    
  .ن توقفالحريديين في السنتين األخيرتين وبدو

عن مقربين من ليفني تقديراتهم إنه من المتوقع أن تعلن قريبا عن            " يديعوت أحرونوت "وعلى صلة، نقلت    
 .اعتزالها العمل السياسي، وأنها أدركت أنه قد انتهى كل شيء بعد أن شاهدت النتائج

  28/3/2012، 48عرب 
 

   تهدد بعدوان جديد على غزة وتتدرب على اجتياحها"إسرائيل" .30
عادت إسرائيل لتهدد بجولة جديدة من الحرب العدوانية علـى قطـاع غـزة، رغـم توقـف                  : أبيبتل  

وكشف في قيادة الجيش اإلسرائيلي عن تدريبات أجريت في األسبوع الماضي واختتمت يوم             . الصواريخ
  .االثنين حول اجتياح إسرائيلي للقطاع
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مهمتنا في غاية األهمية،    «ول موشيكو ألياهو، أن     ونقل الموقع عن قائد كتيبة المعدات الهندسية، المالزم أ        
ونحن نفترض أن الجولة القادمة مـن القتـال   .. نريد أن نتمكن من العمل بشكل صحيح عند دخولنا غزة  

  .»قريبة جدا وعلينا أن نكون على أتم االستعداد
 29/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  الجاسوس ترابينوفد إسرائيلي في القاهرة لبحث صفقة اإلفراج عن  .31

شير إبراهام أحد مسؤولي وزارة     بوصل إلى القاهرة أمس وفد إسرائيلي رفيع المستوي برئاسة          : القاهرة
وقالت مصادر مطلعة إنـه     . الخارجية، في زيارة لمصر يجري خاللها مباحثات مع عدد من المسؤولين          

لية وإمكانية تنفيذ صفقة لتبـادل       اإلسرائي -من المقرر أن يبحث الوفد آخر تطورات العالقات المصرية          
 سـجينا  63سجناء بين مصر وإسرائيل تقضي بتسليم القاهرة الجاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين مقابـل            

  . مصريا
 29/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  في ثكناتهم" الفصح"جنود االحتالل يحتفلون بـ .32

تس، تعليماته المشددة لكافة وحدات الجـيش        اصدر رئيس االركان االسرائيلي بيني غان      :الصحافة العبرية 
او مايعادل اجازة العيد واالبقاء على كامـل عـدد واسـتعداد            " السكون التقليدية   " بالغاء ما يسمى بحالة     

  . الوحدات العسكرية خالل اجازة عيد الفصح اليهودي الذي يحل الشهر المقبل
، واسـتنادا   2012-3-28 عـدد األربعـاء      العبرية، فـي  " يديعوت احرونوت   "ووفقا لما نقلته صحيفة     

للتعليمات الجديدة من هيئة االركان العامة الى جميع الوحدات العسكرية، ستواصـل وحـدات الجـيش                
االسرائيلي كافة والول مرة منذ سنوات عديدة العمل بكامل جهوزيتها واستعدادها خالل فترة العيد حيث               

لعيد في قواعدهم ووحداتهم العسكرية وعلى من يكـون         سيضطر االف الجنود والضباط الى قضاء فترة ا       
خارجها ان ينسق ايام االجازة مع قائده المباشر لضمان عمـل الوحـدات العـسكرية بكامـل طاقتهـا                   

  . االعتيادية
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية نفيها المطلق ان تكون هذه الخطوة مرتبطـة بعمليـة معينـة او                  

  .باالستعداد لتنفيذ عملية ما
 28/3/2012فلسطين أون الين، 

  
  غالبيتهم من العرب   مليون15.6 إلى "إسرائيل" سيصل عدد سكان 2059عام  في: إحصاء .33

ـ      سيـصل عـدد     2059اإلسرائيلية أنه في العـام      " الدائرة المركزية لإلحصاء  "تشير توقعات ما يسمى ب
  ".العلمانيين"لحريديين، مقارنة بـ مليون، غالبيتهم من العرب واليهود ا15.6السكان في إسرائيل إلى 

 مليون، ومن   5.27 وصل عدد اليهود إلى      2009وبحسب الدائرة المركزية لإلحصاء فإنه في نهاية العام         
، بحسب التوقعات سـيكون     2059وفي العام   . 2019 مليون في العام     5.84المتوقع أن يرتفع العدد إلى      

  . مليون9.95 – 6.09عدد اليهود غير الحريديين يتراوح ما بين 
، 2009 ألفا في نهاية العـام       750أما بشأن اليهود الحريديين، فتشير المعطيات إلى أن عددهم كان نحو            

 عاما من المتوقـع أن يتـراوح        47، وبعد   2019 مليون في العام     1.1ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى       
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، ما يعني أنـه     %686 -% 264ن   مليون حريدي، أي بزيادة تتراوح ما بي       5.84-2.73عددهم ما بين    
  .من الممكن أن يتساوى عدد اليهود الحريديين مع غير الحريديين

 إلـى   2009أما بالنسبة للعرب، وبحسب الدائرة المركزية لإلحصاء، فإن عددهم وصل في نهاية العـام               
ـ    2019، ويتوقع أن يرتفع في العام       )يشمل القدس والجوالن المحتلين   ( مليون   1.54 -1.85ين   إلى ما ب
 مليون، أي بزيادة تتراوح ما بـين        4.54 – 2.8 سيتراوح العدد ما بين      2059 مليون، وفي العام     1.96

82 %- 196.%  
وبسبب ارتفاع السكان المتوقع، فمن المتوقع أيضا أن ترتفع الكثافة السكانية بشكل ملموس، حيث سترتفع               

، 2019 نسمة في العـام      394-370ا بين    إلى م  2009 نسمة على كل كليومتر مربع في العام         326من  
  .2059 في العام 880 -501وما بين 

كما تبين أن كافة التوقعات تشير إلى عملية شيخوخة لإلسرائيليين، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة الـشريحة                 
في نهاية العام   % 9.8ويتوقع أن ترتفع نسبة هذه الشريحة العمرية من         .  عاما 65العمرية التي تزيد عن     

كما . 2059في العام   % 21-%14، ويتوقع أن تتراوح نسبتها ما بين        2019في العام   % 12 إلى   2009
  .يتوقع ارتفاع عدد من هم فوق سن الثمانين بشكل حاد جدا

 28/3/2012، 48عرب 
  

   لتحفيز النمو االقتصادى"إسرائيل"يجب االستعانة بعرب :  اإلسرائيلىيالمصرف المركز .34
لى فيشر رئيس المصرف المركزى اإلسرائيلى، إنه يريـد االسـتعانة بـالعرب             قال ستان : )أ ب (القدس  

واليهود المتدينين فى قوة العمل لحفز النمو االقتصادى للبالد، وإن الحكومة يجب أن تساعد فى تحقيـق                 
  .ذلك

يعا األربعاء، دعا فيشر إلى تطوير التعليم لمساعدة تحسين أداء هاتين الفئتين سر            وفى تقرير سنوى صدر   
  .للدخول فى سوق العمل

ويختـار  . وقد أدى التمييز وتدنى مستوى التعليم إلى الحد من الفرص االقتصادية أمام عرب إسـرائيل              
الكثير من المتدينين اليهود حياة الدراسة الدينية، وال يعملون ويعيشون على المعونات الخارجية، وتشكل              

  .ائيلهاتان الفئتان نحو ثالثين بالمائة من سكان إسر
، رغم تباطؤ النمـو فـى الجـزء         2011عام  % 4.7وقال المصرف، إن االقتصاد اإلسرائيلى نما بنسبة        
  .الثانى من هذا العام بسبب أزمة الديون فى أوروبا

 29/3/2012اليوم السابع، مصر، 
  

  "اسرائيل"مقتل شخصين في محاولة تسلل من سيناء الى  .35
 الجيش االسرائيلي احباط محاولة تسلل علـى الحـدود مـع            أعلن ناطق باسم  :  أ ف ب   -القدس المحتلة   

صحراء سيناء المصرية، وأفيد عن مقتل رجلين في الجانب المصري من الحدود خالل تبادل إلطـالق                
جنوداً كانوا يقومون بدورية عادية عند الحـدود مـع سـيناء            «وقال هذا المتحدث ان     . نار مع مصريين  
مشبوهين يحاوالن اجتياز الحدود الى مصر على متن سـيارة          ) ائيليةفي االراضي االسر  (رصدوا الثلثاء   
  .»رباعية الدفع
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وكان مصدر عسكري تحدث عن مقتل رجلين في الجانب المصري من الحدود خالل تبادل إلطالق نار                
  .»االمر يتعلق بمحاولة تهريب«ولم يحدد جنسية القتيلين، لكنه أشار الى ان . مع مصريين

 29/3/2012الحياة، لندن، 
 

  لحزب اهللا" كورنيت" تخشي من وصول "إسرائيل" .36
، أن كشف روسيا مؤخراً عن إنتاجها صـاروخ مـضاد           2012-3-28ذكرت مصادر عبرية األربعاء     

 المطور، قلقاً إسرائيلياً وتخوف شديد من وصول هذه الصواريخ إلـى            EMللدبابات من طراز كرونيت     
انية، حيث تتمتع هذه المنظومة بقدرة على إطالق صـاروخين          سوريا ومن ثم إلى منظمة حزب اهللا اللبن       

  . في ذات الوقت مما يشمل خطراً على اآلليات المصفحة التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي
 28/3/2012فلسطين أون الين، 

  
  من ملفات التحقيق ضد مستوطني الضفة% 91االحتالل أغلق : اإلسرائيلية" ييش دين"منظمة  .37

الحقوقية اإلسرائيلية، أن الشرطة " ييش دين"رت معطيات تضمنها تقرير لمنظمة أظه: وكاالت
 ضد اعتداءاتمن مئات ملفات التحقيق التي فتحتها ضد مستوطنين نفذوا % 91اإلسرائيلية أغلقت 

  .المواطنين الفلسطينيين وأمالكهم ومقّدساتهم في الضفة الغربية
طة فشلت في التحقيق في الجرائم األيديولوجية التي ارتكبها الشر"أن " ييش دين"وجاء في بيان لمنظمة 

من ملفات التحقيق في مخالفات نفذّها % 91مستوطنون ضد فلسطينيين، إذ تبين المعطيات أن 
من ملفات التحقيق % 84إسرائيليون ضد فلسطينيين وأمالكهم تم إغالقها من دون تقديم الئحة إتهام، و

  ".في الوصول إلى مشبوهين وجمع أدلةأغلقت بسبب فشل المحققين 
 ملف تحقيق في الفترة الواقعة ما بين 781وتفيد المعطيات بأن شرطة االحتالل في الضفة الغربية فتحت 

 وذلك في أعقاب شكاوى قدمها مواطنون فلسطينيون في الضفة الغربية 2012مارس / وآذار2005العام 
فقط من هذه الملفات % 9أن " ييش دين"وأضاف بيان  .كهمتتعلق باعتداءات مستوطنين عليهم وعلى أمال

  .عالجتها الشرطة ووصلت إلى حد تقديم لوائح إتهام
 المستوطنين، وأن نسبة ملفات اعتداءاتوأشار البيان إلى تقاعس الشرطة اإلسرائيلية في التعامل مع 

ءات المستوطنين على أمالك التحقيق التي تم إغالقها مرتفعة بشكل خاص في الملفات المتعلقة باعتدا
الفلسطينيين، مثل إضرام النار وإلحاق أضرار باألمالك وتخريب المحاصيل الزراعية وقطع وإحراق 

  .أشجار الزيتون وسرقة المحاصيل الزراعية
من ملفات التحقيق % 3على أن معطياتها تظهر أن الشرطة قّدمت لوائح إتهام في " ييش دين"وأكدت 

  .من هذه الملفات% 95اءات على األمالك وأغلقت المتعلقة باإلعتد
ال تقوم بإقامة جهاز تطبيق القانون على " إسرائيل"هذه المعطيات تعني أن "إن " ييش دين"وقال بيان 

  ".المستوطنين الذين يرتكبون مخالفات بعضها خطير للغاية، ضد فلسطينيين في المناطق المحتلة
عام معطيات تظهر الفشل المتواصل بكل ما يتعلق بتطبيق القانون ييش دين تنشر كل "وأضاف البيان أن 

  ".على إسرائيليين إرتكبوا مخالفات بحق الفلسطينيين
  28/3/2012، وكالة شهاب لالنباء
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  القيد  يطلقون التجمع العالمي لكسر " وفاء األحرار" صفقة في  المحرريناألسرى .38
التي تمت بين المقاومة في غزة والكيان " اروفاء األحر"أعلن األسرى المحررون بصفقة : غزة

الذي كان ثمرة أفكار األسرى األحرار في سجون " التجمع العالمي لكسر القيد"اإلسرائيلي، عن انطالق 
لألنباء في غزة " شهاب"وأوضح التجمع العالمي لكسر القيد في مؤتمر عقد بمقر وكالة  .العدو الصهيوني

 التجمع جاء لدعم األسرى الذين يتعرضون لويالت السجن والسجان، وجاء اليوم األربعاء أن انطالق هذا
  .لإلعالن عن االنتماء الوطني لقضيتهم العادلة والمقدسة

نسعى بجهود األحرار حول العالم، وبجهود الضمائر اإلنسانية الحية، وبالعمل الحقوقي " : وقال التجمع
لمسئول، نسعى معهم جميعا ومع كل حر ينتصر لمظلوم المنظم، والخبرات  الطبية الداعمة، واإلعالم ا

الى رفع المعاناة عن اسري الحرية، وتفعيل قضيتهم دوليا واقليميا بالحجم الذي تستحقه هذه القضية 
وأشار إلى ان األسرى األحرار ممثلين بالهيئة القيادية قد وضعوا ثقتهم بهذا التجمع  ".الكبيرة العادلة

 على األسرىام جميع الجهات والمنظمات والمؤسسات العاملة لنصرة قضية كجهة مخولة ومفوضة أم
المستوى المحلي والعربي والدولي، لنشر قضيتهم العادلة وفضح سياسات مصلحة السجون الصهيونية 

  .األحرار أسرانافي ممارساته الالانسانية والالحقوقية بحق 
  28/3/2012، وكالة شهاب لالنباء

  
  األقصىالمسجد ات الجنود والمستوطنين يقتحمون باحات عشر: مؤسسة األقصى .39

قالت مؤسسة االقصى للوقف والتراث في بيان صدر امس ان عشرات الجنود بزّيهم : محافظات
العسكري والمستوطنين اقتحموا المسجد االقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وقاموا بجوالت في 

راد المستوطنين أداء صلوات يهودية داخل االقصى، وسط أنحاء المسجد االقصى المبارك، وحاول اف
 .حالة استنفار من قبل قوات االحتالل الذين انتشروا بكثافة في مواقع متفرقة في المسجد االقصى المبارك

 مجموعات من المستوطنين وجيش االحتالل بزّيهم العسكري اقتحموا 3ان ": وقالت مؤسسة األقصى 
 من الجنود 100ة السابعة والنصف صباحاً، ووصل عدد المقتحمين الى المسجد االقصى منذ الساع

، وأضافت المؤسسة ان هذه االقتحامات تأتي وسط تصعيد االقتحامات االسرائيلية للمسجد "والمستوطنين
ودعت مؤسسة األقصى في بيانها االمة . االقصى، خالل االيام األخيرة، خاصة من قبل المخابرات

 وحكومات القيام بمسؤولياتهم تجاه المسجد االقصى والقدس الشريف، في ظل االسالمية شعوباً
  . االعتداءات واالنتهاكات المتكررة على اولى القبلتين وعلى بيت المقدس

  29/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   2012في  ودنسوه األقصى سائح أجنبي اقتحموا ألف وستون مستوطن األف: مؤسسة األقصى .40
حذّرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في تقرير صحفي عممته اليوم األربعاء :  ابو عطامحمود

 ، أن االحتالل اإلسرائيلي يواصل انتهاك حرمة المسجد األقصى المبارك واالعتداء عليه، 28/3/2012
ل من خالل حمالت االقتحامات للمستوطنين والجماعات اليهودية، وفرق المخابرات وفرق جنود االحتال

، 2012بزّيهم العسكري، وأشارت مؤسسة األقصى أن منسوب االعتداء وحجمه تصاعد منذ بداية العام 
حيث تضاعف عدد فرق جيش االحتالل الذين يقتحمون المسجد األقصى بزّيهم العسكري وفرق 

ضي، كما المخابرات بستة أضعاف في األشهر الثالث األولى من العام قياساً بنفس الفترة من العام الما
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ولوحظ تزايد تدنيس السياح األجانب للمسجد األقصى وقيامهم بأفعال مخلّة باآلداب بتشجيع من االحتالل 
اإلسرائيلي، وقالت مؤسسة األقصى أن عدد المستوطنين والجماعات اليهودية الذين اقتحموا األقصى 

 مستوطناً، اما عدد السياح 1034 بلغ – حتى تاريخ يوم أمس الثالثاء –خالل األشهر الثالث الماضية 
 سائحاً أجنبياً، اما عدد الجنود بلباسهم العسكري والمخابرات والشرطة الخاصة 63887األجانب فبلغ 

 عنصراً، هذا وقد وثّقت مؤسسة األقصى هذه االعتداءات بالصور الفوتوغرافية وعبر شهود 983فبلغ 
هل في مدينة القدس والداخل الفلسطيني التواجد عيان وتواجد ميداني، الى ذلك دعت مؤسسة األقصى األ

والرباط والتواصل الدائم مع المسجد االقصى المبارك، ورفد المسجد االقصى بأكبر عدد من المصلين 
يومياً، فيما دعت العلماء والحكام والشعوب العربية واإلسالمية الى مزيد من فعاليات نصرة وحماية 

  .الشريف المسجد االقصى المبارك والقدس 
  28/3/2012، مؤسسة األقصى للوقف والتراث

  
  سجون االحتاللبالحركة النسوية األسيرة  شلبي هو األطول بتاريخ إضراب: وزارة األسرى برام اهللا .41

تواصل األسيرة هناء شلبي اليوم الخميس اضرابها المفتوح عن الطعام في : رام اهللا ـ وليد عوض
 على التوالي في ظل تدهور حالتها الصحية، وتزايد عدد 44الـ سجون االحتالل االسرائيلي لليوم 

واوضحت مصادر فلسطينية  .المتضامنين من األسرى في معركتهم وإعالنهم اإلضراب عن الطعام
 اسيرا فلسطينيا يخوضون االضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع االسيرة 30االربعاء بأن اكثر من 

  .شلبي
المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى ومن جانبه بين األسير 

كفر سابا خطير، وهنالك 'في ' مئير'للقوى الوطنية واإلسالمية أن وضع األسيرة هناء الشلبي بمستشفى 
  .قلق حقيقى على حياتها حيث انخفاض ضغطها، ونقص وزنها، وإصابتها بنزيف من أنفها وفمها

ء بوزارة األسرى الفلسطينيين بأن األسيرة هناء الشلبي، التي تخوض إضرابا وأفادت دائرة اإلحصا
إنما تسجل بذلك '، 'االعتقال اإلداري' على التوالي رفضا لـ 44منفردا ومفتوحا عن الطعام لليوم 

اإلضراب األطول وغير المسبوق بشكل جماعي أو فردي في تاريخ الحركة النسوية األسيرة في سجون 
تجّسد حالة نضالية خاصة، وتعكس معاناة 'ورأت الوزارة أن األسير هناء الشلبي  .'ل اإلسرائيلياالحتال

المرأة الفلسطينية، وتقدم نموذجا فرديا بصمودها، وإرادتها الفوالذية وإصرارها الكبير على المضي قدما 
  .'حتى تحقيق أهدافها ونيل حريتها

  29/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  "دي أن إي" تعرضوا للضرب لرفضهم فحص فلسطينيونمعتقلون : سيرنادي األ .42
عدداً من المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للضرب « ذكر نادي االسير الفلسطيني ان : أ ف ب-رام اهللا 

دي (على ايدي حراس السجون االسرائيلية بعد رفضهم السماح بأخذ عينات من اجسادهم لفحصها وراثياً 
أخذ العينات معتقلين قياديين في الفصائل الفلسطينية تعرضوا للضرب عندما رفضوا وشمل  .»)ان اي

  .عباس السيد وجمال ابو الهيجا» حماس«ذلك، بينهم القياديان في حركة 
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تستهدف انتهاك خصوصية االسير «ورأى وزير شؤون االسرى الفلسطيني عيسى قراقع ان هذه العملية 
بتقييد االسير الى الخلف ونزع عينات من شعره وأخذ «ن العملية تتم وأشار الى ا. »ومحاولة إلذالله

  .»لعاب من فمه، بالقوة
  29/3/2012، الحياة، لندن

  
  بسبب اعتقال الصحفي الشايب" حرية الصحافة" مقاطعة جائزة تعلننقابة الصحفيين الفلسطينيين  .43

 الغربية المحتلة مقاطعتها حفل جائزة أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الضفة:  وكاالت–رام اهللا 
، التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض، 2012حرية الصحافة الفلسطينية للعام الحالي “

احتجاجاً على احتجاز صحفي فلسطيني كتب تقريراً عن ارتكاب أعضاء البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في 
ت في بيان أصدرته في رام اهللا بعدما قررت محكمة فلسطينية تمديد وقال. باريس تجاوزات مالية وأمنية

اليوم يوم أسود بحق “فترة اعتقال ناشر التقرير في صحيفة الغد األردنية مؤخراً الصحفي يوسف الشايب 
يعتبر “وأضافت . ، داعية الصحفيين الفلسطينيين كافة إلى مقاطعة الجائزة”حرية الصحافة والصحفيين

 توقيف الشايب ورفض اإلفراج عنه بكفالة مغاالة في استخدام الصالحيات القانونية ويشكل قرار تمديد
  .”سابقة في تاريخ الصحافة الفلسطينية

  29/3/2012، االتحاد، ابوظبي
  

   الضرائب للتضييق أكثر على المقدسيينسالحاإلسرائيليون يستغلون  .44
، حملة ضريبية واسعة في حي سلوان بالقدس شنت الشرطة اإلسرائيلية، أمس: كفاح زبون - رام اهللا

 اإلسرائيلي في القدس، وقال رئيس لجنة الدفاع عن -المحتلة، تختزل الكثير من صراع البقاء الفلسطيني 
سلوان فخري أبو دياب، إن مستخدمين تابعين لمصلحة الضرائب اإلسرائيلية معززين بالشرطة، داهموا 

طقة تجارية مهمة في سلوان، وطالبوا بمئات آالف الشواقل، محال تجارية في عين اللوزة وهي من
كانت عملية كبيرة وغير مسبوقة هدفها «وتابعت القول . وصادروا البضائع، في حملة ضريبية كيدية

  .»تشتيت االنتباه قبل يومين من مناسبة يوم األرض ومسيرة القدس العالمية
  29/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   ترصد انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربيةسرائيليةإمنظمة حقوقية  .45

اإلسرائيلية المدافعة عن حقوق اإلنسان تقرير " يوجد عدالة"نشرت منظمة : رام اهللا ـ أحمد رمضان
  .حول االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وسرقة األراضي

، 2012) مارس( حتى آذار 2005اإلنسان الفلسطيني منذ عام  حالة انتهاك لحقوق 781وشمل التقرير 
% 5حاالت مصادرة أراضي، و% 15أضرار في الممتلكات، و% 44حالة عنف جسدي، و% 32منها 

  .حاالت متنوعة
ا للتقرير، فإن معظم حاالت العنف تشمل اعتداءات بالضرب وإلقاء الحجارة واالعتداء بالسكاكين ووفق

  .والهروات وأعقاب البنادق فضال عن التهديدات وغيرها من الجرائم
% 14وقد تم تقديم لوائح اتهام في ,  حالة إطالق نار إسرائيلي على فلسطينيين38ويشمل التقرير أيضا 

  . التي تنطوي على مصادرة أراضيفقط من الحوادث
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وشملت هذه األعمال وضع سياج وزراعة غير مصرح بها والسيطرة على مباني في األراضي 
الفلسطينية مما حرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، باإلضافة إلى عمليات اشعال الحرائق 

واتهمت المنظمة .  من الحوادثالمتعمدة التي تتسبب بأضرار في الممتلكات وسرقة المحاصيل وغيرها
الحقوقية قوات األمن اإلسرائيلية بأنها لم تفعل ما يكفي لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، بصفتها 

إلى أن نسبة لوائح االتهام يجب أن تكون " هيال ألوني"وأشارت المتحدثة باسم المنظمة  .سلطة احتالل
  .وافع أيدلوجية وليست جنائيةأكثر بكثير ألن الجرائم تنطوي على د

  29/3/2012، المستقبل، بيروت
  

   أبو حديد تتهم السلطة بالتنسيق مع االحتالل العتقاله حسينعائلة الحاج األسير  .46
اتهمت عائلة الحاج األسير حسين أبو حديد أمس األربعاء السلطة الفلسطينية واألجهزة األمنية : الضفة

  .ل العتقاله في ظل حالته الصحية المترديةالتابعة لها بالتنسيق مع االحتال
إن األجهزة األمنية هي التي تقف خلف اعتقال االحتالل للحاج أبو إياد من خالل : "وقالت زوجته أم إياد 

التنسيق األمني لوقف مطالبة أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة باإلفراج عنهم، خاصة وأن 
  . وأنه تعرض للتعذيب على أيديهم2010جن أريحا منذ أيلول من العام نجلي محمد معتقل لديهم في س

  29/3/2012، السبيل، عمان
  

   قبل اعتقالهم بالخليل أطفالاالحتالل ينكل بثالثة  .47
اعتقلت قوات االحتالل مساء األربعاء، ثالثة أطفال بحي تل الرميدة بمدينة الخليل جنوب الضفة : الخليل

، ) عاما13(أن االحتالل اعتقل حمدان شعابنة " صفا"ت مصادر محلية لوكالة وأوضح .الغربية المحتلة
وأشارت إلى  .، من منطقة تل الرميدة في الخليل) عاما14(وشادي المحتسب )  عاما14(عمر أبو عيشة 

  .اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة، بعد االعتداء عليهم بالضرب المبرح
  28/3/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  "إسرائيل"مسيرة يوم األرض هي بداية التحول الذي بات يشكل تهديداً على : المؤتمر الوطني للقدس .48

يوم األرض يأتي وجماهير شعبنا 'قال المؤتمر الوطني الشعبي للقدس أن : رام اهللا ـ وليد عوض
خية ستحدد مصيرها استنادا الفلسطيني وأمتنا العربية تواجه أصعب التحديات، فالمرحلة مفصلية وتاري

إلى مصداقية التغيير الحاصل في المحيط العربي الذي من الضروري أن يعيد أمجاده في دفاعه عن 
مسيرة يوم األرض 'وأضاف، في، بيان له االربعاء، في ذكرى يوم األرض الفلسطيني، بأن  .'فلسطين

ديداً فعلياً على الكيان الصهيوني، لما تعنيه العالمية المنوي إقامتها هي بداية التحول الذي بات يشكل ته
تلك التظاهرة من بروز تحول نوعي جديد في إحياء المحيط العربي لدوره القومي في فلسطين، وأن 
إحياء ذكرى يوم األرض هو واجب وطني وعهد لتمسكنا بأرضنا ووطننا فلسطين ووفاء لدماء الشهداء 

  .'والجرحى وأسرى الحرية
بمناسبة يوم األرض التحية للشهداء الذين سقطوا في ' فدا' اإلتحاد الوطني الفلسطيني ومن ناحيته جدد

  .، وشهداء الثالثين من اذار في العام نفسه من ابناء الجليل1968العشرين من آذار عام 
  29/3/2012، القدس العربي، لندن
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   في لبنانالفلسطينيين ن الالجئيرئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي في غزة يطلع على أوضاع .49

زار رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي في غزة الشيخ حسن الجوجو امس، سفير فلسطين في لبنان 
أشرف دبور، في حضور القنصل محمود األسدي وممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد 

  .يمين في لبنانواطلع منه على أوضاع الفلسطينيين المق. قباني الشيخ محمود الخطيب
كما تم بحث الشؤون الفلسطينية، وضرورة االلتزام بوحدة الشعب الفلسطيني، من أجل مواجهة التحديات 

  .التي تجابه القضية الفلسطينية
  29/3/2012، المستقبل، بيروت

  
   2011 في الربع الرابع من عام  مليون دوالر عجز الحساب الجاري378.8: إلحصاء وسلطة النقدا .50

اراً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي لإلحصاء استمر
 وذلك 2011الفلسطيني، تم إعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع من عام 

  .ضمن اإلصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني
 إلى استمرار العجز 2011ئج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام أشارت النتا

 مليون دوالر 378.8حيث بلغ ما مقداره ) سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية(في الحساب الجاري 
عام من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في الربع الرابع من % 14.6أمريكي، بما نسبته 

ويعزى السبب في عجز الحساب .  عن الربع السابق% 29.9، وقد ارتفع هذا العجز بما نسبته 2011
 مليون دوالر 855.8الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 

لربع الرابع من من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في ا% 33.0أمريكي والذي شكل ما نسبته 
كما سجل ميزان الخدمات .  عن الربع السابق% 15.5، وقد تراجع هذا العجز بما نسبته 2011عام 

عن الربع % 19.2 مليون دوالر أمريكي حيث انخفض هذا العجز بما نسبته 71.8عجزاً بلغ مقداره 
رى والخدمات السابق، ويعزى انخفاض عجز الخدمات إلى ارتفاع صادرات خدمات االعمال األخ

  .الحكومية اضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية وخدمات السفر
 مليون 287.0فقد سجل فائضاً مقداره ) تعويضات العاملين، ودخل االستثمار(أما بالنسبة لحساب الدخل 

عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في % 5.9دوالر أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 
 مليون دوالر أمريكي، فيما بلغ دخل 258.4ئيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت إسرا

 مليون دوالر أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة 28.6االستثمار المقبوض من الخارج 
 قيمته حقق ميزان التحويـالت الجارية فائضـاً بلغت .على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية

عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـالت % 48.2 مليون دوالر أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 261.8
  .من إجمالي التحويالت الجارية من الخارج% 26.3الدول المانحة ما نسبته 

كما أشارت النتائج األولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 
 194.7ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ .   مليون دوالر أمريكي257.8

االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات األخرى، واألصول (مليون دوالر أمريكي 
) زيادةال(وعكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على األصول االحتياطية إذ بلغ التغير  ).االحتياطية
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وفي حالة فلسطين .  مليون دوالر أمريكي110.4في هذه األصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 
  . تعبر هذه األرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى

      28/3/2012الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
  

  " غنيسوعة موس" في فلسطينية صغر شاعرةأ شراب أمل .51
 عاما من الحصول على المرتبة األولى في مسابقة 14تمكنت الطفلة امل شراب  : عبداهللا عمر–فلسطين 

كتابة الشعر التى نظمها ملتقى المدارس الخاصة في قطاع غزة وبحضور لجنة أجنبية من موسوعة 
الم وهو أول رقم جينس منحتها رقما قياسيا كأصغر شاعرة ذات قافية ووزن وذلك على مستوى الع

  .2012قياسي يسجل في موسوعة جينس لعام 
  29/3/2012، الراية، الدوحة

  
  تؤكد دعمها الكامل للمسيرة» مؤسسة القدس وشدوا الرحال« .52

عن دعمها الكامل للمسيرة العالمية للقدس التـي يجـري          » القدس وشدوا الرحال  «أعلنت مؤسسة   : عمان
 .قهم في الحرية واالستقالل والعيش بأمان كسائر شـعوب األرض         تنظيمها دعما لمدينة القدس وأهلها وح     

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن مسيرة القدس العالمية تمثل اجماعا عالميا على أهمية قضية القدس وتعد                 
  .تحركا إيجابيا للمطالبة بحقوق المقدسيين وإزالة مخاطر االحتالل عنهم

 29/3/2012، الدستور، عمان
 

  "سرائيلإ"ضون لتحديات مائية وبيئية تواجه نهر االردن والبحر الميت بسبب مشاركون يعر .53
اختتمت أمس في فندق الماريوت في البحر الميت ورشة عمـل بعنـوان             :  جميل السعايدة  -البحر الميت   

 الـشرق االوسـط     -دور اإلعالم في حماية البيئة ومصادر المياه التي نظمتها جمعية اصـدقاء االرض            
 وبمشاركة النواب غازي مشرب وعلـي  48صحفيا واعالميا من االردن وفلسطين وعرب       45بمشاركة  

  .الملكاوي وبسام العمري
وناقش المشاركون في المؤتمر على مدار ثالثة ايام التحديات المائية والبيئية التي تواجـه نهـر االردن                 

ة بالتوافق مع الجانب االسـرائيلي      واعادة الحياة اليه وزيادة مخزون البحر الميت بعد تقلص منافذه المائي          
 مليون متر مكعب من مياه نهر االردن عبر بحيرة طبريا ووقـف حجزهـا               500-400من خالل اسالة    

هناك مؤقتا لغايات احداث حالة فيضان واحدة في النهر لبعث الحياة في الكائنات الحية على جانبي النهر                 
افية والتي حرم النهر منها منذ مطلع سـبعينات القـرن           وتغذية البحر الميت بهذه الكمية من المياه االض       

 واستيالء اسرائيل على كافة مياه نهر االردن واسـتغاللها          1967الماضي على اثر حرب حزيران عام       
الغراض الزراعة والشرب والصناعة وحرمان االردن وفلسطين من حقوقهما المائية الدوليـة متجاهلـة      

  .ولية الخاصة في مجال التشارك المائي الدوليبذلك كافة االعراف والقوانين الد
واشار المشاركون الى غياب العدالة في توزيع االستهالك المائي في المنطقة حيث ان مخصصات الفرد               
االسرائيلي عشرة اضعاف ما يستهلكه الفرد الفلسطيني من مياه نهر االردن نتيجة القيود االسرائيلية التي               

ني في مجال منح الموافقات لحفر ابار ارتوازية لسد العجـز المـائي فـي               تفرضها على الجانب الفلسطي   
  .الضفة الغربية واالستغالل االكبر لحصص الجانب الفلسطيني في مياه نهر االردن المشتركة
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كما استعرضوا استراتيجيات المياه في الجانبين االردني والفلسطيني ودور االعالم في طـرح القـضايا               
لى جانب عرض استراتيجية السياحة في وادي االردن ومشاريع المتنزهات البيئية التـي             البيئية والمائية ا  

  .نفذتها جمعية اصدقاء االرض في منطقة شرحبيل بن حسنة في االردن والعوجا في الضفة الغربية
  29/3/2012، الدستور، عمان

  
  ضحكقصة تولي مشعل منصب مراقب عام بالد الشام أوهام ومثيرة لل: رشيدأبني  .54

سخر حزب جبهة العمل اإلسالمي الجناح السياسي لحركة اإلخوان المسلمين فـي            : ):يو بي اي   (-عمان
األردن من تقارير أشارت إلى اقتراح بتولي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس منـصب                

  ".مثيرة للضحك كثيرا"مراقب عام الجماعة في بالد الشام، ووصفها بأنها 
هذه األنباء  "لدائرة السياسية في الحزب زكي بني أرشيد ليونايتد برس انترناشونال األربعاء            وقال رئيس ا  

  ".ليست إال أحالم يقظة وأوهام ومضحكة كثيرا
هناك اقتراحا من قبل جهات في اإلخوان، خاصـةً         "وكانت وسائل إعالم أردنية خاصة قالت االربعاء أن         

اعة في بالد الشام، كجزء من ترتيب وضع اإلخوان بما          في مصر بأن يتولى مشعل منصب مراقب الجم       
  ".يفيد بأن يكون فرع بالد الشام تحت مظلة إخوان مصر وليس جسما موازيا

  29/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  الجيش جاهز لمواجهة أي عدوان إسرائيلي: رئيس األركان اللبناني .55
للواء الركن وليد سلمان، األربعاء، خالل تفقـده   رئيس أركان الجيش اللبناني اقال: بيروت ـ يو بي آي 

جهوزيـة  'وحدات من الجيش اللبناني منتشرة في الجنوب اللبناني المحاذي إلسرائيل، إن الجيش علـى               
  .'كاملة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية
 29/3/2012، الخليج، الشارقة

 
  سيمنع أشكال التظاهر اللبناني الجيش: ين الفلسطينيين بمناسبة يوم األرضمسيرة الالجئ .56

ـ   كشفت: محمد صالح   المنتشرة فـي    ]اللبناني [ألوية الجيش «أن  ) محمد صالح (» السفير« مصادر أمنية ل
 مـن االنطـالق إلـى       ]الالجئون الفلسطينيون بمناسـبة يـوم األرض       [الجنوب ستؤمن الحماية للمسيرة   

ممنوع أي شكل مـن أشـكال التظـاهر أو المـسيرات جنـوب              «شدد المصادر على أنه     وت. »الوصول
الجيش جاهز ليمنع ذلك كي ال تخرج المسيرة عن اإلطار المرسوم والمحـدد            «وتلفت إلى أن    . »الليطاني

  .»لها
ـ  «في صيدا، المنضوية في     » القوى واألحزاب الوطنية واإلسالمية اللبنانية    «وليل أمس، علّقت     اء إطار لق

، مشاركتها في المسيرة، بسبب عدم وجود حافالت كافية لنقل المشاركين المنتمين إلـى هـذه                »األحزاب
 .األحزاب

 29/3/2012، السفير، بيروت
 

  "يوم األرض"حاخامات يصلون إلى لبنان للمشاركة في مسيرة  .57
رابلس اسـتعداداً  وصلت إلى لبنان أمس وفود أجنبية عبر مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ ط : بيروت

الفلسطينية التي ستنطلق من عدد من المناطق اللبنانية في اتجاه قلعة           » يوم األرض «للمشاركة في مسيرة    
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والوفود تتضمن أشخاصاً من دول بريطانيا وجنوب أفريقيا والواليات المتحدة وكندا           . الشقيف في الجنوب  
 ومن بينهم حاخامات يهود منـاوئون لالحـتالل         وإندونيسيا وهولندا والنمسا وسويسرا والجزائر والهند،     

  .اإلسرائيلي لفلسطين
  29/3/2012، الحياة، لندن

 
  رئيس مجلس النواب اللبناني يستنكر اعتقال النواب الفلسطينيين .58

الحملة الدوليـة لإلفـراج عـن       "وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رسالة إلى رئيس           : بيروت
، النائب الفلسطيني القيـادي فـي حركـة     "تطفين لدى قوات االحتالل االسرائيلي    النواب الفلسطينيين المخ  

  .مشير المصري، ذكر فيها أنه يستنكر اعتقالهم ويواصل مبادراته للضغط من أجل تحريرهم" حماس"
اننا نعتبر أنفسنا جزءاً من الحملة المستمرة لتحرير الزمالء األعزاء وإدانة سياسة االعتقـال              "وقال بري   

الداري، ونؤكد وقوفنا الى جانب النائب المعتقل أحمد الحاج علي الذي أعلـن إضـراباً مفتوحـاً عـن                   ا
  ".الطعام، رغم معاناته من أمراض عدة احتجاجاً على السياسات التعسفية االسرائيلية

  29/3/2012، االتحاد، ابوظبي
  

  خيار االستراتيجيتؤكد أن السالم العادل والشامل هو ال 23بغداد قمة  مسودة قرارات .59
رفع و في العاصمة العراقية بغداد، 23تبدأ اليوم أعمال القمة العربية : محمد خير الرواشدة -بغداد 

ويتألف  . إلقرارهاوزراء الخارجية العرب أمس مسودة القرارات التي ستطرح على القمة اليوم، تمهيداً
د ضرورة انسحاب قوات االحتالل تؤك،  بغداد، بحسب مسودة مشروع القمة، من تسع نقاطإعالن

 العمل على نزع األسلحة النووية إلى إضافة العربية، وفي مقدمتها فلسطين، األراضياإلسرائيلي من 
كد أن السالم العادل والشامل هو الخيار ؤوت .األوسطوأسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق 

  .زئتهااالستراتيجي وأن عملية السالم عملية شاملة ال يمكن تج
 لما جاء  وفقاً"القدس الشرقية"إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها على  أكدت المسودةو

 المسؤولية الكاملة لتعثر "إسرائيل"وحملت  ).2002(في مبادرة السالم العربية التي أقرت في قمة بيروت 
البة الفلسطينيين باالعتراف بيهودية وأكدت رفض المواقف اإلسرائيلية الخاصة بمط. عملية المفاوضات

  .، ورفض كافة اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب"دولة إسرائيل"
وأكدت مسودة اإلعالن على القرار العربي لدعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب لألمم المتحدة لالعتراف 

يات المتحدة األميركية بعدم كما طالبت الوال. 1967بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 
  .استخدام حق النقض في مجلس األمن ضد القرار العربي

مسودة على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في الوتؤكد 
منظمة مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن 

  .التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب
 من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح "إسرائيل"المجتمع الدولي للضغط على المسودة وحثت 

وطالب جامعة الدول العربية مخاطبة كافة  .)2005 (المعابر من وإلى قطاع غزة وتفعيل اتفاق المعابر
وناشدت . منظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية األسرىالدول وال

جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية االستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية 
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يات اإلسرائيلية أسفل كما أدانت أعمال الحفر. بشأن عدم االعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار
وطالبت المسودة بمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر القدس . وفي محيط المسجد األقصى التي تهدد بانهياره

كما دعت الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع . الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها الذي عقد في قطر
دية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات الحكومة اإلسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية االقتصا

  ".القدس الشرقية"وتجمعات كاثوليكية واقعة في 
وجدد التأكيد على التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التوطين بكافة أشكاله 

  .ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة
أكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون وجددت الت

  . للسلطة الوطنية الفلسطينيةدوالر شهرياً
  29/3/2012الغد، عمان، 

  
   الحصار على قطاع غزة وتهويد القدساستمرارالجامعة العربية تدين  .60

اإلجراءات القمعية اإلسرائيلية المتواصلة في األراضي أدانت جامعة الدول العربية  :مراد فتحي - بغداد
ت في نددو .الفلسطينية والعربية المحتلة، خاصة االستيطان وتهويد القدس، واستمرار الحصار على غزة

 في بناء جدار الفصل "إسرائيل"بيان صدر أمس األربعاء بمناسبة ذكرى يوم األرض باستمرار 
 وخاصة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية وطالبت المجتمع الدولي .العنصري

 إلنهاء احتاللها العسكري "إسرائيل"والمنظمات الدولية واإلنسانية ذات الصلة، بالتحرك للضغط على 
واالستيطاني لألراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن ممارساتها التي تدمر الجهود السلمية المبذولة، 

اولتها فرض سياسة األمر الواقع على األرض، وتجعل من السالم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومح
  .ذات السيادة حلماً بعيد المنال، وتهدد السلم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط والعالم

  29/3/2012الشرق، الدوحة، 
  

   نصف مليار دوالر للقدس توفير2010 مقررات قمة سرت بتفعيل تطالب  العربيةالجامعة .61
دعت جامعة الدول العربية قمة بغداد إلى توفير دعم حقيقي للقدس يتناسب مع التحديات الخطيرة  :بغداد

 2010التي تواجهها المدينة المقدسة، مطالبة القمة التي تعقد اليوم الخميس، بتفعيل مقررات قمة سرت 
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين  .ر مليون دوال500بشأن تقديم دعم سنوي للقدس قدره 

 إن ،في تصريحات صحفية أمس، واألراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير محمد صبيح
ما يقدمه العرب والمسلمون للقدس حكومة وشعباً قليل وال يتناسب مع الهجمة التي تقوم بها إسرائيل "

القمة ستبحث موضوع التحرك لحصول فلسطين على العضوية " وأوضح صبيح أن. "بحق القدس وأهلها
الكاملة في األمم المتحدة، وملف الالجئين والجدار العنصري الفاصل، وتنمية األراضي الفلسطينية، ودعم 

ضرورة استخدام القوة العربية بكل مكوناتها للحصول على المقعد "وأكد صبيح . "السلطة الوطنية مالياً
 دولة بدولة فلسطين 131 األمم المتحدة، وأن ما يعزز ذلك هو اعتراف ما ال يقل عن  لفلسطين في194

  ."1967حزيران سنة /على حدود الرابع من يونيو
  29/3/2012الخليج، الشارقة، 
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   ما شئتم فاألرض تعرف أصحابها وسنحرر كل شبر فيهادواهو: وفد نيابي مصري في غزة .62
، أن  خالد كريزم،غزةنقالً عن مراسلها في  28/3/2012، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة نشرت 

رئيس الوفد البرلماني المصري الذي يزور قطاع غزة محمد سعيد إدريس أكّد أّن الثورة المصرية تُعاقب 
وقال خالل  .عبر إحداث أزمة الغاز والوقود في مصر والتي ألقت بظاللها بشكل كبير على القطاع

جئنا ممثلين ونواب للشعب المصري لنؤكد أّن : " الفلسطيني في قطاع غزةيعيزيارته المجلس التشر
وأشار إلى أّن الوحدة الفلسطينية  ".مصر لن تُفّرط بفلسطين وشهداءها ألننا تعلمنا منكم الثورة على الظلم

همية إنهاء  لتوعية األمة بكاملها حول خطورة االحتالل وأوأمريكا، داعياً" إسرائيل"تُحارب كذلك من قبل 
استعادة الوحدة "لـ ستسعىولفت إلى أّن مصر  ".السالم الزائف معه وإبقاء خيار المقاومة بكل أشكالها

  ".وإنهاء حالة االنقسام الفلسطينية
 ناشطًا نصفهم نواب يمثلون لجان وأحزاب مجلس 50ودخل مساء األربعاء وفد برلماني مصري يضم 

  .المختلفة لبحث عدة ملفات مع المؤسسات الرسمية والشعبيةالشعب المصري والمحافظات المصرية 
بدوره، رّحب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بالوفد المصري مبينًا أّن قدومه إلى 

وقال بحر خالل كلمة االستقبال إّن المصالحة  .القطاع من شأنه أن يدعم القضية الفلسطينية بشكل كبير
 رئيس كتلة التغيير واإلصالح في حركة  أشار.راتيجية مهمة للشعب الفلسطينيالوطنية أصبحت است

  .حماس خليل الحية إلى وجود مؤامرة من عدة أطراف تتمثل في إلقاء غزة في حجر مصر
من جانبه، أكّد النائب بالمجلس التشريعي عن حركة فتح فيصل أبو شهال أّن زيارة الوفد البرلماني 

  .عان كبيرة في الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية وكسر الحصارالمصري للقطاع لها م
فخري، أن  نورا ،غزةنقالً عن مراسلتها في  28/3/2012اليوم السابع، القاهرة، وأضافت جريدة 

ن مصر جاءت إلى فلسطين لتؤكد أنها غابت عنها قبل الثورة بسبب رئيسها المخلوع أإدريس أكد 
  القضية المركزية للعرب جميعاًهيالثورة جاءت لتؤكد أن فلسطين ستبقى  ولكن مصر بعد ...ونظامه
هودوا ما شئتم من األرض فاألرض الفلسطينية تعرف : اإلسرائيليينالقادة أضاف مخاطباً و .ولمصر

 .أرض فلسطين للفلسطينيين...  إليها وسنحرر كل شبر فيها من البحر إلى النهرأصحابها وسنعود جميعاً
 على أن مصر لن تقبل أن ، مشدداًالصهيوني تجاه الكيان االستراتيجي تعيد مصر منظورها وطالب بأن

  . األولاالستراتيجي، وأن تعتبرها العدو  أو شريكاً أو حليفاً لها صديقاً"إسرائيل"تكون 
 وانتخاب أعضاء الديمقراطي أن فلسطين تعاقب على اختيارها المصري البرلمانيوأكد رئيس الوفد 

  ...الدويك عزيز الفلسطيني التشريعي اعتقال رئيس المجلس  منتقداًالشريعي،ها مجلس
  

  بإنهاء االنقسام الفلسطيني و األطماع الصهيونية في القدسبمواجهةشيخ األزهر يطالب العرب  .63
 أحمد الطيب، بأال يتخلى المسلمون عن حقوقهم المشروعة في أرض .طالب شيخ األزهر، د :القاهرة

وأشار الطيب، خالل لقائه . حتلة، وعلى رأسها مقدساتهم في القدس المحتلة والمسجد األقصىفلسطين الم
 مؤسس الحركة اإلسالمية في فلسطين، إلى أن دعم ،اهللا نمر  برئاسة الشيخ عبد48بوفد من عرب 

 الغالي أرض فلسطين فرض عين على كل مسلم، مؤكداً أنه على الجميع بذل فيالحقوق اإلسالمية 
لنفيس من أجل استعادة سيطرة المسلمين على المسجد األقصى وكل المقدسات اإلسالمية، ومواجهة وا

وأكد الطيب أن القدس ليست مجرد أرض محتلة، وإنما حرم إسالمي ومسيحي . أطماع الكيان الصهيوني
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 الشعب  أنحاء العالم، مطالباًفي ضمير ووجدان كل مسلم فيمقدس، وقضيتها عقائدية إسالمية تعيش 
  .، ألنه يخدم فقط أطماع سلطات االحتالل بالعمل الجاد إلنهاء حالة االنقسام فوراًالفلسطيني

  29/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

   لوضع حد ألزمة الوقود في غزةيدعوأكمل الدين إحسان أوغلو  .64
 أمس األربعاء، الً نداء عاجو أطلق األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغل:غزة

 الدول األعضاء بالمنظمة وبغية مواجهة تداعيات أزمة الوقود غير المسبوقة في قطاع غزة، وناشد أوغل
اإلنسانية والجهات الخيرية في العالم اإلسالمي وغيرها من منظمات المجتمع المدني  والمنظمات

فاقم األزمة اإلنسانية الناجمة عن والمنظمات الدولية في العالم سرعة المساعدة من أجل وضع حد لت
  .انقطاع الوقود

  29/3/2012السبيل، عمان، 
  

  مع القدس ضخمة الجمعة واألحد المقبلين تضامناًمسيراتدعوتان لتنظيم : المغرب .65
 دعت هيئات سياسية إلى تنظيم أضخم مسيرة في تاريخ المغرب من أجل القدس، وذلك يوم األحد :الرباط
بيانا دعت فيه الشعب المغربي إلى جعل يوم الجمعة " العدل واإلحسان"درت جماعة ، وأص)1/4(المقبل 

، وذلك بتنظيم مسيرات " للتضامن واالحتجاج دعما لفلسطين والقدس الشريفيوماً" مارس / آذار30
 .احتجاجية في جميع المدن المغربية

  28/3/2012قدس برس، 
  

  اإلداري الفوري عن هناء شلبي وجميع أسرى االعتقال  باإلفراج تطالبللديمقراطيةالمؤسسة العربية  .66
أعربت المؤسسة العربية للديمقراطية عن تضامنها مع األسيرة الفلسطينية هناء شلبي التي دخل : الدوحة

 من قبل سلطات االحتالل  على اعتقالها وتوقيفها إدارياًإضرابها عن الطعام يومه األربعين احتجاجاً
ؤسسة، في بيان أصدرته أمس، المجتمع الدولي والمؤسسات المدنية ومنظمات ودعت الم .اإلسرائيلي

حقوق اإلنسان والنقابات والمنظمات النسائية إلى كسر طوق الصمت والوقوف معا وقفة تضامن مع 
األسيرة هناء شلبي والتنديد باالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبة 

إلفراج الفوري عن هناء شلبي وجميع أسرى االعتقال التعسفي، وإلزامها باالنصياع إلى  با"إسرائيل"
  .القوانين والمواثيق الدولية والكف عن ممارساتها غير اإلنسانية ووقف حمالت االعتقال ضد الفلسطينيين

  29/3/2012الراية، الدوحة، 
  

 محكمة مصرية تدين رئيسة الطائفة اليهودية بتهمة االحتيال .67
 ألف 52 مبلغ ، مصرفي رئيسة الطائفة اليهودية ، قضت محكمة مصرية بتغريم كارمن وينشتين:القاهرة
 ورفضها تسليمه الممتلكات األعماللبيعها ممتلكات تعود للطائفة ألحد رجال )  آالف دوالر9نحو (جنيه 

  بطالن إلغاء التوكيل  ب28/3وقضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة يوم األربعاء  .أو رد المبلغ له
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الصادر من وينشتين، والذى باعت بموجبه عقار من ممتلكات طائفتها، حيث قضت المحكمة بصحة 
 . نبيل بديعاألعمالونفاذ عقد البيع الموقع منها لصالح رجل 

  28/3/2012قدس برس، 
  

   هتافات معادية لليهود خالل تظاهرةإطالقين في تونس اثر تتقديم شكو .68
 إطالق شكويين اثر األقلياتقدم ممثل الجالية اليهودية في تونس وجمعية تعنى بالدفاع عن : .)ب.ف.ا(

 .األربعاء المصدران أفاد في تونس، بحسب ما "إسالميةتظاهرة " خالل األحدهتافات معادية لليهود 
ها هذه هذه المرة الثالثة التي تحصل في" لفرانس برس ، ممثل الجالية اليهودية،وصرح روجي بيزموت

  ."لن اقبل ذلك بعد اليوم ورفعت شكوى. األمور
نريد القبض على المسؤول " روضة سيدي األقليات العامة للجمعية التونسية لدعم األمينةمن جهتها، قالت 
 للصوت ويقف على هناك شريط يتم التداول به يظهره في وضح النهار يحمل مكبراً. هتعن ذلك ومعاقب

 حوادث بأنها نقول أنهذه الحوادث تتكرر، ال يمكننا " وأضافت. "ة الداخلية من وزارأمتاربعد بضعة 
  ."معزولة

  29/3/2012، لندن، القدس العربي
  

   على الحدودع اشتباك بين القوات المصرية واإلسرائيليةووقينفي مصدر أمني مصري  .69
إطالق النار مع تبادلت قوات مصرية وإسرائيلية الثالثاء  أن 29/3/2012القبس، الكويت، نشرت 

، وذلك على الحدود المشتركة في "إسرائيل"مهربين، حاولوا إدخال مجموعة من األفارقة إلى داخل 
 الذي أدى إلى مقتل ثالثة األمرسيناء، مما أشاع حدوث اشتباكات بين الجانبين المصري واإلسرائيلي، 

  .1948فلسطيني ه من أشخاص، بينهم سيدة، وأحدهم يحمل الجنسية اإلسرائيلية، ويرجح ان
قامت : ونفى مصدر أمني مصري أن يكون االشتباك قد وقع بين القوات المصرية واإلسرائيلية، وقال

إحدى دوريات الشرطة المصرية المتواجدة بالقرب من مكان االشتباك بين القوات اإلسرائيلية والمهربين، 
  . داخل الصحراءإلىارهم ، واالشتباك مع المهربين في أثناء فربإطالق الرصاص أيضاً

ن القتيل إ وا ومصادر محلية بشمال سيناء قالاً أمنياًمصدر أن 28/3/2012، 48موقع عرب وأضاف 
  . كما تردد من قبلإسرائيلياً، تبين أنه مواطن مصري وليس إسرائيلياً  عسكرياًالذي كان يرتدى زياً

  
  أو إيران" الموساد"بل قائد شرطة دبي مدفوع من ق: الداعية السعودي عوض القرني .70

 عوض القرني التصريحات التي أدلى بها قائد .عزا الداعية السعودي د: ، الفرنسيةياسر باعامر -جدة 
 واتهم فيها إسالميي الخليج بالرغبة في السيطرة على مقاليد الحكم، إلى ،شرطة دبي اللواء ضاحي خلفان

جية، سواء الموساد أو فلول النظام المصري أو ثالثة احتماالت تنصب كلها بارتباط الرجل بقوى خار
 أن االحتمال األول هو أن خلفان مدفوع من قبل جهاز ،نت. في تصريح للجزيرة،ويرى القرني .إيران

الموساد اإلسرائيلي وبعض أجهزة االستخبارات الغربية الساعية لتأزيم الوضع في الخليج، من أجل 
  .قوم بدور إيجابي لدعم دول الربيع العربيارتهان حكوماته للغرب ومنعها من أن ت

  27/3/2012نت، .موقع الجزيرة
  



  

  

 
 

  

            33ص                                     2455:                العدد29/3/2012 الخميس :التاريخ

  التهديدات اإلسرائيلية إليرانرفضه طهران يعلن من أردوغان  .71
 أي "تهديد"رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان .): ب.ف.، رويترز، أ.ب.أ (–طهران 

 ، الذيوسئل أردوغان . تعّرضه لضربة عسكريةبلد يسعى إلى استغالل سلمي للتكنولوجيا النووية، أو
بدأ زيارة لطهران تستمر يومين، في مؤتمر صحافي مع محمد رضا رحيمي نائب الرئيس اإليراني، عن 

ال يحقّ ألي بلد توجيه تهديد أو شّن عمل عسكري، ضد بلد ": التهديدات اإلسرائيلية إليران، فأجاب
أي عقل سليم يعارض استخدام الطاقة النووية ": وقال. "ة السلمية التحكم بالتكنولوجيا النوويإلىيسعى 
  ."، ولكن في الوقت ذاته يجب أال نعارض النشاطات النووية السلمية)النووي(للتسلح 

  29/3/2012الحياة، لندن، 
  

   وغزة مقلق في ظل انعدام التقدم السياسي الضفةالوضع في : روبرت سيري .72
ية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري إن أحداث الـشهر الماضـي             منسق األمم المتحدة لعمل    قال  

من عدم إحراز تقدم سياسي وعدم استقرار وعنف على األرض السيما           » خليطا خطيرا «توضح أن هناك    
ونقل مركز انباء االمم المتحدة عن سيري في جلسة         .. في غزة والوضع غير المستقر للسلطة الفلسطينية      

عن األوضاع في الشرق األوسط الليلة قبل الماضية أن الوضع بـين الفلـسطينيين              من الدولي   لمجلس األ 
الواقع ولألسف أن األطراف لم تجـد حتـى         «وقال سيري   . »غير واضح وصعب  «وإسرائيليين ما زال    

  .اآلن أرضية مشتركة الستئناف المحادثات المباشرة واالحتماالت تبقى ضعيفة
قعت عدة تطورات تدعو للقلق في الضفة الغربية وغزة بمـا فـي              وفي غياب أي تقدم و     إنه وقال سيري 

ذلك زيادة عدد الفلسطينيين المصابين خالل عمليات االعتقاالت في الضفة الغربية مـن قبـل القـوات                 
وأكـد  . اإلسرائيلية والتظاهرات وأحداث الشغب باإلضافة إلى استمرار بناء المـستوطنات اإلسـرائيلية           

إن الوضع سيصبح أكثر صـعوبة للحفـاظ علـى          « ظل الفراغ السياسي، قائال      احتمال تفاقم الوضع في   
  .»انجازات السلطة الفلسطينية في بناء الدولة دون أي أفق سياسي

 29/3/2012، الدستور، عمان
  

  على تعزيز االلتزامات نحو الشباب» األونروا«فيليبو غراندي يؤكد اصرار  .73
ي المفوض العام لوكالة غوث الالجئين الفلـسطينيين إصـرار          أكد فيليبو غراند  :  ماجد القرعان  -عمان  

الوكالة على تعزيز وتفعيل االلتزامات العشرة نحو الشباب التي أعلنها في مؤتمر شركاء االونروا الـذي                
عقد مؤخرا في بروكسل والتي تؤكد على ضرورة العمل معهم ومن اجلهم مما سيوفر لالونـروا رؤيـة        

  .برامجية واضحة
ي رسالة وجهها الى جميع العاملين في الوكالة عن المشاركة الدولية الواسعة و مشاركة شباب               واضاف ف 

الجئي فلسطين في المؤتمر ان االونروا نجحت في عقد لقاء فريد في بروكسل جمع الشركاء الرئيـسيين                 
القـضايا  للوكالة بشباب من الجئي فلسطين من مناطق العمليات الخمس بهدف استكشاف واحدة من أكثر               

حساسية لألونروا ولمستقبل المنطقة المتمثل في تحديد أفضل وسيلة يمكن من خاللها تقديم الدعم للشباب               
  .الفلسطيني الالجئ لضمان تسخير مهاراتهم وتحقيق إمكاناتهم
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وقال ان المؤتمر الذي عقد على مدار يومين لقي نجاحا كبيرا حيث استمع قادة دوليون وصانعو قرارات                 
ون وخبراء وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني لالجئي فلسطين الشباب ونظروا في همـومهم              عالمي

  .وتطلعاتهم وتمت مناقشتها بأسلوب صريح ومنفتح واالهم من ذلك هو مساهمة الشباب أنفسهم
وبين ان المؤتمر خرج باجماع بين شركاء االونروا من حكومات محلية ودولية وبلدان مانحة والـشركاء      

 القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة األخرى على ضرورة العمل مـع               من
  .الشباب ومن أجلهم مما وفر لألونروا رؤية برامجية واضحة

وبشأن االلتزامات العشر التي عرضها على المؤتمر قال المفوض غراندي انها تمثلت في مجاالت التعليم               
ديناميكية وعلى مجال الصحة حيث ستركز االونروا أكثر على قضايا الـشباب            لجعل الحياة الصفية أكثر     

وفي مجال التمويل    .في إطار اإلصالحات الصحية الجديدة التي تركز على العائلة وعلى التدريب المهني           
وتـم التأكيـد   .الصغير تم التأكيد على زيادة اإلقراض ألصحاب المشاريع الريادية من الالجئين الـشباب       

سبة للبعثات الدارسية على انه سيتم ربط تحسين االجراءات بفرص البعثات الدراسية ليبقـى البـاب                بالن
واما بالنسبة لتنمية المهارات فقد تم التأكيد على اهمية توسـعة           .مفتوحا لهم للولوج الى عالم التعليم العالي      

  .ال سمحت الموارد بذلكوالذي عمل به في ميدان عمليات الوكالة في سوريا ح» إشراك الشباب«نهج 
  29/3/2012، الدستور، عمان

  
   وقبرص واليونان"إسرائيل" بيناتفاق حول حقول الغاز  .74

اتفقت إسرائيل وقبرص واليونان، أمس، على تعزيز التعاون في تطوير حقول الغاز الطبيعي في              : )أ ب (
 جورج بابكوستانتينو، نيوكليس    وعقد وزيرا الطاقة اإلسرائيلي عوزي النداو، واليوناني       .البحر المتوسط 

سيليكيوتيس، ووزير الصناعة القبرصي نيوكليس سيليكيوتيس، اجتماعا في أثينا، لبحث التعاون في مجال             
الطاقة بعد اكتشاف حقول الغاز في البحر المتوسط، ولكنهم رجحوا أن تصدير الغاز على نطاق واسـع                 

  .سيحتاج إلى عقد من الزمن
ليوناني أن تتشارك الدول الثالثة في إنتاج الكهرباء عبر استخدام كابالت بحرية،            وتوقع وزير الصناعة ا   

وعلى هامش المؤتمر، وقعت    .»ثماني سنوات أو أكثر   «وذلك باعتبار أن بدء تصدير الغاز في حاجة إلى          
  .إسرائيل وقبرص اتفاق تعاون إلدارة المياه

 المتوسط له نتائج طويلة األمد على أمن إسـرائيل،   واعتبر وزير الطاقة اإلسرائيلي أن اكتشاف الغاز في       
لقد تم تحديد حقلي غاز ومن شأنهما أن يؤمنا احتياجات إسرائيل للسنوات الخمسين أو الـستين             «موضحاً  
الشرق األوسط يشهد زلزاالً هائالً يمتد من المحيط األطلسي إلى الخليج وأبعد من             «وأضاف إن   . »المقبلة

  .»ور اليونان ـ قبرص ـ إسرائيل سيشكل مرتكزاً لالستقرارذلك، وبالتالي فإن مح
  29/3/2012، السفير، بيروت

  
  فرنسا تعرب عن قلقها بشأن صحة األسيرة اإلدارية هناء شلبي .75

 األسـيرة  أعربت فرنسا عن قلقها بـشأن صـحة  : عالء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، )غزة، رام اهللا  (
إننـا  “وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فـاليرو          .  هناء شلبي  اإلدارية لدى االحتالل  

وأضـاف أن   . ”نتابع عن كثب وضع هذه المعتقلة الفلسطينية التي أصبحت حالتها الصحية تثيـر القلـق              
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فرنسا تذكر بأن االعتقال اإلداري يجب أن يظل إجراء استثنائيا ولفترة محـددة، وفـي إطـار احتـرام                   
  . وخاصة حق المعتقل في الدفاع عن نفسهالضمانات األساسية

  29/3/2012، االتحاد، ابوظبي
  

   وكل األسرىطالق سراح األسيرة الشلبيبإ" إسرائيل"تطالب " أصدقاء اإلنسان الدولية" .76
، في مطالَبة وجهتهـا إلـى الحكومـة         "أصدقاء اإلنسان الدولية  "أعربت منظمة   : ـ وليد عوض   رام اهللا 

شديد من تردي الوضع الصحي لألسيرة الشلبي، داعيةً المجتمع الـدولي للتـدخل             االسرائيلية عن قلقها ال   
طالق الفوري لسراح األسـيرة الـشلبي وكـل األسـرى           اإلإلنقاذ حياتها، ودعت سلطات االحتالل إلى       

  اإلداريين
معرضة للخطر الشديد بعـد     )  عاماً 30(حياة الشلبي   "في بيان صحافي أن      وأوضحت المجموعة الحقوقية  

 يوما احتجاجاً على سياسة االعتقال اإلداري غير القانونيـة لهـا، وكـذلك           44ضرابها عن الطعام لمدة     إ
الظروف المهينة التي تعرضت لها خالل عملية احتجازها وعدم توجيه اي اتهامات لها من قبل السلطات                

  ".اإلسرائيلية
  29/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  مقيد  المجلس التشريعي العدالة مقيدة ألن: سطينيةالفلممثلة هولندا لدى السلطة  .77

قالت ممثلة هولندا لدى السلطة الفلسطينية بيرغتا تزالر أن مهمة إصالح قطاع العدالـة              :  صفا –رام اهللا   
  .مقيدة طالما أن تفعيل المجلس التشريعي مقيٌد كذلك

لقيادة العامة للشرطة وإطالق المـشاريع      وطالبت تزالر خالل حفل برام اهللا بمناسبة افتتاح المقر الجديد ل          
الهولندية لدعمها األربعاء األجهزة األمنية الفلسطينية إليقاف التعذيب وسوء المعاملة في مراكز االحتجاز             

  .والتوقيف بالضفة
ودعت الممثل الرسمي لهولندا لدى السلطة برقابة مدنية مركزية على األجهزة األمنية وتحسين المساءلة              

  .لق بادعاءات سوء المعاملة والفسادفيما يتع
  .وأردفت أن األوان آن للعمل على تحديات تشمل المساءلة والشفافية والفساد والنوع االجتماعي

  28/3/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   بفرنسا تزداد بصورة يوميةاليهودمظاهر معاداة : يديعوت .78
 اإلسرائيلية اليوم األربعاء، أن مظاهر العداء لليهـود         "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : محمود محيى 

بفرنسا تزداد يوميا، مضيفة أنه بعد أسبوع على حادثة إطالق النار على المدرسة اليهودية فـى مدينـة                  
وتحدثت وسائل   .الفرنسية، تعرض مساء أمس الثالثاء شاب يهودى لهجوم خارج المدرسة ذاتها          " تولوز"

  .هجوم كان على خلفية معادة اليهوداإلعالم الفرنسية أن ال
أنـا  : "ونقلت الصحيفة العبرية عن جان بول أمويئيل رئيس شبكة المدارس اليهودية فى فرنـسا، قولـه               

متخوف من أن هذا الشيء أيقظ رداً عنيفاً والذى نراه فى تصرفات هؤالء الشباب والذين فاجئوا الـشاب                  
  ".ن عملية العنف ضد اليهوداليهودى وضربوه ونحن نتوقع أن نرى المزيد م

  28/3/2012، اليوم السابع، مصر
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  لتطوير واألبحاث العلمية المتقدمة ل مدينة تكنولوجية إلنشاء "إسرائيل"ـالصين تستعين ب .79

الـصينية إلقامـة    " تشاوزو"اإلسرائيلية اتفاقا مع حكومة مدينة      " ماتريكس"أبرمت شركة   : محمود محيى 
االقتصادية اإلسرائيلية،  " كالكاليست"دم فى المدنية الصينية، وقالت صحيفة       مركز أبحاث وتطوير تقنى متق    

إن االتفاق يهدف إلى تحويل المدينة إلى وادى سيلكون صينى بمساعدة تكنولوجيا وتوجيـه إسـرائيليين،    
 على غرار وادى السيلكون، والذى يمثل مركز التطوير واألبحاث العلمية المتقدمة فى كافة المجاالت فى              

  .الواليات المتحدة
الصينية تحتوى على جامعات تكنولوجية وتعتبر كفيلة       " تشاوزو"وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مدينة       

مـن  " لليكـورد "لشركات الصناعة اإلسرائيلية، ومن بين تلك المراكز المتطورة، مـصنع التكنولوجيـا             
ستعداد إلقامة دفيئة تكنولوجيا تعمل     ومشاريع أخرى فى مجال الهاى تك، ويجرى اال       " مكتشيمة"مجموعة  

  ".تسبيكا شلفان" اإلسرائيلية برئاسة PTLعلى إنشائها شركة 
وأوضحت كالكاليست أن االتفاق وقع فى حفل بمشاركة وزير التكنولوجيا اإلسرائيلى شالوم سـامحون،              

اب االتفـاق نظمـت     وسفير الصين جاو يانيفبج باإلضافة للمئات من التقنين فى مجال الهايتك، وفى أعق            
 شخصية صينية من المدينة برئاسة ياو سيودونق من أجـل      30زيارة قصيرة إلى إسرائيل ضمت حوالى       

  .عرض النشاطات التى تحتاج إليها المدنية حتى تصبح رائدة فى مجال التكنولوجيا
ـ        " ماتريكس"وبدورها تقوم الشركة اإلسرائيلية       PTLركة  بتجنيد مهندسين تقنيين صـينيين بمـساعدة ش

لتدريبهم عل أيدى جون يرايس رئيس الطاقم التقنى فى الشركة اإلسـرائيلية فـى مجـال التكنولوجيـا                  
  .المطلوبة

  28/3/2012، اليوم السابع، مصر
  

  معتم.. أزمة كهرباء غزة طريق المصالحة .80
  رائد الفي

نقطاع شبه الـدائم    هذه ليست المرة األولى التي يعيش فيها الفلسطينيون في قطاع غزة تحت وطأة اال             
للتيار الكهربائي، إالّ أنها المرة األولى، التي تنشأ فيها هذه الكارثة في ضوء تطورات وأبعاد إقليميـة                 
ذات صلة بأزمة الكهرباء، والمالحظة األولى بهذا الصدد، أن هذه األزمة في قطاع غزة، توازت مع                

االنتظار على محطات التزود بالوقود     أزمة مشابهة في جمهورية مصر العربية، حيث أخذت طوابير          
تطول وتطول في معظم محافظات الجمهورية، وتصدرت هذه األزمة عناوين رئيسة فـي الـصحافة               
المصرية وفي كافة وسائل اإلعالم، امتداد األزمة وتأثرها من القطاع إلى مصر وبـالعكس، يعكـس                

 من ضمن محافظات جمهورية مـصر       من نوع ما، قد يكون جديداً، ويوحي بأن قطاع غزة         ” ارتباطاً“
محافظـة قطـاع   “العربية، فأزمة الطاقة والوقود، امتدت إلى كل محافظات القطر المصري، بما فيها        

  !”غزة
لكي يصبح لهذا االرتباط الوظيفي والسياسي معنى أكثر تأكيداً، بحسب الكاتب والمحلل السياسي هاني              

حدى جلساته أزمة الطاقة في قطاع غزة، بالضبط        حبيب، فإن مجلس الشعب المصري، قد تناول في إ        
كما تناول هذه األزمة التي تعم المحافظات المصرية، وكما فشل مجلس الشعب في وضع حـد لهـذه                  
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األزمة في مصر، فشل أيضاً، في إيجاد حل لها في قطاع غزة، إالّ أنه مع ذلك، عبر بشكل أو بآخر،                    
  .، بين قطاع غزة والقطر المصريعن هذا االرتباط العضوي، من خالل األزمات

في أثناء المباحثات المستفيضة حول إمداد قطاع غزة بالوقود من قبل القطر المصري، كانت هنـاك                
مسائل شائكة تعترض حل هذه األزمة، حيناً، كانت المسألة المالية وتسديد قيمة الوقود وتكاليف نقلـه                

ن المنفذ أو المعبر لدخول المحروقـات والوقـود         وثمنه، هي المسألة األساسية، وفي أحيان أخرى، كا       
إلى القطاع من القطر المصري، هو سبب الخالف، فبين معبر رفح، أو معبر كرم أبو سالم، مـسافة                  
قصيرة، إالّ أن األمر أبعد من ذلك بكثير، فبين المعبرين، مسافة سياسية واسعة للغاية، فدخول الـنفط                 

لمصري مسألة بالغة الحساسية، إذ إن ذلـك يعنـي أن مـصر             من معبر رفح، يشكل بالنسبة للقطر ا      
من ” اإلسرائيلي“تتحمل مسؤولية وتبعات الحياة في قطاع غزة الذي ما زال يرزح تحت نير االحتالل               

وال تزال، التأكيد على تبعية القطاع لمصر، إلخالء        ” إسرائيل“وجهة نظر القانون الدولي، وقد حاولت       
ه، وقد أدركت جمهورية مصر العربية هذا األمر، منذ وقت طويل، وهو ما             مسؤوليتها من احتاللها ل   

التـي هـي    ” إسـرائيل “كان يفسر كافة اإلجراءات التي كان من شأنها تأكيد احتالل القطاع من قبل              
مسؤولة، أمام المجتمع الدولي، وفقاً للقانون الدولي، عن توفير كافة مقومات الحياة واألمن لمواطنيـه               

 تحت االحتالل، ومن هنا، أيضاً، يأتي اإلصرار المصري، على عبور كافة المساعدات من              باعتبارهم
أغذية ومالبس ومواد بناء من قبل المؤسسات الدولية والخيرية العربية واألجنبية، عبر أراضيها ولكن              

تأكيـد  عبر معبر كرم أبو سالم، الواقع عند نقطة التقاء حدود مصر مع دولة االحتالل وقطاع غزة، ل                
كافـة  ” إسـرائيل “للقطاع، وما ينجم عن هذا التأكيـد مـن تحميـل            ” اإلسرائيلي“استمرار االحتالل   

  .المسؤوليات الملقاة على عاتق االحتالل
 يمكن مالحظة عدم وجود مصر طرفاً مباشـراً فـي ذلـك             2005وبالعودة إلى اتفاق المعابر عام ،     

، ”اإلسـرائيلي “ة مهمة، كالمراقبين الدوليين والجانب      االتفاق، بينما توافرت أطراف ذات أبعاد سياسي      
، مثله  ”اإلسرائيلي“إضافة إلى الجانب الفلسطيني، وذلك لتأكيد أن قطاع غزة ما زال يخضع لالحتالل              

فـي الـضفة    ” اإلسرائيلي“تحت االحتالل   ” توحدت“مثل كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية التي        
جراءات االحتاللية المختلفة بين المنطقتين أو الجناحين الفلسطيني فـي          الغربية وقطاع غزة، رغم اإل    

بقطاع غزة لالنضواء تحت المسؤولية المصرية، ال يعني        ” القذف“السلطة الوطنية الفلسطينية، إالّ أن      
، كدولة احتالل، ولكن أيضاً، تكريس االنقـسام       ”اإلسرائيلية“فقط في ظل هذه الحال، إخالء المسؤولية        

لسطيني، بحيث تتعدد المسؤوليات بين جناحي الجزء المتاح من المـشروع الـوطني الفلـسطيني،               الف
المسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، وفصلهما فصالً تعسفياً ومأزوماً بين الضفة الغربية وقطاع غزة،             

  !”اإلسرائيلي“خاصة أن البعض يعتبر أن قطاع غزة قد تم تحريره من ربقة االحتالل 
، على اخـتالف    ”اإلسرائيلية“ كنا ارتضينا تحت وطأة الحاجة وانعدام الخيارات، دخول البضائع           وإذا

أشكالها، بما فيها تلك التي من الضفة الغربية، أيضاً، عبر معبر أبو سالم، فلماذا نـصّر علـى عـدم               
ذا تصدر  دخول الوقود المصري، أو الوقود المستورد من خالل مصر، عبر منفذ كرم أبو سالم، ولما              

بضائعنا من أزهار وخالفه، عبر هذا المعبر إلى العالم، في حين أننا نريد لبـضائعنا المـستوردة أو                  
  .المصدرة، عبر القطر المصري، المرور عبر منفذ رفح

قد تكون المسألة المالية بما فيها الضرائب التي تجبى من خالل معبري رفح وكرم أبو سالم، هي أحد                  
على دخول المحروقات عبر معبر رفح، إذ في حال دخولها عبر معبر كرم أبو              أهم أسباب اإلصرار    
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سالم، فإن هذه الضرائب، يتم جبايتها وفقاً التفاقية باريس الملحقة باتفاق أوسلو بين منظمة التحريـر                
حين تعود الضرائب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن عبر دولة الكيـان،            ” إسرائيل”الفلسطينية و 

هي التي تجبـي    ” حماس“نما الحال تختلف في حال دخول الوقود عبر معبر رفح، أو تظل حكومة              بي
الضرائب عن هذه التجارة، وفي هذه الحال، فإن العقبات السياسية، توظفها من الناحية العملية لصالح               

  .الجباية المالية
غزة في ظل واقع مختلـف      ووفقاً لحبيب فإن هذه األزمة ليست جديدة، لكنها مع ذلك، وضعت قطاع             

عما كان األمر عليه خالل وبعد األزمات السابقة المتكررة، فهذه المرة كانت تداعيات األزمـة، قـد                 
ومصر والـسلطة   ” إسرائيل“وكل الفرقاء دفعة واحدة،     ” حماس“أشعلت الحرب السياسية، بين حركة      

نفسها تحت سـطوة حـصار      الوطنية، وكأنما وهي تحاول الخروج من الحصار والعزلة، قد وضعت           
جديد، ومن مختلف األطراف، مرة واحدة وبال تردد، مع استمرار أزمة الوقود والمحروقـات رغـم                
الحلول الجزئية المؤقتة التي تزود غزة بالوقود لساعات، من دون أن تفتح نافذة أمـل بإنهـاء حالـة                   

  !قريباًاالنقسام، إذا لم نقل تعميق هذه األزمة واستمرارها ألجل ال يبدو 
في غزة والسلطة الفلسطينية في رام اهللا       ” حماس“هذه الموجة من االشتباك الكالمي العلني بين حركة         

تحديداً، أثارت من جديد، األسئلة التي تتصل بالمصالحة، حتى بدا للبعض أن األمور تعود إلى المربع                
  .األول من االنقسام

سؤوليات بشأن أزمة الوقود المستفحلة التي تعانيهـا        الحملة لم تتوقف عند حدود التشاؤم، وتحميل الم       
غزة، واستدعاء لغة قديمة تضج بالنعوت، والتوصيفات النابية، وإنما ايضاً تنطوي علـى تهديـدات               
صريحة لكل من تسول أو ال تسول له نفسه تغذية االحتقان الذي يعيشه الشارع الغزي جراء تداعيات                 

  .أزمة الوقود
ل السياسي طالل عوكل، البعض يأخذ هذه الموجة من االشتباك الكالمي، لكـي             ويقول الكاتب والمحل  

يدعم فرضية مسبقة، أو رغبة مسبقة، بشأن استحالة تحقيق المصالحة الفلسطينية، من دون أن يدرك                
هؤالء أن استحالة تحقيق المصالحة تعني استحالة، معالجة أي من األزمات االجتماعية واالقتـصادية              

  .التي تعصف بين الحين واآلخر بهذا الطرف أو ذاكوالسياسية 
في غزة بشأن الجهة المسؤولة عن النقص الحاد فـي          ” حماس“في الواقع فإن ثمة ارتباكاً لدى حكومة        

إمدادات الوقود الالزم لتلبية احتياجات السكان أو لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ففي البداية، جـرت               
من أجل ضمان توريد الوقود للقطاع، وحـين اصـطدمت تلـك            محاوالت عبر التفاوض مع مصر،      

المحاوالت بمواقف مصرية ال تستجيب ألسباب تتصل بـاألمن القـومي وبرؤيـة مـصر للحقـوق                 
الفلسطينية، اندلعت موجة من التصريحات الغاضبة التي تحمل جهاز المخابرات المصرية المسؤولية            

المحتلة، والسلطة الفلسطينية لكن الحملة تركزت علـى    ” إسرائيل“بعد ذلك جرى نقل االتهامات إلى       . 
السلطة، وتجاهلت دور مسؤولية االحتالل، وفي كل الحاالت تجاهلت حمـالت االشـتباك الكالمـي               
واالتهامات دور حركة حماس وحكومتها في غزة، وحالة االنقسام الذي يعانيه الوطن منذ أكثر مـن                

  .أربع سنوات
واالتهامات إلى مجرد خطاب لتفريغ الغضب، دون أن تـؤدي إلـى            هكذا تتحول حمالت التحريض     

التوصل إلى حلول لألزمة، ودون أن تؤدي إلى أدنى تغيير في مواقف الرأي العام الفلسطيني، الـذي                 
  .يدرك كما يدرك المسؤول السياسي، األسباب الحقيقية لهذه األزمات
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تراحات عملية تساعد في معالجة األزمة، وفي       الكل يتحدث عن األزمة، ولكن القليل من هؤالء يقدم اق         
الواقع فإن أحداً ال يسمع لآلخر، وكل ال يسمع إال صوته الداخلي، ذلك أن الدوافع واألهداف والبرامج                 

  .متضاربة إلى حد كبير وجذري
واقعياً ليس ثمة الكثير من الحلول، بل ربما تكون محصورة فـي حـل واحـد فلـسطيني الـشكل،                    

منشأ، فإذا كان من غير الممكن انتظار حلول واقعية من خالل دول تتعاطف مع قطـاع                ال” إسرائيلي“
غزة مثل قطر، والجزائر أو غيرهما، ألن هذه الحلول ستصطدم عاجالً أم آجالً، بموضوع الـشرعية         
الفلسطينية، وبضوابط السياسة المصرية، وإذا كان من غير الممكن أن يأتي مثل هذا الحل عن طريق                

البحـث عـن حلـول مـن خـالل          ” حماس“ما الحظنا، فإن من غير الممكن أن نتوقع من          مصر ك 
  .”إسرائيل“

انغالق اآلفاق أمام إمكانية معالجة أزمة الوقود في القطاع يعني أن ثمة مخرجاً واحداً ممكنـاً، وهـو                  
رقته، لـم   المخرج الفلسطيني، في الواقع فإن الحوارات السابقة على كثرتها، وطول الزمن الذي استغ            

تتوقف أمام الموضوعات االقتصادية والحياتية، وكان من المفروض أن تشمل الحوارات مـن أجـل               
  .مصالحة، راسخة كل هذه القضايا

هذا يعني، أن باإلمكان، بل من الضروري أن تلتقي األطراف سريعاً، وعلى مستوى مسؤول، للبحث               
ل الحياة اليومية لسكان القطاع، والمؤسسات      في وسائل وآليات معالجة هذه األزمة التي تضرب مفاص        

  .التي تقدم الخدمة للجمهور
من ناحية أخرى، فإن أزمة الوقود، تقدم نموذجاً، مجرد نموذج لطبيعة التداعيات والمخاطر التي تنجم               

إن . عن استمرار االنقسام الفلسطيني، ورفع مقام البرامج الفئوية إلى مـا فـوق البـرامج الوطنيـة             
 هنا تكمن في الرؤى التي تراهن على إمكانية التواصل مع ظاهرة االنقسام، وتشكل الكيانات               المشكلة
  .المختلفة

الجولة الراهنة من االشتباك الكالمي، وحتى لو أن ذلك ترافق مع توترات ومضايقات واسـتدعاءات               
 تكون األخيرة فلقـد     واعتقاالت احترازية، أو انتقامية من أجل توليد الضغط، فإنها لم تكن األولى ولن            

شهدت مرحلة الحوار الطويل، مثل هذه االنتكاسات الطارئة، لكن األمور كانت تعـود إلـى سـياقها                 
  .اإليجابي العام، الذي يؤكد الحاجة للمصالحة

ما يهم في هذا االطار أن القيادات السياسية بمختلف أطيافها وانتماءاتها ال بد لها من االنتبـاه للـرأي              
طيني، ونحو تلبية احتياجاته األساسية ليس فقط من باب احترام حقوق المواطن الفلـسطيني              العام الفلس 

على أهمية ذلك، وحسب بل أيضاً من باب الحاجة الماسة لتعزيز صمود هذا المواطن على أرضـه،                 
 ولتدعيم إيمانه بقضيته وحقوقه الوطنية، ولتعزيز استعداده للتضحية من أجل تحقيق األهداف الوطنية            

تستطيع القوى السياسية المسيطرة على القرار وعلى مصير العباد، أن تقول ما تـشاء، وحتـى أن                 . 
وبعيـداً عـن   . تمارس الضغط على المواطنين بطرق مختلفة، لكن عليها أن تنتبه أن للصبر حـدودا           

ف من خالفات   التشاؤم أو التفاؤل بشأن إمكانية تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة، وما يتعلق بهذا المل            
ويعتري الطريق من عقبات خارجية وداخلية، فإن اشتداد وطأة األزمات على المواطن، من شـأنه أن          
يقوض أسس الصمود على األرض وأن يدفع الشباب وربما غير الشباب للهجرة، وهو أمـر يعمـل                 

  .االحتالل على تحقيقه كل الوقت
  29/3/2012، الخليج، الشارقة
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   تدمر الحزب ومستقبله"هزة أرضية" :"كديما"ـشاؤول موفاز رئيساً ل .81
  حلمي موسى

فاز وزير الدفاع األسبق شاؤول موفاز بغالبية كبيرة على وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني فـي                
وثمة إجماع تقريباً بين المعلقين حول أن حزب الوسط هذا الـذي            . »كديما«االنتخابات لزعامة حزب    

صحيح أن بعـض    . سرائيلية بضجة كبيرة قبل ست سنوات ينتهي بأنين خافت        دخل الحياة السياسية اإل   
هـزة  « في المئة لليفني شـكل  37 في المئة في مقابل    62المعلقين اعتبروا فوز موفاز بغالبية حوالي       

  .، لكن المقصود في الغالب أنها هزة دّمرت الحزب ومستقبله تقريباً»أرضية
لحلبة السياسية فإن ليفني ستعتزل العمل العام بعدما هنأت موفاز          وبحسب التقديرات السائدة حاليا في ا     

غير أن تهنئتها له بالفوز لم تخل من دس السم في الدسم بإعالنها أن موفاز فـاز بأصـوات                   . بفوزه
كما لم يلطف من الجو     . الدوائر العربية التي يسود فيها منطق مقاولي األصوات وليس حرية االنتماء          

يعانق ليفني، وتسريبات رجاله بأن المكان الثاني في القائمة وفي زعامـة الحـزب              إعالن موفاز أنه    
محفوظ لها، فالعداء بين ليفني وموفاز لم يتضاءل منذ تنافسهما قبل ثالث سنوات على زعامة الحزب                

وتضاعف العداء وبلغ أشده فـي الحملـة        . حيث أعلنت ليفني أن موفاز لم يقر حينها بنتائج المنافسة         
  .تخابية األخيرة التي لم يترك أي من الطرفين لآلخر فرصة للحفاظ على أي تواصل أو ارتباطاالن

وربما أن هذا كان بين أبرز دوافع المعلقين لإلشارة مسبقا إلى أن نتائج االنتخابـات سـوف تقـسم                   
ـ            . وتقضي على مستقبله  » كديما« و ومع ذلك فإن إيمان البعض بأن العداء المتواصل بين االثنـين ه

لم ينشأ علـى أسـس      » كديما«فحزب  . الدافع لالنقسام ليس هو الجانب األقوى في مبررات اإلنقسام        
أيديولوجية واضحة وكان أقرب إلى خليط من المندفعين نحو التكسب من سلطة كانت بين يدي أرييل                

من بعدهما،  ولم يتمكن ال أرييل شارون وال إيهود أولمرت من بعده، وبالتأكيد، تسيبي ليفني              . شارون
حتى اللحظة األخيرة يـضم  » كديما«وهكذا بقي حزب . من بلورة بنية حزبية وأرضية سياسية جامعة    

ولكن الشيء األوضح هـو     . في صفوفه أناساً ذوي مشارب شتى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار           
ن وإلى التطرف،   كان يحاول أن يكون أقرب إلى رأي الشارع اإلسرائيلي الميال إلى اليمي           » كديما«أن  

ومـن  . ولكن بمحاولة تمييز نفسه عن اليمين األصلي بارتداء إهاب من االعتدال على الصعيد الدولي             
  .لشاؤول موفاز وّجه الضربة األقسى لمحاولة التمييز هذه» كديما«الجائز أن انتخاب 

ولكـن  . ما سـبقه  مختلف عن كل    » كديما«بقيادة موفاز هو    » كديما«وأياً يكن الحال، من المؤكد أن       
األمر ال ينحصر فقط بقيادة موفاز وإنما أيضاً بالظروف التي تعيشها إسرائيل والتـي جعلـت مـن                  
نتنياهو ملكاً غير متوج للحلبة السياسية، فنتنياهو ال يجد في مقابله أحداً ينازعه الزعامة، وفي وضـع           

يح أن موفاز أفلح فـي كـسب        صح. كهذا يكسب الليكود، ألن زعيمه هو األبرز والمتفوق على سواه         
  .المعركة ضد ليفني على زعامة كديما، ولكن هذا ال يضمن له الفوز بأصوات الناخبين عموماً

السعي لترسيخ مكانته في الشارع إما لمنافـسة نتنيـاهو علـى            : مهمة موفاز المقبلة ستكون مزدوجة    
 بدأت معالم لعبة سياسـية فـي        ويوم أمس . رئاسة الحكومة أو لمحاولة كسب مكانة أكبر لدى نتنياهو        

ولكن مثل هـذه    . ، إيلي يشاي، موفاز لالنضمام فوراً للحكومة      »شاس«الظهور، فقد دعا زعيم حركة      
وسـبق  . الدعوة كان يمكن أن ينظر لها بجدية لو أنها جاءت من نتنياهو أو من زعامـات الليكـود                 

نه يستطيع التغلب عليها في أجواء شعبية       للمعلقين أن أشاروا إلى أن نتنياهو كان يتمنى فوز ليفني، أل          
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يمينية بسهولة أكبر من السهولة المتوقعة عند مجابهته شاؤول موفاز الذي كثيراً ما أطلـق مواقـف                 
  .يمينية متشددة

، فهنـاك   »كديما«ومع ذلك فإن نجاح موفاز ال يضمن له أن الطريق صارت ممهدة له حتى لزعامة                
قد ال يزيد عن عدد ناخبيه في االنتخابـات         )  ألفاً 95حوالي  (للحزب  اليوم من يرى أن عدد المنتسبين       

واألدهى . المقبلة، بل إن حوالي ثلث المنتسبين أجهدوا أنفسهم وتوجهوا لالقتراع على زعامة الحزب            
أن وسائل اإلعالم تظهر أن فوز موفاز كان في األساس فوز مقاولي األصوات ممن ينجحـون فـي                  

ـ      شراء األصوات من قطاعا    إحـدى نتـائج    . في االنتخابات » كديما«ت ال تفكر حتى في التصويت ل
ـ              » كـديما «االنتخابات أظهرت أن عدد المقترعين في قرية عربية معينة في االنتخابات التمهيدية لـ

ولكن أصوات الناخبين الفعليين في االنتخابات الـسابقة لـم   . يساوي تقريباً عددهم في منطقة تل أبيب  
ن بضع عشرات في هذه القرية ذاتها، وكذا الحال في منطقة يهودية يكثـر فيهـا                تزد في الماضي ع   

  .الروس وينتشر مقاولو األصوات
هو الموقف الذي يمكـن أن      » كديما«عموما فإن ما سيقرر بشكل حاسم مصير أعضاء الكنيست من           

ن ما سـيقرر بـشكل      ولك. يتخذه نتنياهو قريبا باحتوائهم في الحكومة أو بإبقائهم في بيداء المعارضة          
وحتى . هو االنتخابات التي يتحدث كثيرون عن أنها قد تجري في أيلول المقبل           » كديما«نهائي مصير   

  .الذي بقي أكبر تجمع ألعضاء كنيست عاجزين عن الفعل» كديما«ذلك الحين ستتفجر خالفات في 
  29/3/2012، السفير، بيروت

  
  ؟"كاديما"ما الذي يفعله عربٌي في  .82

  نتاويعريب الر
أنهى حزب كاديما أعمال مؤتمره األخير، بفوز ساحق حققه رئيس األركان وزيـر الـدفاع األسـبق                 
شاؤول موفاز على المسؤولة السابقة عـن وحـدة اغتيـاالت الفلـسطينيين فـي أوروبـا تـسيبي                   

صراع على الموقع األول بين صقرين، أمني وعسكري، تلوثـت يـدا كـل منهمـا بـدماء                  ...ليفني
وعنـدما يكـون    ...في إسرائيل ” تيار الوسط “ين، ومع ذلك فإنهما ينعتان زوراً وبهتاناً بقادة         الفلسطيني

بين شخصيتين من هذا النوع، لكم أن تتخيلوا سيداتي وسادتي، هوية القـابعين             ” الوسط“الصراع على   
ان في يمين أو أقصى يمين الخريطة الحزبية والسياسية في دولـة االحـتالل واالسـتيطان والجـدر                

  !.والعنصرية ؟
 بالمائة من أصوات المؤتمرين، ولم يبـق        62موفاز أطاح بلفني بالضربة القاضية شبه الفنية، حصد         

لكنه نصر بطعم الهزيمة، إذ ما قيمة أن تتولى زعامة حـزب،            ... بالمائة من األصوات   37لها سوى   
في أحسن أحواله، لن يحـصل      تؤكد كافة التقديرات واالستطالعات، وبما ال يدع مجاالً للشك، بأنه و          

على نصف ما حصل عليه في االنتخابات السابقة، وأنه سيهبط من الموقع األول بين األحزاب وبعدد                
  . مقعدا على األكثر؟12 مقعداً، إلى 28من المقاعد يصل إلى 

كة علـى   ومفبر” مختلقة” “تلفيقية“كاديما، ليس حزباً سياسياً بالمعنى العميق للكلمة، هو أقرب لصيغة           
الليكـود،  : عجل، نهض على شخصية محورية واحدة هو أريئيل شارون، الذي انشق عن حزبه األم             

وعناصر من ميريتس وشخصيات من يمين      ) بزعامة شمعون بيريز  (وضم لصفوفه تيارات من العمل      
وزاد الطـين   ...”الكوما“منذ أن دخل مؤسسه في      ” كوما“دخل الحزب في    ...ووسط الخريطة الحزبية  
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ولـم تـنجح    ...لّة، أن خلفه إيهود أولمرت، خرج من السلطة سريعاً مجلالً بثياب العار والفـضائح             ب
في الحفاظ على زخم النشأة، ولم توفر البديل المقنع لشخصية شـارون المؤسـسة،              ” السيدة الحديدية “

  .فأخذ الحزب في االندحار واالنحدار، إلى أن وصلت به االستطالعات إلى ما وصلت إليه
والحزب، بعد سنوات خارج الحكم، وفي ضوء الفشل بتوفير بديل مقنع للناخب اإلسرائيلي لحكومـة               
اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، كان تعرض لنزيف واستنزاف متواصلين، إلى أن سّجل فـي               

ـ     أحـزاب  : في التاريخ اإلسرائيلي أن واجهته من مصائر      ” أحزاب الطفرة ”مؤتمره األخير، ما سبق ل
الدورة الواحدة أو الدورتين على أحسن تقدير، للكنيست اإلسرائيلي، وستطوي الخريطة اإلسـرائيلية             

  .تجربة كاديما، كما طوت من قبل تجارب سابقة
إن أكثر ما استوقفني في تجربة المؤتمر األخير لكاديما، هـو نـسبة العـرب المرتفعـة جـداً فـي           

وهـي  )  بالمائة 21(مس، وبلغت نسبتهم بعضوية مؤتمره األخير       فقد ناهز هؤالء حاجز الخُ    ...صفوفه
مـن  ” حـصته “نسبة تقارب نسبة العرب إلى اليهود في إسرائيل، أي أن كاديما نجح بالتحّصل على               

وزاد إحـساسي   ...الديموغرافيا الفلسطينية حتى آخر قطرة، وهذا أمر مؤسف ومثير للتساؤل والسؤال          
موفـاز ألعـضاء    : ، رسائل الشكر التي وجهها الفائز باالنتخابـات       بالحزن واألسف، لهذه المعطيات   

  .الحزب العرب، والذين لوال أصواتهم، ما بلغ القاتل هذه المرتبة الرفيعة في عالم السياسيين
ما الذي يدفع عربياً، يرزح تحت نير االحتالل والعنصرية، لالنخراط بصفوف حزب أسـسه أبطـال              

أحسب أن كثيرين من هؤالء، لو عادوا       ... اإلسرائيلي –لصراع العربي   المجازر والمذابح في تاريخ ا    
بذاكرتهم للوراء قليالً أو كثيراً، الكتشفوا أن شارون وموفاز وليفني وغيرهم من مؤسـسي الحـزب                

وأنهم هم  ...وقادته وزعمائه، كانوا القتلة المباشرين أو غير المباشرين ألقرباء لهم من الدرجة األولى            
أعطى األوامر بهدم القرى وتشريد سكانها، وأنهم هم أنفسهم من اختط سياسـات التمييـز               أنفسهم من   

العنصري، وأنهم هم، وال أحد غيرهم، من أمطر الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومعهـم شـعوب                
  .عربية عديدة، بوابل من الرصاص المصبوب والقذائف المحرمة دولياً

لـم  ...ون منذ سنوات وعقود في صفوف أحـزاب صـهيونية  نحن نعرف أن عرباً فلسطينيين ينخرط 
نستسغ الفكرة من قبل، وبتنا نستهجنها من بعد، سيما بعد أن نشأت أحزاب عربيـة، تمثـل مروحـة            

شيوعيون ويساريون وقوميون وإسالميون من مـدارس عـدة         : واسعة من الطيف السياسي والفكري    
 الفلـسطيني كـل هـذه       –اذا يترك العربـي     لم...ووطنيون ومحليون ووسطيون إلى غير ما هنالك      

األحزاب، وينخرط بصفوف أحزاب صهيونية يمينية، لم تجمع بصفوفها سوى القتلة والمطلوبين فـي              
  .جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية؟

يستحصلون على بعـض مـن      ...يريدون خدمات أفضل  ...قيل في تبرير ذلك وتفسيره، الشيء الكثير      
أحزاب مؤيدة للتسوية التاريخية مـع      ...وى األحزاب العربية على تحصيله    حقوق ومكتسبات مما ال تق    

الفلسطينيين، إلى غير ما هنالك من حجج وذرائع واهية، ينسى أصحابها، أن معظم إن لم نقل جميع،                 
التشريعات العنصرية التي نددت كافة المنظمات الحقوقية الدولية، والتي تمس حقـوق الفلـسطينيين              

ضر وكرامتهم وحرياتهم، قد مرت في الكنيست بموافقة كاديما وتأييده، فلماذا كل هذا             داخل الخط األخ  
  التهافت على عضوية حزب عنصري احتاللي؟

علـى  ” كاديمـا “كثيرون منّا، نحن أبناء الجيل األول بعد النكبة، ما زالوا يذكرون كيف ترددت كلمة               
مـا  ...ت في ليالي الشتاء الحزينة في المخيمات      مسامعهم، ومن السنة اآلباء واألجداد، األمهات والجدا      
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زالت أذكر صوت أبي وهو يحدثني عن معارك ومواجهـات مـع عـصابات الهاغانـا وشـتيرن                  
كاديما، أي بمعنى إلـى األمـام، عنـدما كـانوا           : واألرغون، وكيف كان يردد دائما صيحات قادتها      

لقـد  ...ودفاعاتهم البدائية المتواضعة  يصدرون أوامرهم باقتحام قرية، أو الهجوم على خطوط الثوار          
، ودائمـا مـا كانـت الكلمـة تثيـر القـشعريرة فـي نفـسي                 ”كاديمـا “نشأت وكبرت مع صيحة     

وعندما أعلن شارون ألول مرة، عن اسم حزب الوليد، اسـتعدت كـل تلـك القـصص                 ...وعروقي
ا هذا، ال يختلـف عـن       بلحظاتها االنفعالية الحادة والمشحونة، ولم يساورني الشك للحظة، بأن كاديم         

  .كاديما تلك، الهدف ذاته، والمستهدف ذاته، والمشروع ذاته
  29/3/2012، الدستور، عمان

  
  يتوقعون الخالص من حماس .83

  دانيال فريدمان
وال أتذكر أنا على األقل     . يهدد رئيس الحكومة ايران ويذكر بيغن ومهاجمة المفاعل الذري في العراق          

لكن اذا لم يكن مناص من الحديث فإنه يجدر فعل ذلـك    . الكبير قبل الهجوم  ان بيغن تحدث بهذا القدر      
فالوضع في غالف غزة بعيد عـن  . وفي االثناء ال يوجد قدر كبير من ذلك      . حينما توجد منصة للفخر   

 باراك في مواجهة المشاغبين في غزة، وربما يكون فخره فـي            –البهجة وال ينجح الزوجان نتنياهو      
لكن ما حدث في جولة القتال االخيرة من المؤكد انـه ال يبـث يقينـا                . ن في ايران  محاربة أرز لبنا  

  .باحتماالت حدوث صراع أكثر مصيرية
يجب أن نتذكر ان المسؤول عما حدث في الجنوب هو وزير الدفاع الحالي الذي يتولى عـالج هـذا                   

وضع البائس الذي دفعنا    وال. الشأن منذ فترة واليته في حكومة اولمرت، أي منذ نحو من خمس سنين            
 على االمتناع من اسقاط سلطة حماس والموافقة على         2008اليه هو ثمرة قرار باراك البائس في أيار         

وقد كانت ظروف اسقاط حماس في الصعيد الدولي ومن كل جهـة اخـرى ايـضا مثاليـة                  . التهدئة
  .ويصعب اصالح إضاعة الفرصة تلك

تُثقل جدا على عملية عسكرية ذات شأن موجهة على مملكـة           ان الظروف التي نشأت منذ ذلك الحين        
فهذه العملية قد تفضي الى تورط مع مصر وتصرف االنتباه عمـا يجـري فـي                . االرهاب في غزة  

وال يساعد على ذلك ايضا الهبوط الذي حدث منذ ذلك الحين في مكانـة              . سوريا وعن مكافحة ايران   
  .اسرائيل الدولية

 قرب  2011الشديدة في آب    » االرهاب«ف الراهنة الى استيعاب عملية      اضطرت اسرائيل في الظرو   
وأصيب بقصف  . وكان الرد االسرائيلي معتدال   . ايالت التي قتل فيها ثمانية اسرائيليين وجرح عشرات       

بينهم قائد الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية، ولم يكـن          » المخربين«سالح الجو لغزة عدد من      
  .»االرهاب«ع عن استمرار في ذلك ما يرد

من غزة على صورة قصف     » االرهاب» «تقطير«في مقابل ذلك، تتابع اسرائيل منذ مدة طويلة تلقي          
مستمر ايضا بعـد الهدنـة   » التقطير«وهذا . واطالق مفرق لقذائف رجم على البلدات في غالف غزة    

ضع، وعلى األكثر يرد سالح الجـو        باراك سلمت بهذا الو    –فيبدو ان اسرائيل بقيادة نتنياهو      . االخيرة
  .بين الفينة واالخرى بقصف ال معنى له وال يؤثر في أحد لهدف ذي أهمية ثانوية
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لم تخرج اسرائيل من الجولة الحالية ويدها هي العليا، وقد بدأت بعملية اغتيال مركـز نفـذتها لمنـع     
ستعدا لرد المخربين الذين أطلقوا     م» القبة الحديدية «عملية تفجيرية مخطط لها، وهذه المرة كان نظام         

وأثبتت النتائج انجاز المنظومة العظيم، لكنها أثبتـت ايـضا      . مئات القذائف الصاروخية على اسرائيل    
  .محدوديتها وعجز اسرائيل المتواصل

ان تمنح الجبهة الداخلية حماية خالل عملية عسكرية يجب ان تكون قصيرة            » القبة الحديدية «تستطيع  
 لكنهـا ال    – وهي عملية يجعلها الوضع الدولي الحالي اشكالية جـدا           –م حماس في غزة     السقاط نظا 

وال . تستطيع ان تمنع حرب استنزاف أو تشويش مطلق على الحياة في المنطقة المعرضـة للقـصف               
: ايضا ان توقف طوفان الصواريخ، وال يجدر أن نخمن ما الذي سينفد قبـل             » القبة الحديدية «تستطيع  

أم الصواريخ الباهظة الثمن جدا المخصـصة       » المخربون«صواريخ الرخيصة التي يملكها     أمجموع ال 
  .العتراضها

ويمكن ان يكونوا مستعدين    . في الجولة الحالية لم تردعهم بيقين     » المخربين«ان الخسائر التي أصابت     
قـد برهنـوا    و. بحسب حساباتهم لدفع هذا الثمن بإصابة الحياة في مناطق واسعة من الدولة بالـشلل             

السرائيل ايضا على أنه برغم القبة الحديدية سيكون من الواجب عليها ان تدفع ثمنا باهظا عـن كـل                   
  .عملية اغتيال مركز

وقد قضى الموقف االسرائيلي في الماضي بأنه       . انكمشت اسرائيل في الجولة الحالية في نقطة حرجة       
وال . اذا لم تفعل فستصاب هي وسلطتها     يجب على حماس ألنها تسيطر على غزة ان تضمن الهدوء، ف          

وحماس التي تمكـن مـن اطـالق        . تزال اسرائيل تتحدث بهذه اللغة لكنها تخلت عن موقفها بالفعل         
، التـي   »المعتدلـة «الصواريخ على اسرائيل فضال عن أنها ال تصاب، أخذت تصبح بالتدريج الجهة             

  . باراك منها الخالص–تتوقع اسرائيل نتنياهو 
  28/3/2012، يديعوت
  29/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  :كاريكاتير .84
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