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  غزة طاعالتي يتعرض لها سكان ق" الموت البطيء" الدول العربية غير معفية من جريمة :هنية .1
قال رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية االثنين ، خالل جنازة تشييع جثـامين ثالثـة               ): د ب أ   (-غزة

أطفال أشقاء قضوا جراء حريق في منزلهم وسط قطاع غزة الليلة الماضية بسبب شمعة كانت مـضاءه                 
التي " الموت البطيء "ريمة  داخله عوضا عن انقطاع التيار الكهربائي، إن الدول العربية غير معفية من ج            

في غزة جـراء    " الفاجعة اإلنسانية "وحمل هنية إسرائيل المسئولية الكاملة عن        .يتعرض لها سكان القطاع   
حصارها للقطاع بر وبحرا وجوا ومنعها بدعم أمريكي كل من يريد أن يفك الحصار عن غزة أو أن يقدم            

  .لها ماء الحياة
بية التي تصمت وصمتت طويال على هذه الجريمة والحصار والمـوت           كذلك ال نعفي الدول العر    : "وتابع

جراء الحصار  " شخصا   360ووصف هنية قطاع غزة بالسجن الكبير، مشيرا إلى وفاة أكثر من             ".البطيء
  ".وبسبب الصمت العربي والتواطؤ الدولي والمواقف المخزية
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دث الكوارث في بيوتنا وأطفالنـا ونـسائنا        حسبنا اهللا ونعم الوكيل على كل من يقبل أن تح         : "وتابع قائال 
  ".ويبقي صامتا

الشعب والوطن والثورة، وصرف    " شهداء"وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتماد األطفال الثالثة         
  .مساعدة مالية عاجلة ألسرتهم المنكوبة

  3/4/2012، القدس العربي، لندن
  

  تفتوا إلى فتوى التحريمأدعوكم إلى زيارة القدس وال تل:  من القاهرةعباس .2
المصريين والعرب والمسلمين   ) أبو مازن (دعا الرئيس محمود عباس      ،3/4/2012،  الحياة، لندن ذكرت  

ال تلتفتوا إلـى الفتـوى التـي حرمـت          «: إلى زيارة القدس الشريف، عاصمة الدولة الفلسطينية، قائالً       
 زيارة القدس ألنهـا تحـت االحـتالل         ، في إشارة ضمنية إلى فتوى الشيخ القرضاوي بتحريم        »زيارتها

ال تدخلوا الدين في السياسة، وإذا كان لديك خالف معي، فـال تُقحـم الـدين فـي                  «: اإلسرائيلي، وقال 
  .»السياسة

وأوضح عباس خالل خطاب ألقاه أمس لمناسبة وضع حجر األساس لمقر السفارة الفلسطينية الجديد فـي                
ألنه ال تحريم من دون نص، وال يوجد نص في القرآن أو السنة             ال يجوز تحريم زيارة القدس      «: القاهرة

، موضحاً أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم زار الكعبة المشرفة وهي مليئة باألصـنام               »لتحريم تلك الحالة  
وتحت سيطرة المشركين، كما أن المسلمين كانوا يزورون القدس وهي تحت الحكم الـصليبي قبـل أن                 

يوبي، وكذلك استمرت زيارة المسلمين للقدس حتى أثناء االحـتالل البريطـاني            يحررها صالح الدين األ   
  .لفلسطين

وتطرق إلى الوضع السياسي وملف المصالحة، وأكد أن ال تعارض بين الملفين، مبدياً استعداد الجانـب                
لـى  وع. الفلسطيني إلى العودة إلى المفاوضات إذا التزمت إسرائيل قبول الشرعية وأوقفت االسـتيطان            

ما فعلته حماس هو انقالب، لكننا جاهزون لتنفيذ المصالحة، والخطوة األولـى            «: صعيد المصالحة، قال  
في تطبيقها بدء عمل لجنة االنتخابات المركزية المستقلة في غزة، إلضافة من لهم حق التـصويت فـي                  

 .»االنتخابات
قى المـشير حـسين طنطـاوي       الت، أن عباس    القاهرة، من   3/4/2012الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  

رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة أمس في القاهرة، لبحث دعم مصر للقضية الفلسطينية، واستمرار              
الحوار بين الفصائل الفلسطينية والعمل على إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي تمهيدا لتنفيـذ إجـراءات               

 أبعاد الموقف الحالي للقضية الفلسطينية وضرورة بـذل         كما شمل اللقاء  . االنتخابات التشريعية الفلسطينية  
  .المساعي الدولية إلحياء عملية السالم

  
  وقبول مبدأ الدولتين شرقي القدس السلطة تطالب الرباعية بوقف االستيطان بما يشمل  .3

نيـامين  طالب السلطة الفلسطينية االثنين اللجنة الرباعية الدولية بالزام حكومـة ب : رام اهللا ـ وليد عوض 
 بما فيها مدينة القدس الشرقية والقبـول        1967نتنياهو بوقف االستيطان في جميع االراضي المحتلة عام         

  .بمبدأ حل الدولتين على تلك الحدود
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وشدد رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي الدكتور صائب عريقات اإلثنين على ضـرورة              
زام الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ التزاماتها وتحديدا وقف االستيطان وبما         أن تقوم اللجنة الرباعية الدولية بإل     

  .1967يشمل القدس الشرقية المحتلة، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 
جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، والقنصل الفرنسي العـام فريـدريك                 

ام السير فنسنت فين، ورئيس لجنة منظمة العمـل الدوليـة كـاري             ديساجنيوس، والقنصل البريطاني الع   
  .تابيوال لدراسة أوضاع العمال في األرض الفلسطينية المحتلة، كل على حدة

وشدد عريقات في بيان صحافي على أن محاوالت البحث عن سبل الستئناف المفاوضـات دون وقـف                 
  .سدودة ولن تقود إلى المزيد من التعقيداتاالستيطان أو قبول مبدأ الدولتين قد أثبت أنها طرق م

واوضح عريقات بأن اإلدارة األمريكية تحاول البحث عن مخرج من أزمة توقف المفاوضات ووصـول               
عملية السالم لطريق مسدود، محمال إسرائيل مسؤولية الفشل الذي أصاب العملية السلمية، مطالبـاً فـي                

سمي المعطل األساسي لعملية المفاوضات، مجـددا موقـف         الوقت ذاته الرباعية الدولية بفضح وبشكل ر      
القيادة الفلسطينية المتمثل بعدم العودة للمفاوضات إال بوقف كامل لعمليات االستيطان علـى األراضـي               

  .67المحتلة وبما فيها النمو الطبيعي، واالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 
  3/4/2012، القدس العربي، لندن

  
  يطلع وفداً سياسياً ألمانياً على اعتداءات االحتالل والمستجدات السياسية» التشريعي« .4

عبد اهللا عبد اهللا حكومة االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية فشل كافة الجهود السياسية            . حمل النائب د  : رام اهللا 
 في بنـاء المـستوطنات      للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بسبب مواقفها العنصرية واستمرارها         

والجدار، مشيرا إلى ممارسات المستوطنين العدوانية بحق المقدسات الفلسطينية وخاصة في القدس، ودعا             
عبد اهللا إلى ضرورة وقوف الرأي العام العالمي ضد النظام العنصري في إسرائيل كما وقف ضد النظام                 

  .العنصري في جنوب إفريقيا
. التشريعي في مقره برام اهللا أمس وفدا سياسيا من مقاطعة بريمن األلمانية           جاء ذلك لدى استقبال المجلس      

من جانبه شرح النائب جمال أبو الرب عن وضع المجلس وتعطل دوره التـشريعي والرقـابي بـسبب                  
  .االنقسام

 3/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ى المحاكم الدولية والعربيةتوجه إلوسن تجاه سياسة اإلبعاد  نصمتلن: هنية يزور هناء شلبي .5
أكد رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، خالل زيارته األسيرة المبعدة إلـى قطـاع               : رائد الفي  -غزة  

غزة هناء شلبي في مستشفى الشفاء في غزة، أن األسيرة شلبي تمكنت من كسر إرادة السجان وانتصرت                 
إننا كحكومة وشعب   “وأكد  .  يشكل جريمة حرب     على االحتالل بالرغم من أن إبعادها عن مسقط رأسها        

وشدد علـى أن الحكومـة      . ” نتحمل كامل المسؤولية الوطنية واألخالقية واالجتماعية تجاه هذه األسيرة        
لن تصمت تجاه سياسة اإلبعاد وانتهاكات االحتالل تجاه األسرى، وأنها ستتوجه إلى المحـاكم              “) المقالة(

  .” ه السياسة وتقديم قادة االحتالل للمحاكمة الدوليةالدولية والعربية لوضع حد لهذ
 3/4/2012، الخليج، الشارقة
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  الوقود القطري لغزة يكفي لشهرين: هنية .6
أعلن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن قطر تبرعت بكمية كبيرة من الوقـود             : عبد اهللا التركماني  -غزة

  . ة لمدة شهرينالصناعي تكفي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غز
، عقب زيارته لألسيرة المحررة والمبعدة إلى       2012-4-2وقال هنية خالل مؤتمر صحفي عقد، االثنين        

 مليـون   30إن هذه الكميات من الوقود محملة عن طريق باخرة قطرية وتبلغ قيمتها             : "غزة، هناء الشلبي  
  .بي للقطاع بالوقود الالزم، مبينًا أن هذه الخطوة هي األولى على طريق اإلمداد العر"دوالر

  2/3/2012، فلسطين أون الين
  

  واثقون من تجاوز األزمة المالية وملتزمون بحقوق موردي الخدمات الصحية: فياض .7
سالم فياض، أمس، ثقته في تجـاوز الـسلطة الوطنيـة           . أكد رئيس الوزراء د   :  سائد أبو فرحة   –البيرة  

لبا على شتى القطاعات، بما فيها القطاع الـصحي، مـشيرا           لألزمة المالية التي تعاني منها، وانعكست س      
بالمقابل إلى التزام السلطة بالوفاء بالتزاماتها تجاه كافة موردي الخدمات والسلع، خاصة المتعلقة بالـشأن      

  .الصحي
ودعا فياض، خالل افتتاح المؤتمر الوطني األول لألمراض غير السارية في فلـسطين، الـذي تنظمـه                 

على مدار يومين في البيرة، الجهات المانحة ال سيما الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتهـا         وزارة الصحة   
  .المادية تجاه السلطة

وأوضح أن تخلف العديد من األطراف عن تقديم المساعدات المترتبة عليها، حد من قدرة السلطة علـى                 
لرعاية الـصحية، وعـدم الوفـاء       أداء مهامها في شتى المجاالت، ما شمل حدوث تعثر كبير في مجال ا            
  .باالستحقاقات المترتبة عليها إزاء موردي السلع والخدمات واألدوية

وذكر أن السلطة لم تتخلف يوما عن أداء التزاماتها تجاه الموردين، موضحا أنها تشعر بمسؤولية كبيـرة                 
  .تجاههم وحقوقهم، قبل أن يشير إلى أنه آن األوان إلنهاء هذه المعاناة

فالشوفر، أن األمراض غيـر     -هتها، ذكرت المديرة العامة لوكالة النمساوية للتنمية بريجيت أوبنجر        من ج 
السارية تمثل معضلة بالنسبة لكثير من دول العالم، مبينة أن األراضي الفلسطينية ليست استثناء، ومـن                

األمراض غير السارية،   هنا قررت الوكالة دعم الوزارة بإنشاء المركز، لدعم الجهود المرتبطة بمكافحة            
  .والوقاية منها

  3/4/2012، األيام، رام اهللا
  

  نرفض زج المخيمات في التجاذبات اللبنانية: السفير الفلسطيني في لبنان .8
اكد سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور عدم السماح بزج المخيمـات الفلـسطينية بالـسجاالت                : صيدا

يادة لبنان وامنه، ومن جهة ثانية، االلتزام بصيغة قيادية فلسطينية          والتجاذبات الداخلية اللبنانية واحترام س    
  .موحدة تستطيع تنظيم العمل الفلسطيني في لبنان

بالنـسبة لوضـعنا    : وقال دبور خالل حفل تكريمي لمسنين فلسطينيين اقيم في مركز الرحمة في صـيدا             
ة لشعبنا والتخفيـف مـن معانـاتهم        الفلسطيني في لبنان، نسعى الى تحسين الظروف الحياتية والمعيشي        

والحفاظ على امنهم وهذه سياستنا ومسارنا وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واننا نؤكـد               
احترامنا سيادة لبنان وامنه والتزامنا بعدم السماح بالمساس بالعالقات االخوية اللبنانية الفلسطينية، كـذلك              
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وأكد االلتزام بـالخروج    . ة بالسجاالت والتجاذبات الداخلية اللبنانية    عدم السماح بزج المخيمات الفلسطيني    
  .بصيغة قيادية موحدة تستطيع تنظيم العمل الفلسطيني في لبنان

  3/4/2012، المستقبل، بيروت
 
 

   يعلّق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق على تحريرهبالتشريعي   عن حماسنائب .9
، أمس، أن النائـب     ”حماس“البرلمانية التابعة لحركة    ” واإلصالحالتغيير  “أعلنت كتلة    : رائد الفي  -غزة  

 يوما بعد اتفاق مع سلطات االحتالل يقـضي         19أحمد الحاج علي علق إضرابا عن الطعام كان بدأه منذ           
تأكيده، أنه سيعود لإلضراب فـي حـال        )  عاما 72(ونقلت عن الحاج علي     .  أبريل   6باإلفراج عنه في    

  .تالل بما تم االتفاق عليهأخلت مصلحة سجون االح
  3/4/2012، الخليج، الشارقة

  
   ثالثة شواقل للتر الوقود الصناعي:لتوريد وقود الكهرباء لغزة" اتفاق جزئي" .10

" اتفاق جزئـي  "كشف مصدر سياسي رفيع في الحكومة الفلسطينية بغزة، النقاب عن           : محمد جاسر –غزة
  .  إلدخال الوقود إلى قطاع غزةمع السلطة الفلسطينية في رام اهللا برعاية مصرية

ـ           -4-2، اإلثنين   "فلسطين أون الين  "وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته في تصريح خاص ل
الوقود الذي سيتم توريده بدء من الليلة مخصص لمحطة توليد الكهرباء فقط، وسيدخل إلـى               "، أن   2012

  ". غزة عبر معبر كرم أبو سالم اإلسرائيلي
وبين المصدر   ". تفاق حل جزئي لمشكلة الكهرباء المتفاقمة منذ نحو شهرين في قطاع غزة           هذا اال " :وقال

الحكومي أن سعر لتر الوقود الصناعي الذي سيتم توريده بشكل يومي إلى غزة حدد بثالثة ثالثة شواقل،                 
  . غير شاملة للضريبة

  2/3/2012، فلسطين أون الين
  

  بتقييد الحريات سطينيةصحافيون يتهمون السلطة الفل: رام اهللا .11
 االثنين مدوناً كما أوقفت صحافياً لساعات، فـي سلـسلة   -اعتقلت السلطة الفلسطينية ليل االحد      : رام اهللا 

إجراءات ضد عاملين في الصحافة وناشطين على مواقع التواصل االجتمـاعي اعتبرهـا العديـد مـن                 
  .الصحافيين تقييداً جديداً للحريات في االراضي الفلسطينية

االخبـاري لــ    » زمن بـرس  «الذي يعمل مراسالً في موقع      )  عاماً 23(وقال الصحافي طارق خميس     
ان خمسة من رجال االمن الفلسطيني اقتحموا مساء أول من امس مقر المركز التربوي الـذي                » الحياة«

 إنهم وجهوا   وقال. يعمل فيه متطوعاً، واقتادوه الى مقر األمن الوقائي، واحتجزوه أكثر من ثالث ساعات            
اليه اسئلة عن عمله الصحافي ومصادر دخله، وفتشوا في جهاز الحاسوب المحمول، ونسخوا منه مـواد                

وأضاف انه يعتقد أن التوقيف واالستجواب جاءا على خلفية تحقيق يجريه عن الحراك الشبابي،              . صحافية
  .موضحاً أن المحققين سألوه عن مصادر تمويل خارجية للتحقيق

واضح ان هناك توجهاً لتقييد الحريات، ففي خالل        «: »الحياة«ب نقيب الصحافيين عمر نزال لـ       وقال نائ 
  .»اسبوع واحد جرى اعتقال وتوقيف واستجواب اربعة اشخاص على خلفية النشر والتعليق
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وأوقفت المحكمة أيضاً أستاذة صحافة هي عصمت عبد الخالق بعد دعوى رفعها جهاز االمـن الوقـائي                 
  . نشر تعبيرات مسيئة للرئيس محمود عباس وألركان السلطة الوطنية«بتهمة 

 3/4/2012، الحياة، لندن
 

  بلبنان يدعو لدعم المؤسسات اإلنتاجية في المخيمات" ف.ت.م"المسؤول المالي لـ .12
بلبنان، المسؤول المالي في منظمة التحريـر       " فتح"دعا القيادي في حركة     :  عبد معروف  - وفا -بيروت  
ية منذر حمزة، المجتمع الدولي إلى دعـم المؤسـسات اإلنتاجيـة داخـل مخيمـات الالجئـين               الفلسطين

  .الفلسطينيين في لبنان، وتعزيز قدرات العمل لدى أبناء شعبنا
المؤسسات االقتصادية التابعة لمنظمة التحرير في لبنان تنشط بـشكل          "إن  " وفا"وقال حمزة في مقابلة مع      

  ".المساعدة ألبناء شعبنا والتخفيف من معاناته وحرمانهملحوظ من أجل تقديم الدعم و
القوانين اللبنانية تمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل، فال يحق للفلسطيني افتتـاح مؤسـسة              : "وأضاف

تجارية أو صناعية، كما تمنع الالجئ الفلسطيني من حقه في اإلنتاج والعمل، وتساهم في عرقلـة عمـل                  
  ".فلسطينيةالمؤسسات اإلنتاجية ال

وأوضح أن هناك مؤسسات دولية وفلسطينية تعمل في المخيمات الفلسطينية مـن أجـل تقـديم الـدعم                  
، "األونـروا "والمساعدة لالجئين، وأبرز مؤسسات منظمة التحرير، ووكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين              

  .القتصادية واإلنتاجيةوالجمعيات المحلية والدولية غير الحكومية التي تهتم بشؤون الالجئين وأوضاعهم ا
زار مدير الصندوق محمد مصطفى لبنان ثـالث        : "وحول دور صندوق االستثمار الفلسطيني، قال حمزة      

مرات وتم استطالع أوضاع الالجئين الفلسطينيين في كل المخيمات، ووضع تصورا حول كيفية مساعدة              
 دوالر  500 تقرر تقديم مبلغ يبدأ مـن        الالجئين وكيف يمكن تقديم هذه المساعدات، وبعد جوالته ولقاءاته        

 آالف دوالر لتنمية العائلة الفلسطينية عن طريق تمويل مشاريع عمل سواء خياطة أم مواد غذائية                5إلى  
  ".أو غيره وسيصبح هناك نقلة إلى مشاريع وسطى وبعدها مشاريع كبيرة

بحضور األونروا، واتحاد المرأة    بدأ االستثمار في الشهر الماضي وتم توقيع مؤسسة االستثمار          : "وأضاف
الفلسطينية، ألنها تقوم بدور فعال بإعطاء قروض صغيرة إضافة إلى مؤسسة النجدة االجتماعيـة وبـدأ                

  ".رأس المال بمبلغ مليون دوالر وسيتم زيادته
  2/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   الختيار قيادتها الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري حماس تنهي كافة الترتيبات":القدس العربي" .13

من مصادر مطلعة في حركة حماس أن الحركة أنهت كافة ' القدس العربي'علمت  : أشرف الهور-غزة
االستعدادات إلجراء االنتخابات الداخلية الختيار مجلس شورى ومكتب سياسي جديدين، قبل حلول يوم 

يبات جديدة تختلف عن االنتخابات الماضية، تشمل زيادة عدد الثالثين من الشهر الجاري، ضمن ترت
  .أعضاء المكتب السياسي

وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها أن االنتخابات الداخلية في الحركة لم تبدأ بعد، وأنه 
قيادية من المحتمل أن يشرع أعضاء الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج باختيار الهيئات ال

للحركة األسبوع المقبل، ليتم بعد ذلك إجراء انتخابات لهذه الهيئات التي ستتمثل من قادة الحركة الختيار 
  .مجلس الشورى
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ووفق المصادر فإنه وبحسب النظام والترتيبات الموضوعة سيتم االنتهاء من العملية االنتخابية الداخلية 
ذلك باختيار مجلس شورى الحركة أعضاء المكتب للحركة بشكل كامل مع نهاية الشهر الجاري، و

  .السياسي، أعلى هيئة قيادية، ورئيس المكتب
وستجرى انتخابات الحركة هذا العام وفق نظام انتخابي جديد، لم تكشف عنه المصادر، غير أنها قالت 

  .انه ينص على زيادة أعضاء المكتب السياسي
 ان أمر تحديد رئيس المكتب السياسي متروك برمته 'القدس العربي'حركة حماس لـ  في قالت مصادرو

لمجلس شورى الحركة الجديد، وأنه وفق النظام الداخلي لحماس هو المسؤول عن ترشيح رئيس المكتب 
  .السياسي

ونفت أيضا صحة ما تردد من معلومات عن وجود قرار من التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين بأن 
 بالد الشام التي تضم فلسطين واألردن وسوريا ولبنان، وأكدت المصادر يتولى مشعل قيادة الجماعة في

  .'ال توجد أي روابط تنظيمية بين حركة حماس وجماعة اإلخوان المسلمين في مصر'في ذات الوقت أنه 
  3/4/2012القدس العربي، لندن، 

  
  ىالمؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل على اإلفراج عن النواب األسر حماس تطالب .14

عزت الرشق المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل " حماس"طالب عضو المكتب السياسي لحركة : بيروت
  .الجاد لإلفراج عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي

"  برسقدس"وصلت نسخة منه لـ ) 2/4(وانتقد الرشق في تصريح صحفي مكتوب له اليوم االثنين 
إن إصدار االحتالل قراراً بتمديد : "خليل الربعي، وقال" حماس"تمديد االعتقال اإلداري للنائب عن 

االعتقال اإلداري بحق النائب خليل الربعي لمدة ستة أشهر جديدة إجراء تعسفي واعتداء جديد على 
  ".رموز الشرعية الفلسطينية

  2/4/2012قدس برس، 
  

  اس للجنة االنتخابات بغزة ودعوتها لتشكيل الحكومة موقفان متناقضانمنع حم: أسامة القواسمي .15
أسامة القواسمي استغرابه من دعوة حماس للبدء بمشاورات ' فتح' أبدى المتحدث باسم حركة :رام اهللا

  .لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، فيما تصر على منع لجنة االنتخابات المركزية من العمل في القطاع
أن هذه الدعوة تعبير 'ان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة بالحركة، مساء اليوم االثنين، ورأى، في بي

عن عدم جدية حماس، ومحاولة للتغطية على مأزق حماس الداخلي المانع لتنفيذ بنود اتفاق القاهرة 
  . 'وإعالن الدوحة

 لكن حماس بغزة ما زالت تمنع إن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مهمة رئيسة لحكومة الوفاق،'وقال 
لجنة االنتخابات من أداء عملها، ما يعني وجود قرار ضمني لديها برفض تشكيل الحكومة والمناورة 

  .'على هذا الموضوع
لإلعالن صراحة عن سبب منع لجنة االنتخابات من القيام بمهامها اإلجرائية ' حماس'ودعا القواسمي 

ن لجنة االنتخابات الجديدة شكلت باتفاق وتوافق جميع األطراف بما القانونية في قطاع غزة، مذكرا بأ
  . فيها حماس، وبناء عليه أصدر السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بهذا الخصوص



  

  

 
 

  

            11ص                                     2460:                العدد3/4/2012 الثالثاء :التاريخ

تناقض حماس المخالف للمنطق والقانون، إذ تشارك في انتخابات الجامعات والنقابات 'وأشار إلى 
ة مستغلة أجواء الحرية والمشاركة دون قيد أو شرط، فيما نراها تمنع والمؤسسات في الضفة الفلسطيني

انتخابات المجالس الطالبية في جامعات القطاع، وانتخابات النقابات واالتحادات التي ال تسمح بإجرائها 
إال في هياكل نقابية واتحادات سيطرت على مقراتها بالقوة وفرضت هيئات إدارية ذات لون واحد تخضع 

ممارسات قيادات حماس في غزة الالمحسوبة تدمر مبادئ وركائز الديمقراطية 'وأضاف أن . 'رها ألوام
التي تأسس عليها النظام السياسي الفلسطيني وأجمع عليها شعبنا ومارسها بحرية في االنتخابات 
س التشريعية والرئاسية والنقابية والبلدية منذ قيام سلطته الوطنية، لكن حماس تصر على تكري

الديكتاتورية واالستفراد بالحكم وتكريس سلطة األمر الواقع تحت تهديد وضغط السالح واستغالل 
  .'االنقسام لفرض تعيينات مدفوعة بالمحسوبية والفئوية

  2/4/2012،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  فلسطينيةالمشاركة العالمية في مسيرة القدس انتصار جديد للقضية ال: علي بركة .16
في لبنان علي بركة وفداً أوروبياً من المشاركين في مسيرة القدس " حماس"استقبل ممثل حركة : بيروت

) مارس( آذار 30العالمية التي جرت قرب قلعة الشقيف في جنوب لبنان في ذكرى يوم األرض في 
  .الماضي

ية في إحياء يوم األرض وشكر الوفود وقد ثمن بركة عالياً في كلمة له للوفد األوروبي، المشاركة العالم
األجنبية على مشاركتها في المسيرة العالمية للقدس، وشدد على أن هذه المشاركة تؤكد أن قضية القدس 

 كما .وفلسطين لم تعد تعني الشعب الفلسطيني وحده بل أصبحت قضية عالمية وهذا انتصار جديد لها
طقة والقضية الفلسطينية مع اإلعالمي الروسي الشهير استعرض بركة آخر المستجدات على صعيد المن

  .مكسيم تشافشينكو وزوجته اإلعالمية ناديتشا تشافشينكو
  2/4/2012قدس برس، 

  
  غزةبمعاناة المواطنين لإيجاد حلول بالمماطلة  من انفجار جماهيري إذا استمرت الجبهة الشعبية تحذر .17

 انفجار جماهيري إذا ما استمرت حالة التسويف حذرت الجبهة الشعبية من حالة:  حامد جاد-غزة 
والمماطلة في إيجاد حلول لهموم ومعاناة المواطنين اليومية في غزة معتبرة انه لم يعد هناك ما يبرر 

  .الستمرار هذه الحالة من المناكفات والتجاذبات السياسية وحالة االنقسام المدمر
يوماً بعد يوم تتفاقم حدة أزمة الكهرباء والمحروقات بال "نسخة منه  " الغد"وقالت الجبهة في بيان تلقت 

آفاق لحلول على المدى القريب أو البعيد، وبذات القدر تحصد تجليات هده األزمة أرواحا من أبناء 
المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يئن تحت وطأة العدوان والحصار واألزمات االجتماعية 

  ".جمل أوجه الحياة اليومية لكافة شرائح المجتمع الفلسطينيالمتالحقة التي تنعكس على م
وطالبت الجبهة حكومتي غزة ورام اهللا بتحمل المسؤولية تجاه استمرار هذه األزمة وتفاقمها، التي تحصد 
أرواحاً وتحرق أجساداً يدفعون ثمناً للتجاذبات السياسية وتبادل االتهامات بين الحكومتين وإلقاء كل منهما 

 ".سؤولية على اآلخر بدالً من إيجاد حلول تعالج األزمة وتعزز مقومات صمود شعبنابالم
  3/4/2012الغد،عمان، 
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  القائد القسامي عباس السيد يهدد باإلضراب عن الطعام إلنهاء عزله .18
هدد األسير القسامي القائد عباس السيد بخوض إضراب مفتوح عن الطعام إلنهاء معاناته في : رام اهللا
  . االنفرادي، مؤكدا أنه لن يقبل بتمديد عزله مرة أخرىالعزل

التجمع العالمي لكسر "الصهيوني، ونقلها " جلبوع"وأوضح السيد في رسالة سربت من داخل عزله بسجن 
في هذا اليوم تم تسليمي قرار مصلحة السجون والمخابرات الصهيونية بطلب عزلي لسنة : "، قائالً"القيد

 للبحث بموضوع العزل، وجرت 04/04/2012كمة وتم تعين محكمة لي بتاريخ إضافية أخرى من المح
العادة دوما أن يتم االستجابة لطلبهم بالكامل، ولغاية اآلن لم يتم تقديم أي عالج عدى المسكنات ولم يتم 
عمل فحوصات مناسبة بالرغم من أنني وبفضل اهللا اشعر بتحسن كبير إال أنني ما زلت أرى ضرورة 

وصات مالئمة خارج الخدمات الطبية المزعومة المقدمة من مصلحة السجون فحوصات مثل عمل فح
)MRI ( أو)CT ( وفحوصات متخصصة في األذن وغير ذلك، وأضع الجميع عند مسؤولياته في العمل

  ".السريع لتحقيق ذلك
ل وأعلنها أنني ال يمكن أيها الكرام لم يعد هناك أي منطق وال مسوغ إلبقائي في العز: "وتابع السيد قائالً

بأي حال من األحوال أن أتقبل تمديد العزل لي لعام أخر وبالذات في ظل مرض زوجتي وابنتي شافاهم 
اهللا ، وفي ظل الظروف العائلية الصعبة التي احمده عليها واضع الجميع أمام مسؤولياته إلخراجي من 

 إضراب عن الطعام مهما طال الزمن ومهما العزل أو سأضطر لمواجهة ذلك بكل ما استطيع بما في ذلك
  ".بلغت مدته

أقرع ناقوس الخطر عند من يهمهم ويعنيهم األمر، فنحن مقدمون عافانا اهللا "وتابع السيد رسالته محذراً 
على إضراب عن الطعام ومسؤولية الجميع تدارك ذلك قبل فوات األوان والعمل على إخراجنا من 

 ". العزل
  2/4/2012لإلعالم، المركز الفلسطيني 

  
   تواصل عمليات اختطاف واستدعاء كوادرنا بالضفة الفلسطينيةأجهزة السلطة: حركة الجهاد .19

أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن أجهزة أمن السلطة تواصل عمليات االعتقال والمالحقة : رام اهللا
  .لمحررينوحملة االستدعاءات ضد كوادرها في الضفة المحتلة السيما شريحة األسرى ا

نسخةً منه، إن جهاز " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 4-2(وقالت حركة الجهاد في بيانٍ اليوم اإلثنين 
لليوم الخامس )  عاما21ً(المخابرات العامة يواصل اعتقال األسير المحرر إسالم عبد اللطيف الحرباوي 

  .عشر
 24(همت منزل األسير المحرر أشرف طبال كما أفادت بأن قوةً من جهاز االستخبارات العسكرية دا

  .من مخيم نور شمس لالجئين في طولكرم، وقامت بتسليم ذويه استدعاء فورياً) عاماً
وأعرب مصدر مسؤول في الجهاد اإلسالمي، عن استيائه الشديد من مواصلة األجهزة األمنية التابعة 

ننظر بخطورة بالغة إلى مواصلة :" مصدروقال ال .للسلطة استهداف كوادر وعناصر الحركة في الضفة
األجهزة األمنية لحملتها ضد كوادر الحركة وأنصارها، وهو األمر الذي يتنافى تماماً مع األعراف والقيم 

  ".األخالقية والوطنية
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لن نسكت بتاتاً على هذا الوضع الذي ال يطاق، فما يجري هو استهدافٌ مكمل لدور جيش " وأضاف

  ".ذي يواصل عمليات المطاردة واالعتقال التي تطال مجاهدينا األطهاراالحتالل ال
  2/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
   للمساعدة في سوريا"إسرائيل"المجتمع الدولي والعربي رفض اقتراحات : ليبرمان .20

ئيل اقترحت تقديم   صرح وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن إسرا       : اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  
المساعدة اإلنسانية للشعب السوري عن طريق الصليب األحمر والجامعة العربية، ولكن اقتراحاتها لم تلق              
قبوالً، وأشار ليبرمان إلى أن جزءا من هذه االقتراحات كان علنياً وأغلبها كان سرياً، ولـيس باإلمكـان                  

  .الحديث عنها بالتفصيل في وسائل اإلعالم
لق بالعملية السياسية، أوضح الوزير ليبرمان بأن إسرائيل بذلت جهوداً من أجل التوصـل إلـى                وفيما يتع 

اتفاق سالم عادل، ولكن المفتاح اليوم ليس بيدها، وحسب كالمه، فإن مشاكل البناء السياسي واالجتماعي               
  .في الدول العربية هو العائق أمام عملية السالم

ه خالل لقائه مع زعماء السلطات الدرزية والشركسية فـي قريـة            وجاءت تصريحات الوزير ليبرمان هذ    
  .بيت جان

 )2050العدد(مركز دراسات الشرق األوسط، 
  

  موفاز يرفض االنضمام لحكومة نتنياهو .21
المنتخـب  " كديما"أعلن رئيس المعارضة اإلسرائيلية الجديد، وزعيم حزب        :  برهوم جرايسي  - الناصرة

 لن يجري أية مفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مـن أجـل              شاؤول موفاز أمس اإلثنين، أنه    
  .الدخول في االئتالف الحكومي، معلنا أن هدفه سيكون استبدال الحكم وليس المشاركة فيه

البرلمانية، إننا لن نجري أية مفاوضات من أجـل الـدخول إلـى             " كديما"وقال موفاز في اجتماع لكتلة      
، وتابع يقول، إن حزبـه    " من أجل تغيير نتنياهو، إننا سنكون معارضة مقاتلة        الحكومة، إنني مليء بالعزم   

  .لن يشهد أي انشقاق، مستندا إلى حضور كافة أعضاء الكنيست من كتلته باستثناء ليفني
" كـديما "وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتكاثر فيه استطالعات الرأي التي تتحدث عن أن حزب                

 في ما لو جرت االنتخابات البرلمانية في هذه المرحلة، وأنـه سيحـصل الغالبيـة       سيتلقى ضربة قاصمة  
 مقعدا، وسـتتجه هـذه      120 مقعدا من أصل     12 أو   10، ليهبط إلى مستوى     28الكبيرة من مقاعده الـ     
الذي كما يبدو سيعود إلى صدارة األحزاب ويحتل المركـز الثـاني بعـد      " العمل"الخسارة لصالح حزب    

  .أيضا لحزب ناشئ جديد برئاسة الصحفي يائير لبيدالليكود، و
 3/4/2012الغد، عمان، 

  
   تنقلب على قائد البحرية اإلسرائيلية"كذبة نيسان" .22

يتعرض قائد البحرية االسرائيلي األميرال رام روثبرغ لتحقيق من القيادة العسكرية، بعدما ورط             : )أ ب (
ـ        مسؤولين عسكريين في التحضير لتدريبات بحرية ف       كذبـة  «ي ايطاليا، تبين أنها وهمية وأنه اختلقها كـ

واعتقد روثبرغ انه سيكون من المسلي الطلب من أبرز قادة سالح البحرية اإلعـداد               .»االول من نيسان  
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لكـن  .  أيام في ايطاليا، قبل أن يعود ويقر بالمزحة في االول من نيسان الحالي             10لتدريبات بحرية لمدة    
 3ط أدنى رتبة، ما أدى إلى عملهم خالل عطلة نهاية األسبوع الماضي إلعـداد               الكذبة تسربت إلى ضبا   

كما هرع عدد من أهالي عناصر البحرية إلى القاعدة البحرية لتزويد أبنائهم بالمـستلزمات    . سفن لإلبحار 
  .واألموال

ـ       وأعلنت » ناسبةغير م «، التي اعتبرتها    »كذبة أول نيسان  «لكن القيادة العسكرية االسرائيلية لم تضحك ل
وكان روثبرغ قد تسلم منصبه العام الماضـي،        . »ستحقق في الحادث الستخالص الدروس المالئمة     «أنها  

بديالً الليعزر ماروم الذي كان موضوع فضيحة بعدما تمت مشاهدته، وهو يحتفل في ناد للعراة في تـل                  
  .أبيب

 3/4/2012السفير، بيروت، 
 

  درات قادمة من األردن الجيش اإلسرائيلي يحبط تهريب مخ .23
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي االثنين عن إحباطه عملية كبيرة لتهريـب المخـدرات علـى الحـدود                 

  . األردنية-اإلسرائيلية
وقالت إذاعة الجيش نقال عن متحدث باسمه إن قوة من الجيش اعتقلت مشتبها به لدى قيامه بقطع الحدود                  

يث عثر داخل أمتعته على مخدرات من نوعية الهيروين والكوكايين          متجها نحو األراضي اإلسرائيلية، ح    
  . كغم45يقدر وزنها بحوالي 

وذكرت اإلذاعة أنه تم نقل المشتبه به للتحقيق معه لدى قوات األمن، فيما تم نقـل أكيـاس المخـدرات                    
  .للشرطة اإلسرائيلية

ى الحدود الشرقية تكمـن فـي مجـال         وتقول إسرائيل إن معظم التحديات التي تواجهها قيادة المنطقة عل         
، مثل الهيروين، على عكس الحدود الغربية، وعادة ما تتم عملية التهريب على             "الثقيلة"تهريب المخدرات   

  .هذه الحدود بطريقة يصعب اكتشافها، كما توجد هناك عدة محاوالت لتهريب األفراد إلى إسرائيل
 2/4/2012السبيل، عمان، 

 
  الضفة الغربيةبمر مستوطنين باخالء مبنى في في مدينة الخليل أيالجيش االسرائيلي  .24

أمر الجيش االسرائيلي مجموعـة     :  تحرير مصطفى صالح   - اعداد حسن عمار للنشرة العربية       - القدس
من المستوطنين اليهود يوم االثنين بسرعة إخالء مبنى في مدينة الخليل بالضفة الغربية مما يمهد لمعركة                

  .لة توسيع جيب استيطاني في المدينةجديدة بشأن محاو
 أسرة فـي    500 مستوطنا المبنى يوم الخميس الماضي سعيا لتوسيع مستوطنة تضم نحو            20واحتل نحو   

قلب مدينة الخليل التي أغلب سكانها من الفلسطينيين وتعـد احـدى بـؤر التـوتر بـين الفلـسطينيين                    
  .واالسرائيليين

يصل الى حد التعدي بشكل غير "وطنين بأن وجودهم في الموقع     وقال مسؤول عسكري انه تم ابالغ المست      
وان أمامهم حتى   " قانوني على ممتلكات الغير وهو ما يعرض استقرار الوضع األمني في المنطقة للخطر            

وقالـت سـلطات الجـيش االسـرائيلي ان          . بتوقيت جرينتش يوم الثالثاء لمغادرة المبنى      1200الساعة  
  .توسيع المستوطنةاسرائيل لم تسمح مطلقا ب

بالغاء هذا االمر  "وطالب شلومو ليفنجر المتحدث باسم المستوطنين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو            
  .مؤكدا انه تم شراء المبنى بصورة قانونية" الوحشي
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واعترض ايضا الوزراء والمشرعون المؤيدون لالستيطان على قرار االخالء الذي أثـار التـوتر مـع                
ن بعد اسبوع فقط من قرار المحكمة االسرائيلية العليا الذي مـنحهم مهلـة حتـى االول مـن                   المستوطني

  .اغسطس اب الخالء موقع استيطاني غير مصرح به يسمى ميجرون
 2/4/2012وكالة رويترز لألنباء، 

 
  الجيش اإلسرائيلي يشكل كتيبة جديدة تتخصص بإطالق الصواريخ على المناطق المأهولة .25

اإلسرائيلية، أن الجيش اإلسرائيلي يعمل على تشكيل كتيبة تتخصص في إطالق           " هآرتس"كشفت صحيفة   
  . يبلغ مداها ما بين ثالثين إلى أربعين كيلومتر الصواريخ باتجاه المناطق السكنية المأهولة

إلى أن جيش االحتالل بلور خطة لتفادي المساس بالمدنيين من خالل توجيه إنـذارات              " هآرتس"وأشارت  
ووفقـاً للـصحيفة     . سكان المناطق المستهدفة بقرب موعد الهجوم وتبليغهم هاتفيا بضرورة مغادرتها          إلى

فإن الصاروخ الجديد التي ستستعمله الكتبية يتميز بدقة عالية للغاية وهدفها الرئيس هو ضرب مقـرات                 
  . القيادة التابعة للطرف العدو عوضا عن عمليات القصف الجوي

 3/4/2012فلسطين أون الين، 
 

  "إسرائيل"ـبقاء األسد سيشكل هزيمة ل: الرئيس االسبق للموساد .26
اعتبر الرئيس األسبق للموساد اإلسرائيلي، أفراييم هليفي، أنه في حـال الموافقـة     :  يو بي اي   -تل أبيب   

على تطبيق خطة مبعوث األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان لحل األزمة السورية، وبقـاء الـرئيس                 
  . األسد في منصبه، فإن إسرائيل ستُمنى بأكبر هزيمة استراتيجية منذ قيامهابشار

لألزمـة  ' شريك مهم للتوصل إلى حـل     'إلى  ' لب المشكلة 'ورأى هليفي أن خطة عنان حولت األسد من         
. السورية، وأن إيران أيضاً باتت حليفة إستراتيجية للدول العظمى من أجل حـل األزمـة فـي سـورية       

أحد أهداف طهران، المتمثل باالعتراف بها كدولة عظمى إقليمية في الشرق األوسط، أخـذ              'وأضاف أن   
  .'يتحقق قبل بدء المحادثات النووية

وأشار هليفي إلى أن روسيا والصين وتركيا عبرت عن موافقتها على خطة عنان وأن المبعوث األممـي                 
  .وافقتها على خطتهسيزور طهران في األيام القريبة المقبلة بعدما أعلنت عن م

وعبر هليفي عن توجسه من عدم وضوح الموقف األمريكي من الخطة، ولفت إلى أن المعلومات التـي                 
  .تسربت عن لقاءات أجرتها وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في السعودية كانت قليلة للغاية

 3/4/2012القدس العربي، لندن، 
 

  لفلسطينية الثالثة آتية ال محالةاإلنتفاضة ا: مصادر صهيونية .27
، "آتيـة ال محالـة  "قدرت مصادر داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية بأن اإلنتفاضة الفلسطينية الثالثـة       

وذلك على الرغم من حالة الرضا العامة التي سادت الجيش الصهيوني عن مستوى األحداث في ذكـرى                 
جودة لدى الفلسطينيين، ستدفع الجماهير للخـروج إلـى         ، مشيرةً إلى أن حالة اإلحباط المو      "يوم األرض "

  يـوم  "من جانبه، أعلن الناطق العسكري باسم الجيش، يؤآف مردخاي، أن أحـداث   . الشوارع عما قريب  
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" يوم األسير " جاءت موافقة للتوقعات الصهيونية، الفتاً إلى أن الجيش يستعد ألحداث مشابهة في           " األرض
  .يل الجاري، في ظل اإلضرابات اليومية التي يعلنها األسرى بشكل يوميإبر/ من شهر نيسان17في 

  )عن العبرية، ترجمة المركز(القناة العاشرة 
 )2507(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 

 
  »حرب شاملة«تقرير إسرائيلي يخفض التوقعات بعدد القتلى في حالة  .28

إلسرائيلي أمس، نشرتها المركزية باإلعالن عن أن أعضاء المجلس         افتتحت القناة العاشرة في التلفزيون ا     
الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية استمعوا مؤخرا إلى تقرير يتناقض مع التقارير السابقة حول              

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم صاروخي هـو           . تقديرات الموقف في حالة الطوارئ    
والجديد في التقـدير    . شاملة فإن ذلك سيكون بشكل متواصل على مدى ثالثة أسابيع         األسوأ ضمن حرب    

أنه إذا تعرضت إسرائيل لهجمات صاروخية متواصلة من لبنان وسوريا وحتى من قطاع غزة وإيـران                
  . قتيل300فإن عدد القتلى الذين سيسقطون جراء ذلك لن يتجاوز 

 جديد يتناقض مع معطيات سابقة كانت تتحدث عن سقوط          وأوضح المراسل السياسي للقناة أن هذا معطى      
وأوضح أن أهمية التقرير هذا تأتي في هذا الوقـت          . آالف من اإلسرائيليين جراء الهجمات الصاروخية     

وقال إن التقدير ال يشمل نشر بطاريات صـواريخ         . وأنه استند إلى أسوأ االحتماالت وإلى أشدها خطورة       
 مثل هذا التقدير قد يشجع جهات في إسرائيل على استغالله للتساهل فـي  أن و.إضافية مضادة للصواريخ 

  .اتخاذ قرار الحرب ليس فقط مع إيران بل أيضا على الحدود األقرب في غزة أو لبنان أو سوريا
 3/4/2012السفير، بيروت،

  
  هتلرالذي ألفه  "كفاحي "مواز لكتاب} القرآن الكريم{عنصريو اليمين اإلسرائيلي يقولون إن  .29

قام العشرات من نشطاء اليمين اإلسرائيلي بنشر صورة النائب احمد الطيبي           : زهير أندراوس  - الناصرة
وهو يبتسم إللقاء الطفل براء غنامة قصيدة للشاعر سميح القاسم وهو رافعا يده اليمنى مدعين أن عـضو    

  .نازي يرفع يده بإشارة نازية -الكنيست الطيبي يبتسم لطفل عربي
المتطرفون وهم من نشطاء حزب إسرائيل بيتنا، الذي يتزعمـه وزيـر الخارجيـة، أفيغـدور                وأضاف  

ليبرمان، كما يبدو هذا دليال على أن القرآن هو الموازي لكتاب ماين كامف الذي كتبه أدولف هتلر فـي                   
ـ  وقام هؤالء بنشر هذا التحريض على صفحات عدة أبرزها صـفحة افيغـدور ليبرمـان               . 21القرن ال

استاسية ميخائلي ويعقوب كاتس ومئات الصفحات في البالد وخارجها وهي تضم تعابير قاسية بحـق               وان
  . النائب الطيبي واإلسالم والقران

إن الطفل براء غنامة ألقـى قـصائد        : وقال يوسف شاهين عضو المكتب السياسي للعربية للتغيير معقبا        
ـ     وطنية رائعة في الندوة التي أقامتها العربية للتغيي         36ر في مقرها في سخنين في ذكرى يوم األرض الـ

وما نسبه له الفاشيون هو من نسج خيالهم وما الهجوم على النائب الطيبي والعربية للتغيير إال دليال على                  
عنصريتهم ضد العرب وضد أطفال العرب، ونحن فخورون بهذا الطفل المبدع وبمشاركته معنـا هـذه                

  .المناسبة الوطنية
 3/4/2012، لندن، القدس العربي
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   األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي35على نسبة بين الدول الـاأل "إسرائيل"في الفقر  .30
ـ          :الفرنسية  األعضاء فـي منظمـة التعـاون        35 سجل معدل الفقر في إسرائيل أعلى نسبة بين الدول ال

 ذلك في تقرير صدر اليـوم       وأرجع صندوق النقد الدولي   . االقتصادي والتنمية التي تضم الدول المتقدمة     
  .في الدولة) الحريديم( إلى ارتفاع معدالت البطالة بين العرب واليهود المتدينين -بدرجة كبيرة-االثنين 

، وهو أكثر من ضـعفي      %4.7 بمعدل   2011غير أن التقرير لفت إلى أن االقتصاد اإلسرائيلي نما عام           
  .معدل النمو لدول المنظمة
 اجتماعية، خاصة أن المشاركة في العمل من قبل المجتمعـين العربـي فـي               وحذر التقرير من مخاوف   

  .إسرائيل والحريديم منخفضة، ولها آثار ضارة على آفاق النمو والحد من الفقر واالستدامة المالية
وكانت إحصاءات للمعهد الوطني للتأمين بإسرائيل قد كشفت نهاية العام الماضي أن ربـع اإلسـرائيليين                

  .من سكان إسرائيل% 24.4 مليون إسرائيلي يشكلون 1.77ت خط الفقر، أي بواقع يعيشون تح
وبين فئات المجتمع اإلسرائيلي، يعد اليهود الحريديم وعرب الداخل أكثر الفئات التي ينتشر فيها الفقـر،                

  . ماليين نسمة7.8من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم % 20وتشكل الفئتان نسبة 
 3/4/2012 الدوحة، الجزيرة نت،

 
   انتقال ثمانية العبين مصريين للعب مع أندية إسرائيلية بعد اكتسابهم الجنسية:تقارير .31

تداخلت على نطاق واسع الرياضة العربية عامة والمصرية خاصـة فـي الرياضـة              : أحمد محيي الدين  
 أندية إسـرائيلية بعـد      اإلسرائيلية، حيث أبرزت تقارير صحافية انتقال ثمانية العبين مصريين للعب مع          

  . العبين مصريين احترفوا في الدوري اإلسرائيلي لكرة القدم8واألمر يتعلق بوجود . اكتسابهم الجنسية
وفي المالكمة، بات المصري األصل محمد صبحي بطالً إلسرائيل، وهو من أب فلسطيني وأم مصرية،               

ن االتحاد المصري رفض انضمامه بحجة      وكان قد طلب االنضمام إلى المنتخب المصري للمالكمة، إال أ         
ضعف مستواه الفني، فذهب إلى إسرائيل وانضم إلى المنتخب اإلسرائيلي الذي كان ال يتمنى أن يمثّلـه،                 

  .على حد قول الالعب، ولكنه اضطر إلى ذلك
ولم تتوقف األمور عند    .  العبين في المنتخب اإلسرائيلي من أصل عربي       4وأكد صبحي وجود أكثر من      

انتداب الرياضيين، بل امتدت إلى المدربين، حيث رشّحت الصحف اإلسرائيلية حسن شحاتة ليتولى قيادة              
» اإلسـرائيلي «وزعمت التقارير أن تولّي شحاتة منصب المدير الفني للمنتخب          . »الصهيوني«المنتخب  

ـ               » إسـرائيل «ين  سوف يسهم بفعالية في دفع عملية السالم في الشرق األوسط، وسيرسخ فكرة التعايش ب
عـن  » لإلسـرائيليين «والدول العربية، كما أنها ستكون فرصة جيدة ليعرف العرب الجوانب اإليجابيـة             

  .قرب
 3/4/2012االخبار، بيروت، 

 
  "إسرائيل"صافرات اإلنذار يثير الذعر في في خلل تقني  .32

 من المدن المجاورة    سمعت ظهر أمس االثنين صافرات اإلنذار في مدينة الناصرة وعدد         : القدس المحتلة 
  .، ما أدى إلى البلبلة في صفوف اإلسرائيليين1948في شمالي األراضي المحتلة عام 

الحديث يدور عن خلل تقني ليس فقط في        "إال أن الشرطة اإلسرائيلية سارعت لتوضيح األمر، وقالت إن          
  ".شمالي الكيان اإلسرائيلي وإنما أيضا في كل إسرائيل
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، مشيرة إلى أنه ال داعي للقلق، إذ تبين بعـد الفحـص             "بالتروي والهدوء "ائيليين  وطالبت الشرطة اإلسر  
  .والتحقق من األمر بأن الحديث يدور عن خلل تقني

 3/4/2012السبيل، عمان، 
  

  عائلة الحسيني تخسر دعوى للمطالبة بملكية منزل المفتي وفندق شيبرد بالقدس .33
باح امس االلتماس الذي تقدم به ورثة المفتي في قضية رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية ص: القدس

في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، » شيبرد«االستيالء على منزل المفتي الحاج أمين الحسيني وفندق 
والذي استولى عليه رجل األعمال ارفين مسكوفيتش وهو ثري أميركي من أصل يهودي يدعم 

   .المستوطنات في القدس الشرقية
فيق الحسيني ممثل العائلة والمتحدث باسم الورثة في قضية االستيالء على منزل المفتي أن ر.وصرح د

قرار العليا اإلسرائيلية كان متوقعاً برفض الدعوى المرفوعة من قبل حفيدة المفتي منى الحسيني ضد 
ل جدها دولة إسرائيل وحارس أمالك الغائبين ورجل األعمال مسكوفيتش في قضية االستيالء على منز

  .وتحويله إلى موقع استيطاني وكنيس يهودي
وأوضح الحسيني أن الخطوة التالية التي ستتخذها العائلة هي استمرار التنسيق مع السلطة الوطنية 
الفلسطينية إلبقاء هذا الملف ضمن ملفات التفاوض، وذلك كون القدس المحتلة منطقة نزاع وال يعترف 

راً الى أن العائلة ستقوم بفحص إمكانية الذهاب إلى محاكم أخرى خارج بالقانون اإلسرائيلي فيها، مشي
إسرائيل كون أن عددا من ورثة المفتي يملكون جنسيات أوروبية وأميركية مشيرا الى أن اللجوء إلى 

  .1967القانون الدولي مهم ألنه ال يعترف بالقانون اإلسرائيلي في المناطق المحتلة عام 
  3/4/2012،  اهللالحياة الجديدة، رام

  
   األقصى  المسجدخطط إسرائيلية الصطناع زلزال وهمي من أجل هدم: يوسف ادعيس .34

أكّد رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي :  فادي أبو سعدى-القدس 
 شديد، بل المسجد األقصى المبارك دخل في مرحلة الخطر ال«في فلسطين، الشيخ يوسف ادعيس، أن

تجاوزها، وهو يواجه في هذه األيام أشرس حرب تشنّها عليه حكومة االحتالل اإلسرائيلي وقطعان 
  .»المستوطنين الذين يسعون إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه

هناك تحركات ونشاطات ولقاءات سرية وعلنية مكثفة ومتسارعة في هذه األيام لقادة وحاخامات «وقال 
ت االستيطانية، تتم بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية لوضع المخططات الساعية إلى المجموعا

اصطناع «، مشيراً إلى أن أحد هذه المخططات هو إقدام االحتالل على »هدم المسجد األقصى المبارك
جاويف التي زلزال وهمي ينهار على أثره المسجد األقصى، وخاصة بعد تفريغ األتربة حول أساساته والت

  .»أحدثتها الحفريات المتواصلة أسفله
بدوره، أكد المدير العام لإلدارة العامة للبحوث والتخطيط في دار اإلفتاء الفلسطينية، الشيخ محمد صالح، 

أن فكرة افتعال زلزال وهمي، بعد تفريغ أساسات المسجد االقصى المبارك، أصبح أمراً » األخبار«لـ
  الهوان العربي الحالي، والترهل السياسي، «وربط ذلك بما سماه .  في المئة60 محتمالً بنسبة قد تفوق
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والثورات التي تحتاج الى سنين وسنين، ما يجعل هدم المسجد األقصى من قبل إسرائيل أمراً قد يحصل، 
  .»وال يحتل مساحة من الصحافة العربية أكثر من إشارة

  3/4/2012، ، بيروتاألخبار
  

   القدسشرقي  أبو ديس بلدةشف رسمًيا عن مخطط إلقامة حي استيطاني جديد فيبلدية القدس تك .35
تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي إعداد وتنفيذ مخططاتها لتهويد مدينة القدس : وكاالت –القدس 

المحتلة ومحيطها، وأعد رئيس بلدية االحتالل في القدس المحتلة نير بركات خطة لبناء حي استيطاني 
  . وحدة استيطانية قرب بلدة أبوديس شرقي المدينة المقدسة250 مكون من

وكشفت مصادر إسرائيلية عن خطة بركات التهويدية، التي تتمثل في بناء الحي شرق المدينة على 
حساب أراضي الفلسطينيين، وتماشياً مع سياسة تهويد المدينة وضم مستوطنة معالي أدوميم المقامة على 

وأضافت المصادر بأن رئيس بلدية االحتالل طرح خطته التي يتم من  .رق القدسأراضي الفلسطينيين ش
 وحدة استيطانية جديدة، على مجلس بلديته في مسعى للمصادقة عليه، وبدء تنفيذ 250خاللها بناء 

  .المشروع
  3/4/2012، البيان، دبي

  
  " االحراروفاء"قة ستهدف المحررين في صفي  إسرائيلي مخطط:الناطق باسم مبعدي كنيسة المهد .36

حذَّر فهمي كنعان الناطق باسم مبعدي كنيسة المهد، من مخطط إسرائيلي جديد : أدهم الشريف-غزة
خطوة "المحررين، عاداً إبعاد األسيرة المحررة هناء الشلبي إلى غزة " صفقة التبادل"يستهدف أسرى 

وفاء " المحررين في صفقة أولى في مخطط وضعه االحتالل الستهداف األسرى بشكل عام، واألسرى
، على هامش اعتصام أهالي "فلسطين أون الين"واعتبر كنعان في تصريح لـ. بشكل خاص" األحرار

األسرى، أمس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر، إبعاد الشلبي بعد خوضها إضراباً مفتوحاً عن 
  ". جريمة حرب" يوماً على التوالي 44الطعام لمدة 
لعالم بالتدخل للضغط على االحتالل، معتبراً حالة الصمت الدولي بحق جرائم االحتالل التي وطالب ا

  ". مشاركة لالحتالل في هذه الجرائم"تمارس ضد األسرى 
ضد األسرى الفلسطينيين في سجن نفحة الصحراوي التي نتج " الوحشية"كما استنكر كنعان االعتداءات 

 من األسرى 7واعتبر اعتقال االحتالل قرابة ". DNA"ء فحص الـ أسيراً رفضوا إجرا62عنها إصابة 
بدء لتنفيذ المخطط اإلسرائيلي الستهداف "، 2011المحررين في صفقة التبادل التي جرت في نهاية 

 1047، الفتاً إلى أن هذه اإلجراءات تأتي انتقاماً من المقاومة لنجاح الصفقة التي حرر فيها "المحررين
  . أسير وأسيرة

  2/4/2012، فلسطين أون الين
  

  انتقلت من ساحة المواجهة إلى نصرة األسرى": معا"شلبي لـ  .37
اليوم االثنين، )  عاما30ً(توجهت األسيرة المحررة والمبعدة إلى قطاع غزة هناء يحيى شلبي : غزة

لم، الذين بالتحية والتقدير إلى جماهير الشعب الفلسطيني وفعالياته ومؤسساته وقواه ولكل أحرار العا
  .ساندوها وتضامنوا معها في معركة األمعاء الخاوية التي خاضتها على مدار أربعة وأربعين يوماً
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تعجز الكلمات عن شكر من ساندني وتضامن معي في محنتي، أنا فخورة بكم ": "معا"وقالت شلبي لـ 
اإلسناد والنصرة للحركة جميعاً، واآلن أؤكد بأنني انتقلت من ساحة المواجهة مع االحتالل إلى ساحة 

  ".األسيرة التي تواجه السجان بإرادة وثبات
  2/4/2012، وكالة معاً اإلخبارية

  
   حذر سكان جنوب قطاع غزة من االقتراب من المناطق العازلة الجيش اإلسرائيلي ي .38

 حذر سالح جو االحتالل سكان جنوب قطاع غزة من االقتراب من المناطق العازلة:  حامد جاد-غزة 
الواقعة بمحاذاة الحدود الشرقية لجنوب القطاع مطالبا في منشورات باللغة العربية القاها في سماء جنوب 

  . متر من السياج الحدودي الفاصل500قطاع غزة المواطنين الفلسطينيين باالبتعاد لمسافة 
ن توضح فيهما وقال االحتالل في منشوراته التي حملت توقيع قيادة جيش االحتالل وارفقها بخريطتي

هذا البيان بمثابة انذار وقد أعذر من "المسافات المحظور االقتراب منها على طول حدود قطاع غزة 
 عاما 20وجاء توزيع المنشورات المذكورة في اعقاب سقوط شهيد يدعى بالل يوسف سعيد  ".أنذر

ه اجتياز السياج الفاصل بنيران االحتالل أول من أمس شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة اثناء محاولت
  . 48بين قطاع غزة واالراضي الفلسطينية المحتلة العام 

األحد على جثة فلسطيني قرب السياج األمني " وأعلن ناطق بلسان جيش االحتالل أنه عثر أول من أمس
وبعض العبوات الناسفة حيث استطاع التسلل للجانب  "كالشينكوف"وسط القطاع وبجانبه سالح من طراز 

الخر من السياج بواسطة حفرة حفرها تحت السياج االمني متجها بحسبه نحو موقع لجيش االحتالل وقام ا
  .باالشتباك معهم حيث قام الجيش بقتله

  3/4/2012، الغد، عمان
  

  في حريق سببته شمعة بسبب انقطاع الكهرباء  يشيعون ثالثة أطفال قضوا في دير البلحاآلالف: غزة .39
شيع آالف الفلسطينيين أمس ثالثة أطفال فلسطينيين قضوا مساء أول من امس في :  فتحي صباح-غزة 

دير البلح وسط قطاع غزة في حريق سببته شمعة كانت موضوعة في غرفة نومهم بسبب انقطاع التيار 
 ساعة 18الكهربائي، علماً ان قطاع غزة يعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تصل الى 

  . نتيجة نقص الوقود لتشغيل محطة الكهرباءيومياً
وقتل في الحريق األطفال صبري وفرح ونادين بشير الذين تبلغ اعمارهم سنتين وخمس وست سنوات 

وأكدت عائلة االطفال هذه . على التوالي، كما اصيبت طفلة اخرى عمرها ستة اشهر بجروح خطرة
سقطت الشمعة على مادة «: ئ ادهم ابو سلميةوقال الناطق باسم لجنة االسعاف والطوار. الحصيلة

من يحاصرون غزة «وحمل ناطق آخر باسم لجنة االسعاف والطوارئ . »مشتعلة في غرفة االطفال
  .»المسؤولية عن مقتل االطفال الثالثة

  3/4/2012، الحياة، لندن
  

   مخيم األمعري بتهمة إطالق نار على قوة من جيش االحتاللمناعتقال خلية فلسطينية  .40
كشف إذاعة االحتالل اإلسرائيلي مساء االثنين عن اعتقال قوات األمن اإلسرائيلية مؤخرا خلية : القدس

  .فلسطينية من ثالثة عشر مواطنًا يقطنون مخيم األمعري في مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية
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 الشبان بالضلوع في عملية إطالق نار على قوة من جيش االحتالل في العشرين ويتهم االحتالل هؤالء
ونقلت اإلذاعة عن مصادر في جهاز  .من كانون الثاني الماضي، والذي لم يسفر عن وقوع إصابات

حارس مرمى المنتخب األولمبي الفلسطيني عمر أبو  أن أحد أعضاء الخلية هو ) الشاباك(األمن العام 
  .رويس

  3/4/2012، يل، عمانالسب
  

  شرطة االحتالل تمنع إطالق شبكة إعالمية في مدينة القدس .41
، اطالق شبكة إعالمية في مدينة القدس 2012-4-2منعت، شرطة االحتالل اإلسرائيلي، االثنين 
، تابعا لجامعة القدس في البلدة القديمة في القدس الشرقية. المحتلة، وأغلقت المكتب اإلعالمي الذي يديرها

  . وذلك خالل حفل الطالق شبكة اعالمية تابعة للمكتب
كان من المقرر "التابعة لجامعة القدس أنه " هنا القدس"وأوضح محمد أبو عرقوب رئيس تحرير شبكة 

إقامة حفل افتتاح شبكة هنا القدس لإلعالم المجتمعي في مقرنا في عقبة الخالدية في القدس القديمة، وكان 
  ".  الحفل متزامنا مع حفل آخر في رام اهللا عبر السكايبمن المفترض أن يجري

وتضم شبكة هنا القدس إذاعة ووكالة أنباء تركز على شؤون شرقي مدينة القدس المحتلة ومشاكل سكانها 
  . وهي تابعة لمعهد اإلعالم العصري في جامعة القدس

وفقا ألمر "كتب، مؤكدة بأنه تم من جهتها أكدت المتحدثة باسم شرطة االحتالل لوبا السمري إغالق الم
إغالق موقع من قبل وزير األمن الداخلي في أعقاب نية الفتتاح محطة إرسال تحت رعاية السلطة 

  . ، حسب قولها"الفلسطينية بما يخالف القانون اإلسرائيلي
انه تم و" منظمة مستقلة غير مدارة من قبل السلطة الفلسطينية"وأكدت جامعة القدس في بيان لها أنها 

  .  كمنظمة غير حكومية مستقلة1996منذ عام ) إسرائيل(االعتراف بها في 
  2/4/2012، فلسطين أون الين

  
  "معون" مستوطنة و" كارمي تسور " مستوطنةالمستوطنون يشرعون بشق طريقين في محيط: الخليل .42

المقامة " كارمي تسور"شرع مستوطنون، أمس، بشق طريق استيطانية في محيط مستوطنة : الخليل
جنوب بلدة بيت أمر، وذلك للربط بين حي استيطاني أقيم خالل الصيف الماضي وأراض مستهدفة 

، فيما قال "كارمي تسور" وتقع إلى الشمال من 2006للمستوطنة العام " السياج األمني"عزلت وراء 
ن منذ ثالثة المقامة شرق يطا، إن المستوطنين يواصلو" معون"أصحاب األراضي حيث تقع مستوطنة 

وأوضح الناشط في لجنة مقاومة االستيطان في بيت  .أيام شق طريق داخل أراض تقع غرب المستوطنة
أمر يوسف أبو ماريا، أن الطريق االستطانية الجديدة التي شرع في شقها، أمس، طالت بالتجريف حقوالً 

 متر، تصل بين وحدات 300مزروعة بالعنب واللوزيات، الفتاً إلى أن الطريق التي يبلغ طولها 
استيطانية بنيت خالل الصيف الماضي شمال غربي المستوطنة وأراض مستهدفة تقع إلى الشرق سبق 
وشق المستوطنون داخلها طرقاً عرضية، ما يعني وجود مخطط لبناء وحدات جديدة خالل الصيف 

  .القادم
  3/4/2012، األيام، رام اهللا

  



  

  

 
 

  

            22ص                                     2460:                العدد3/4/2012 الثالثاء :التاريخ

  مارس /  وقتاً للصالة في شهر آذار 53 م اإلبراهيمياالحتالل يمنع رفع األذان في الحر .43
 منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف بمدينة : بترا–الخليل 
  . وقتا للصالة خالل الشهر الماضي53الخليل 

 المستوطنين إن المنع جاء بحجة إزعاج« وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية امس
وذكرت الوزارة أن هذه السياسة تنتهجها سلطات . »الموجودين في القسم المغتصب من الحرم الشريف

االحتالل بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين ومنعهم من أداء صلواتهم بالحرم الشريف، إلى جانب 
  ..اإلجراءات العسكرية المشددة على المداخل والطرق الرئيسة المؤدية إليه

  3/4/2012، الرأي، عمان
  

  أزمة الوقود تعزز التكافل في غزة .44
في قطاع غزة المحاصر أصبحت الكثير من األشياء تحدث قد ال تجد لها مثيال في أي  :ريما زنادة-غزة

مكان خاصة بعد زيادة المعاناة جراء الحصار وأزمة الوقود التي تكاد تخنق أنفاس المواطن الغزي فهذه 
ومع ذلك تجد المواطن الغزي يجعل من ..  من أبسط حقوقه في مختلف مناحي الحياةاألزمة تحرمه

معاناته نوعا من التكافل والتعاون الذي يصعب أن يتواجد في أماكن أخرى فال يستغرب المرء حينما يجد 
بها سائق األجرة هو عبارة عن دكتور يعمل في الجامعة، أو حتى موظفا لكن الفرق األناقة التي يتزين 

دكتور الجامعة عن السائق العادي إضافة إلى أنه يستقبل المواطن بابتسامة وال يأخذ أجر مادي على ذلك 
  . خاصة بعد أزمة المواصالت وعدم توفر الوقود الالزمة لتحريك محركات السيارات

  3/4/2012، الشرق، الدوحة
  

  على مداخل المخيمأشبال وزهرات مخيم عين الحلوة يقدمون الورود للجيش اللبناني  .45
شهد مخيم عين الحلوة بادرة رمزيه تمثلت في تقديم ثلة أشبال وزهرات من المخيم ورود للجيش : صيدا

وعلم ان لجنة المتابعة الفلسطينية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، شاركوا  .اللبناني على مداخل المخيم
وكان في استقبال الوفد .  وتقدير للجيشفي تقديم الورود لعناصر الحاجز الفوقاني كعربون وفاء

  .الفلسطيني مدير مكتب مخابرات الجيش في صيدا العقيد ممدوح صعب
تعبر عن مدى حبنا «شبايطة، ان الخطوة رمزية و في مخيم عين الحلوة ماهر» فتح«واكد مسؤول شعبة 

ا النظر الى ان الخطوة لقيت ، الفت» اللبنانيةاألراضيوثقتنا بهذا الجيش الذي يحمي مخيماتنا كما يحمي 
  .استحسانا كبيرا من الجيش

  3/4/2012، السفير، بيروت
  

   يبرز التمييز العنصري ضد الفلسطينييينإسرائيليةطفلة فلسطينية في جيب ممرضة  .46
 استدعت شرطة حيفا، وبعد ثالث سنوات من نشر صورة لممرضة وهي تضع طفلة عربية، من :حيفا

بمدينة حيفا للتحقيق " روتشيلد" ثالث ممرضات من قسم الخدج في مستشفى األطفال الخدج في جيبها،
  .معهن بشبهة التنكيل بالخدج

جاء ذلك بعد أن تقدمت عائلة عربية بشكوى ضد المستشفى المذكور، وأكدت أن الطفلة كانت ابنتها، وأن 
  .برية في حينهاألم تعاني من صدمة نفسية قاسية كلما شاهدت الصور التي نشرت في الصحف الع
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يشار إلى أن العائلة قدمت شكوى بعد أكثر من سنتين على نشر الصورة ووفاة الطفلة بعد يوم واحد من 
ووزارة الصحة " روتشلد"النشر، وقد قدمت الدعوى من قبل المحامي سامي أبو وردة، ضد مستشفى 

  . ماليين شيكل6ي قدره ، ومطالبتهم بتعويض مال"عنبال"و" أيلون"وبلدية حيفا وشركتي التأمين 
 عندما ولدت األم وهي مواطنة عربية توأما من خالل عملية قيصرية 2008وذكرت العائلة أنه في العام 

 غراما، والثانية 650حيث كانت إحداهن بوزن ) روتشلد(في قسم الوالدة في مستشفى بني تسيون 
  .وحررت األم الى بيتها بعد اربعة ايام .  غرام1,110
 أبلغت العائلة بوفاة إحدى الطفلتين ودفنها في اليوم التالي، شاهدت االم صورة الطفلة في وبعد أن

الصحيفة في جيب الممرضة، مما تسبب لها بحالة نفسية صعبة تم على اثرها إرسالها إلى مستشفى 
  .األمراض النفسية حيث رقدت هناك لعدة شهور تعاني من عوارض مختلفة

  2/4/2012، القدس، القدس
  

   في لبنان  يزورون مخيمي برج البراجنة وشاتيال عرب وأجانبدبلوماسيون .47
زار مخيمي برج البراجنة وشاتيال، امس، سفراء ودبلوماسيون من اليابان والمانيا والجزائر والصومال 
وتونس والمغرب واالمارات العربية المتحدة، لالطالع على اوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

وكان في استقبال الوفد السفير الفلسطيني اشرف دبور، القنصل العام . للمرة الثانية خالل شهروذلك 
محمود االسدي، امين سر حركة فتح في بيروت سمير ابو عفش وممثلو الفصائل والتحالف والقوى 

ل المخيم بدأت الزيارة بالمشاركة في عملية التشجير على مدخ .االسالمية الفلسطينية واللجان الشعبية
الغربي، وزيارة مستشفى حيفا حيث شرح نائب مدير المستشفى الدكتور خليل مهاوش آلية العمل 

  .وتفقد الوفد المخيم مطلعاً على المنازل اآليلة للسقوط واالزقة الضيقة .واالمكانيات المتاحة للطاقم الطبي
  .ة الى حكوماتهموشكر دبور للوفد زيارته، آمالً من الوفود الرسمية نقل هذه الصور

  3/4/2012، المستقبل، بيروت
  

  مشافي ال باتت تشكل خطًرا كبيًرا على أقسام الوالدة في ءأزمة انقطاع الكهربا: وزارة الصحة بغزة .48
أكدت وزارة الصحة بغزة أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي باتت تشكل خطرا كبيرا على أقسام : غزة

ذر مدير مستشفى الوالدة في مجمع الشفاء الطبي حسن اللوح من وح .الوالدة في مشافي قطاع غزة
 حالة والدة 50االنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي على قسم الوالدة الذي يقدم خدمات صحية لنحو 

  . حالة قيصرية20 إلى10يوميا، وبمتوسط 
 حالة قيصري، 500ة، و  حالة والدة طبيعي1500وبين أن مستشفى الوالدة يستقبل شهريا ما يقارب من 

حالة استكشاف واستئصال رحم وعمليات خاصة ) 60-50( حالة تنظيفات، وأكثر من 300عالوة على 
 حالة كشف وفحص في العيادة الخارجية 150ولفت إلى أنه يتم استقبال ما يقارب  .بأمراض النساء
  .دة حالة أخرى للكشف والفحص أيضا في قسم استقبال الوال150للمستشفى، و 

عندما تكون هناك مشكلة في الجنين ونبضه، "كما حذر من خطورة الوضع على األجنة، موضحا 
  سيصعب على الطاقم الطبي إجراء فحوصات التخطيط والتصوير للجنين في حال انقطاع التيار 
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زمة لألم ونوه إلى توقف خدمات المختبر والتحاليل الال ".الكهربائي مما يعرض حياة الجنين إلى الهالك
  .الحامل من تحليل الكبد والكلى والدم وأخرى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي

  3/4/2012، السبيل، عمان
  

  أول فريق نسائي فلسطيني للفروسية .49
بدأت ثالثون فارسة فلسطينية التدريب على رياضة الفروسية في نادي أريحا : ايمان عريقات - اريحا

حاولة من نادي أريحا واتحاد الفروسية الفلسطيني لتشكيل منتخب فلسطيني للفروسية منذ نحو سنتين في م
  .نسوي لرياضة الفروسية

  2/4/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  لى قطاع غزة إالشلبيهناء الجمعية اللبنانية لألسرى تدين إبعاد المناضلة  .50
 قطاع إلى المناضلة هناء الشلبي إبعادالصهيوني دانت الجمعية اللبنانية لألسرى والمحررين قرار العدو 

، اإلنسانية هو بحد ذاته جريمة حرب ومن الجرائم اإلبعادواعتبرت الجمعية في بيان أن قرار  .غزة
 إدانة االنتهاكات الصهيونية لمقررات جنيف، والصليب إلى والدولية اإلنسانيةداعية الهيئات والمؤسسات 

  .كل األسرى المضربين في سجن الرملة وغيره معاينة إلىاألحمر الدولي 
  3/4/2012، بيروت، المستقبل

  
  صبيح يدعو لتفعيل قرارات قمة بغداد بشأن القضية الفلسطينية .51

دعا األمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، محمد صبيح، 
ه صبيح، أمس، إلى القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي إلى أهمية تفعيل قرارات قمة بغداد، ونب

 إلى أنه في صدارة هذه لو تم تنفيذها سيمضي العمل العربي المشترك في االتجاه الصحيح، مشيراً
 مليون دوالر التي تم إقرارها في قمة سرت 500ـ القرارات ما يخص القدس الشريف، مذكرا بأن ال

وقال إن هذا القرار تم . مقدسة لم يسدد منها إال مبالغ ضئيلة للغاية حتى اآلن كدعم للمدينة ال2010
التأكيد عليه مرة أخرى في قمة بغداد األخيرة، باإلضافة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لدعم األسرى 

  .الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية
  3/4/2012الخليج، الشارقة، 

  
  "إسرائيل" االلتزام بمعاهدة السالم مع مرشح اإلخوان لرئاسة مصرنقل عن  ي األمريكيرسجوفد الكون .52

في وقت تتواصل ردود الفعل على ترشيح جماعة اإلخوان :  محمد صالح وأمينة خيري-القاهرة 
المسلمين في مصر نائب مرشدها خيرت الشاطر للرئاسة، عقد األخير أمس مع وفد من الكونغرس 

عالن ترشحه رسمياً، منح خالله تطمينات وتعهد التزام معاهدة السالم مع األميركي أول لقاء بعد إ
وقال دراير، خالل لقاء مع  .، بحسب السيناتور الجمهوري ديفيد دراير الذي ترأس الوفد"إسرائيل"

الشاطر "وأشار إلى أن ، "الوفد كان سعيداً بالمقابلة"الحياة، إن جريدة صحافيين في القاهرة أمس حضرته 
الوفد حين توجه "وقال عضو الكونغرس ديفيد برايس إن  ." عن التزامه األمن والسالم مع إسرائيلعبر
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لزيارة الشاطر لم تكن في جعبته أجندة خاصة لمناقشته في شأن أجندته الرئاسية، إذ أن الزيارة تم 
  ."التخطيط لها قبل قرار ترشح الشاطر للرئاسة، والتوقيت كان بمحض الصدفة

  3/4/2012لندن، الحياة، 
  

  لن نجوع أهل غزة: أبو الفتوح يطلق مشروعه لرئاسة مصرعبد المنعم  .53
 رسمياً الرئاسي، مشروعه مصر عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة .أطلق د: مروة عبد المقصود

يكون أننا لن نجوع أهل غزة فس"على وأكد أبو الفتوح خالل كلمته، . بحديقة األزهر مساء أمس االثنين
التزام تجاههم لتسديد حاجاتهم من الغذاء والطاقة والتعاون مع السودان وليبيا، مؤكداً أنه ينظر إلى 

  .المصري القومي لألمن أساسيفلسطين والسودان كمكون 
  1/4/2012اليوم السابع، القاهرة، 

  
  االستيطان اإلسرائيلي أوصل عملية السالم لطريق مسدود: وزير خارجية مصر .54

 أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، مسؤولية الممارسات االستيطانية اإلسرائيلية :ةالقاهر
وأشار عمرو، خالل لقائه نظيره التشيكي كاريل شوارزنبرج،  .عما بلغته عملية السالم من طريق مسدود

ل عملية ، إلى أن الممارسات االستيطانية خلقت حالة من العبثية تمثلت في جع2/4 يوم االثنين
وشدد على دعم  . من أن تكون وسيلة للوصول إلى سالم دائم وعادلالمفاوضات غاية في حد ذاتها، بدالً

مصر الكامل للتحركات المستمرة على صعيد دعم القضية الفلسطينية، واالعتراف بدولة فلسطين، 
  .واالتصاالت المتعلقة بعملية السالم

  2/4/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   الجديدة عن تمويل بناء المركز الثقافي داخل مبنى السفارة الفلسطينييعلنوزير الثقافة المصري  .55
 وضع حجر األساس للمقر الجديد  خالل عبر وزير خارجية مصر محمد عمرو، في كملته:القاهرة

ر الثقافة المصري شاكر عبد أعلن وزي كما عن موقف بالده الداعم لفلسطين،، لسفارة فلسطين بالقاهرة
  .الحميد عن تكفل وزارة الثقافة بتمويل بناء المركز الثقافي الفلسطيني داخل مبنى السفارة الجديد

  2/4/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  تحرير القدس يمر عبر الوحدة الوطنيةو... "إسرائيل"ال مجال للتطبيع مع : راشد الغنوشي .56
  التونسيةرئيس حزب حركة النهضة، أن باجة من 1/4/2012 ،وكالة تونس إفريقيا لألنباءت نشر

". انه ال مجال للتطبيع مع إسرائيل " التونسيةباجةمدينة ب 31/3السبت يوم راشد الغنوشي أفاد الشيخ 
 مشكلة أن"الفلسطيني نظمها شباب حركة النهضة " يوم األرض"وأوضح خالل تظاهرة احتفالية بذكرى 

أن الطريق إلى تحرير القدس يمر عبر "وأضاف  ".المسلمين مع الصهيونية وليست مع الديانة اليهودية
الوحدة الوطنية التونسية والعربية وعبر تحقيق التنمية في كل المجاالت االقتصادية والعلمية 

في البلدان " ظمة ديمقراطيةترتبط بإرساء أن"وأكد أن عودة األراضي الفلسطينية ألصحابها  ".واالجتماعية
 األهمية التاريخية والرمزية لمدينة القدس، أرض اإلسراء، في قلوب شعوب المغرب العربية مبرزاً

 لم يكترث بالنضاالت والتضحيات ]زين العابدين بن علي[أن الرئيس السابق"وأفاد  .العربي عبر العصور
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أنه خان القضية  "مالحظاً"  ووادي الزرقاء بباجةالمشتركة بين التونسيين والفلسطينيين ببرج السدرية
  ". مع الصهيونيةالفلسطينية وكان متعاوناً

 يناير لم / كانون ثاني14أكد أن ثورة  راشد الغنوشيالشيخ  أن 2/4/2012قدس برس، وأضافت وكالة 
خاصة مع  و" العالقات المشبوهة"تكن ضد الظلم واالستبداد والفساد فحسب، بل كذلك ضد ما أسماه بـ

 بمدينة جندوبة ضم 1/4االحتالل اإلسرائيلي، وأكد الغنوشي في كلمة له خالل اجتماع مساء األحد 
الفلسطيني، نقلتها وسائل اإلعالم " يوم األرض"أعضاء الحركة ومناصريها بالجهة بمناسبة ذكرى 

 ".ديد لكل البالد اإلسالميةأن فلسطين هي قلب األمة اإلسالمية وكل ما يهددها هو ته"التونسية الرسمية، 
  

  االتحاد العالمي للعلماء المسلمين يستنهض األمة العربية واإلسالمية لتحرير القدس وفلسطين .57
 حول الجرائم التي يرتكبها االحتالل الصهيوني في أصدر االتحاد العالمي للعلماء المسلمين بياناً :الدوحة
  :ن على ما يليوشدد االتحاد العالمي لعلماء المسلمي. القدس

 إن أراضي فلسطين أمانة في أعناق هذه األمة جمعاء، وإن الجميع يتحملون مسؤوليتهم أمام اهللا تعالى، -
ثم أمام التاريخ واألجيال الالحقة في تهاونهم وعدم قيامهم بواجبهم، فتحرير أرض فلسطين فريضة 

اً ومعنوياً واجب إسالمي على الجميع، شرعية، وضرورة قومية وإنسانية، ودعم إخواننا في فلسطين مادي
 والعربية للتحرك الجاد، وبذل الغالي والنفيس في سبيل التحرير، اإلسالميةولذلك يدعو االتحاد األمة 

  .وتقوية الداخل
، وبالجرائم الصهيونية التي تقع في فلسطين بصورة عامة، وفي القدس واإلرهاب يندد االتحاد بالقمع -

ة، في حق إخواننا الفلسطينيين، كما يندد بالحصار والتضييق والقصف الذي الشريف بصورة خاص
  .يمارسه العدو الصهيوني ضد إخواننا في غزة العزة

 يحيي االتحاد جهاد إخواننا في داخل فلسطين، وشجاعتهم، ووقوفهم بصدورهم العارية أمام آليات -
اع المقاومة هو من الجهاد الكبير، ويبشرهم بنصر العدو الفتّاكة، ويؤكد لهم أن كل ما يقومون به من أنو

  .قريب
  3/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
   الجمعة يومالقدسمدينة االتحاد العالمي للعلماء المسلمين ينظّم مهرجان دعم  .58

 في الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل  جماهيرياًينظّم االتحاد العالمي لعلماء المسلمين مهرجاناً :الدوحة
وسوف يتحدث في  .لقدس بقاعة االتحاد القطري لكرة الطائرة بجانب النادي العربي بمنطقة الهاللعن ا

 علي محيي الدين القرة داغي، األمين العام لالتحاد .دو رئيس االتحاد، ، يوسف القرضاوي.المهرجان د
 ويتوقع أن يخاطب ،ج رئيس هيئة علماء فلسطين بالخار،الجبار سعيد  عبد.العالمي لعلماء المسلمين، ود

  . طارق السويدان. الداعية والمفكر دأيضاًالمهرجان 
  3/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
  "إسرائيل"مجلس الشورى يتقصى عن رياضيين مصريين في : مصر .59

 لتقصي الحقائق حول عقدت أول من أمس لجنة الشباب بمجلس الشورى المصري اجتماعاً: القاهرة
ترأس االجتماع .  ومنحهم جنسيتها"إسرائيل" الرياضيين المصريين في حقيقة ما تردد عن وجود بعض
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محمد حافظ، رئيس لجنة الشباب بالمجلس، وحرص حافظ على ضرورة دراسة أسباب هذه الهجرة 
وقد كشفت مناقشات اللجنة عن  ."حتى ال نفاجأ بآالف الجواسيس": ومنعها وسن التشريعات الالزمة وقال

 ونشب خالف بين النواب حول إسقاط الجنسية ،"إسرائيل"ين الذين سافروا إلى أسماء عدد من الرياضي
  .عن هؤالء الرياضيين كعقاب رادع لهم

  3/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   السجنفي" قاتل اليهود"قاتل السادات يفرج عنه و: مباركقائد شرطة دبي يمدح  .60
قاتل السادات يفرج عنه وقاتل اليهود، : "ئالً خلفان من أوضاع المصريين قاي ضاحدبيسخر قائد شرطة 

ومدح خلفان الرئيس المخلوع مبارك، عبر تغريداته على  ".وهو مبارك، يسجن واهللا يا زمن مالكش أمان
 المصري، واصفا مجلس الشعب "مبارك هو أحد رجاالت مصر الكبار"، وقال "تويتر"موقع التواصل 

وتطرق خلفان إلى الجاسوس  .خط بارليف بالطيرانوقال إن مبارك هو من قصف  ).الهيصة(بـ
كيف رجع إسرائيل وهو ضابط مخابرات :  ميدان التحرير متسائالًفي قبض عليه الذي اإلسرائيلي
  !؟إسرائيلي

  2/4/2012اليوم السابع، القاهرة، 
  

 فرنسا تحذر ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من زيارة الضفة الغربية .61
حثت فرنسا ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يعتزمون زيارة بيت : ساندريا ساج بولين ميفيل وألك-باريس

لحم هذا الشهر تضامنا مع سكان الضفة الغربية المحتلة على عدم المشاركة في هذه الحملة الحتمال 
  .تعرضهم لالعتقال او الترحيل على ايدي السلطات االسرائيلية

تى انحاء اوروبا تذاكر الطيران للزيارة المقررة في  من مؤيدي الفلسطينيين في ش1200واشترى زهاء 
مرحبا في " ابريل نيسان للمساعدة في فتح مدرسة دولية ومتحف بناء على طلب منظمة محلية اسمها 15

وأدت حملة مماثلة اصغر حجما العام الماضي الى منع بضع مئات من الناشطين من السفر في  ".فلسطين
مين نادال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم االثنين ان باريس وقال رو .المطارات االوروبية

تريد ان يسافر االجانب بحرية الى الضفة الغربية لكن اسرائيل اوضحت انها لن تسمح الحد يهدد النظام 
 )."مرحبا في فلسطين(في اطار حملة ...تخشى فرنسا احتمال وقوع حوادث"وأضاف .العام بدخول البالد

لهذا السبب ننصح مواطنينا بعدم المشاركة في هذه المبادرة نظرا الحتمال تعرضهم للترحيل أو و"وتابع 
  ."االحتجاز

 - خالفا لساستنا -هدفنا ان نبين أنه "وقالت اوليفيا زيمور منسقة المشاركة الفرنسية في الحملة لرويترز 
من هذا الوضع ويهتمون بأمر هناك نساء ورجال وكثير من االشخاص في العالم يشعرون باالستياء 

سنذهب لنبين للعالم اننا لسنا مستعدين للتخلي عن حقوق االنسان والقانون " وأضافت ."الفلسطينيين
  ."الدولي

  2/4/2012وكالة رويترز لالنباء، 
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   جنوب لبنانيزوران المعالم اليهودية في مدينة صيدا" ناطوري كارتا"حاخامان من جماعة  .62
المناهضة للصهيونية، أمس، في صيدا القديمة، بمواكبة من الجيش » ناطوري كارتا«فة جال وفد من طائ

في حارة اليهود في المدينة القديمة يرافقه كل من أحمد غضبان وأسعد » الكنيس اليهودي«وتفقد . اللبناني
  .»منظمة الشباب القومي العربي«حمود من 

معروف في (» زبلون«وبي صيدا، إضافة إلى مقام معبد وزار الوفد اليهودي، بعد ذلك، مقبرة اليهود جن
أسامة سعد في » التنظيم الشعبي الناصري«بعد ذلك انتقل الوفد للقاء رئيس ). صيدا باسم معبد صيدون

  .مكتبه، بحضور عبد اهللا حمود وعماد الكيالني
 كنا نعيش بأمن وسالم نحن. ال يوجد فرق بين اإلسالم واليهود«وأكد الحاخام إسرائيل دوفيد وايس أنه 

إن معروف «: وأضاف. معهم قبل أن تأتي الحركة الصهيونية العالمية التي قلبت المفاهيم عند الشعوب
  .»سعد هو أول من قاوم الحركة الصهيونية، واستشهد من اجل قضية إنسانية

نتهي ألن وأعلن وايس أن فلسطين يجب أن ترجع للشعب الفلسطيني، وعلى االحتالل الصهيوني أن ي
والحركة الصهيونية . فلسطين هي مهد الحضارات والديانات الثالث المسيحية واليهودية واإلسالمية

  .جاءت وعملت على إلغاء هذا المفهوم، وهي ال تنتمي إلى أي ديانة، كما أنها حركة تحارب اهللا مباشرة
 3/4/2012السفير، بيروت، 

  
  ارتفاع أسعار النفط العالمية "إسرائيل" واشنطن تحمل :"تربيون الدولية" .63

) إسرائيل(، أن اإلدارة األمريكية تلقي باللوم على 2012-4-3، الثالثاء "تربيون الدولية"ذكرت صحيفة 
الذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة باالقتصاد األمريكي , بسبب االرتفاع األخير في أسعار النفط العالمية

مريكي باراك أوباما وفق استطالعات الرأي التي جرت مؤخرا مما انعكس سلبا على شعبية الرئيس األ
  . في الوقت الذي يخوض فيه أوباما منافسة قوية على انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل

أحد المحللين البارزين والمدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة " روبرت ستارلوف"ونقلت الصحيفة عن 
رائيلية ترى بأن واشنطن عولت ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى موقف الشرق األدنى أن القيادة اإلس

  . من إيران) إسرائيل(
, )إسرائيل(وأوضح ستارلوف أن المسئولين اإلسرائيليين أكدوا له بأن إدارة اوباما تعمل على تقويض 

  . بدال من إلقاء اللوم على إيران وتحملها مسئولية ارتفاع أسعار النفط
يفة إلى أن المخاوف اإلسرائيلية تصاعدت بعدما نشر تقرير األسبوع الماضي بأن وأشارت الصح

, ستستخدم مطار أذربيحان على الحدود الشمالية إليران في حال توجيه ضربة عسكرية إليران) إسرائيل(
  . مما دفع اإلدارة األمريكية لتشديد الرقابة في هذا الصدد

العسكرية مع ) إسرائيل( األمريكية تراقب عن كثب عالقات أن اإلدارة" مارك بيري"وأوضح الصحفي 
قد تستخدم هذه الدولة كنقطة ) إسرائيل(في الوقت الذي يعتقد فيه المسئولين األمريكيين بأن , أذربيجان

وطائرات اإلنقاذ , أو للهبوط والتزود بالوقود, انطالق لعملياتها الجوية ضد المنشئات النووية اإليرانية
  .والبحث

 2/4/2012لسطين اون الين، ف
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 ال يسـتثـنـي الحــرب  اإلسرائيلي-التوافق األميركي .64
اعتبر المساعد السابق للرئيس األميركي لشؤون الشرق األوسط دنيس روس، في مقالة نشرها في 

دايفيد » معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى«باالشتراك مع الباحث في » واشنطن تايمز«صحيفة 
 أن االجتماعات األخيرة بين الرئيس األميركي باراك اوباما ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين ماكوفسكي،

نتنياهو طرحت عددا من النقاط المشتركة بين الدولتين حيث انهما يتفقان على أن الهدف هو منع إيران 
 ينتج سباق من حصولها على السالح النووي وليس احتواءها، باإلضافة إلى أن من شأن تسلح إيران أن

  .تسلح في المنطقة
أما االختالف بين الدولتين فهو ناتج عن حقيقة أن الواليات المتحدة نتيجة لقدرتها العسكرية الفائقة قادرة 
على إعطاء الحل الدبلوماسي فرصة أكبر من إسرائيل، ألن األخيرة كما قال وزير الدفاع إيهود باراك، 

  .ية، لن تعود قادرة على استخدام الحل العسكريفي حال حصول إيران على القدرة النوو
لذلك يعتبر الكاتبان أنه من أجل الحفاظ على الحل الدبلوماسي يجب على المحادثات التي ستجري بين 

 نيسان الحالي أن تطمئن إسرائيل الى أنها ستؤدي إلى نتائج تجعلها 13في » 1 + 5«إيران ومجموعة 
الي يجب على واشنطن تحديداً أن تؤكد إلسرائيل أنها ستبحث عن وبالت«تتخلى عن خيارها العسكري، 

. مؤشرات ملموسة وقابلة للتحقيق بأن إيران ستستجيب لكافة التزاماتها في ما يتعلق ببرنامجها النووي
ثانياً، على المسؤولين األميركيين أن يناقشوا تلك المؤشرات مع اإلسرائيليين واستشارتهم حول 

ثالثاً، على واشنطن أن تناقش مع اإلسرائيليين واإليرانيين ومجموعة الخمس . ةالمفاوضات الجاري
ورابعاً، يجب على الواليات المتحدة أن . وألمانيا اإلطار الزمني لتقدم المفاوضات بما يبرر استمرارها

  .»تؤكد أن فرصة الحل الدبلوماسي بدأت بالنفاد وأن خيار استعمال القوة مطروح
ن أن على إسرائيل أن تفهم جيداً أنه في حال فشل الحل الدبلوماسي، فإن نجاح الحل ويعتبر الكاتبا

العسكري سيكون محدوداً إن لم يترافق مع عقوبات دولية لمنع وصول مواد أساسية إليران إلعادة بناء 
  .مشروعها النووي

  3/4/2012السفير، بيروت، 
  

  مم المتحدة بحملة استيطان هستيرية تعاقب الفلسطينيين على نجاحاتهم في األ"سرائيلإ" .65
حملة الهجوم التي تقودها اسرائيل ضد مجلس حقوق االنسان في االمم           :  امال شحادة  -القدس المحتلة   

المتحدة وقراره التحقيق في انتهاكات االستيطان، تعتبر في حد ذاتها ادانة السرائيل لما تتضمنه مـن                
ائط بقرار المجلس الذي يدين االستيطان ويؤكد أنه        واسرائيل تضرب عرض الح   . تهديدات وإجراءات 

وهي تعلن بصلف أنها لن تتعاون مع أعضاء لجنـة          . غير شرعي ومخالف للمواثيق والقوانين الدولية     
التحقيق ولن تسمح لهم بدخول األراضي الفلسطينية، وترفع سيف التهديد في وجه السلطة الفلـسطينية     

حجب أمول الضرائب التي تجبيها لمصلحتها مقابل رسوم بنـسبة          بالتضييق على عملها وأدائها، مثل      
 في المئة عن كل قرش تجبيه، والتهديد بمعاقبة ممثلي الفلسطينيين في مؤسسات األمم المتحـدة،                2.5

وفوق هذا كله، تخطط لهجمة استيطان شرسـة وغيـر          . الذين يرفعون مواقف بلدهم ويدافعون عنها     
ح مضاعفة مساحة األراضي االستيطانية أربع مرات، وذلـك بـشكل           مسبوقة في الضفة الغربية، تتي    

تضع فيه مجموعة جديدة من العراقيل امام أي احتمال الستئناف المفاوضات وتفرض أمراً واقعاً يمنع               
  .اقامة دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافي طبيعي
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وحدة استيطانية جديـدة     746األخير على بناء    ) مارس(وكانت اسرائيل قد صادقت خالل شهر آذار        
المقامة على أراضي محافظة قلقيليـة والبقيـة علـى          » كرني شمرون « وحدة في مستوطنة     50منها  

لكن هذه المشاريع تعتبر صغيرة جداً مقارنة بالمخطط الكبير الذي كشف انه            . أراضي محافظة القدس  
لمئة مـن أراضـي الـضفة        في ا  2.5فاليوم تقوم المستوطنات على مساحة      . يجري العمل فيه حالياً   

بوصفه الجهة االسرائيلية الرسـمية التـي       (الغربية، والمخطط الجديد يقضي بتوسيع سيطرة الجيش        
 في المئة من    10 ألف دونم من األرض، أي ما يعادل         620لتصبح على   ) تسيطر على الضفة الغربية   

  .مساحة الضفة
مدنية للجيش االسرائيلي، تدون لديها اليـوم       ، وهي الذراع ال   »االدارة المدنية «وتبين ان ما يسمى بـ      

سـالم  (» شلوم تـسيون  «قائمة بأسماء عدد من المستوطنات الجديدة التي تنوي اقامتها مثل مستوطنة            
على اراضي قرية عقربة شرق مدينة نابلس، ومستوطنة أخرى على اراضي قريـة حجـة               ) صهيون

تي العيزرية ومـستوطنتين سـتتم اقامتهمـا        بين مدينتي نابلس وقلقيلية، ومستوطنة على اراضي قري       
وأوضحت ان هذه الخطة تشمل ايضاً االستيالء على اراض ليست بعيـدة مـن              . جنوب مدينة الخليل  

بعض المواقع االستيطانية في الضفة الغربية، ويتم البناء فيها تحت مبررات توسـيع هـذه المواقـع                 
  .وغيرهما« ع تقوا«، و »2 -القانا «، »عمنوئيل«االستيطانية مثل 

 سـنة، إلـى أن الجـيش        20وللمقارنة، يشير المهندس خليل التوفقجي، الذي يرصد االستيطان منذ          
  .2009 حتى عام 2003 آالف دونم من عام 5االسرائيلي استولى على 

وكانت معلومات صحافية إسرائيلية كشفت النقاب عن مخطّط جديد إلقامة حي استيطاني يهودي قرب              
اإلسـرائيلية، أن رئـيس     » يروشاليم«وأوضحت أسبوعية   . شرق مدينة القدس المحتلة   قرية أبو ديس    

بلدية القدس االحتاللية نير بركات يسعى إلقامة حي استيطاني يهودي يمتّد علـى مـساحة عـشرات                 
وأضافت الصحيفة أن بركات    . الدونمات بالقرب من قرية أبو ديس ويضم مئتين وخمسين وحدة سكنية          

عدداً من أعضاء المجلس البلدي في مسعى لحشد تأييـدهم ومـوافقتهم علـى المخطـط                التقى أخيراً   
  .االستيطاني لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن

وكما كشفت جمعيات ناشطة في مجال حقوق المواطن الفلسطيني، فان اسرائيل ومنذ االتفاق االنتقالي              
طق أ و ب، دأبـت علـى رسـم الخـرائط            ب، الذي نقل الى السلطة السيطرة المدنية في منا        -اوسلو

. والمساحة وقامت بتسويغ البؤر االستيطانية فقط في مناطق ج التي تحت السيطرة االسرائيلية الكاملة             
ومع ان التقسيم الى ثالث مناطق جاء ليشكل تسوية موقتة، اال ان حكومات اسـرائيل تعاملـت مـع                   

. ، كأنها جزء ال يتجزأ من الدولـة العبريـة          في المئة من اراضي الضفة     60المنطقة ج، اي مع نحو      
ووفق ما رصدت من أحداث فإن االدارة، الجيش والنيابة العامة للدولة تفعل كل شيء للتضييق علـى                 
الفلسطينيين الذين يسكنون في هذه المناطق، فيما تتعامل بتسامح زائد تجاه انتهاكات القانون من جانب               

  .المستوطنين
يشه الفلسطينيون، ستواجه اللجنة التي ستفوضها االمم المتحدة لجمع المعلومات          في هذا المناخ الذي يع    

والجمعيـات والمراكـز    . واالفادات إلعداد التقرير حول المستوطنات وانتهاك حقـوق الفلـسطيني         
الفلسطينية ستكون جاهزة العداد تقارير ترصد فيها شهادات ودالئل ألحداث تشير الى مدى خطـورة               

وفي واحدة من هذه التقارير التي رصدها مركز        . طنات والمستوطنين حقوق الفلسطينية   انتهاك المستو 
معلومات الجدار واالستيطان في الضفة ففي شهر آذار االخير نفذ الجيش االسرائيلي والمـستوطنون              
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 حال اعتداء على الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم بالتركيز على استهداف القـدس ومحيطهـا مـن                128
ء المزيد من المستوطنات وخلق واقع جديد ال يمكن تجاوزه مـن خـالل تطويـق المدينـة                  خالل بنا 

بالمستوطنات وربطها بشبكة من المواصالت والبنى التحتية للجمع بين آالف الوحدات السكنية المنوي             
  .إقامتها بحجة التوسع الطبيعي أو أزمة السكن

  :ومن ابرز ما جاء في التقرير
  . منها في االغوار الشمالية24م بيوت وبراكيات للفلسطينيين،  عملية هد33 تنفيذ -
  . رسالة إخطار هدم منازل وآبار لجمع المياه وشبكة كهرباء54 اصدار -
 مـواطن   200 مواصلة قمع المسيرات المناهضة للجدار واالستيطان وإصـابة مـا يزيـد علـى                -

  .جين الفلسطينيين صحافيين، واعتقال العشرات من المحت3ومتضامن أجنبي، منهم 
وانتهاكات حقوق االنسان ال تقتصر على الجيش بل تصل ذروتها فـي االعتـداءات التـي ينفـذها                  

 5 شجرة وقـاموا بتجريـف       1576المستوطنون، اذ تشير المعطيات الى انهم اقتلعوا وقطعوا ونهبوا          
ى الفلسطينيين مـن    كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم عل    . دونمات زراعية في بلدة مسحة في قلقيلية      

خالل االستهداف المباشر لحياتهم عبر إطالق النار تجاههم وتنفيذ عمليات دهس بحقهـم واالعتـداء               
كما كثف المـستوطنون    .  فلسطينياً بينهم طفالن دون العاشرة     29وتم االعتداء على    . عليهم بالضرب 

ورافـق عمليـة االقتحـام      . نيةهجماتهم على ممتلكات الفلسطينيين واقتحموا البيوت والمحال الفلسطي       
ومن دون أي حق او استئذان، احتل مستوطنون مساحة ارض          . اطالق النار داخل البلدات الفلسطينية    

  .في الخليل مقام عليها مبنى ووضعوا عشرة كرفانات
  ال حاجة إلى تعاونها

 يحـذرون مـن     ورفع قرار المجلس العالمي لحقوق االنسان مجدداً اصوات اولئك االسرائيليين الذين          
فهناك من اعتبر الرد االسـرائيلي      . خطورة سياسة حكومة اليمين المتطرف ورئيسها بنيامين نتانياهو       

على القرار خطوة جديدة لصد عملية السالم وهناك من رأى ان الهجوم على االمم المتحدة ومجلـس                 
ويقول الخبيـر فـي     . يةحقوق االنسان يزيد عزلة اسرائيل عالمياً ويكشف صورتها االحتاللية الحقيق         

ال تحتاج لجنة التحقيق من االمم المتحدة الى تعـاون حكومـة            «: شؤون الشرق االوسط تسفي برئيل    
واما ان يفهم الواحد ان الضفة      . فقد سبق ونفذت قرارات سابقة من دون تعاون مع حكومات         . اسرائيل

اما ان  . اصالً، الى لجنة تحقيق   تعود لشعب آخر واراضيها تهيمن عليها دولة اخرى، فهذه ال تحتاج،            
أضرار المـستوطنات   «: ويضيف برئيل . »نقول ان لجنة التحقيق هي المشكلة، فهذا امر غير صحيح         

. ولن تفاجئ النتائج االمم المتحدة باعتبارها عمليـة منظمـة         . ظاهرة وموثقة ومفصلة بآالف الوثائق    
ستوطنات والمستوطنين، بـل فـي حقيقـة        والمشكلة ليست التحقيق في أضرار البؤر االستطانية والم       

فإسـرائيل تـسيطر    . الضرر الذي أحدثته حكومات اسرائيل التي أعطت اإلذن والتشجيع للمستوطنين         
على اراض على نحو ظاهر ومعلن وبال خوف وتمنع تنقل المدنيين وتصادر كما تشاء اموال السلطة                

وال يحتاج الفلسطينيون ايضاً الـى      . لسطينيينالفلسطينية، وتُطبق نظم قوانين منفصلة على اليهود والف       
  .»لجنة التحقيق هذه ألنه من مثلهم يعيش أضرار المستوطنات

مع ذلك، نرى أن الحكومة االسرائيلية تبث حاالً من الذعر بسبب قرار األمـم المتحـدة، وذلـك ألن                  
ون، أكثر من اي شيء     فهم ير . االسرائيليين ينظرون اليه كتطور جديد في النشاط الفلسطيني الرسمي        

: آخر، أن الفلسطينيين الذين ال دولة لهم نجحوا في انشاء منظومة وسائل مجتمعة لمواجهة اسـرائيل               
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فكلما تبنى عدد أكبر من وكاالت االمم المتحدة السلطة الفلسطينية بصفتها دولة ستمـضي اسـرائيل                
  .»وتُبعد نفسها عن المنظمة وهي لعبة حاصلها صفر

في البـؤرة   » قضاء السبت «ة التحقيق الى تأشيرة دخول الى اسرائيل والى دعوة الى           وال تحتاج لجن  
، هكذا علقت بعض وسائل االعالم على رد اسرائيل على قرار تشكيل لجنـة              »مجرون«االستيطانية  

يكفيها قرار محكمة العدل العليا، التي رفضت الطلب المخجل للدولة بتأجيل           «: تحقيق، وأضافت تقول  
ومثلما في حالـة لجنـة      . رار اتخذته ويلزم باخالء البؤرة االستيطانية حتى نهاية هذا االسبوع         تنفيذ ق 

أعضاء اللجنة سيضطرون الى االكتفاء بقـرارات       . غولدستون لن يمنع هذا التحقيق أي مقاطعة للجنة       
ة ومـن   محكمة العدل العليا، وبشهادات الضحايا الفلسطينيين وبالمعطيات التي ستتلقاها مـن الـسلط            

 المشروع األكثر   –منظمات طوعية فلسطينية، اسرائيلية ودولية، اختصت بمتابعة مشروع االستيطان          
واالحرى، مع نشر نتائج لجنة التحقيق، ستشكو الحكومة مـن احاديـة الجانـب              . سعادة في اسرائيل  

منظمـات  أحد الصناديق التـي تقـدم الـدعم لل        (» الصندوق الجديد السرائيل  «وستدحرج التهمة الى    
الحقوقية وحركات السالم وجمعيات المجتمع المدني في اسرائيل، والتي تحاربهـا أحـزاب اليمـين               

ومنظمـات حقـوق    ) »طابوراً خامساً يعمل على تفكيك اسرائيل من الـداخل        «االسرائيلي وتعتبرها   
  .»االنسان المدعومة منه

من القالئل الذين يعالجون سياسـة      لكن صوت بارئيل وغيره يضيع اليوم في اسرائيل، ليس فقط ألنه            
فقد نجح نتانيـاهو فـي      . »قضايا أهم «حكومة نتانياهو تجاه االستيطان، بل ألن اسرائيل مشغولة بـ          

وساعده االهتمام العالمي في الموضوع االيراني واالنشغال في        . اغراقها في قضية الهجوم على ايران     
ة، وأزمة اقتصادية في أوروبا وحتى العـالم العربـي          القضايا الداخلية، انتخابات في الواليات المتحد     
فمن يلتفـت اليـوم للقـضية الفلـسطينية؟ وحتـى           . الغارق في قضايا الثورات والوضع في سورية      

الفلسطينيون ال يوحون بأنهم يكرسون كل قواهم للقضية، إذ أنهم ال يفلحون في انجاز اتفاق مصالحة                
  .في مواجهة المخططات االسرائيليةيتيح لهم وضع استراتيجية سياسية موحدة 

  3/4/2012، الحياة، لندن
  

  "السور الواقي"دروس عسكرية في ذكرى  .66
  عدنان أبو عامر. د

الـسور  "قبل أيام قليلة حلت الذكرى السنوية العاشرة للعملية العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية              
 من العمليات االستـشهادية، واليـوم يعـاد         ، وأعيد خاللها احتالل كامل الضفة، بعد شهر دام        "الواقي

  .الحديث اإلسرائيلي بصورة غير بريئة عن إمكانية تكرارها في قطاع غزة
وربما ما يدفع الساسة والعسكر في تل أبيب لطرح هذه الفرضية الخطيرة والمكلفة للجـانبين، عـدم                 

ق الجنوب، واالمتناع عـن     قدرة الجيش حتى كتابة هذه السطور على معالجة التوتر األمني في مناط           
إسقاط سلطة حماس، وما أسفر عن ذلك هو اإلثقال على عملية عسكرية موجهة إلى غزة، ألنها قـد                  
تفضي إلى تورط مسلح مع مصر، وتصرف االنتباه عما يجري في سوريا، ومكافحـة إيـران ممـا                  

عتـدالً، دون أن    في الظروف الراهنة الستيعاب عمليات مسلحة، ويكون ردهـا م         " إسرائيل"سيضطر  
  .يحقق ردعاً عن استمرار العمليات
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قد سلما بهذا الوضع، وعلى األكثر يرد سالح الجـو          " نتنياهو وباراك "وهو ما قد يشير إلى أن الثنائي        
بين الفينة واألخرى بقصف ال معنى له، وال يؤثر في أحد لهدف ذي أهمية ثانويـة، مـا يعنـي أن                     

خيرة، ويدها العليا، ألنها بدأت بعملية اغتيال مركز نفـذتها لمنـع            لم تخرج من الجولة األ    " إسرائيل"
، وهذه المرة كان نظام القبة الحديدية مستعداً لرد من أطلقوا مئات القذائف             "عملية تفجيرية مخطط لها   "

  .الصاروخية، لكنها أثبتت محدوديتها، وعجزها المتواصل
خلية حماية خالل عملية عسكرية يجـب أن تكـون          ولئن استطاعت القبة الحديدية أن تمنح الجبهة الدا       

قصيرة إلسقاط نظام حماس في غزة، وهي عملية يجعلها الوضع الدولي الحالي إشكالية جداً، لكنها ال                
تستطيع أن تمنع حرب استنزاف، أو تشويشاً مطلقاً على الحياة في المنطقة المعرضة للقصف، كما ال                

مجمـوع  : صواريخ، وال يجدر التخمين ما الـذي سـينفد قبـل          تستطيع القبة الحديدية وقف طوفان ال     
الصواريخ الرخيصة التي يملكها المسلحون في غزة، أم الصواريخ باهظة الثمن جـداً المخصـصة               

  العتراضها؟
كما أن الخسائر التي أصابت المسلحين في الجولة األخيرة لم تردعهم، ويمكن أن يكونـوا مـستعدين                 

لثمن بإصابة الحياة في مناطق واسعة من الدولة العبريـة بالـشلل، وقـد              بحسب حساباتهم لدفع هذا ا    
برهنوا أنه رغم القبة الحديدية سيكون من الواجب عليها أن تدفع ثمناً باهظاً عن كل عمليـة اغتيـال                   

  .وفي نقطة حرجة" انكماش"تبدو في حالة " إسرائيل"مركز، مما جعل 
س، ألنها تسيطر على غزة، أن تضمن الهدوء، فإذا لم          ورغم أنها أعلنت غير مرة أنه يجب على حما        

تفعل، ستصاب هي وسلطتها، لكنها ال تزال تتحدث بهذه اللغة، وتخلت عن موقفها بالفعل، فيما حماس                
فضالً عن أنها ال تصاب، أخذت تصبح بالتـدريج         ) إسرائيل(التي تتمكن من إطالق الصواريخ على       

  ".الجهة المعتدلة"
تصريحات وتلميحات عسكرية تصدر عن جهات وازنة في هيئة األركان مفادها أن            يتزامن ذلك، مع    

الفلسطينيين يحاولون جر الجيش للدخول إلى قطاع غزة، ألنهم يعلمون عدم امتالكه قدرات عسكرية              
تميزه عنهم في القتال البري، ما يعني تكبده خسائر غالية جداً على األرض، ألنه عندما يقتحم جنـدي    

مبنى ما، ويجد أمامه أحد المسلحين يحمل سالحاً من نوع كالشينكوف،           " 16إم"حاً من نوع    يحمل سال 
فهم بالتأكيد متساويان في قدراتهما، وبالتالي فإن الميزة المتوفرة لجنود الجيش فـي األجـواء غيـر                 

  .متوفرة على األرض
اً عـسكرياً، إذا مـا      وفي حين تزعم محافل أخرى أن الحرب ضد المنظمات الفلسطينية شكلت نجاح           

تعاطينا معها بالتوازن السليم، وتدل على قدرة الجيش على التغير والتنظيم والتعلم، وتصديه لمـسائل               
تكنوقراطية تكتيكية للعملية العسكرية في المناطق المدنية المكتظة لمخيمـات الالجئـين، ووحداتـه              

 كاقتحام الحيطان من بيت إلى بيت، ممـا         الميدانية تجيد عملها بشكل عام على الفور، وابتكار أساليب        
أتاح عبوراً آمناً نسبياً ضد نار القناصة والعمليات التفجيرية، أو استخدام فريق المفاوضات لدى هيئة               

  .األركان المخصص باألصل للمساومة على الرهائن، لتفكيك أوضاع تمترس دون حاجة لنار كثيفة
لواقي فإن تحوالً جرى على طبيعة األعمـال المـسلحة          وبعد عقد كامل من الزمن من عملية السور ا        

الفلسطينية، فبدالً من االستشهاديين الذين شكلوا أساساً للعمليات انطالقاً من الضفة الغربية، أصـبحت              
اليوم موجات إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه األهداف اإلسرائيلية، وفي مواجهتها، ال مناص              
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، ألن العمليات التي جرى تنفيـذها       "السور الواقي "سعة على غرار عملية     من تنفيذ عملية عسكرية وا    
  .لم تستطع القضاء على قواعد المنظمات في غزة" الرصاص المصبوب"مثل 

  1/4/2012، فلسطين أون الين
  

  أسئلة ملحة مطروحة على الفلسطينيين وكياناتهم السياسية .67
  ماجد كيالي

م معاناة كبيرة فعالً، لكن مشكلة الفلسطينيين ال تقـف عنـد            ال كهرباء في قطاع غزة، وعن ذلك تنج       
فقضيتهم الوطنية، وكياناتهم السياسية، ونضاالتهم ضد عدوهم، باتت كلّها أيضاً تفتقـد للطاقـة              . ذلك

  .الالزمة لتغذيتها وتشغيل وظائفها وتجديد حيويتها
طينيين، وال بالمعطيـات العربيـة      ليست القضية منوطة بموازين القوى المختلّة لغير مصلحة الفلـس         

كـل  . والدولية غير المؤاتية لهم، فهذان العنصران ظال طوال العقود الماضية يعمالن لغير مصلحتهم            
المسألة تكمن في أن الفلسطينيين، في ما مضى، كانوا يمتلكون طاقة كفاحيـة مـستمدة مـن وجـود       

ة جامعة متمثّلة بمنظمة التحريـر توحـدهم        مشروع وطني يغذّي آمالهم ومخيلتهم، ومن كيانية سياسي       
وتعبر عن طموحاتهم وتشكّل هويتهم، ومن قيادة شعبية، مسكونة بالرموز، من وزن ياسر عرفـات،               

  .تلهب عزيمتهم، وتجدد حيويتهم بانفتاحها على مختلف الخيارات
ومة مسلحة وال مقاومة سلمية    اآلن، لم يعد يتوافر للفلسطينيين قيادة كهذه أو قيادة مجمع عليها، وال مقا            

أو شعبية وال انتفاضة، ولم يعد لديهم مشروع وطني جامع وملهم، بعد أن ارتهنوا حصراً لمـشروع                 
المفاوضات، وبعد أن قتلت المشاريع الملهمة، سواء المتعلّقة بالتحرير أو بحّل الدولة المـستقلة فـي                

دولـة المـواطنين أو     (طية الواحدة بمختلف أشكالها     الضفة والقطاع، أو المتعلّقة بحّل الدولة الديموقرا      
  ).»القومية«ثنائية 

فوق كل ذلك فإن الفلسطينيين، في أماكن وجودهم كافة، يكادون يشعرون وكأنهم لم يعـودوا شـعباً                 
واحداً، إال في الشعر والشعارات والبيانات السياسية، إذ باتوا يفتقدون إلجماعاتهم السياسية والكيانية،             

ن خسروا المنظمة ولم يربحوا السلطة، التي باتت رهينة السياسة اإلسرائيلية، وبنتيجة االنقـسام              بعد أ 
، وبين سلطتي الضفّة وغزة، وبعد إزاحة قضية الالجئين من األجندة           »حماس«و  » فتح«والتنازع بين   

ويـات بـين    السياسية، وتهميش المنظمة، وهي كلها أوضاع تفتح على مسارات تباين المصالح واألول           
 وفلسطيني الضفّة وفلسطيني غزة والفلـسطينيين الالجئـين المـواطنين فـي األردن،              48فلسطيني  

  .والفلسطينيين الالجئين في سورية ولبنان وباقي الدول، وفلسطينيي الشتات
وما يزيد الوضع إيالماً أن التدهور لهذه الدرجة يكاد يخرج إسرائيل مـن الموضـوع، فالحركتـان                 

ان المتحكّمتان بالسلطة وبالشعب وبالموارد منشغلتان بالصراع المجاني فيما بينهما أكثر مـن             الرئيسيت
انشغالهما بمصارعة إسرائيل، على رغم تقاربهما من الناحية الـسياسية باعتمادهمـا خيـار الدولـة                

  !المستقلة، وبانتهاجهما التهدئة والمقاومة الشعبية
مين موازنات أجهزتها وحكومتها فـي غـزة وفـي رفـع            منحصرة في تأ  » حماس«فقد باتت مشكلة    

                الحصار عن القطاع، الذي جرى اختزاله إلى فتح معبر رفح مع مصر، وتأمين الكهرباء، وكذا الحـد
، وفرض التهدئة على كل الفصائل، والتحكّم بحياة الفلسطينيين الذين يعانون           »فتح«من نفوذ غريمتها    

فانحصرت في استقرار سلطتها وضمان المـوارد الماليـة     » فتح «أما مشكلة . األمرين نتيجة الحصار  
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لتسيير عجلتها في الضفّة، وتعويم دور المنظمة من ناحية شكلية، بعد طول تغييب لها، والتركيز على                
  .التحركات السياسية الدولية لوقف االستيطان واستمرار العملية التفاوضية واإلفراج عن األسرى

ضية الفلسطينية من قضية تحرر وطنـي لـشعب يكـافح ضـد االسـتعمار              هذه األوضاع حولت الق   
والعنصرية والهيمنة إلى قضية إغاثة إنسانية، وعالقات ديبلوماسية، ودعم مالي، وتحـسين أوضـاع              

هذا ما تم التعبير عنه في قرار القمة العربية فـي بغـداد، إذ              . معيشية في المحافل الدولية واإلقليمية    
عتبارها دولة احتالل عنصرية وعدوانية تتحدى الوضع العربي، وظهرت باعتبارها          غابت إسرائيل با  

مسؤولة، فقط، عن تعثر المفاوضات ومعارضة القرارات الدولية ومحاصرة غزة وعن الحفريات في             
القدس وعدم تحويل األموال إلى السلطة، وحتى في سياق المطالبة بإخالء المنطقة من أسلحة الـدمار                

تم الحديث  !) لمن يتذكّرها ( تذكر إسرائيل، وعندما تحدث القرار عن مبادرة السالم العربية           الشامل لم 
  !، من دون تحديد ما الذي سيبقى على الطاولة»لن تبقى على الطاولة«عن أنها 

ما هـي   : اآلن ما العمل؟ قبل اإلجابة على ذلك ينبغي أن تجيب الكيانات والقيادات على السؤال اآلتي              
» البيـت «طين حقاً؟ فإذا كان الجواب أنها قضية عربية ـ إسرائيلية فهذا يستلزم ترتيـب   قضية فلس

وفي حال كان الجواب أنها قضية وطنية       . وصوغ رؤية سياسية وانتهاج أشكال عمل تتناسب مع ذلك        
مع العلـم أنـه ووفـق       . للفلسطينيين وعربية، في الوقت ذاته، فهذا أيضاً يفرض المستلزمات نفسها         

ربة لم يعد ثمة ترف لطرح هكذا نقاشات، ألنها لم تعد مقنعة، وال تمثالت ملموسـة لهـا علـى                    التج
األرض، في وضع تجد المجتمعات العربية نفسها مستغرقة في همومها الوطنية، وفي وضع ثبت فيه               

  .أنه ليس ثمة في الدول القائمة إجماعات وطنية، بمقدار ما فيها من توتّرات وتشقّقات ومنازعات
) على رغم وجود أبعاد عربية معينة لهـا       (أما إذا كانت اإلجابة بأنها قضية وطنية تخص الفلسطينيين          

فهذا يتطلّب المزيد من التحديد، فهل هي قضية تخص وجود إسرائيل، التـي قامـت علـى حـساب                   
ـ              ي عـام   الفلسطينيين والالجئين منهم خصوصاً؟ أم هي قضية تخص االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ ف

   ومس حياة الفلسطينيين في الضفة والقطاع؟1967
مهما كانت اإلجابة على هذين السؤالين فإن ذلك يستوجب على الفلسطينيين إبداء أكبر قدر من ترتيب                
أوضاعهم، وصوغ أفضل العالقات بين كياناتهم، وانتهاج أجدى الطرق لمواجهة عدوهم، لكن ذلـك              

المقررة، أيضاً، الوضوح المتمثّل بتخليق الرؤية السياسية التي يمكن أن          يتطلّب من قياداتهم وكياناتهم     
  .تلهم شعبهم وأن تعزز اإلجماعات عنده

هكذا، ال يمكن خوض أي خيار سياسي بتخلّي حركة وطنية ما عن قضية شعبها، باعتبارهـا قـضية            
 تحشيد الـشعب كلـه أو       تحرر وطني، وبوهم التحول إلى سلطة قبل إنجاز دحر االحتالل، وال يمكن           

               بعضه حول سلطة تثار حولها شبهات احتكار السياسة وتقييد الحريات مع الفساد والمحسوبية وخبـو
الروح الوطنية والتنسيق األمني مع إسرائيل، ومع الحؤول دون تبلور أي شكل من أشكال المقاومـة                

  ).المسلحة أو السلمية(
 وهي تحصر خياراتها في خيار وحيد، فكيف إذا كانت هذه           أيضاً ال يمكن جهة ما ادعاء قيادة شعب،       

الجهة ال تهيئ ذاتها وشعبها لخيارات بديلة، كما ال يمكن ذلك مع بذل التنازالت المجانية، ومـن دون                  
مـن دون معرفـة     ) 1993(» أوسلو«مقابل مناسب، وضمن ذلك الذهاب نحو حّل على شاكلة اتفاق           

  .تيطان وحسم المدى الزمني وتعريف إسرائيل بصفتها دولة محتلةنتيجته ومن دون البت بمسائل االس
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وبالتأكيد ليس من المشروع وال من المجدي لقيادة شعب أن تتخلّى مجاناً عن روايـة شـعبها، ولـو                   
بادعاء االنسجام مع القرارات الدولية، ألن هذه القرارات، في الحال الفلسطينية، ال تقر بواقع االحتالل               

) 1949 (272 أصالً، وألن االعتراف بإسرائيل في األمم المتحدة جرى بموجب القـرار     واالستيطان،
 في المئة من أرض فلسطين، وضمان حق العودة لالجئين الـذين            43المتضمن قيام دولة عربية على      

، ووضع منطقة القدس تحت وصاية دولية، مع العلم أن          )والتعويض عليهم أيضاً  (شردوا من أراضيهم    
داً إسرائيليين يشكّكون بالرواية الرسمية لدولتهم ويرفضون تعريفها كدولة يهوديـة أو دولـة              ثمة يهو 

  .أو دولة مستوطنين لتناقض ذلك مع الديموقراطية وألن هذا يطبعها بطابع ديني وعنصري» حريديم«
مـن يحـدد    األهم من كل ذلك أن القيادات والكيانات الفلسطينية كلها معنية بإدراك أنها ليست وحدها               
هذا ال يعني   . طابع الصراع مع إسرائيل، ومداه، ألن الطرف اآلخر المعني والمسيطر هو الذي يقرر            

أن اعتدال الخيارات والخطابات الفلسطينية وواقعيتها ليسا ذات معنى، وإنما هذا يعنـي أن اعتـدال                
 تجربة أوسلو المستمرة منذ     الفلسطينيين وحسن سلوكهم وتحولهم نحو التهدئة ال يكفي، وهذا ما أثبتته          

ذاتها في غزة خالل األعـوام      » حماس«عقدين، وتجربة قيادة أبو مازن خالل سبعة أعوام، وتجربة          
  .الماضية

معنى ذلك أن الكيانات والقيادات السياسية معنية اليوم، وبعد كل هذا التـدهور فـي وضـع قـضية                   
عدة كافة، أي على صعيد المصالحة وإنهاء       الفلسطينيين وفي مستوى كفاحهم، بحسم أمورها على األص       

االنقسام ووقف الوظيفة األمنية للسلطة، وتفعيل منظمة التحرير، واستعادة الحركة الوطنيـة لطابعهـا       
كحركة تحرر وطني، على صعيد الخطابات والعالقات والبنى واألشـكال الكفاحيـة، مهمـا كانـت                

  .لمية يتطلب تعبئة أكثر وتنظيماً أفضل وجهداً أكبرطبيعتها، بخاصة أن خيار المقاومة الشعبية ـ الس
هذا الوضع وحده هو الذي يمكن أن يغذّي طاقة الشعب الفلسطيني النضالية ويشعل األمل في قلـوب                 
أبنائه، ويعزز هويتهم وإجماعاتهم الوطنية، وهو الوضع الذي يمكّن من إعادة وضع قـضيتهم علـى                

ة، باعتبارها قضية شرعية وعادلة وتخص شعباً يتوخّى التخلّص من          األجندة الدولية واإلقليمية والعربي   
  .االحتالل والعنصرية والهيمنة

  3/4/2012، الحياة، لندن
  

  الخوف من إخوان مصر .68
  تسفي بارئيل

القرار بطرح ترشيح خيرت الشاطر، نائب زعيم اإلخوان المسلمين، كمرشح الحركة لرئاسة الدولـة،              
قرار "فقد صرح رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بأن        . تخوفات في مصر  يثير موجة من الخالفات وال    

مرشـح حـزب    ". اإلخوان المسلمين ينزع منهم الشرعية، بعد أن تعهدوا أال يطرحوا مرشحا عـنهم            
كـان  "التجمع اليساري، القاضي هشام البسطويسي، اعترف بأن ترشيح الشاطر يضر بفرصه وأنـه              

، أما حزب النور السلفي فيخشى من       "سلمين بوعودها أال تتنافس   يفضل لو تمسكت حركة اإلخوان الم     
الحركات الليبرالية تخـشى    . أن يضر مرشح اإلخوان بفرص كل المرشحين المتدينين بالفوز بالرئاسة         

 47من البرلمان الذي فازوا فيه بـ       : من أن يكون في نية اإلخوان السيطرة على كل مؤسسات الحكم          
بر مجلس صياغة الدستور والذي نجحوا في أن يعينوا فيه أغلبيـة متدينـة              في المائة من المقاعد، ع    
  .وحتى منصب الرئيس
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وذلـك  . هذا القرار ال ينبغي أن يقلق إسرائيل أكثر من مجرد نجاح اإلخوان المسلمين في االنتخابات              
لة لتحديد  ألنه حتى لو كانت للرئيس الجديد صالحيات واسعة، فإن للبرلمان المصري منذ اآلن قوة هائ              

سياسة جديدة للداخلية والخارجية، وصالحيات ينبغي أن يراعيها كل رئيس، سواء جاء مـن أوسـاط                
وهكذا فإنه إذا قرر البرلمان المصري إعادة النظر، تعديل أو الغـاء            . اإلخوان أم من حركات أخرى    

  .اتفاقات كامب ديفيد، فإنه ال يحتاج بالذات إلى رئيس من جانب اإلخوان
آلن أوضح كبار ممثلي االخوان، وال سيما خيرت الشاطر بأنهم ملتزمون باتفاقات كامب ديفيـد        حتى ا 

الشاطر، . وبكل االتفاقات التي وقعتها مصر مع دول أخرى، بما فيها اتفاق بيع النفط والغاز إلسرائيل              
ـ                ه أن يكـون    مثل زمالئه في قيادة الحركة، وإن لم تكن لديه محبة زائدة إلسرائيل، ولكن مشكوك في

مقته إلسرائيل يفوق مقت عمرو موسى، الذي كان أمينا عاما للجامعة العربية أو بـاقي المرشـحين                 
  .المائتين اآلخرين

هذا لـيس   . ترشيح الشاطر يوضح جيدا مصاعب الحركة الدينية في تبني ايديولوجيا عديمة المساومة           
 في السياسة المـصرية، ال يمكنهـا أن          شاركت 1928فالحركة التي منذ تأسيسها في      . اكتشافا مفاجئا 

في كل سنوات نشاطها ردت الحركـة       . تقف جانبا وأن تدع اآلخرين ينزعون منها انجازاتها السياسية        
االنتقاد ضدها على مجرد مشاركتها في السياسة وإهمالها للرؤيا اإلسالمية، والتي بموجبهـا األمـر               

ة دولة إسالمية، فما بالك بالتعاون مع أنظمـة تعتبـر           المثالي هو إقامة أمة إسالمية واحدة وليس قياد       
لم يكن لإلخوان المسلمين أيضا أي مشكلة في التعاون مع حركات اليسار، حركـات الـشبيبة                . كافرة

  .والمنظمات الليبرالية، قبل وقت طويل من الثورة األخيرة
ار طرح مرشح عـنهم     ضرورة المساومة مع الواقع السياسي في مصر هي التي دفعتهم أيضا الى قر            

 أعضاء في مجلس الشورى فـي       108 من أصل    56وقد كان هذا قرارا صعبا، وحقيقة أن        . للرئاسة
وليس هذا مجرد تردد أيديولوجي، أدى إلى تآكل متزايـد          . الحركة عارضوا الخطوة تدل على التردد     

لحركـة نـشاطها    في مواقف زعيم الحركة محمد بديع المحافظة، والذي بنفسه تطلع إلى أن تقلص ا             
أوليس في هذه الخطوة ما     . هل مرشح عن اإلخوان سيشق الحركة؟     : هذا أيضا تردد تكتيكي   . السياسي

يسوغ ترشيح عبدالمنعم أبو الفتوح، العضو الكبير في اإلخوان المسلمين والذي طرد من صفوفهم بعد               
  . الذي نكثوبالطبع مسألة النزاهة العامة في ضوء التعهد. أن طرح ترشيحه للرئاسة؟

رغم هذه المسائل ثقيلة الوزن، قررت الحركة التصرف مثل كل حركة سياسية أخرى والقول إنها ال                
في مصر انطلقت منذ اآلن تقديرات بأن الحركة اتخذت القرار كي تلي ذراع             . تهمل أي ساحة سياسية   

. مة جديدة منذ اآلن   المجلس العسكري األعلى، بعد أن رد هذا طلب اإلخوان السماح لهم بتشكيل حكو            
ولكن التهديد بمرشح عن اإلخوان ليس بالضرورة مخيفا للجيش الذي ما يزال يمكنه أن يغير تركيبـة         

  .لجنة صياغة الدستور وهكذا يؤثر على صالحيات الرئيس الذي سينتخب
حركات االحتجاج، األحزاب العلمانية وشخصيات عامـة كثيـرة         . ولكن ليس الجيش وحده هو الكابح     

بل إن بعضهم استقال من     . عت منذ اآلن بأعمال احتجاجية ضد شكل تعيين لجنة صياغة الدستور          شر
  .اللجنة وهم يهددون بصياغة الدستور بأنفسهم، وكذا ميدان التحرير لم يقل بعد الكلمة األخيرة

  هارتس
  3/4/2012، الغد، عمان
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  "إسرائيل"األول على " أوسلو" اآلثار السيئة لـ  .69
  يونابراهام تس

، بقـي   "غزة وأريحـا أوالً   " سنة ونصف على توقيع اتفاق أوسلو االول المشهور باسم           18بعد مرور   
أجل إن حصول إيران علـى      . الصراع أثقل موضوع يجب على إسرائيل أن تواجهه في العقود التالية          

لبعيـد هـو    القدرة النووية هو الخطر المباشر الذي يشغل إسرائيل، لكن الخطر الفلسطيني في األمد ا             
، يجدر ان نفحص ما الذي منحته       18 سن الـ    1994واليوم وقد بلغ أوالد     . الخطر الوجودي الحقيقي  

  .اتفاقات السالم إلسرائيل وما الذي سلبتها إياه
وينبغي أن نتذكر أن    . أوالً، تخلت إسرائيل عن أراض موروثة، أي األماكن المقدسة والتاريخية لليهود          

ألفي سنة من الجالء وشوق اليهود إلى بلدهم لم يتعلقا بتل ابيب أو بنتانيا بـل                العودة إلى صهيون بعد     
  .فهذه األماكن خاصة سلمتها إسرائيل على طبق من ذهب. بالقدس القديمة والخليل وبيت لحم

فعرفات الـذي كـان يحتـاج       . فلسطينية ألول مرة على شرعية دولية     " إرهابية"ثانياً، حصلت منظمة    
 المتحدة الى إذن خاص ونُقل بعد نهاية خطبته فورا الى المطار ليعود الى البيت، بدأ                ليخطب في االمم  

  .يظهر في االمم المتحدة وفي عواصم العالم مع حرس شرف
وتم تصوير إسرائيل   . فلم تعد إسرائيل مثل داود بل الفلسطينيون      . وثالثا، انقلبت صورة داود وجوليات    

التي خُصصت في الماضـي إلسـرائيل       " داود"وصورة  . جزبصورة جوليات الظالم لشعب صغير عا     
فقد حصل الفلسطينيون منـذ     . وحظيتُ بالتعاطف في العالم كله وال سيما في أوقات الخطر، قد اختفت           

  ".اإلرهاب"ذلك الحين على كل الدعم العالمي برغم أنهم جزء من العالم العربي الكبير، وعملوا في 
مي الى كيان استعماري، فلم تعد شعباً عانى وعاد الى بلده بعد ألفي             وتحولت إسرائيل في الوعي العال    

والى جانب الشرعية حصل الفلسطينيون على أرض       . سنة جالء، بل شعب محتل سلب العرب بيوتهم       
، واسـتغلوا   "اإلرهـاب "وقد استغلوا هذه الحقيقة حتى النهاية، وتدربوا على         . وقنوات اتصال وسالح  

وأصبح الكيان الفلسطيني، الـذي     . ز للتحريض على العداء وزيادة الكفاح المسلح      قنوات الراديو والتلفا  
وبهذه الطريقة عاد عشرات من اآلالف بصورة شرعية وحدث         . جيء به من تونس بداية لحق العودة      
  .كل هذا دون أية حدود بين الكيانين

فقد ظن المبـادرون الـى      . يةأهملت إسرائيل، منذ اللحظة التي وقعت فيها على اتفاقات السالم، الدعا          
  .السالم أنه يجب علينا لمصالحة العرب ان نُسلم لهياجهم دون رد

وفي مقابل هذا حينما هاجم العرب، الذين كانت على ألسنتهم آالف الشكاوى، تلعثمت الجهات الرسمية               
 ما حـصلوا    ولم يقدم الفلسطينيون في المقابل أي شيء مقابل       . في إسرائيل وسوغت ما يقولون احيانا     

  .عليه ولم يكفوا عن الشكوى
وبدأت الدعاوى المذكورة آنفا تتغلغل الى داخل الوسط اليهودي، ألن إسرائيل منحت منظمات أسمت              
نفسها منظمات حقوق انسان علمت الفلسطينيين فصال واحدا أو اثنين من استعمال الـضغوط علـى                

  .اءة سمعة إسرائيل في المؤسسات الدوليةبصورة غير مباشرة على إس" اإلرهاب"إسرائيل وساعدت 
  ، ومقاطعة المنتوجات   "المناطق"ومن هنا بدأت تطغى موجة اجتماعية من رفض الخدمة العسكرية في            
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، ومقاطعة اكاديمية مع إسرائيل وجعل إسرائيل على العموم دولـة           "المناطق"اإلسرائيلية التي تُنتج في     
  .مقصاة

  2/4/2012، "إسرائيل اليوم"
 3/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  :صورة .70

  
  " في جيب ممرضة اسرائيلية متوفيةيةفلسطينطفلة "

  
  2/4/2012، القدس، القدس  


