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  نتنياهو يتسلم رسالة عباس حول شروط استئناف المفاوضات بعد  عيد الفصح اليهودي: عريقات .1

في الوقت الذي ذكرت فيـه       من لندن، أنه     علي الصالح عن   11/4/2012،الشرق األوسط، لندن  ذكرت  
 17ئيلي، بنيامين نتنياهو، سيستقبل في      اإلذاعة اإلسرائيلية العامة باللغة العبرية أن رئيس الوزراء اإلسرا        

الحالي وفدا فلسطينيا برئاسة رئيس الوزراء سالم فياض، حامال إليه الرسالة التي طـال              ) نيسان(أبريل  
، قـال صـائب     »أم الرسائل «انتظارها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أصبحت تعرف باسم           

ـ    عريقات، عضو الوفد رئيس دائرة المفاوضات في       إننا «: »الشرق األوسط « منظمة التحرير الفلسطينية ل
.  أبريـل  16، التي تنتهي يوم األحـد       »تقدمنا بطلب اللقاء، ويتوقع أن يتم بعد عطلة عيد الفصح اليهودي          

وقال عريقات إن الرسالة جاهزة وإن الوفد الذي يضم أيضا ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنـة التنفيذيـة                   
جه إلى لقاء نتنياهو في مكتبه في القدس الغربية في اللحظة التي يحدد لنـا فيهـا                 لمنظمة التحرير، سيتو  

  .ديوانه موعدا
أكد أوفير جندلمان، الناطق باسم نتنياهو، أول من أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،               و

سالم فياض، حـامال إليـه      الحالي وفدا فلسطينيا برئاسة رئيس الوزراء       ) نيسان( أبريل   17سيستقبل في   
أم « محمود عباس التي أصبحت تعرف باسـم         ةالفلسطينيالسلطة  الرسالة التي طال انتظارها من رئيس       

وأشار جندلمان إلى أن لقاء ثانيا سيجرى الحقا من أجل تسليم الفلسطينيين رد نتنياهو علـى                . »الرسائل
عبد ربه سيحـضران    ياسر   وأكد أن فياض و    ،ءرسالة السلطة الفلسطينية، من دون تحديد موعد ذلك اللقا        

  .عريقاتصائب عن الجانب الفلسطيني، ولم يتطرق إلى 
وأوضح جندلمان أن لقاء آخر سيتم الحقا لتسليم الرد اإلسرائيلي على الرسالة الفلـسطينية مـن خـالل                  

عتمـدا علـى    مبعوث نتنياهو، إسحاق مولخو، وأشار جندلمان إلى أن نص الرسالة اإلسرائيلية سيكون م            
  .فحوى الرسالة الفلسطينية ومبنيا على ما جاء بها

، فإن نتنياهو سيبلغ أبو مازن بأنه ال يضع شروطا مسبقة، ويتوقع من الفلسطينيين أال               »هآرتس«وبحسب  
ومع ذلك، سيؤكد نتنياهو أن إسرائيل ستطالب بأن يشمل أي اتفاق اعترافا بهـا              . يفرضوا شروطا مسبقة  
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ونقل الموقع عن المسؤول قوله إن النص النهائي لرسالة         . هودي، وترتيبات أمنية مناسبة   كدولة للشعب الي  
  .نتنياهو سيوضع بعد وصول رسالة أبو مازن

صائب عريقات أكـد  لإلذاعـة       ، أن   والوكاالت، وعن   رام اهللا ، من   11/4/2012،،البيان، دبي وأضافت  
تى اآلن موعداً رسمياً للقاء، لكن المرجح أن يتم         الفلسطينية الرسمية، إن إسرائيل لم تحدد بشكل رسمي ح        

لتحريـك الميـاه   «وأضاف أن خطوة تسليم الرسالة تـأتي       .ذلك بعد ختام احتفاالت عيد الفصح اليهودي      
ورفض عريقات تقديم مواقف مسبقة بشأن تـداعيات         .فيما يتعلق باستمرار تعثر عملية السالم     » الراكدة

يتلخص بالعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة       «الهدف الفلسطيني   تسليم الرسالة، مشدداً على أن      
، وحل جميع قضايا الوضع     1967الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على الحدود المحتلة عام          

  .»النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة
ي الشرق األوسط في اجتماعهـا المقـرر اليـوم فـي            وطالب عريقات اللجنة الرباعية الدولية للسالم ف      

العاصمة األميركية واشنطن بالخروج عن عادة الدعوة إلى استئناف مفاوضات السالم مـن دون اتخـاذ                
وذكر عريقـات أن     .خطوات عملية لتحقيق ذلك خاصة ما يتعلق بإلزام إسرائيل باستحقاقات المفاوضات          

لن يكون هناك مفاوضات، إال من خالل وقـف االسـتيطان           «أنه  الجانب الفلسطيني أكد للجنة الرباعية      
، داعياً إياهـا    »1967اإلسرائيلي، بما يشمل القدس والقبول بمبدأ حل الدولتين على الحدود المحتلة عام             

تل أبيب الطرف المـسؤول عـن تـدهور عمليـة           «إلى إلزام إسرائيل بالتزاماتها أو اإلعالن للعالم أن         
  . »السالم

  
   اإلسرائيليالمقاومة الشعبية السلمية تعبير عن رفض االحتالل: اضفيسالم  .2

مـؤتمر بلعـين    ”رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، لدى افتتاحه      قال  : الرحيم حسين  عبد – رام اهللا 
نحو اوسع دائرة للمقاومـة     “بمشاركة دولية واسعة تحت عنوان      ” الدولي السابع للمقاومة الشعبية السلمية    

في بلعين غـرب رام اهللا، إن المـؤتمر يتـزامن مـع          ” د االحتالل اإلسرائيلي وطنياً وعالمياً    الشعبية ض 
 .ة ضد البشر والشجر والحجر في األراضي الفلـسطينية يمواصلة االحتالل اإلسرائيلي إجراءاته التصعيد 

يانـه  لقد شكلت المقاومة الشعبية السلمية تعبيراً واضحاً عن رفـض شـعبنا لالحـتالل وطغ              “وأضاف  
إن “وتـابع   . واستيطانه، وجدرانه وكل ممارساته القمعية ضد تطلعات شعبنا نحـو الحريـة واالنعتـاق             

فحتى إسرائيل نفسها لـم     . المقاومة الشعبية قد تأتي بنتائج بطيئة، ولكنها أكيدة وحتمية، والعالم كله معنا           
  .”ي أصبح عبئاً أخالقياً عليهاتعد قادرة على أن تدافع عن احتاللها، ال بل إن االحتالل اإلسرائيل

  11/4/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

   مرات خمس عدلت  المفاوضاتف حول شروط استئناالرسالة الفلسطينية لنتنياهو": الحياة " .3
قال مصدر فلسطيني مطلع ان الرسالة التي ستوجهها القيادة الفلسطينية الـى رئـيس الـوزراء                : رام اهللا 

: هو عدلت خمس مرات، لكنها حافظت على مطالبها الرئيـسية االربعـة وهـي             اإلسرائيلي بنيامين نتنيا  
، والقدس الشرقية عاصمة للدولـة الفلـسطينية،        1967عام  ) يونيو(االعتراف بخط الرابع من حزيران      

وإطالق سراح المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وتراجع إسرائيل عن االجراءات التـي إتخـذتها فـي                  
  .2000ينية بعد اندالع االنتفاضة عام االراضي الفلسط

  . الشهر الجاري17وقال المصدر ان الرسالة ستسلم الى نتنياهو في لقاء توقع ان يعقد في 
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جرى تعديل الرسالة خمس مرات، لكنهـا حافظـت علـى المطالـب االربعـة               «وأوضح المصدر انه    
 عن مبادىء وأسس العملية الـسلمية       واشار الى ان الرسالة تستعرض التراجعات اإلسرائيلية      . »الرئيسية

 حتى اليوم، وتخلص الى ان ال مـستقبل للعمليـة           1993منذ انطالقة عملية السالم في اتفاق اوسلو عام         
السلمية برمتها من دون اإلقرار بأسس هذه العملية، وفي مقدمها االعتراف بحل الدولتين على حدود العام                

  . مع تبادل طفيف لالراضي1967
نسخة االولى من الرسالة تهديداً لنتنياهو بالعمل مع المجتمع الـدولي علـى قيـام سـلطات                 وتضمنت ال 

االحتالل اإلسرائيلي بتولي المسؤولية عن االراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفق القانون الدولي، فـي              
  .حال رفضه قبول هذه المطالب

 ودولية واسعة تضمنت اتصالين هـاتفيين       لكن هذا النص أزيل من النسخة االخيرة بعد تدخالت أميركية         
  .من الرئيس باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون مع الرئيس محمود عباس

 11/4/2012، الحياة، لندن
 

   في طريقها للحل بشكل كامل خالل شهرالكهرباءأزمة : سلطة الطاقة في قطاع غزة .4
 للحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غـزة          عبرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة     : غزة

 ميغاواط بعدما تسلمت أربعـة      120عن أملها بزيادة محطة توليد الكهرباء في غزة قدرتها اإلنتاجية إلى            
بتمويل مـن البنـك اإلسـالمي       ) UNDP(محوالت كهربائية خاصة عبر برنامج األمم المتحدة للتنمية         

االستفادة من كامل طاقتها للمـرة      «ن أمس أن المحطة ستتمكن من       وذكرت سلطة الطاقة في بيا     .للتنمية
، أي بعد ثالثة أيام على      2006) يونيو( حزيران   28منذ قصفها من قبل االحتالل اإلسرائيلي في        » األولى

   .شاليطلعاد جأسر الجندي اإلسرائيلي 
 11/4/2012، الحياة، لندن

  
   لغزةرية تعترض باخرة الوقود القطريةالمخابرات المص: عن مصادر أمنية" الرسالة نت" .5

من مصادر أمنية مطلعة، أن المخابرات المصرية تماطل في السماح          " الرسالة نت "علمت  : خاص –غزة  
وقالت المصادر إن المخابرات تزعم بأن قطر لم تبلغهـا           .بإدخال وقود الباخرة القطرية إلى قطاع غزة      

وفنَّـدت قطـر مـزاعم       .صرية تمهيداً لتوريدها إلـى غـزة      مسبقاً بإرسال باخرة وقود إلى الموانئ الم      
 ألف طن وقـود،     25 أيام وعلى متنها     10المخابرات، وقالت إن الباخرة جاهزة في الموانئ القطرية من          

وكشفت تلـك المـصادر أن       .ولم تحصل على إذن من السلطات المصرية للسماح بإرسالها إلى القطاع          
غزة بجهاز المخابرات المصرية، له دور كبير في منـع البـاخرة            مسئول ملف   " نادر األعصر "الضابط  
 أيام من االنتظار في موانئها، وأبلغـت  10وأوضحت أن قطر اضطرت للتصرف بالباخرة بعد       .القطرية

  .الحكومة الفلسطينية بغزة استعدادها تجهيز باخرة أخرى حال سمحت السلطات المصرية بمرورها
  9/4/2012، الرسالة، فلسطين

 
   عمليات التدمير الممنهج لحل الدولتين"إسرائيل" الفلسطينية تؤكد مواصلة السلطة .6

أبلغت القيادة الفلسطينية عبر رسائل متطابقة بعثتها أمـس         :  واشرف الهور  ، وليد عوض  - غزة   ،رام اهللا 
 لألمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن، ورئيس الجمعية العموميـة، أن إسـرائيل بوصـفها               

  .تواصل عمليات التدمير الممنهج ألي حل سياسي يقوم على أساس الدولتين' السلطة القائمة باالحتالل'
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وبعث السفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة في نيويـورك بهـذه الرسـائل                 
ستيطان غير القانونيـة    المتطابقة للمسؤولين الدوليين في االمم المتحدة، التي شرح فيها خطر عمليات اال           

وجاء في   .'ترسيخ سيطرتها على األرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية        'التي تقوم بها إسرائيل لـ      
هذه الحملة االستعمارية غير القانونية شملت مصادرة المزيـد مـن           'تلك الرسائل التي بعثها منصور أن       

بنى التحتية المدنية، والتصريحات االستفزازية إلقامـة       األراضي الفلسطينية، وهدم المنازل الفلسطينية وال     
  .'مستوطنة جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة

ومن جهته اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن إسرائيل تواصل تحديها للمجتمع الدولي              
وأكد  .ثوابت الفلسطينية عبر االستمرار بعلميات االستيطان على األراضي الفلسطينية وتجاهل الحقوق وال         

عريقات، انه لن تكون هناك أي مفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل في ظل مواصلة االستيطان وعدم                 
، مطالبا اإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبـي       1967االعتراف بحدود الدولة المستقلة على حدود العام        

ن وااللتزام بالقوانين الدولية التي تكفل للـشعب        بالضغط على الجانب اإلسرائيلي لوقف عمليات االستيطا      
  .الفلسطيني حقه

  11/4/2012، القدس العربي، لندن
  

  قريع يحذر من السيطرة اإلسرائيلية التدريجية على المسجد األقصى  .7
 مـن  ، رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية    ،حذر احمد قريع  :  وليد عوض  -رام اهللا   

يمة التي تتهدد المسجد األقصى المبارك والمخططات اإلسرائيلية للسيطرة عليـه تـدريجيا      األخطار الجس 
 يومياً تحت حمايـة شـرطة       باقتحامهجراء االنتهاكات اليومية المتصاعدة، وتزايد اعتداءات المستوطنين        

ائيلية لكل   سياسات التحدي اإلسر   استمرارأن ما يجري في هذه المرحلة يؤكد على         : وقال قريع  .االحتالل
 الفلسطينيين، وهو األخطر فيما يتعلق بالسيطرة التدريجيـة علـى المـسجد             واستفزازمشاعر المسلمين   

  .األقصى، كما حدث في السيطرة التدريجية على الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل
 11/4/2012، القدس العربي، لندن

  
   مليار1.3 عجز قد يصل إلى  مليار دوالر مع3.54 :موازنة السلطةعباس يصادق على  .8

، الذي أعدتـه  2012صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قانون الموازنة العامة، لعام     : رام اهللا 
ويبلغ حجم هذه الموازنـة     . حكومة سالم فياض، ويعتمد على تقليص االعتماد على المساعدات الخارجية         

قانون الموازنة العامة لهذا العام، الـذي اسـتمرت         إن  «وقال بيان لمجلس الوزراء،     .  مليار دوالر  3.54
الحكومة في إجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية وغيرهـا، تميـز بتقلـيص االعتمـاد علـى                  

 إلـى   2011 عام   %13المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، من            
، باإلضافة إلـى توقعـات بتحـسن إجمـالي          »2008 عام   %22 بعد أن كان     2012 في المائة عام     10

  . هذا العام%24، إذ ستبلغ 2011 مقارنة بعام %17اإليرادات لتزيد بنسبة 
 من إجمالي الناتج المحلي بعـد       %32.6إن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة       «ويقول قانون الموازنة،    

كومة أن هذا االنخفاض لم ولن يـؤثر        وتؤكد الح . »2008 في   %47 و 2011 في عام    %35.1أن كانت   
 بسبب الزيـادات الـسنوية      2012 في عام    %6.8على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة          

  .والعالوات الدورية وغالء المعيشة، باإلضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين
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 وتقليل قيمة العجز الجـاري، فـإن        ورغم تقليص االعتماد على المساعدات، وتخفيض النفقات الجارية،       
  . مليار دوالر1.3العجز اإلجمالي المتوقع في العام الحالي قد يبلغ ما قيمته 

  11/4/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  حكومة فياض تناشد الدول العربية تقديم الدعم المالي .9
 فيـاض الـدول    سـالم سة خالل اجتماعه في رام اهللا أمس برئا الفلسطينيناشد مجلس الوزراء : رام اهللا 

المانحة، خاصة الدول العربية، اإلسراع في مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته، وأهاب المجلـس              
ضرورة اإلسراع في ذلك من أجل تمكين السلطة بالوفاء بالتزاماتها، وتلبية احتياجـات             «باألشقاء العرب   

موده ال سيما في ظل احتدام حملـة التوسـع          أبناء شعبنا الفلسطيني، واستمرار توفير متطلبات تعزيز ص       
، داعيا إلى اإلسراع في إيصال الدعم المالي الـذي          »االستيطاني الذي يستهدف القدس المحتلة ومحيطها     

أقرته قمة بغداد، لتمكين السلطة الوطنية من تعزيز قدرة شعبنا الفلسطيني على االستمرار في الـصمود،                
ها معنويا وماديا وسياسيا، مشددا على أهمية زيارة المدينة، وعلى          وخاصة فيما يتصل بدعم القدس وسكان     

أن هذه الزيارات المرحب بها تؤكد على الهوية العربية للمدينة المحتلة وتدعم صـمود أهلهـا وترفـع                  
  .معنوياتهم

 وأدان المجلس قرار إسـرائيل بنـاء   ،واستنكر المجلس استمرار انتهاكات الجيش اإلسرائيلي ومستوطنيه   
 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدا أن مواصلة هذه اإلجراءات المخالفة للقانون الـدولي يقـوض         1000و  نح

 المـسؤولية   "إسـرائيل " حمل المجلـس     ، كما حل الدولتين ويبدد فرص إحالل السالم العادل في المنطقة        
وضـرورة   أسيرا مضربين عن الطعام، وطالبها بوقف انتهاكاتها بحق األسـرى،            12الكاملة عن حياة    

كما طالب المجلس باإلفراج عن جميع األسرى وفـي مقـدمتهم           . االلتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة    
  .النواب والمعتقلون اإلداريون واألطفال والنساء واألسرى القدامى

  11/4/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  ارات قمة بغداديطالبها بتنفيذ قرالمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية  .10
ب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية وسـفيرها فـي مـصر              طال :مراد فتحي  - القاهرة

  . بركات الفرا، بتنفيذ القرارات الصادرة عن قمة بغداد بشأن القضية الفلسطينية
س الثالثاء دعاه خاللها    جاء ذلك في رسالة بعثها السفير الفرا ألمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، أم             

. إلى مخاطبة وزراء الخارجية العرب لحثهم على سرعة تنفيذ قرارات قمة بغداد بشأن القضية الفلسطينية              
توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بأسرع وقـت ممكـن           ، و وطالب الفرا بتطبيق قرارات قمة بغداد     

يادة الفلسطينية في ضوء ما تتعـرض لـه مـن            مليون دوالر أمريكي شهريا، وذلك لدعم الق       100بمبلغ  
  .ضغوطات مالية، واستمرار إسرائيل بعدم تحويل األموال المستحقة للسلطة الوطنية

  11/4/2012، الشرق، الدوحة
 

   يعاود اإلضراب عن الطعام"إسرائيل" األسير في النائب الحاج علي .11
 والمعتقلـين فـي سـجون االحـتالل         أكد مدير مركز أحرار والناشط بقضايا األسـرى       : الضفة المحتلة 

اإلسرائيلي فؤاد الخفش أن النائب أحمد الحاج علي عاد لإلضراب المفتوح عن الطعام لعدم اإلفراج عنه                
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ووصف الخفش الذي أفرج عنه األحد من سجون االحتالل أن           .كما كان مقررا بتاريخ السادس من نيسان      
  . يتناول ما يقارب عشرة أنواع أدويةالوضع الصحي للحاج علي بالصعب، مشيرا إلى أنه

 11/4/2012، السبيل، عمان
 
 

  لدينا ملفات متعلقة بالفساد بماليين الدوالرات بالخارج: رئيس هيئة مكافحة الفساد .12
الهيئة تتابع العديد مـن     'قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن         :  بسام أبو الرب   ،وفا – رام اهللا 

بمكافحة الفساد، تقدر بماليين الدوالرات بالخارج، ضمن الصالحيات الممنوحـة لنـا،            القضايا المتعلقة   
وذلك في إطار متابعة المال العام وإعادته لخزينة السلطة الوطنية ممن وضعوا أيـدهم عليـه بـصورة                  

تلفـة  ، أن الهيئة ستحقق بملفات متعددة ومخ'وفا'وأكد النتشة في حديث خاص لـ .'قانونية أو غير قانونية  
بعض النظر عن حجمها أو أصحابها، مشيرا إلى أنها تتعاون مع جهات مختصة في الخارج مـن أجـل                   
  .إحضار بعض من تدور حولهم الشبهات والتحقيق معهم وحجز هذه األموال وإعادتها للشعب الفلسطيني

  9/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  اولت التعاون بين وزارتي الداخلية القطرية والفلسطينية تنلقطرزيارتي : فتحي حماد .13
أكد وزير الداخلية واألمن الوطني في غزة فتحي حماد في حوار           : محمد جمال ،  محمد السوافيري  - غزة

ـ  وزارة الداخلية القطرية أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع        خالل زيارته لدولة قطرأن     " الشرق"خاصٍ ل
وحول ما يعانيه قطاع غزة من أزمة نقـص الوقـود            . على كافة الصعد والمستويات    نظيرتها الفلسطينية 

وجهنا عبر سمو الشيخ عبد اهللا آل ثاني رسالة ألمير دولة قطـر بالتـدخل كمـا         : "والكهرباء، قال حماد  
  ".اعتدنا من سموه، لحل ما يعانيه القطاع من أزمات في نقص السوالر والكهرباء

ة أخرى ألمير قطر من خالل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل             توجهنا برسال : "وأضاف
، الفتـاً   "بالتدخل لحل أزمة القطاع، وقد وعد سموه بالتدخل والوقوف إلى جانب قضايا الشعب الفلسطيني             

إلى أن هذه الدعوة أثمرت بإرسال قطر باخرة وقود كاملة إلى قطاع غزة، والتي من المقرر أن تـصل                   
ولفت إلى أن وزارته تقدمت بطلب رسمي لوزارة الداخلية القطرية لزيارة غـزة واالطـالع                .امخالل أي 

على الوضع العام فيها خاصة وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنهم أبدوا استعداداً وحباً كبيراً لزيـارة غـزة                  
  ".كن أن تحدثللتعرف على أحوالها وتدريب أبناء الداخلية فيها على مواجهة الجريمة التي يم"

  11/4/2012، الشرق، الدوحة
  

  67 ومستوطناتها في أراضي الـ "إسرائيل" السجن المؤبد لمن يلقي نفايات :سلطة البيئة .14
قال رئيس سلطة البيئة الفلسطينية، يوسف أبو صفية، إنه تم االتفاق مع األجهزة األمنية ومستشار الرئيس                

تكاتف الجهود لمنع ظاهرة إلقاء نفايـات المـستوطنات         لشؤون المحافظات، الحاج إسماعيل جبر، على       
وأوضح أبو صفية أنه اتفق على إلقاء القـبض          .1967اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام       

على كل مواطن يقوم بإدخال هذه النفايات ألراضينا، مشيرا إلى أن عقوبة من يدان بهذا االنتهاك ستكون                 
  .ال الشاقة، وغرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف دينار أردنيالسجن المؤبد مع األشغ

  8/4/2012، 48عرب 
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  فياض يستقبل وفد منتدى الحوار بين الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا .15
استقبل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، في مكتبه في رئاسـة الـوزراء             :  الحياة الجديدة  -رام اهللا   

حيث وضعهم رئـيس    . نتدى الحوار الذي يضم الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا       بمدينة رام اهللا وفدا من م     
الوزراء في صورة التطورات السياسية، واألوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة، كما أطلعهـم علـى               

  . ، وتصاعد إرهاب المستوطنينضد الشعب الفلسطينياالنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة 
  11/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   مع فتح مفتوحة وتصريحات قادتها تسيء للمصالحةالتواصلقنوات : حمدانأسامة  .16

أكد مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان أنَّ قنوات االتصال مع حركة فتح : بيروت
ماس وراء بأن ح"ال زالت مفتوحة، مستنكراً في الوقت ذاته كيل االتهامات من بعض قيادات حركة فتح 

ورأى حمدان في تصريحات صحفية أن التعليقات الفتحاوية تُسيء  ".تعطيل المصالحة الفلسطينية
للمصالحة،  مشيرا إلى أنه ال يسمح بتبادل االتهامات في ظل حجم االتصاالت الدائرة مع المسؤولين في 

واعتبر حمدان بحث السلطة  .ة، معرباً عن أمله في أن تتوقف التعليقات التي تُضر بالمصالح الوطني"فتح
، مطالباً "إن الحقوق ال تسترجع إال بالمقاومة: "، وقال"محاولة للتنقيب في دفاتر قديمة"في ملفات التسوية 

الكل يعلم أن عملية السالم قد " :مضيفاً" هذه المعادلة البسيطة"قادة السلطة في الضفة المحتلة بإدراك 
، مشيراً إلى أن محاولة البحث عن مخرج "ا طمح إليه المفاوضونفشلت، ولم تفض في أدني حدودها لم

ودعا حمدان إلى إعادة بناء الموقف السياسي الفلسطيني على قاعدة استرجاع  ".لن تجدي نفعاً"لذلك 
 . الحقوق في ظل المصالحة الوطنية، كما قال

  10/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ل من المصالحة باستمرار عمليات التنكيل واعتقال كوادر حماسفتح ال تزال تتنص: مشير المصري .17
تتنصل من مسؤوليتها "أكد مشير المصري الناطق باسم حركة حماس أن فتح ال تزال : حبيب أبو محفوظ

في قضية المصالحة باستمرار عمليات التنكيل، واعتقال كوادر حماس في الضفة الغربية، ومؤشرات 
بقة للمصالحة في سلوك فتح ال تزال تخيم على أجواء المصالحة، بمعنى أن الماضي عبر الجوالت السا

حركة فتح ال تزال تتعامل بنفس األسلوب السابق في التملص من استحقاقات المصالحة، هذا باإلضافة 
  ".إلى الضغوط الخارجية التي تمارس على فتح، وتمنعها حتى اآلن من تشكيل الحكومة المؤقتة

  11/4/2012السبيل، عمان، 
  

  أمن السلطة يعتقل ثالثة أسرى محررين ويشن حملة اعتقاالت واسعة في الخليل: حماس .18
، إن أمن السلطة في مدينة قلقيلية شمال 10/4الثالثاء  يوم قالت حركة حماس، في بيان لها :رام اهللا

ل الصهيوني، وذلك اعتقل ثالثة أسرى محررين ُأفرج عنهم من سجون االحتال الضفة الغربية المحتلة،
وأكَّدت حماس أنَّ أجهزة أمن السلطة شنَّت حملة استدعاءات واسعة  .بعد مدَّة وجيزة من إطالق سراحهم

ضد أنصارها ومؤيديها في محافظة الخليل ضمن حملة المالحقة، واالستهداف المزدوج التي يتعرض لها 
  . مواطناً من محافظة الخليل30أكثر من وأشارت إلى أنَّ الحملة طالت ، أنصار الحركة في الضفة
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من جانب آخر، أفادت الحركة في بيانها أنَّ محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية أجلت محاكمة الصحفي يزيد 
يونيو المقبل للنظر فيها، كما أجلت محاكمة عدد آخر من /  من حزيران27خضر من طولكرم حتى الـ 

  .مواطني المدينة من بينهم طلبة جامعيون
  10/4/2012قدس برس، 

  
   لرفض تلقي وسام الرئيس األميركي لرفضه اإلفراج عن بوالردزضغوط على بيري .19

ـ     :  نظير مجلي  - تل أبيب  اإلدارة األميركيـة    ، هـذا إعـالن    زاعتبر الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيري
 منتقديه إلـى    ودعا. »موقفا غير رسمي   «،الرافض إلطالق سراح الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد      

أن ينتظروا الرد الرسمي للرئيس باراك أوباما على رسالته، التي يطالب فيها بإطالق سـراحه ألسـباب                 
 إنه بعث برسالة مهمة إلى الرئيس أوباما، وإنه لم يتلق ردا عليها بعد، وإنه ينتظـر                 زوقال بيري  .إنسانية

القادم، حيث سيتسلم منه وسـام الرئاسـة        ) حزيران(لقاءه معه في البيت األبيض، والذي سيتم في يونيو          
. ، الذي يعتبر أرفع وسام أميركي يمنح ألصدقاء الواليات المتحـدة األجانـب            )ميدالية الحرية (األميركية  

لكن أنصار اليمين اإلسرائيلي يمارسون الضغوط عليه لكي يرفض تسلم الوسام، ما دام لم يطلق سـراح                 
  .بوالرد

 11/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  كره ليس مسبوق يكنه البيت األبيض لنتنياهو : "يديعوت أحرونوت" لـدبلوماسي إسرائيلي .20
في عددها الصادر أمـس، نقـالً عـن         ' يديعوت أحرونوت 'كشفت صحيفة   : زهير اندراوس  - الناصرة

دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى عاد مؤخرا من واشنطن، كشفت عن ان الكره الـذي يكنـه البيـت                  
بيض لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليس مسبوقًا، مشددا على أنه لم يسمع حتـى ولـو                 األ

كلمة واحدة إيجابية عن نتنياهو، والكره، نابع من توجيهات مباشرة من الرئيس األمريكي باراك أوبامـا،                
راء، وأن التصفيق والهتـاف     لم يعد يوجد اتجار بأسهم رئيس الوز      : وزاد الدبلوماسي عينه قائالً للصحيفة    

بعد ذلك ال يـؤثر إال فـي        ) ايباك(الذي حصل عليه في خطابه في مجلس النواب األمريكي وفي مؤتمر            
ونقل الدبلوماسي عن موظفين كبار فـي البيـت          .الجماعة اليهودية، وفي جزء منها فقط في هذه الحال        

نشآت النووية في إيران وحـدها؟ فلـيكن،        تريد إسرائيل أن تهاجم الم    : األبيض قولهم في جلسات مغلقة    
وهم يعلمون هناك أن نتنياهو ووزراءه سيشخصون في اليوم نفسه إلى واشـنطن             . ولنراها تهاجم وحدها  

، وكاد الجيش اإلسـرائيلي يـستلقي علـى األرض          1973طالبين المساعدة، كما كانت الحال في حرب        
  .وتوسلت حكومة إسرائيل من اجل إنقاذها

 11/4/2012بي، لندن، القدس العر
 

  و لبنانأبهدف اغتيال شخصية بارزة في غزة  بن الدن  على عملية اغتياليتدربالجيش اإلسرائيلي  .21
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية الليلة الماضية بأن سالح المشاة اإلسرائيلي اجرى تدريبات            : القدس المحتلة 

ا، حيث أجرى سـالح المظلـي االسـبوع         على عمليات إنزال للجنود على جيبات عسكرية محمولة جو        
فقد تمت التدريبات بإشـراف مـن    "والال نيوز"وبحسب موقع   .الماضي التدريبات التي وصفت بالناجحة    

 اسامة بـن الدن     اغتيالاحد ضباط سالح المظلين الذي اكد بأن التقرير حول عملية           " يوفال غربي "العقيد  
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تم تدريسه جيدا خالل تدريبات لـواء المظليـين وتـم    ) حراسود الب(من قبل وحدة امريكية مختارة باسم      
  .استخالص العبر من تلك العملية

استهداف شخصية بارزة في    : ن هذه التدريبات التي ادراها لواء المظللين لها هدفين اوال         إووفقا للموقع ف   
  .قطاع غزة او في لبنان، مؤكداً بأن األمر ال يعني أن يحدث اليوم او غدا ولكن مستقبالً

اما الهدف الثاني فسوف يكون باشراك سالح المظلين وألول مرة في عمليات إنزال على جبهـة غـزة                  
 .ولبنان في حالة اندالع حرب شاملة مع إيران

 10/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  الجيش اإلسرائيلي يلغى تدريبات لقوات احتياط بسبب تغييرات في الميزانية .22
ة، صباح اليوم األربعاء، إن جنود احتياط من إحدى الوحدات القتاليـة فوجئـوا              قالت اإلذاعة اإلسرائيلي  

تغييرات في توزيع   "مؤخرا بتلقي بالغ رسمي بوقف تدريبات احتياط كانت مقررة لفرقتهم، وذلك بسبب             
وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية فقد أعرب عدد من جنود االحتياط عن تذمرهم إللغاء هذه             ". ميزانيات الجيش 

يضرب به الجيش مـن جهـة ووزارة        " كيس مالكمة "لتدريبات، واعتبروا بأنهم يشعرون بأنهم أصبحوا       ا
هل من المعقول أن يتم تقليص ميزانية الجيش خـالل          "وتساؤلوا، بحسب منشي،    . األمن من جهة أخرى   

صـول بـالغ    ثالثة أسابيع، وهي المدة التي مرت بين تسلمهم أوامر االستدعاء لتأدية التدريبات وبين و             
  ".إلغاء هذه التدريبات بحجة تغيير في توزيع ميزانيات الجيش وتقليصها؟

  11/4/2012، 48عرب 
 

 الجيش اإلسرائيلي يستخدم قريبا قنابل متطورة أكثر فتكًا  .23
من المقرر أن يبدأ جيش االحتالل اإلسرائيلي قريبا باستخدام أسلحة قتالية جديدة، بحيث تكون               : الناصرة
فقد كشف الموقع اإللكترونـي الرسـمي        .نيا على مستخدمها، وأكثر فتكًا بالهدف الذي تُلقى عليه        أكثر أم 

لجيش االحتالل اإلسرائيلي النقاب عن قرب بدء استخدام القوات العسكرية نوعاً جديداً من القنابل اليدوية               
 فرص انفجارها عرضياً فـي      ، والتي ال تستطيع الرصاصات الخفيفة اختراقها، مما يقلل من         "أكثر أماناً "

كما يعتزم جيش االحتالل، بحسب الموقع، العمل بقنبلة دخانية مطوَّرة          . المناورات والتدريبات العسكرية  
قابلة للرماية، لم تُستخدم من قبل، مما سيوفر للقوة العسكرية وقت الحاجة الـساتر الـدخاني األفـضل،                  

 .بحسب ما نُشر
  11/4/2012، قدس برس

 
  قامت على دماء الشعب الفلسطيني" إسرائيل: "راهيم صرصورالنائب إب .24

شـكّلت  "قال النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي، إبراهيم صرصور إن مجزرة دير ياسين             : الناصرة
منعطفا في تاريخ الشعب الفلسطيني واألمة العربية وفلسطين كوطن، تلته منعطفات كثيرة كانت نتيجتهـا               

ما زال الشعب الفلسطيني يتجرع مرارتها على يد الدولة العبرية، وهي نفس الجهة التي              مرَّةً ومأساوية، و  
  ". ولغت في دماء ضحايا دير ياسين  من الرجال والنساء واألطفال حتى الثمالة

مجزرة دير ياسين لم تكن مجرد مجزرة وحشية وفقط، بـل مجـزرة             "وشدد النائب صرصور على أن      
حددت في تفريغ فلسطين من سكانها األصليين وأصحابها الشرعيين لمصلحة          بشعة حملت أجندة سياسية ت    

إنها مجزرة وجريمة ضد  اإلنسانية بامتياز، وهي أيضا مجزرة          "وقال   ".اليهود القادمين من وراء البحار    
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تم تنفيذها مع سبق اإلصرار والترصد وبوعي كامل ضد شعب لم يرتكب خطا فـي حـق اليهـود وال                    
 غربي قرر إقامة دولـة لليهـود        –األقدار شاءت أن يعترض طريق مشروع صهيوني        غيرهم، غير أن    

على أرض فلسطين، ولم يعنه بعدها كيف يتم تنفيذ المشروع، بل لم يكن عنده ما يمنع أن يذبح الـشعب                    
  .، على حد تعبيره"الفلسطيني كله على صخرة هذا المشروع

 11/4/2012، قدس برس
 

  غزةقطاع اإلسرائيلية تأمر بطرد عميل إلى المحكمة العليا ": هآرتس" .25
 اإلسرائيلية أمس أن المحكمة العليا اإلسرائيلية أمـرت بإبعـاد           "هآرتس"صحيفة  ذكرت   :رام اهللا  - غزة

 بالتعاون مع سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي مـن           في قطاع غزة  فلسطيني تتهمه الحكومة الفلسطينية     
 "إسـرائيل "كان يتنقل بين    ” م. أ“وضحت أن المتهم    أو .غزة إلى قطاع    1948األراضي المحتلة في سنة     

 بعد إبعـاده إلـى      األجهزة الفلسطينية واعتقلته  . والضفة الغربية، حيث تعيش زوجته اإلسرائيلية وطفلته      
 خالل العدوان اإلسـرائيلي   "إسرائيل"، لكنه نحج في الفرار من سجنه والتسلل إلى          2006قطاع غزة عام    

 وأمرت محكمة في تل أبيـب    2010 أواخرثم ضبطته السلطات اإلسرائيلية     . 2009-2008على القطاع   
  . إلى غزةإبعادهبإبعاده إلى الضفة الغربية ولكن السلطات قررت 

وعلى الرغم من ذلك، فهم المتهم من مصلحة السجون اإلسرائيلية أن هناك نية إلبعاده إلى غـزة، فقـدم        
المكونة من ممثلين لجهـاز األمـن العـام         ” لجنة المهددين “لة ناقشته   التماساً إلى المحكمة العليا اإلسرائي    

وبناء عليـه، قـررت     . والجيش والشرطة اإلسرائيلية وقررت أنه ليس هناك خطر على حياته في غزة           
  .المحكمة عدم التدخل في قرار اللجنة وأقرت بإبعاده إلى القطاع

 11/4/2012االتحاد، أبو ظبي، 
 

  لغناء بالعبري وتفتخر بهويتها اإلسرائيليةعربية تفوز بمسابقة ل .26
 بأكبر مسابقة الختيـار األصـوات الـشابة         ،تقطن بمدينة حيفا  و)  عاما 25( فازت نسرين قادري  : لندن

الجديدة في عالم الغناء الشعبي بإسرائيل، وعبَّرت عن فخرها بكونها أول متسابقة عربية تفوز بهذا اللقب                
  .ية كُتبت في ذكرى الجنود اإلسرائيليين القتلىبعدما غنت أغنية باللغة العبر

البريطانية أن نسرين قد نجحت في االستيالء على قلوب اإلسرائيليين، في           " ذا ديلي ميل  "وذكرت صحيفة   
  .حين أن العالقات بين العرب واإلسرائيليين بها كثير من الكره والعدائية

وهو برنامج تلفزيوني شعبي يستـضيف      "ناديك،إيال جوالن ي  "وفازت نسرين بالمركز األول في برنامج       
  . أشهر متواصلة3النجوم اإلسرائيليين األكثر شهرةً، ويستمر لمدة 

وانتقد إسرائيليون مقدم البرنامج الختياره عربيةً للمشاركة فيه، كما أنه تركها تفوز بالمسابقة األخيـرة؛               
  ". تغني الموسيقى الشعبية اإلسرائيليةلقد وجدت األمر غريبا أن أرى عربية"فقد قال موشي الفاسي 

 10/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  شيل كورياتأجيل إصدار الحكم في قضية قتل الناشطة األميركية ر .27
تأجل لعدة شهور اإلعالن عن الحكم النهائي في الدعوى المدنية ضد إسرائيل في قضية قتل ناشطة                : لندن

  .الجاري) نيسان(ن من المقرر إصداره في نهاية أبريل شيل كوري الذي كااالسالم األميركية ر
 11/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  سنوات بتهمة التعامل مع حزب اهللاعشر  بعد "عمر الهيب"اطالق سراح الكولونيل  .28

اطلقت سلطات السجون اإلسرائيلية، اليوم الثالثاء، سراح الكولونيل عمر الهيب بعد ما يقـارب عـشر                
قد حكم  ) عاما48(وكان الهيب  .جن، قضاها بعد ادانته بتهمة التعامل مع حزب اهللا اللبناني         سنوات من الس  
  . عاما بعد ان ادين بالتخابر مع وكيل تابع لحزب اهللا وبتجارة المخدرات15بالسجن لمدة 

هذا وقد تم تقصير مدة محكوميته قبل سنتين بخمس سنوات وقبل اسبوع تقرر االفراج عنه قبل انتهـاء                  
  .لمدة المحددة بنصف سنة السباب صحيةا

 10/4/2012، 48عرب 
 

   متضامن2000وتوقع وصول .. "إسرائيل" تستنفر "فلسطين بكم في  وسهالًأهالً"حملة  .29
بينما يستعد عشرات الناشطين الفلسطينيين في بيت لحم الستقبال مئات :  كفاح زبون- رام اهللا

لمتحدة، المفترض وصولهم يوم األحد المقبل إلى األراضي المتضامنين األجانب من أوروبا والواليات ا
أهال وسهال «، ولذلك أطلقوا حملة »زيارة السجين«ويسعى ناشطون فلسطينيون لتكريس مبدأ ، الفلسطينية

حتى السجين داخل سجنه «: وقال مازن قمصية، أحد النشطاء المسؤولين عن الحملة. »بكم في فلسطين
: »الشرق األوسط«وأضاف لـ. »فض هذه العزلة التي تفرضها إسرائيل علينايحق له الزيارة، ونحن نر

. » متضامن من كل األعمار ليزورونا ويبيتوا معنا ويروا االحتالل عن قرب2000ننتظر وصول نحو «
نحن وهم صريحون إلى أبعد حد، نقول «: وقال. ويرى قمصية أن ما يميز هذه الرحلة هو الصراحة

ولهذا نرحب بهم ترحيبا كبيرا، «: وأضاف. » فلسطين وليسوا سياحا وليس لهم أقاربإنهم يأتون لزيارة
  .»ونقول لهم نحن شعب ال يحب العزلة ويحب االنفتاح ويحب السالم

.  مؤسسة على تمويل هذه الحملة25وتقوم . وسيفتح مئات الفلسطينيين بيوتهم للمتضامنين بحسب قمصية
افة وإعالم للداللة على كونهم ضد العنف، وأن هدفهم هو وحرص المنظمون على دعوة رجال صح

وسيقوم المتضامنون بافتتاح مدرسة تعليمية دولية لتعليم لغات مختلفة في بيت . أراضي الضفة الغربية
لحم، وسيستصلحون أراضي زراعية في قرى قريبة، ونقل رسالة للمجتمع الدولي بشأن مواصلة 

وأوضح منظمو الحملة أن . ائيل على األراضي الفلسطينيةسياسات اإلغالق التي تفرضها إسر
المتضامنين يعتزمون اإلعالن سلفا وأمام سلطات المطار، فور وصولهم، أن هدفهم هو التوجه إلى بيت 
لحم، وأنهم ال يعارضون أن تقوم الشرطة اإلسرائيلية بمرافقتهم في طريقهم إلى بيت لحم للتأكد من أنهم 

  .إلى مكان آخرال يعتزمون التوجه 
  11/4/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  في مؤتمرها السابع تحتفي بالمقاومة الشعبيةو..  دونم من أراضيها1000 تستعيد بلعينقرية  .30

أطلقت قرية بلعين غربي رام اهللا في الضفة الغربية أمس مؤتمرها السنوي السابع : امجد سمحان
لتي تمكن سكان القرية من استعادتها بفعل مقاومتهم السلمية للمقاومة الشعبية، الذي يعقد فوق األراضي ا

 دونم كانت داخل مسار الجدار الذي أقامته 1000وتمت استعادة حوالي  .التي بدأت قبل ثماني سنوات
الثمن كان شهيدين . إسرائيل فوق أراضي القرية قبل عام بفعل ضغط المقاومة السلمية التي بدأتها بلعين

  .ه جواهر أبو رحمة، ومئات الجرحى، والمعتقلين، والمداهمات لمنازل القريةهما باسم وشقيقت
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 وحدة 1500 عزلها الجدار، وتمكنوا من وقف بناء 2300 دونم من أصل 1000واستعاد سكان بلعين 
المقامة على أراضي القرية وقرى مجاورة لها، إضافة إلى فتح » موديعين عليت«سكنية داخل مستوطنة 

ر لوصول المزارعين إلى أراضيهم، وتحولت القرية إلى رمز للصمود والمقاومة واإلبداع بوابة الجدا
  .النضالي بإشكاله

  11/4/2012، السفير، بيروت
  

   لليوم الثالث للمسجد األقصىالمستوطنون يواصلون اقتحاماتهم  .31
لى التوالي بمناسبة  لليوم الثالث عاألقصىواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد :  وليد عوض-رام اهللا 

واوضحت مصادر فلسطينية بأن أكثر من  .اليهودي الذي بدأ الجمعة ويستمر لمدة اسبوع' عيد الفصح'
 حتى ساعات الظهر بحراسة جنود وشرطة االحتالل وجابوا ساحات األقصى مستوطنًا اقتحموا 60

  . لتأدية الطقوس التلمودية 'البراقحائط ' فيما تواجد المئات أمام الحائط الغربي للمسجد األقصى ،المسجد
 يصر على انتهاك حرمة اإلسرائيليإن االحتالل ' مؤسسة األقصى للوقف والتراث' قالت ،من جهتها
 خالل االيام لألقصى المبارك، مشيرة الى ان المستوطنين حاولوا خالل اقتحاماتهم األقصىالمسجد 

وطالبت المؤسسة . 'عيد الفصح العبري'يسمى بـالماضية أداء بعض الطقوس التلمودية بمناسبة ما 
  . بأكبر عدد من المصليناألقصىبالرباط الدائم والباكر ورفد المسجد 

  11/4/2012، القدس العربي، لندن
  

   قرار فتح السياحة للمسجد األقصى تم بشكل منفرد من قبل حكومة االحتالل:مدير أوقاف القدس .32
، 2000ن األوقاف أغلقت باب السياحة للمسجد األقصى منذ العام قال مدير أوقاف القدس عزام الخطيب ا

بعد اقتحام رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ارئيل شارون برفقة وحدات معززة من شرطة االحتالل 
وأشار الخطيب، . لباحات الحرم، والتي اندلعت على إثرها انتفاضة األقصى احتجاجاً على هذه الزيارة

  .، إلى ان قرار فتح السياحة تم بشكل منفرد من قبل حكومة االحتاللفي تصريحات صحافية
  11/4/2012، البيان، دبي

  
  األسرى يضيقون الخناق على االحتالل بتنويع احتجاجاتهم .33

صعد عدد من األسرى المضربين عن الطعام خطواتهم االحتجاجية ضد اإلجراءات :  حامد جاد- غزة
 والتي كان اخرها منع محامي االسرى من ،رة سجون االحتاللالتعسفية التي  تمارسها بحقهم إدا

 يوماً بامتناعه عن شرب 43 حيث رد من جانبه األسير  ثائر حالحلة المضرب عن الطعام منذ ،زيارتهم
وتوعد عميد األسرى اإلداريين احمد نبهان صقر  . احتجاجاً على منع االحتالل محاميه من زيارته،الماء

 في حال قامت ، يوماً إدارة سجون االحتالل باالمتناع ايضا عن تناول الماء26منذ المضرب عن الطعام 
ودخل األسيران بالل ذياب وحالحلة امس  . يوماً على التوالي14اإلدارة بتمديد اعتقاله اإلداري للمرة 

 احتجاجا على االعتقال اإلداري وسط تدهور في ، في اإلضراب المفتوح عن الطعام43يومهما الـ
  .حالتهما الصحية خاصة بعد إعالن األخير امتناعه عن شرب الماء
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أعلن مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن األسير حسن الصفدي من نابلس المضرب و
 يعاني من حالة صحية صعبة للغاية ، احتجاجاً على االعتقال اإلداري، على التوالي36عن الطعام لليوم 

  .د تدهور صحتهحيث دخل في غيبوبة بع
 تواصلت في مدينة جنين فعاليات التضامن مع األسيرين ذياب وحالحلة حيث توافدت ،في غضون ذلك

إلى خيمة االعتصام الليلة قبل الماضية وصباح امس العديد من الوفود التي تمثل مؤسسات أهلية ورسمية 
  .عتقال اإلداري وذلك لإلعراب عن تضامنها ودعمها لحراك األسرى وصوال إلى إنهاء اال

  11/4/2012، الغد، عمان
  

  الفلسطينية  األراضي تشن حرباً مسعورة على المقدسات واألوقاف في"إسرائيل: "مؤسسة األقصى .34
ن  إ10/4قالت مؤسسة االقصى للوقف والتراث في تقرير صحفي يوم الثالثاء :  عطاأبومحمود 

 مسعورة على المقدسات واألوقاف في الداخل المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها التنفيذية تشن حرباً
وزارة “الفلسطيني، وتواصل جرائمها بحق هذه المقدسات، والتي كان آخرها قيام شركة متعهدة من قبل 

، صباح يوم الثالثاء البدء بمد خط مجاري داخل مقبرة القسام في بلد الشيخ في ”المواصالت اإلسرائيلية
حديد للقطار، وبالتزامن مع ذلك قامت شركة أخرى متعهدة من قبل حيفا، تمهيداً لتمرير خط سكة 

م 1948بأعمال حفريات واسعة في مقبرة قرية طيرة حيفا المهجرة عام ” وزارة االسكان اإلسرائيلية“
تمهيداً إلقامة جدار اسمنتي استنادي لشارع يقام بجوار المقبرة، وفي الحالتين أدت االعمال الى انتهاك 

فود من الحركة االسالمية في حيفا، رة ونبش عظام الموتى وتناثرها، وعلى الفور قامت وحرمة المقب
بزيارة ميدانية، ومن خالل عمل وجهد استمر لساعات، وافقت ” مؤسسة األقصى“ووفد كبير من 

الشركات اإلسرائيلية على وقف االعمال في الموقعين الى حين عقد جلسة موسعة بين األطراف لبحث 
  .ينحلول يمكن من خاللها تجنّب استمرار انتهاك حرمة المقبرت

  11/4/2012، مؤسسة األقصى للوقف والتراث
  

  يجب أن تكون فلسطين قضية العرب والمسلمين األولى: كتمتوعبد اهللا عضو هيئة علماء فلسطين  .35
 ،مؤتمر علماء بالد الشام لنصرة القدس بقال الشيخ عبد اهللا كتمتو عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج

هم من بلدهم الذي أخرجوا منه بغير حق وأعطتهم ما لم يعط إن دمشق احتضنت أهل فلسطين منذ قدوم
شخص يقيم في أي بلد آخر مضيفا أننا بحاجة إلى أن نطلق صرخة من أجل القدس من أرض المقاومة 
واحتضانها لتدوي في أصقاع هذا العالم على أن هذه األمة ال يمكن أبداً أن تهدأ وال أن تستقر دون 

و أن الصرخة يجب أن تكون أوالً لحكام العالم اإلسالمي وينبغي أن تصبح وأكد كتمت .كرامة أو حرية
القضية الفلسطينية والقدس ليست مجرد ثقافة في وقت من األوقات وليس في مناسبة من المناسبات بل 

  .يجب أن تكون القدس وفلسطين قضية العرب والمسلمين األولى
ويد يجب أن يدفعنا ال ألن نتكلم في الكالم السياسي إن ما يفعل اليوم في القدس من ته: وأضاف كتمتو

.. عن حكم التهويد لفلسطين وال أن نقول هل تهويد القدس وفلسطين جائز شرعاً أم غير جائز شرعاً
وندخل في هذا الترف الفقهي فالمطلوب اليوم أن نرسخ فكرة نابعة من العقيدة أوالً ومن التاريخ ثانياً 

  .افية ثالثاً بأن هذه األرض أرض مسلمة أبداً مهما تقادم عليها الزمنومن الديمغرافية والجغر
  10/4/2012، )سانا(الوكالة العربية السورية لألنباء 
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  فلسطينيةالصول األ ذويإلى رام اهللا بسحب الجنسية من وزير الداخلية ال عالقة لزيارة : األردن .36

 مـا   ،طقها اإلعالمي المتصرف زياد الزعبـي      نفت وزارة الداخلية على لسان نا      : محمد الزيود  -عمان  
 وسحب  ، فلسطينية أصول من   األردنيينأوردته بعض وسائل اإلعالم عن طرح ملفات سحب الجنسية من           

واستهجن الزعبي فـي     .أرقامهم الوطنية على جدول أعمال زيارة وزير الداخلية محمد الرعود لرام اهللا           
 األخبار التي تحدثت عن زيارة الوزير الرعود، مؤكدا         من مضمون ) الرأي اإللكتروني (تصريحه لموقع   

 وال عالقـة لهـا      ،أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الداخلية الفلسطيني لبحث سبل التعاون بين الجانبين            
وأكد أن ما جاء في وسائل اإلعالم حول بحث الوزير الرعود           . بملفات سحب الجنسيات واألرقام الوطنية    

 القومي الفلسطيني السابق محمـد دحـالن        األمن األردن لمستشار    استقبالوضوع  مع نظيره الفلسطيني م   
  .وملف حركة حماس عار عن الصحة تماماً

11/4/2012، الرأي، عمان  
  

   ها لجان استشارية في المخيمات للتواصل مع تشكلدائرة الشؤون الفلسطينية: األردن .37
 محمـود العقربـاوي إن      . م  في األردن  فلسطينية قال مدير عام دائرة الشؤون ال      : صالح العبادي  -عمان

 .الدائرة بدأت بتشكيل لجان استشارية في المخيمات؛ لتسهم في وضع خطط العمل والتنسيق مع الـدائرة               
واضاف العقرباوي في مؤتمر صحفي عقده صباح امس في مبنى الدائرة إن تشكيل هذه اللجان يأتي في                 

 األولويـات لي وتوسيع قاعدة المشاركة في المخيمات، من ناحية          تحقيق التشاركية مع المجتمع المح     إطار
  . حلول للقضايا التي قد يعاني سكانها منهاإلىوالتطلعات في تقديم الخدمات والوصول 

11/4/2012، الرأي، عمان  
  

  مسجد األقصىلل يستنكر زيارة الداعية اليمني الحبيب علي الجفري اإلسالميالعمل  .38
لعمل اإلسالمي أن زيارة مدينة القدس تحت سلطة االحتالل نوع مـن التطبيـع              أكد حزب جبهة ا    :عمان

 فـي   ، مراد العـضايلة   .واستنكر مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب م       .واالعتراف بالكيان الصهيوني  
 زيارة الداعية اليمني الحبيب علي زين الدين الجفري المسجد األقـصى،            ،)االثنين(تصريح له أول أمس     

ات من الشرطة اإلسرائيلية الجمعة، مشيراً إلى أن من شأن هكذا عمـل أن يكـرس االحـتالل                  برفقة قو 
  .ويمنحه الشرعية

11/4/2012، السبيل، عمان  
  

  تحذر من خطة إسرائيلية لإلضرار باالقتصاد الزراعياألردنية  "مجابهة التطبيع" .39
الممارسات التي يقوم بها    األردنية  لتطبيع  استنكرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة ا       : عمان

بعض التجار والمزارعين، تصديرا واستيرادا، بما في ذلك اسـتيراد البـذور واألسـمدة مـن الكيـان                  
  في رسـالة وجهتهـا     " مجابهة التطبيع "وطالبت   ".ألحق ضررا بالغا باالقتصاد الزراعي    "الصهيوني، مما   
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أبو غنيمة ورئيس اتحاد المزارعين األردنيـين أحمـد الفـاعور           إلى نقيب المهندسين الزراعيين محمود      
االعتماد على المنتج الوطني    "، وضرورة   "تكثف الجهود لتوعية المزارعين بخطورة التعامل مع العدو       "بـ

  ". ووقف كل أشكال التعامل مع العدو
11/4/2012، السبيل، عمان  

  
   يضرب عن الطعام"إسرائيل"  سجونأسير أردني في .40

اهللا البرغوثي، عزمه بـدء إضـراب عـن           عبد "إسرائيل" أكد األسير األردني في      :غادة الشيخ  - نعما
 .الطعام ابتداء من يوم غد، تنديدا بالمضايقات التي يتعرض لها من قبل مصلحة الـسجون اإلسـرائيلية                

كل أشـكال   وأبدى البرغوثي في رسالة وصلت نسخة منها إلى مجمع النقابات المهنية األردني، رفضه ل             
االنتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في إسرائيل بشكل عام، وتلك التي تستهدفه بشكل خاص، مـشيرا                

  .، وهو يقبع في عزل انفرادي، ويحظر على أهله زيارته2004إلى أنه، ومنذ اعتقاله العام 
11/4/2012، الغد، عمان  

  
  جئين الفلسطينيين الهاربين من سورية مع الال"لمعاملة أفضل"  أردنية محتملة قريباًإجراءات .41

 فلـسطيني   الجئبدأت الحكومة األردنية التفكير بإجراءات في إطار مختلف تتعلق بأكثر من ألف             : عمان
عالقين على الحدود األردنية السورية منذ عدة أسابيع وسط بروز تقارير صحافية محلية تـزعم وجـود                 

وأبلغ وزير الداخلية األردنـي محمـد        .ن الجانب السوري  مخاوف من تدفق كبير لالجئين الفلسطينيين م      
عندما سألته عن هذا الموضوع عن إجراءات ستتخذها حكومته لتخفيف معانـاة            ' القدس العربي 'الرعود  

 لكنه رفض اإلفـصاح عـن طبيعـة هـذه           اضطراريالذين غادروا سورية بشكل     ' األخوة الفلسطينيين '
 الحكومة وجميع المؤسسات واعدا بأن يتم       باهتمام بعناية ويحظى    اإلجراءات مؤكدا بأن هذا األمر يدرس     

 كل التدابير القانونيـة     اتخاذعلى وزارة الداخلية األردنية     ' القدس العربي  ' واقترحت .التخفيف من المعاناة  
ت  الفلسطينيين الفارين من سورية مثلهم مثل الجنسيا       لالجئين' إقامة كريمة 'والوثائقية الالزمة التي تضمن     

  .األخرى التي دخلت البالد
11/4/2012، القدس العربي، لندن  

  
  مراجعة الذاتمن األمة إن قضية فلسطين تحتاج : تجمع العلماء المسلمين في لبنان .42

 ، خـالل   رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين فـي لبنـان          ،قال القاضي الشيخ أحمد الزين    : دمشق
يوم ) األقصى صرخة حق في وجدان األمة     ( الشام لنصرة القدس     فعاليات مؤتمر علماء بالد   مشاركته في   

من مفكري  وإن قضية فلسطين تحتاج من العلماء والشيوخ        :  في العاصمة السورية دمشق    10/4الثالثء  
 العرب تركوا الشعب الفلسطيني وحيداً يواجه العالم وأوروبا         ، وأضاف أن  وقادة هذه األمة مراجعة الذات    

 مستمرة في تطبيق    "إسرائيل" العالمية والمؤسسات الدولية وانشغلوا بأتفه األمور فيما         وأميركا والصهيونية 
  .مشروعها واألمة العربية واإلسالمية في غياب مستمر عن القرار منذ ذلك الوقت

إن استحـضار   :  قال فضيلة الشيخ أحمد قبالن المفتي الجعفري الممتاز في كلمة علماء لبنـان             ،من جهته 
شام يعني استحضار صراع األمم وفرز المعسكرات وقسمة المالحم وخريطة الحروب التي            القدس من ال  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2468:                العدد11/4/2012 األربعاء :التاريخ

ال تنتهي إال على أسوار القيامة فالقدس ستشكل دائما اختالف الحق والباطـل ومحـور صـراع األمـم                
  .والطموحات العابرة والخصومات التي توقد نيران خصومتها بالجثث والفتن واألشالء

10/4/2012، )سانا(لسورية لألنباء الوكالة العربية ا  
 

  مؤتمر علماء بالد الشام لنصرة القدس يدعو للوقوف في وجه الممارسات الصهيونية التهويدية .43
، فعاليات مؤتمر علماء بالد الشام 10/4برعاية الرئيس السوري بشار األسد عقدت، يوم الثالثاء : دمشق

الذي تقيمه وزارة األوقاف السورية، بالتعاون مع ) األقصى صرخة حق في وجدان األمة(لنصرة القدس 
تجمع العلماء المسلمين في لبنان بمشاركة علماء من سورية واألردن وفلسطين ولبنان، وذلك في مكتبة 

ودعا المؤتمر الفعاليات العربية واإلسالمية إلى الوقوف في وجه الممارسات . األسد الوطنية بدمشق
قدس الشريف وهدم المسجد األقصى ضمن خطة مدروسة، والقيام بخطوات الصهيونية الخطيرة لتهويد ال

عملية تتخطى البيانات والدراسات ودعوة وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية للقيام بدورها في فضح 
  .ممارسات الصهاينة ونشر ثقافة الوعي، والتصدي لكل أشكال البغي والظلم واإلساءة لفلسطين ومقدساتها

ركون في توصياتهم الصادرة في ختام أعمال مؤتمرهم، أن الصمت العربي والعالمي المريب وأكد المشا
تجاه ما يجري في القدس وخاصة المسجد األقصى، هو مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحقه ما يفرض 

نتها في العمل على تصعيد الحملة الجماهيرية في أنحاء العالم العربي واإلسالمي، إلعادة القدس إلى مكا
وطالب المشاركون علماء األمتين العربية واإلسالمية بإحياء . صدارة أولويات تحرك المسلمين في العالم

ثقافة المقاومة المشروعة بين الشعوب، دفاعاً عن الحقوق واألراضي والمقدسات المحتلة وتكريس 
ن السوري المحتل، وذلك الخطاب الديني العام إلى دعم المقاومة في فلسطين وجنوب لبنان والجوال

باعتبار المقاومة الحل الوحيد المرتجى في الصراع مع االحتالل الصهيوني الغاصب، وتوضيح حقيقة 
  .الصراع العربي الصهيوني وأبعاده االستعمارية وأهدافه االستيطانية

عن استنكارهم وأكد المشاركون حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة الوسائل والسبل، وعبر العلماء 
  .ورفضهم لما يتعرض له العلماء في فلسطين المحتلة من استدعاء للتحقيق واالعتقال
  10/4/2012، )سانا(الوكالة العربية السورية لألنباء 

  
  وزير األوقاف السوري يطالب بأن تكن القدس السبب المباشر إلعادة جمع العرب والمسلمين .44

لستار السيد، بأن تكن القدس اآلن السبب المباشر إلعادة جمع طالب وزير األوقاف السوري محمد عبد ا
العرب والمسلمين ما دام الكل متفقاً على تحريرها، ودعا، خالل افتتاح فعاليات مؤتمر علماء بالد الشام 

، إلى التعامل مع القضية 10/4يوم الثالثاء ) األقصى صرخة حق في وجدان األمة(لنصرة القدس 
 واألقصى وكنيسة القيامة باعتبارها جزءاً من مشروع استعادة الحياة والوجود والهوية الفلسطينية والقدس

قوى "وأكد الوزير أن الهجوم الذي شنته . لألمة العربية واإلسالمية من أجل استئناف مسيرتها الحضارية
لمنطقة على سورية ليس إال وجها من أوجه الصراع بين المشروع الصهيوني وحق شعوب هذه ا" التآمر

بأرضها وخيراتها وتقرير مصيرها في محاولة للقضاء على قوى المقاومة ودول الممانعة التي تمثل 
وستبقى سوريا قلعة المقاومة، ... مشدداً على أن المؤامرات ستحبط وتجهض. سورية أهم ركائزها

  .تى تحريرهماوفلسطين قضيتها المركزية األولى وسيبقى المسجد األقصى وكنيسة القيامة هاجسها ح
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أحمد بدر الدين حسون إن دماء شباب سورية الذين تم . بدوره قال المفتي العام للجمهورية السورية د
ودعا المفتي حسون العلماء . كانت من أجل القدس فأزهقت على أرضنا" اإلرهابيين"اغتيالهم على يد 

  .دسليساهموا في نشر الحب واألخالق والتسامح لتحرير قبلة السماء الق
محمد سعيد رمضان البوطي على أن األمتين العربية واإلسالمية منوط بهما واجب تحرير . وأكد د

  .القدس المقدسة
  10/4/2012، )سانا(الوكالة العربية السورية لألنباء 

  
  القدس هي اليوم أكثر من أي وقت مضى وسط العالم ومفتاح الحرب والسالم: البطريرك لحام .45

وسائر المشرق واإلسكندرية والقدس للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث قال بطريرك إنطاكيا 
لحام إن قيامة المسيح هي عيد القدس بامتياز وان عنوان هذا المؤتمر لنصرتها مع المسجد األقصى 

 وقال، خالل افتتاح فعاليات مؤتمر علماء بالد الشام لنصرة. وصرخة حق في وجدان األمة والعالم بأسره
، إن القدس هي اليوم أكثر من أي وقت 10/4يوم الثالثاء ) األقصى صرخة حق في وجدان األمة(القدس 

مضى وسط العالم ومفتاح الحرب والسالم، داعياً اهللا أن يأتي اليوم الذي نحتفل فيه معا بسالم القدس 
ى والقيامة وفلسطين وقال البطريرك لحام إن الدفاع األساسي عن األقص. ألنها مدينة اهللا المقدسة

ومقدساتنا وقيمنا اإليمانية المقدسة هو وحدة العالم العربي واإلسالمي، مؤكداً على أن وحدة العالم العربي 
التي هي األساس لحل القضية الفلسطينية والدفاع عن مقدساتنا في القدس واألراضي المقدسة وفلسطين 

  .وبخاصة كنيسة القيامة والمسجد األقصى المبارك
  10/4/2012، )سانا(الوكالة العربية السورية لألنباء 

  
  مواقفها من أجل السالم" إسرائيل"من الممكن أن تغيير : مرشح الرئاسة المصرية هشام البسطويسي .46

أكد القاضي هشام البسطويسي، المرشح النتخابات الرئاسة المصرية عن حزب التجمع : عبد الستار حتيتة
 الشرق األوسط أن عالقات مصر الخارجية ال تنحصر في قضية اليساري، في حوار مع جريدة

محيط مصر ينظر إليه ضمن المنطقة العربية وأفريقيا، وكذا عالقتنا بإيران "إن : فقط، وقال" إسرائيل"
وأعتقد أنه سيؤثر .  اإلسرائيلي-كل هذا سيؤثر في النهاية على الموقف من الصراع العربي .. وتركيا

ويمكن الوصول إلى طريق يجعل إسرائيل تغير مواقفها من . ذا أحسنا إدارة هذه الملفاتعلينا باإليجاب إ
  ".أجل سالم حقيقي وعادل، وتتخلى عن المعاندة والمكابرة وتهديد أمن المنطقة

  11/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  لسطينيينالشعب المصري تدين االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفمجلس لجنة حقوق اإلنسان في  .47
" إسرائيل"، استمرار 10/4أدانت لجنة حقوق اإلنسان في مجلس الشعب المصري، يوم الثالثاء : القاهرة

. في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة في محاولة لتركيعه وإخضاعه وسلب حقه
ات السنين إزاء المجازر وأبدت اللجنة في بيان لها، استياءها من صمت المجتمع الدولي على مدار عشر

  .التي ترتكب بحق جميع أبناء الشعب الفلسطيني
  10/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  سنعاقب األقباط المخالفين لقرار حظر السفر إلى القدس: األنبا مرقس .48
مجمع المقدس في قال أسقف شبرا الخيمة وتوابعها وعضو لجنة اإلعالم بال:  وفاء وصفي-القاهرة 

الكنيسة األرثوذكسية المصرية األنبا مرقس، إن المجمع سيحدد فترة الحرمان من التناول لمخالفي قرار 
، في بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل البابا شنودة الثالث بالسفر إلى القدس، مشيرا

 اعتقد أنه برحيل البابا شنودة تكون قراراته  إلى أن هناك بعضا من الشعب القبطي،الرايحديث لجريدة 
قد زالت بشأن تحريم الذهاب للقدس بتأشيرة إسرائيلية، إال أن ما ال يعيه البعض أن قرارات البابا هي 

 على إصرار الكنيسة قرارات متخذة من قبل المجمع المقدس، وتكون سارية في جميع األحوال، مؤكداً
  .ينيةالمصرية على دعم القضية الفلسط

  11/4/2012الراي، الكويت، 
  

   تمسكه بوحدة الشعب الفلسطيني وثوابتهيجددحزب حركة النهضة التونسي  .49
. ، تمسكه بوحدة الشعب الفلسطيني وثوابته10/4جدد حزب حركة النهضة التونسي، يوم الثالثاء : تونس

ضم عضو اللجنة المركزية جاء ذلك خالل جلسة المباحثات المطولة التي عقدها الوفد الفلسطيني الذي 
لحركة فتح عباس زكي، ومفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، ووزير شؤون األسرى 
والمحررين عيسى قراقع، مع رئيس الدائرة السياسية، عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة 

 الجلسة، عن قناعته بأن التونسي عامر العريض، في مقر الحزب بتونس، حيث أعرب العريض في ختام
  .الوحدة هي خطوة هامة تساهم بدعم الصمود الفلسطيني والحفاظ على الثوابت الفلسطينية

  10/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الجامعة ترحب بقرار بريطانيا رفع الحظر عن الشيخ رائد صالح .50
بية بقرار المحكمة البريطانية المختصة بالنظر في قضية رحبت جامعة الدول العر:  مراد فتحي-القاهرة 

حظر دخول الشيخ رائد صالح إلى األراضي البريطانية وأحقيته في البقاء داخل األراضي البريطانية، 
كما رحبت في بيان صحفي لها أمس الثالثاء بإلغاء قرار الحظر الذي أصدرته وزيرة الداخلية البريطانية 

شيخ صالح السياسية ووجهت التحية والتقدير للشيخ صالح وإلى كافة القيادات على خلفية أنشطة ال
إلسكات الصوت العربي بالقدس، مؤكدة دعمها للقدس وسكانها وأهلها " إسرائيل"المقدسية التي تستهدفها 

  . لقدسالمرابطين لمواجهة الهجمة التهويدية اإلسرائيلية الشرسة حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها ا
  11/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
  وفد من البحرين يدشّن مشاريع في غزة .51

وصل وفد رفيع المستوى، من البحرين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، أول أمس، .): آي.بي.يو(
وقال مصدر فلسطيني في معبر رفح إن الوفد . للمشاركة في افتتاح وتدشين العديد من المشاريع الحيوية

. صية بارزة ويترأسه األمين العام للمؤسسات الملكية الخيرية البحرينية مصطفى السيد شخ15مكون من 
  لكي نفتتح العديد من المشاريع الحيوية والمهمة التي مولتها المملكة، والجهات الخيرية "جئنا : وقال السيد
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ئها األونروا، وعدد من سيتم أيضاً افتتاح العديد من المدارس التي أشرفت على بنا"وأضاف ". العاملة بها
  ".المشروعات الحيوية وذات األهمية ألهل غزة

  11/4/2012الخليج، الشارقة، 
  

  زيارة ناشطين ماليزيين إلى المخيمات الفلسطينية وإلى الحدود الفلسطينية اللبنانية: لبنان .52
، 8/4/2012-7يومي السبت واألحد الموافق ) شاهد(واكب وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

زيارة ناشطين ماليزيين مهتمين بالشأن الفلسطيني إلى المخيمات الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، 
حيث شاهد الوفد بالعين المجردة، واستمع إلى األهالي عن المعاناة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في 

 الزائر من وفد مؤسسة شاهد عن بؤس الحياة كما استمع الوفد. لبنان على كافة الصعد والمستويات
وأن نسبة البطالة قد تصل إلى % 70االقتصادية داخل المخيمات، خصوصاً أن نسبة الفقر تتجاوز 

، وإلى انتشار األمراض المختلفة والخطيرة أحياناً في ظل الحرمان من الحقوق المدنية 56%
  .ظل تراجع خدمات األونروا بشكل تدريجي، وفي "لبنان"واإلجتماعية من قبل الدولة المضيفة 

على الحدود الفلسطينية اللبنانية، حيث شاهد األراضي الفلسطينية / 8/4كما جال الوفد الزائر يوم األحد 
المحتلة عن قرب وما يفعله المستوطنون اإلسرائيليون من بناء للمستوطنات واستغالل لألراضي 

وقد استغرب الناشطون كيف يعيش . ر لمعالم األراضي الفلسطينيةالزراعية والموارد الطبيعية، ومن تغيي
أصحاب األرض األصليين الجئين في مخيمات ضيقة عنوانها البؤس والفقر والحرمان، وفي نفس الوقت 
. يستأثر هؤالء المستوطنين الغرباء بممتلكاتهم وأراضيهم وبرعاية وحماية ودعم من المجتمع الدولي

ة الزيارة على حبهم للقدس وفلسطين وعن أمنياتهم أن يأتي اليوم الذي يعود فيه وأكد الوفد في نهاي
 الالجئون إلى قراهم ومدنهم، وأكدوا أنهم سوف يكونون رسالً لشرح القضية الفلسطينية وعدالتها سواء

  .، أم في دول العالم حيث تصل أقدامهم"إسرائيل"في بلدهم ماليزيا التي تفتخر بعدم اعترافها بـ
  10/4/2012، "شاهد"المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان

  
  "إسرائيل"تعمل لصالح " مجموعة إرهابية"اعتقال : إيران .53

أعلنت وزارة األمن اإليرانية الكشف عن شبكة كبيرة لعمليات االغتيال والتخريب تابعة : وكالة فارس
وقالت الوزارة في . لعمالئية في البالدللكيان الصهيوني، وذكرت أنه تم تحديد واعتقال عدد من خالياها ا

بيان انه وبعد تنفيذ سلسلة من العمليات في عدد من المحافظات الحدودية والوسطى في البالد، فقد تم 
المتعاونين " اإلرهابيين المجرمين والعمالء"وكذلك مجموعة من " الشبكة اإلرهابية"اعتقال عناصر هذه 

. الخاليا المرتبطة بالكيان اإلسرائيلي كانت مهيأة لتنفيذ عمليات إرهابيةوتابع البيان، أن عدداً من . معهم
وأوضح انه تم كشف وضبط كميات ملحوظة من العبوات الثقيلة المعدة للتفجير وأنواع من األسلحة 

  .الرشاشة والمسدسات وكاتمات الصوت والمعدات العسكرية واالتصاالت وسائر األدوات اإلرهابية
  11/4/2012ارس، وكالة أنباء ف

  
  ل من أسلحة الدمار الشامالشرق األوسط خالياًلجعل   في مؤتمرةللمشارك "إسرائيل" تدعو افنلند .54

على الشبكة، اليوم األربعاء، أن نائب وزير الخارجية الفنلندي، ياكو اليفـا، قـام              " هآرتس"كشف موقع   
 مع مسؤولين رفيعي المستوى بشأن      ، أجرى خاللها محادثات   "إسرائيل"ـاألسبوع الماضي بزيارة سرية ل    
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 في المؤتمر الدولي الرامي إلى جعل منطقة الشرق األوسط منطقة منزوعة من أسلحة              "إسرائيل"مشاركة  
  .ديسمبر القادم في هيلسنكي/ الدمار الشامل، والمقرر عقدها في كانون األول

ل هذا المـؤتمر، وامتنعـت      وأضافت الصحيفة أن إسرائيل كانت أعلنت في الماضي معارضتها لعقد مث          
حتى اآلن عن الموافقة على المشاركة فيه على الرغم من أن أعمال المؤتمر ستناقش بشكل واضح جهود                 

  للمس بالقدرات الذرية     - والتي يتوجه لها هي األخرى دعوة للمشاركة في المؤتمر         -دول عربية وإيران  
 مواقفها مع الواليات المتحدة األمريكية، التـي         تسعى لتنسيق  "إسرائيل"وقالت الصحيفة إن     ."إسرائيل"ـل

تحسبا من أن يضر إلغاء هذا المؤتمر بمصداقية المعاهدة الدولية لمنع انتشار أسلحة             "تؤيد انعقاد المؤتمر    
  ".الدمار الشامل

11/4/2012، 48عرب موقع   
  

  إلسرائيلي والفلسطيني عملية التسوية المجمدة بين الجانبين المناقشة"  الدوليةالرباعية"اجتماع لـ .55
أعلن في واشنطن، أمس، أن الرباعية الدولية ستجتمع اليوم لمناقـشة عمليـة              : حنان البدري  -واشنطن  

ورغم تأكيد الخارجية األمريكية أن هذا االجتمـاع        . التسوية المجمدة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني     
جريدة وعة الثماني، إال أن مصادر أمريكية أكدت ل       تم الترتيب له منذ فترة وذلك على هامش وزارية مجم         
 الرباعية لفت األنظار عما يحدث في سوريا        أطرافالخليج أن هذا االجتماع يأتي في سياق محاولة أحد          

  .  مقارنة اهتمامهم بالوضع الفلسطيني أسوة بسياستهم تجاه الملف السوريىوإلحراج باقي األطراف عل
11/4/2012، الخليج، الشارقة  

  
  "2012أهالً وسهالً في فلسطين " في فعاليات ة من المشاركمواطنيهاالخارجية الفرنسية تحذر  .56

وضعت الخارجية الفرنسية على موقعها اإللكتروني تحذيراً لمواطنيها من الذهاب إلى المناطق الفلسطينية             
الل أنهـم هنـا      لسلطات االحـت   إعالنهم، و "بن غوريون "مطار  عبر  في الخامس عشر من نيسان الحالي       

  ."إسرائيل"، كي ال تعتقلهم "2012أهالً وسهالً في فلسطين " ضمن حملة "فلسطين"لزيارة 
11/4/2012، ، بيروتاألخبار  

  
   الفلسطينيين مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد22.5 ـ بيسهماالتحاد األوروبي  .57

 مليون يورو لصالح دفـع      22.5بقيمة تقارب   ، مساهمة   10/4 قدم االتحاد األوروبي يوم الثالثاء     :رام اهللا 
 موظـف حكـومي ومتقاعـد    84.000 إلى ما يقرب من  2012رواتب ومخصصات التقاعد لشهر آذار      

 .فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر آلية بيغاس ممولة بالكامل من قبل المفوضية األوروبيـة               
يدعو االتحـاد األوروبـي   : نسخة منه' وفا'تلقت راتر في بيان   -وقال ممثل االتحاد األوروبي جون غات     

كافة الجهات المانحة لتوفير الدعم المالي إلى السلطة الفلسطينية بشكل منتظم وموثوق خالل هذه الفتـرة                
  .'الصعبة بالنسبة للسلطة الفلسطينية

11/4/2012، )وفا(لة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكا  
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  حالل االستقرار في المنطقةالدولتين الطريق إلحل : االيطاليرئيس الوزراء  .58
 أمس مع   أجراهاأكد رئيس الوزراء االيطالي ماريو مونتي في تصريحات عقب مباحثات           :  بترا –القاهرة  
 حل القضية الفلسطيني يجـب ان يرتكـز         أنايطاليا ترى   «أن   العام للجامعة العربية نبيل العربي       األمين

  .» واالستقرار في المنطقةواألمن السالم إلرساء هو الطريق الصحيح على حل الدولتين، باعتبار ذلك
11/4/2012، الدستور، عمان  

 
  يثير غضب الجاليات اليهوديةبفرنسا "حماس"معرض  .59

عن حركة حماس في قطاع غزة أقيم في مدينة " فردريك سوتروا"أثار معرض للمصور الصحفي 
وتضمن المعرض صور لتدمير  .ناك، التي طالبت بإلغائهاينغوالم في فرنسا، غضب الجالية اليهودية ه

 كما احتوى ،2009-2008 وصور فظيعة لمصابين نتيجة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،البيوت
 وتضمن جوانب سياسية واجتماعية ،المعرض جانباً عن حياة النساء في غزة وهن يتعلمن صنع البيتزا

  .وعسكرية
غرب فرنسا تحت عنوان حماس، وقال " إينغولم"، في مدينة 10/4/2012ء وافتُتح المعرض، الثالثا

 ووثق نشاط 2000فريدريك وهو مصور صحفي مستقل إنه زار غزة أكثر من سبع مرات منذ عام 
أنا قررت عمل ذلك من أجل عملي الصحفي وأنا أعتقد أنه من المهم إبراز هذا التنظيم " :حماس هناك

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على جوانب تظهر الحياة اليومية التي  ".اسونحاول أن نفهم ما هي حم
  ).إسرائيل(ففي غالبية الصور يظهر أن سبب المعاناة في غزة هي , تخفى على كثير من اإلسرائيليين

احتجاجه على إقامة " ريشار فرسكير"من جانبه، أبدى رئيس إحدى المنظمات اليهودية في فرنسا 
 وطالب بإلغاء المعرض بحجة أنه يعطي صورة إيجابية عن ،استأجرتها البلديةالمعرض في قاعة 

  . على حد تعبيره،"منظمة إرهابية"
 11/4/2012فلسطين اون الين، 

  
   من غراس"نوبل" ليس هناك ما يدعو لسحب :األكاديمية السويدية .60

إلى سـحب جـائزة نوبـل    أعلنت األكاديمية السويدية أمس أنه ليس هناك ما يدعو     : أ.ب. د -ستوكهولم  
لآلداب من األديب األلماني غونتر غراس على خلفية الجدل الذي أثارته قصيدته التي هاجم فيها السياسة                

وكان وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي المنتمي إلى حـزب شـاس الـديني              . اإلسرائيلية تجاه إيران  
  . الجائزة المرموقة من غراسالمتشدد طالب في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية بسحب 

11/4/2012، الشرق األوسط، لندن  
  

  ما يزال السالم بعيداًً: الرسائلمراسم تبادل  .61
  يوسي بيلين

يحق لكم ان تتجاوزوا العيد في اطمئنان، فال يوجد أي سبب للشعور بالضغط من النكتة السياسية التالية 
جل سيتعب هذا المصورين أ. "سرائيلإ"كومة وهي مراسم تبادل الرسائل بين السلطة الفلسطينية وح

ويوجب على المحللين ان يحللوا وعلى الساسة ان يتحدثوا، لكن ال يعد أي طرف من الطرفين أرنبا 
يدرك الطرف الفلسطيني أنه ال يمكنه التوصل . ولن يحدث أي شيء مجلجل على أثر المراسم. لنظيره
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تبدو في االثناء اجراءاته مقابل مجلس االمن بال فائدة وقد و.  الحالية"سرائيلإ"الى تسوية مع حكومة 
وسيمنح التوجه الى الجمعية العامة لالمم المتحدة منظمة التحرير . تكلفه وقف كل مساعدة امريكية

ولم يغير . الفلسطينية مكانة تشبه مكانة الفاتيكان، لكن ال يمكن المضي مع هذه المكانة الى الحانوت
وحماس منقسمة وثمن المصالحة معها باهظ . والتفاهمات مع حماس عالقة. سكو حياتهماالنجاز في اليون

واذا تمت خطوات فانها تتم لتسكين . ويبدو أنهم ليسوا متحمسين للزواج ال في فتح وال في حماس
وهو يسلك . والطرف االسرائيلي ال يسارع الى أي مكان وليس قلقا. المصريين المعنيين بهذه المصالحة

وقد نجح في . وك مريض يقفز فرحا ألن عمليته الجراحية تم تأجيلها في أعقاب اضراب في المستشفىسل
جعل ايران في مقدمة االهتمامات، وسوريا تذبح نفسها وتشغل الرأي العام في العالم، وغاب الشأن 

 ان نكون سلبيين؛ ال ينبغي لنا: والرسالة االسرائيلية حيلة دعائية تقول. الفلسطيني عن نشرات االخبار
واذا أراد الفلسطينيون ان يرسلوا الينا رسالة فال سبب يدعو الى أال نُعد لهم مكافأة فنرسل اليهم رسالة 

ستشتمل الرسالة الفلسطينية على شكاوى من استمرار االستيطان ومن الحواجز والزيارات الليلية . ايضا
 التعاون االمني، ومن تأخيرات تحويل اموال لجنود الجيش االسرائيلي لبلدات الفلسطينيين، برغم

 باعتبارها األساس، ووقف 1967حدود : وستكون فيها شروط تجديد التفاوض وهي. الضرائب اليهم
وقد حذف الفلسطينيون بطلب من . االستيطان واالضافة الجديدة وهي االفراج عن األسرى القدماء جدا

 ربما كان يستطيع زعزعة الوضع وهو حل السلطة واعادة رئيس الواليات المتحدة التهديد الوحيد الذي
ستكون الرسالة االسرائيلية مشابهة جدا للنقاط العشر التي عرضها مفاوضنا . "سرائيلإ"المفاتيح الى 

 بيانها ألهمية بقاء الجيش "سرائيلإ"وستكرر . اسحق مولخو على نظيره األبدي صائب عريقات
 كثيرة بعد، وتعلن استعدادها للتوصل الى تسوية دائمة وانه ال ينبغي االسرائيلي على نهر االردن سنين
وماذا سيكون بعد ذلك؟ قد يستقر رأي االردن بعد ذلك على دعوة . اشتراط شروط سابقة للتفاوض

الطرفين الى لقاء كي يعودا فيقول بعضهما لبعض ما يقوالنه منذ ثالث سنين، ويتوصل الطرفان الى 
  . ضيعوا هذه الحادثةفال تُ. مراسم اخرى

  10/4/2012،  هيومإسرائيل
  11/4/2012 ،الرأي، عمان

  
   الرئيس محمود عباسسياسةقراءة متأنية في  .62

   أحمد الفرا
اولها أنه كان ممن لهم :  بعناية شديدة وذلك لثالثة أسباب"يهود العراق"لقد قرأت مقالة الرئيس أبو مازن 

ً  برسالته إلى رئيس الوزراء باع طويل في إرساء أسس العملية التفا ً  بأوسلو وانتهاءا وضية بدءا
ً هو حاجتي لمعلومات دقيقة لما آلت إليه العملية السياسية وذلك بحكم  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وثانيا

عملي في مركز الدراسات الدولية واإلسترتيجية الماليزي أما السبب الثالث هو أنه كان لدي سلسلة 
هذا وكنت قد استمعت إليه في اآلونة األخيرة في عدة مقابالت .  القضية الفلسطينيةمحاضرات حول

متلفزة كان أهمها في نظري تلك التي أجراها معه اإلعالمي المعروف عماد الدين أديب وتميزت تلك 
التي الحلقة بالرؤية الواضحة والصراحة المتناهية للرئيس أبو مازن والتي أفسدت كل الكمائن السياسية 

وما أثار . أعدها له السيد عماد الدين حتى ولو كانت عن محبة نظراً  للصداقة التي تربط بين الرجلين
اهتمامي هو ما تناقلته وسائل اإلعالم بأن الرئيس أبومازن بصدد اتخاذ قرار استراتيجي هام يمس مصير 
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 الى رئيس الوزراء اإلسرائيلي وتحدثت األوساط اإلعالمية عن الرسالة التي سلمت. الشعب الفلسطيني
والتي يحمله فيها مسؤولية فشل المفاوضات ويشير فيها بعدم إمكانية استمرار السلطة بدون سلطة، وال 
أدري إذا ما كانت هذه الرسالة هي القرار الذي أشار إليه األخ أبو مازن أثناء المقابلة مع السيد عماد 

ن  أعتقد جازما بأن هناك فعالً ما هو أهم من الرسالة بكثير، ألوأكاد. الدين أم أن في جعبته ما هو أهم
األخ أبومازن خير من يعلم بأن نتنياهو وليبرمان لن يعيرا أي اهتمام لمستقبل السلطة الفلسطينية ووحدة 

ومن هنا جذبني عنوان مقالة الرئيس . شطري الوطن ومن ثم الدولة الفلسطسنية المرتقبة، وما إلى ذلك
إني آنست نارا لعلي ": لم بأنه مثقف صادق مع نفسه يطهو على نار هادئة ولذا فقد قلت في نفسيوأنا أع

 وبالتالي فإنني محصت المقال وحاولت قراءة ما بين السطور، "آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
 دقيقة لعلها تكون ذا متدح وهللا الحمد، ولكني في الحقيقة أبحث عن معلوماتال ألنتقد معاذ اهللا، وال أل

  :وهنا أود أن أورد التالي. فائدة في بعض أبحاثي الخاصة
يوم " مارس 31 ـ إن الرئيس قد أرسل مقدمة رسالته الحقيقية إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي في 1

 ـ 2.  وإن المظاهرات التي خرجت تحمل في طياتها إمكانية مضاعفتها أضعافا متوالية ومتتالية"األرض
أحد أألجنحة التي انشقت عن ( العقلية التي فكرت في التعامل مع الحزب الشيوعي اإلسرائيلي راكاح إن

ً  بشتى التهم ونعتناه بالرجعية ) 1965الحزب الشيوعي اإلسرائيلي عام  ً  وبهتانا واتهمناه وقتها زورا
مبارز؟ وعندما يتحدث والعمالة، ها هو اليوم ينبري من جديد ليقول صدقت رؤيتي، فهل من منازل أو 

الرئيس عباس عن يهود العراق وعن األستاذ المسيحي الذي نصح الطالب اليهودي بحفظ القرآن وعندما 
ً  من كتاب صدر عن دار النشر السفاردية عام  ً  هاما  في القدس تحت 1972يعيد إلى األذهان مقطًعا

ذاعة االسرائيلية، وصف فيه حالة اليهود  لمؤلفه اسحاق بار موشيه مدير اإل"الخروج من العراق"عنوان 
 ومدى معاناتهم، وتمزقهم النفسي والعائلي والالمباالة التي جوبهوا "سرائيلإ"العراقيين عند وصولهم الى 

بعد نصف ": وينهي مقاله الرئيس أبو مازن متسائالً . بها واإلحتقار الذي كان سمة كل من استقبلهم هناك
  ".العراقيين وهل تغيرت اوضاعهم وهل تغيرت النظرة اليهم؟ النعتقدقرن هل تغير شعور اليهود 

؟ وهل سيتطرق للصهيونية المسيحية  ـ هل سيكتب الرئيس أبو مازن أيضاعن يهود أثيوبيا مثال3ً
؟ تلك األسئلة أقرأها في عقلية الرجل الذي فكر )اإلشكناز(واليهود الغربيين ) السفارديم(واليهود الشرقيين 

  .ق المجتمع الصهيوني من داخله قبل حوالي أربعة قرون من الزمنفي تمزي
 ـ كيف نقرأ ذلك اليوم؟ هل يعني أننا عدنا إلى المربع األول لكي نعتنق فكر الشاب محمود عباس؟ أو 4

هل يعني بأننا دخلنا النفق المظلم بعد قرابة خمسة عقود من النضال العسكري والسياسي؟ وهل بقي أن 
إننا حاولنا وفشلنا : اإلحتالل تفضلوا وأكملوا إحتاللكم لنا؟ وهل نعتذر إلى الجيل القادم قائليننقول لسلطة 

؟ إن في ذلك ظلما كبيرا ألنفسنا وللجيل القادم، ...!وعليكم البدء من حيث بدأنا وليس من حيث انتهينا
تمت رغم أنني أسلم بأنها لم نفسنا بأننا نكون قد تنكرنا لكل التضحيات التي قُدمت واإلنجازات التي أل

فاذهب أنت : أما الجيل القادم فكأننا نسلمه تركة غير قابلة للقسمة ونقول له .ترق إلى طموحات شعبنا
إن إجابتي على ذلك بالنفي القطعي، إلنني أقرأ في فكر الرجل الذي . وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وال يساورني أعرفه بأنه يكتب اآلن لب الرسالة الموجهه إلى
) مع تحفظي على التسمية وما آلت إليه بعض األمور(شك بأنه يستعرض شريط ثورات الربيع العربي 

كما أظنه يستحضر سياسة الالعنف في ثورة المهاتما غاندي وانتصار الدم على السيف في ملحمة 
ة المعارضة الناشطة البورمية أونج سان سو تشي أوائل الشهر كربالء ويحضرني اآلن انتصار زعيم
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ً  في السجن واإلقامة الجبرية تحت حكم العسكر الذي مضى  الجاري بعد أن قضت خمسة عشر عاما
  . سنة50عليه 

ً  بأن تجربة الثورة الفلسطينية تمخضت عنها دروس كبيره منها تدوير الزوايا  . 5 إنني أعتقد جازما
عامل مع التناقضات العربية والدولية واستعمال مواطن القوة لدينا ومواطن الضعف لعدونا الحادة والت

كل هذا يقودنا إلى قراءة هادئة ومتأنية في سياسة .... ودراسات الشاب محمود عباس في إعرف عدوك
قبل الرئيس محمود عباس، واضعين نصب أعيننا بأن العالم اليوم ليس بعالم انطالق الكفاح المسلح 

والجيل القادم الذي سيتسلم الراية هو ليس بجيل الكالشنكوف  .حوالي خمسة عقود من الزمن
والديكتريوف واألربيجي بل هو جيل اإلنترنت والفيس بوك والتويتر والسكايب واللنكدن والموبيالت 

 فيما درج على ماذا يعني هذا الكالم؟ يعني أن هناك عوامل قوة متاحة للجميع أثبتت فعاليتها. الذكية
تسميته بالربيع العربي وأن هذه الوسائل الحديثة قد أثبتت فعاليتها وجدواها بغض النظر عن النتائج هنا 

وأقول هنا إن اإلنتفاضات الفلسطينية التي حدثت قد . أو هناك حيث أن هذا ليس مجال بحثي اليوم
ة الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة أمام أفرزت نتائج هامة منها شل اآللة العسكرية اإلسرائيلية وتعري

إذن الشعب الفلسطيني . الرأي الدولي العام وإحراج حلفائها التقليديين ووضعهم أمام مسؤولياتهم وشعوبهم
هو من األوائل اللذين مارسوا فن استعراض واستعمال عوامل القوة المتاحة في مواجهة اآللة العسكرية 

ً على ولعلي أقترح على ا. الصهيونية ألخ الرئيس أبو مازن ضمن المعطيات الحالية أال يعول كثيرا
رسالة التهديد والوعيد الى نتنياهو إلنها لن تجدي نفعا دون إظهار عوامل القوة التي بها نقول للجيل 
القادم إنها دولة ديمقراطية واحدة فتفضلوا هذا سالحكم وابدأوا من حيث انتهينا وال تهنوا وال تحزنوا 

إنني ال أطالب الرئيس أبو مازن بشن حرب جديدة اآلن ولكن بكشف . م األعلون إن كنتم مؤمنينوأنت
إلى حنكة عسكرية ر وهنا أود أن أشي. كوامن انتفاضة ربيع فلسطيني جديد عنوانه دولة ديمقراطية واحدة

ض القوة وال استعر": قالها كولن باول إلى الرئيس جورج بوش إبان الحرب على العراق حين قال له 
وبالنسبة . ولكن الرئيس بوش لم يأخذ بالنصيحة فكانت الطامة الكبرى في العراق. "تستعملها سنحقق أكثر

لنا كيف نطبق هذه المقولة؟ إجابتي هي إنهاء مظاهر بذخ الدولة بكل معنى الكلمة سواء الممارسات 
أللقاب والتركيز على بناء مؤسسات الشخصية أو المعطيات على أرض الواقع وتغيير اسماء الوزارات وا

شعبية وتشجيع المنظمات غير الحكومية وال بد أن تنخرط في ذلك حماس والجهاد وكل الفصائل 
الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأي كيفية يتم اإلتفاق عليها والبد من الوصول بشتى السبل 

ة لحقوق الشعب الفلسطيني من أجل التنسيق معها في إلى منظمات المجتمع المدنى اإلسرائيلي المؤيد
هذا السيناريو بمجمله يتطلب . مفهوم الدولة الواحدة وذلك لتهيئة المناخ السياسي الدولي لهذا المفهوم

 ال بد أن تنصاع تحت ضغط الربيع "سرائيلإ" شجاعاً يطرح لإلستفتاء العام، وعندها حكومة قراراً
وليس .  اإلسالمي القادم بمؤازرة المجتمع الدولي المناصر-سرائيلي  اإل- العربي -الفلسطيني 

ولعلي لم أكن مخطئا إذا ما . بالضرورة أن يكون ذلك غدا ولكن نكون قد وضعنا إطاراً مختلفا للتفاوض
ولرب سائل يقول وماذا عن . قلت بأن فكر وسياسة الرئيس محمود عباس اآلن تدور في هذا المحور

 العربية والدعم الذي تقدمه الدول المانحة؟ أجيب على ذلك بأن الدول المانحة والدول مساعدات الدول
العربية في ظل الظروف الراهنة وما ستؤول إليه األوضاع بناء على هذا السيناريو لن يستطيعوا أن 

ن هذا وأخلص بالقول بأ. ينفضوا أيديهم من القضية الفلسطينية وسيستمرون في تقديم الدعم والتمويل
الطرح سيالقي معارضة شديدة وخاصة ممن سيفقدون الكثير من امتيازاتهم وممن ستُهدد مصالحهم 
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: أما من يظن بأنه قد جانبني الصواب فأقول. الخاصة وآمل أن يكونوا قلة ال يلتفت إليها صناع القرار
  .هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

  11/04/2012، القدس العربي، لندن
  

  يراني  السوري اإللتحديواكا يمرأ .63
   زلمان شوفال

سيعطى جواب هذا السؤال . هل الواليات المتحدة معرضة لهزيمة استراتيجية اخرى في الشرق االوسط؟
 وهي معركة ال تجري بين إدارة االسد ومعارضيها فقط، بل بين –حينما تتبين نهاية المعركة في سورية 

. من جهة اخرى) وروسيا بقدر ما(من جهة وبين ايران ) ياومنها ترك(الواليات المتحدة وحليفاتها 
وقد ترددت واشنطن في قراءة صحيحة . والمعركة هي على موقع التأثير المتقدم في الشرق األوسط

سيتبين في . للخريطة السياسية وبرغم أنها تحاول اآلن تقويم األعوج ربما تكون تأخرت عن الموعد
وبرغم انه ال يوجد أي شيء . طالق نار بين السلطة السورية والثواراأليام القريبة هل يحرز وقف إ

نهائي فإن الجهود الدبلوماسية لألمم المتحدة والجامعة العربية في هذه المرحلة تخدم مصالح الرئيس 
وفي االثناء على كل حال، ال توجد عالمة على ان سلطة المجموعة السياسية والعسكرية حوله . األسد
لك توقفت الدعوات الدولية الى ان يتنحى عن السلطة، بل انه ينظر اليه على انه شريك في وكذ. ستنهار

في منظار سياسي أوسع فإن ايران التي هي المؤيدة السياسية والعسكرية والمالية لألسد . تسوية محتملة
 على حاله فإن هي الرابحة المباشرة من الوضع، أي من بقاء االسد وربما تقويه، واذا بقي نظام البعث

ايران هي التي ستحصد الثمار الجغرافية السياسية واالستراتيجية وتحظى جزئيا على األقل بمكانة 
وستدخل طهران التفاوض في السالح الذري الذي يوشك ان يبدأ . الهيمنة التي تطمح اليها في المنطقة

بير عنه بارتفاع مستوى وقاحتها في بعد اسبوع وأسهمها قوية وهو ما قد يتم التعبير عنه وربما تم التع
ينبغي ان نرى هل المقترحات السخية التي قدمها اوباما لاليرانيين بشأن الذرة (المحادثات المخطط لها 

وفي خالل ذلك من المؤكد ان طهران راضية ايضا عن تصريح شاؤول ). لم تزد شهوتهم أصال" المدنية"
واالستنتاج هو انه ليست مكانة الواليات المتحدة . ا كثيراموفاز بأنه ال يرى تهديد ايران الذري خطر

 "إسرائيل"ـاالقليمية وحدها سيتم المس بها بل سيزيد ايضا التهديد المحتمل من قبل سورية وايران ل
كا عالمة اليوم، برغم ان هذا جاء متأخرا، بما يوكما قلنا آنفا فإن امر. وغيرها من دول الشرق األوسط

في الماضي البعيد . والتصريحات التي ازدادت صرامة لمتحدثي االدارة تشهد بذلك. هو قريب الوقوع
فقد دعت من جهة الى تنحية األسد ومواليه وأيدت مساعدة إنسانية للثوار، : تجاوزت واشنطن المادتين

واكتفت اإلدارة كما كانت الحال في ليبيا بما عرف . ومن جهة اخرى عارضت خطوات أكثر صرامة
وكما بين مارتن اينديك الذي . أي أال تقف في مقدمة العملية بل تؤيد من الخلف" القيادة من الخلف "بأنه

، فإن هذه "واشنطن بوست" في مقالته في صحيفة "سرائيلإ"كان في الماضي سفير الواليات المتحدة في 
لكن .  أو ذاك ثانوية فقطكية في هذا الشأنيهي سياسة اوباما الخارجية ما بقي يعتقد ان المصلحة األمر

كية حينما تُكتب يفهل يكون هذا مصير السياسة األمر. قد يكون معناه البقاء في الخلف" التأييد من الخلف"
ويتبين من مقالة اينديك ايضا انتقاد لسياسة الرئيس اوباما في الشرق . خاتمة المعركة في سورية؟

وبرغم الضغوط على " خطبة القاهرة"أنه برغم وقد نبه الى . األوسط ال في الشأن السوري وحده
 وانسحاب القوات من العراق، فإن اوباما بدأ معركته االنتخابية في الوقت الذي أصبحت فيه "إسرائيل"
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 بنفس قدر شعبية الرئيس جورج بوش –شعبيته وشعبية الواليات المتحدة في العالم االسالمي منخفضتين 
هنري كيسنجر، في مقالة اخرى سؤاال صائبا يتعلق بالنظرة في االسبوع الماضي عرض . بالضبط
ألن يفضي إهمال مصالح الواليات : كية في الشرق االوسط عامة والربيع العربي خاصة وهوياألمر

المتحدة القومية األساسية في الشرق األوسط من اجل أهداف انسانية وديمقراطية في ظاهر االمر الى 
 أي أن كيسنجر يتساءل ألن تفضي سياسة اوباما آخر األمر ايضا الى .فشل الشيئين معا بالضرورة؟

كا االستراتيجي والجغرافي السياسي والى اضرار ايضا بالقيم الديمقراطية والسياسية يأضرار بوضع امر
  .التي تعلن ادارة اوباما انها تريد الدفع بها قُدما، هذا سؤال جيد

  10/4/2012،  هيومإسرائيل
  11/04/2012، الغد، عمان

  
  ؟ "إسرائيل"كا وي بين يهود أمرالفجوةهل تتسع  .64

  منار الشوربجي
أكدت نتائج استطالع للرأي نشر في األيام القليلة الماضية، على فكرة جوهرية، وهي أن الساحة 

قد ألقيت الضوء على الجدل الذي سابق مقال  كنت، في. "إسرائيل"ـكية تتغير بالفعل في ما يتعلق بياألمر
ره مؤخرا الكاتب اليهودي األميركي بيتر بينارت، في مقال حديث نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أثا

 ينتقد بشدة 2010، منذ أن كتب في "إسرائيل"كا ويوهو الكاتب الذي صار مثيرا للجدل الشديد في أمر
ة إسرائيلية مهما  في واشنطن، ويتهمها بأنها بدعمها ألية حكوم"إسرائيل"ـالمنظمات اليهودية الداعمة ل

 "إسرائيل"كيين عن يكانت االنتهاكات التي ترتكبها، قد أدت النفصال الجيل الجديد من اليهود األمر
لكن . كية ذلك االنفصاليوقتها قامت الدنيا ولم تقعد، وأنكرت المنظمات اليهودية األمر.  وسياسياًوجدانياً

مؤخرا، حمل أخبارا تذهب لما هو أبعد من انفصال كيين الذي نشرت نتائجه ياستطالع رأي اليهود األمر
كية في مجملها، وليس فقط يكيين، حيث تمتد لتشمل الجماعة اليهودية األمريالجيل الجديد من اليهود األمر

ففي االستطالع الذي أجراه المعهد العام لدراسات األديان في واشنطن العاصمة، تبين أن هناك . شبابها
كيين، وتراجعا في وضعها كأحد ي على قمة أولويات اليهود األمر"إسرائيل"ع انحسارا واضحا في موق

التي سيتحدد " القضية األكثر أهمية"فحين سئل المستطلعة آراؤهم عن . لديهم" الهوية اليهودية"مصادر 
فقط من اليهود % 4كية في نوفمبر القادم، ذكر يعلى أساسها تصويتهم في انتخابات الرئاسة األمر

 باعتبارها "إسرائيل"ـأكثر من ذلك، ف. كعامل محدد الختيارهم بين المرشحين" إسرائيل"كيين ياألمر
كي المرتبة األولى بال يفقد احتل االقتصاد األمر. ، جاءت في مرتبة متدنية للغاية"األكثر أهمية"القضية 

المتزايدة بين الفقراء من المستطلعة آراؤهم، وتلته في المرتبة الثانية قضية الفجوة % 51منازع عند 
، قبل قضية %)7(وعجز الموازنة %) 10(ثم جاءت قضيتا الرعاية الصحية %). 15بواقع (واألغنياء 

" األكثر أهمية"باعتبارها القضية " إيران"فقط من أفراد العينة % 2، بينما ذكر )فقط% 4بواقع  ("إسرائيل"
 لم تكن "إسرائيل"ل داللة عن كل ذلك، هو أن ومما ال يق. في تحديد المرشح الذي سيعطونه أصواتهم

فحين سئل المستطلعة آراؤهم . كيينيفقط من اليهود األمر% 20إال بالنسبة إلى " بالهوية"قضية تتعلق 
وهو ما من شأنه . انها العدالة االجتماعية% 46حول األمور األكثر أهمية بالنسبة لهويتهم اليهودية، قال 

، فأكدت على أن "إسرائيل"ـكا بيالذي تبنته عشرات الدراسات الهتمام يهود أمرإعادة النظر في التفسير 
ورغم كل ما قام ". هويتهم اليهودية"كيين للتأكيد على ي هي المصدر الرئيس لدى اليهود األمر"إسرائيل"
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ن كي دعمه لحل الدولتيي في واشنطن، من حمالت ضد أوباما حين أعلن الرئيس األمر"إسرائيل"به لوبي 
أو حين قال في بداية حكمه انه ضد المستوطنات، ورغم التلميح المستمر من جانب تلك المنظمات بأن 

كيين قالوا إنهم سيعطون أصواتهم ألوباما، يمن اليهود األمر% 62، فإن "إسرائيل"ـأوباما مناهض ل
عن عدم % 67وقد أعرب . فقط قالوا إن أصواتهم ستذهب للمرشح الجمهوري ميت رومني% 30مقابل 

كيين من أوباما ورومني، هو يلكن األكثر داللة من موقف اليهود األمر. رضاهم أصال عن رومني
فسانتوروم الذي ظل . موقفهم من المرشحين الجمهوريين اآلخرين، ريك سانتوروم ونيوت غينغريتش

لى أسس دينية، لم يحصل  بال حدود ع"إسرائيل"طوال تاريخه السياسي وفي حملته الرئاسية الحالية، يؤيد 
كية للقدس حين يكا، وغينغريتش الذي كتب قانون نقل السفارة األمريمن يهود أمر% 15إال على تأييد 

 ما ال يقوله عتاة المتطرفين اإلسرائيليين، لم "إسرائيل"ـكان رئيسا لمجلس النواب، ويقول في تأييده ل
كية يرة أخرى؛ رغم أن المنظمات اليهودية األمربعبا. كيينيفقط من اليهود األمر% 13يحظ إال بدعم 

كية وإنما يالكبرى صارت تنحو يمينا خالل العقود الماضية، ليس فقط بالنسبة للساحة السياسية األمر
بالنسبة للساحة اإلسرائيلية أيضا، حتى صارت أقرب لمواقف الليكود هناك، إال أن الجماعة اليهودية 

ولم يحصل أي مرشح ديمقراطي للرئاسة طوال القرنين . يمقراطيكية ظلت أقرب للحزب الدياألمر
ورغم أن الجمهوريين، . كيينيمن أصوات اليهود األمر% 70العشرين والحادي والعشرين، على أقل من 

، إال أن الواضح أن رفض "إسرائيل"في العقدين األخيرين على األقل، قد صاروا أكثر تطرفا في دعم 
جمهوريين من القضايا الداخلية االجتماعية واالقتصادية، ظل هو مصدر نفورهم كا لمواقف الييهود أمر

أما بالنسبة للوضع الفلسطيني، فرغم معارضة نتنياهو لحل الدولتين وقيام . من الحزب الجمهوري
 بالمطلق لمواقف "إسرائيل"حكومته عمليا بوأد ذلك الحل عبر التوسع في االستيطان، ورغم دعم لوبي 

من % 90ورغم أن . كيين أعلنوا دعمهم إلقامة دولة فلسطينيةيمن اليهود األمر% 53، إال أن نتنياهو
 الرئيسة مصدرها الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وإيران، "إسرائيل"كا يعتبرون أن مشكالت ييهود أمر
شكلة تواجه من أفراد العينة نفسها، ذكروا أيضا هيمنة األصولية المتطرفة باعتبارها م% 53إال أن 

كا للحزب الديمقراطي، لكن الجديد هو أن مزايدات يوال جديد في ميل يهود أمر. المجتمع اإلسرائيلي
، لم تحرك "إسرائيل"الجمهوريين غير المسبوقة على بعضهم البعض وعلى الديمقراطيين في دعم 

. ل عليها الحزب تظل ثابتةالجماعة اليهودية قيد أنملة تجاه الحزب الجمهوري، فالنسبة نفسها التي يحص
، ال تمثل الجماعة "إسرائيل"ـكية في دعمها المتطرف ليوال جديد أيضا في أن المنظمات اليهودية األمر

كا، هو تحقيق العدالة يلكن الجديد هو أن أهم مصادر الهوية اليهودية في أمر. كية نفسهاياليهودية األمر
، "إسرائيل"كية تجاه ي وذاك، أن التغيير على الساحة األمراألهم من هذا. "إسرائيل"االجتماعية، وليس 

  .رغم بطئه إال أنه يحدث بالفعل
 11/04/2012، البيان، دبي
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