
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
   

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

  حريصون على التنسيق األمني والحديث عن وقفه مزايدات : عباس
  العودة حق مقدس ال مساومة عليه :"الالجئون الفلسطينيون في الوطن العربي"في مؤتمر مشعل 

  أبريل/  نيسان17يوم " إضراب الكرامة"حول في سجون االحتالل يرة  األس الحركةبيان صادر عن
  "إسرائيل"مع  حكومات دولهم بالتآمر يتهمون "حملة أهال بكم في فلسطين"بـمئات المتضامنين 

   طالق مجموعة العمل العربي للدفاع عن حق العودةإ :الوطن العربيبيون الالجئون الفلسطين"ندوة 

 متضامنا49ًحتجزت" إسرائيل"
أهال " حملة وتعلن عن إجهاض

  " بكم في فلسطين
  

 4ص...

  2473  16/4/2012 اإلثنين



  

  

 
 

  

            2ص                                     2473:                العدد16/4/2012 اإلثنين :التاريخ

    :السلطة
 5  حريصون على التنسيق األمني والحديث عن وقفه مزايدات : عباس.2
 5  ما زلنا ننتظر السماح لسفينة الوقود القطري بالدخول : مستشار هنية.3
 6  أعددنا سلسلة فعاليات وبرامج مساندة لألسرى: السبح أبوعطا اهللا .4
 6   "مرحبا بكم في فلسطين" متضامنا من حملة 40 اعتقال تستهجن "منظمة التحرير".5
 7  عالم من الوصول إلى فلسطين المتضامني منع تدين " رام اهللاخارجية".6
 7  ياهو إهانة لتضحيات األسرىن نت-لقاء فياض : نواب حماس بالضفة.7
 7  " الدوحةإعالن" موقف حماس من إعالنتعطيل حياة الناس في انتظار ال يمكن : األحمد.8
 8  عباس لن يترأس حكومة المصالحة قبل تنفيذ حماس باقي بنود االتفاق": ةالسياس".9
 8  مواجهة سرقة االحتالل لعقارات المقدسيينإلى زنيد تدعو النائب أبو.10
 8  يين  حملة على مدونين وصحافالنيابة العامة الفلسطينية تشّن": القدس العربي".11
    

    :المقاومة
 9  العودة حق مقدس ال مساومة عليه :"الالجئون الفلسطينيون في الوطن العربي"في مؤتمر مشعل .12
 10  فتح بصدد تشكيل هيئة قيادية جديدة لها في قطاع غزة: عزام األحمد.13
 11 "إعالن الدوحة"التعديل الوزاري على حكومة فياض يعّد تهرباً وتراجعاً عن : حماس.14
 11  المصالحة أفضت إلى اتفاقات والمطلوب اآلن تنفيذها: البردويل.15
 12  "لبال طائ" "إسرائيل"مفاوضات الرسائل المتبادلة بين السلطة و" الشعبية".16
 12  حماس تندد باللقاء المرتقب بين فياض ونتنياهو.17
 12  أسرى فتح يعلنون أنهم سيشكلون رأس الحربة في اإلضراب القادم عن الطعام.18
 12  ى اللداوي بينما كان يقود سيارته بدمشقخطف القيادي السابق في حماس مصطف": الحياة".19
 13    من أنصارها في الضفة أربعةحماس تتهم السلطة باعتقال.20
 13    أمن الضفة ينتهك مبادئ الحريات":فدا"حزب .21
 13  "أديداس"ي بمقاطعة شركة حماس ترحب بقرار نادي رياضي أردن.22
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 13  "إسرائيل" سوريا وإيران وحماس بدالً من  ضّدواتظاهر: "أهال بكم في فلسطين"نشطاء لنتنياهو .23
 14  نتنياهو ينتقد محادثات الدول العظمى مع إيران ويصفها بالهدية.24
 14  قوانين تهدف إلى تشجيع وتسريع االستيطان يعّدون نواب اليمين اإلسرائيلي.25
 14   في مصر"اإلخوان" لبدء حوار مع "إسرائيل"بن اليعازر يدعو .26
 15  صة لمواجهة أحداث يومي النكبة واألسيرذراع البر بالجيش الصهيوني يستحدث سريتي قنا.27
 15   للتهويل من الحملة الدولية ضدها" القوائم السوداء" زيفت "إسرائيل"": هارتس".28
 15  "تل أبيب"لمواجهة صواريخ من غزة لـ " إسرائيلية"تدريبات .29
 16   إصابة إسرائيلي بأنفلونزا الخنازير":هداسا"مستشفى .30
    



  

  

 
 

  

            3ص                                     2473:                العدد16/4/2012 اإلثنين :التاريخ

    :األرض، الشعب
 16 آالف األسرى الفلسطينيين يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام غدا.31
 16   أبريل/  نيسان17وم ي" إضراب الكرامة"حول في سجون االحتالل يرة  األس الحركةبيان صادر عن.32
 17  في القدس" مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات"االحتالل يعتقل مدير : "مؤسسة األقصى".33
 18   نابلس من فالحة أراضيهمفي قرية بيت فوريك من جيش االحتالل يمنع الفلسطينيين: "هارتس".34
 18   فلسطينيينسبعةتعتقل و  تقتحم الضفة الغربيةقوات االحتالل.35
 18  يطالب السلطة بصرف المخصصات الشهرية ألسر الشهداء" التجمع الوطني ألسر الشهداء".36
 18   وكنيسة القيامةاألقصىارة المسجد زيإلى تيسير التميمي يدعو المسلمين والمسيحيين .37
 19     تحذير من كارثة غذائية في غزة.38
 19    أسيرا لالعتقال اإلداري20 حولت منذ مطلع الشهر "إسرائيل" ":لجنة األسير الفلسطيني".39
   

   :صحة
  19  2011 خالل عام أمراض القلب المسبب األول للوفيات في فلسطين: لصحة في رام اهللاوزارة ا.40
   

   :ثقافة
  20   لمحمود الهباش كتاب جديد .."زيارة القدس فضيلة دينية وضرورة سياسية".41
   

   : األردن
 20   األقصىالمسجد  يزور األردنيوزير الداخلية .42
 21  "باب المغاربة"حول جسر " اليونسكو"األردن يشارك في اجتماع .43
 21   لماراثون إسرائيلي "أديداس"اعتصام شبابي يندد بدعم : عمان.44
   

   :عربي، إسالمي
 21   طالق مجموعة العمل العربي للدفاع عن حق العودةإ :الوطن العربيب الفلسطينيون الالجئون"ندوة .45
 22  "كامب ديفيد"التواجد األمني الكثيف بسيناء لن يضر بـ: ةوزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري.46
 22  سلط الضوء على القدرة النووية الجزائرية يقريراًت يعرض اإلسرائيلي تلفزيونال.47
 22  وفد كويتي في غزة.48
 22   في فلسطين تنظم أمسيتين ثقافيتين دعماً لمشاريع إنسانية"كويتيون ألجل القدس".49
 23   في فلسطينإلعادة األقباط من األراضي المقدسة "جسر جوي: "مصر.50
   

   :دولي
 23  "إسرائيل"مع  حكومات دولهم بالتآمر يتهمون "حملة أهال بكم في فلسطين"بـمئات المتضامنين .51
 24  إلى فلسطينحفل تكريم للشيخ رائد صالح في لندن قبل عودته : بريطانيا.52
  
  

  



  

  

 
 

  

            4ص                                     2473:                العدد16/4/2012 اإلثنين :التاريخ

   :تقارير
 24 اهتمام الربيع العربي بالقضايا الداخلية أسقط شعارات تحرير فلسطين ":الالجئون الفلسطينيون"ندوة .53
    

    :مقاالت
 29  صالح النعامي... تنتخب عمر سليمان" إسرائيل".54
 31  شاكر الجوهري... حسابات الدعم والقطيعة.. حماس - إيران.55
 32  جدعون ليفي...  ماضية في التطرف واالحتالل والعزلة"سرائيلإ".56
    

  34  :كاريكاتير
***  

  
  "أهال بكم في فلسطين"لة  حموتدعي أنها نجحت في إجهاض متضامنا 49حتجز ت" إسرائيل" .1

السلطات اإلسرائيلية ادعت أنها نجحت في      أن   ،تل أبيب  من   16/4/2012الشرق األوسط، لندن،    ذكرت  
وقالت إن أقل من ثلث المتضامنين وصلوا إلى إسرائيل،         . »أهال وسهال بكم في فلسطين    «إجهاض حملة   

هدافهم واستغلوا الديمقراطية واالنفتاح فـي      بل أخفوا هوياتهم وأ   «ولم يتح لهم أن يتظاهروا في المطار،        
  .»إسرائيل ودخلوا إليها بالخداع

إلى استقبال  » هآرتس«ودعت صحيفة   . انتقدت الصحافة اإلسرائيلية رد الفعل الرسمي على هذه الحملة        و
هناك مجانين في الحكومة اإلسـرائيلية      «إن  » يديعوت أحرونوت «وقالت  . المتضامنين األجانب بالورود  

  . » إلجامهم، ألنهم يظهرون ديمقراطية إسرائيل هشة وهزيلةيجب
المعارض، فاعتبر الرد اإلسرائيلي علـى الحملـة        » كديما«وأما عضو الكنيست نحمان شاي من حزب        

عصبيا وهستيريا وصبيانيا مشينا، مثلما تفعل في قضايا أخرى كثيرة وبـذلك تـسيء إلـى                «الفلسطينية  
  .»سوء لهاإسرائيل وتنجر وراء مريدي ال

 أن أجهزة األمن التي انتشرت بكثافـة        ، ذكرت  اإلذاعة اإلسرائيلية  أن 15/4/2012،  48عرب  وأضافت  
في مطار اللد منعت حتى االن تسعة وأربعين ناشطا أجنبيا من دخول البالد لدى وصولهم الى المطـار                  

ى متن رحالت مغادرة بينمـا      إطار حملة التضامن مع الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه تم إبعاد عدد منهم عل            
نقل عدد آخر الى معتقل تابع لمصلحة السجون في الرملة الى حين تأمين رحالت جويـة تـنقلُهم الـى                    

وقالت إن اثنين من المتضامنين فقط استطاعوا الوصول لمدينة بيت لحم حيـث كانـت وجهـة                 . بالدهم
  .المتضامنين

 31 متضامنا، نقلت    43 احتجزت منذ مساء يوم أمس       وأفادت تقارير إسرائيلية في وقت سابق أن الشرطة       
وأكدت أن قسما مـن المتـضامنين تـم         . منهم إلى مراكز االعتقال، فيما سيتم إعادة الباقين إلى بالدهم         

 27وأكـدت أن    . ترحيلهم فعليا، وقسم آخر يحتجزون في معتقالت تابعة لسلطة الهجرة بانتظار ترحيلهم           
  . سيدة13 رجال و14لة، وجميعهم يحملون جوازات سفر فرنسية بينهم متضامنا نقلوا إلى معتقل الرم

 متضامنين إسرائيليين، كـانوا فـي اسـتقبال المتـضامنين           6وأكدت اإلذاعة أن الشرطة اعتقلت ايضا       
  ".بالنظام العامأخلوا "األجانب، مدعية أن 
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ب وصلوا الى مطار اللـد       مضامنين اجان  9وكان السلطات اإلسرائيلية اعلنت في وقت سابق عن اعتقال          
مرحبـا بكـم فـي      " من النشطاء ضمن حملة      3في عدة رحالت جوية احداها من باريس، وقد تم ابعاد           

 .االسرائيلي" االمن" نشطاء اخرين للتحقيق من قبل 4من اسرائيل احدهم من االردن، ويخضع " فلسطين
  

  حريصون على التنسيق األمني والحديث عن وقفه مزايدات: عباس .2
اكد الرئيس محمود عباس في حديث لـ  :عبد الرؤوف ارناؤوط" األيام"طائرة الرئاسية ـ من موفد ال
ان التعديل الوزاري قريب، وسيكون تعديال جزئيا، واصفا عالقاته مع رئيس المكتب السياسي " األيام"

التزم به، ولكن اشعر انه رجل صادق فيما قاله وفيما "خالد مشعل بأنها ممتازة، وقال ) حماس(لحركة 
  )".حماس(التطبيق يحتاج الى جهد منه لدى حركة 

هناك اسباب كثيرة "وقال الرئيس في حديثه الذي جرى على متن الطائرة الرئاسية بين طوكيو وبانكوك 
معتبرا الحديث عن وقف التنسيق " تؤدي الى اضعاف السلطة الفلسطينية، ولكن موضوع حلها غير وارد

عندما يكون لدينا امن، فان هذا لمصلحتنا "في اطار المزايدات الرخيصة، وقال االمني بأنه يأتي 
والتنسيق االمني ليس لطرف واحد، ولكن ايضا لالرض الفلسطينية، ونحن حريصون على التنسيق 
االمني، ألننا نريد امن المواطن الفلسطيني، وبالتالي فان ما يقال بهذا الشأن هو برأيي، مزايدات 

  ".رخيصة
اسرائيل تجعل حل الدولتين غير ممكن من خالل االستيطان، هي تحاول بكل وسائلها ان "أكد على ان و

تقضي عليه، ولكن بالنسبة لنا فان خيارنا االول واالخير هو حل الدولتين، ونعتبر ان االستيطان غير 
: نائية القومية وقالولكنه اكد على انه ال يتفق مع الدعوات الى حل الدولة ث" شرعي وسيبقى غير شرعي

سمعت اصواتا كثيرة تقول هذا الكالم، ورأيت بعض االعالنات في الصحف وغيرها، انا ال اريد ان 
  .احجر على اراء الناس ولكن انا مع حل الدولتين

  :  نص الحديث ولالطالع على
date&189575=did?aspx.article/com.ayyam-al.www://http=  

  16/4/2012األيام، رام اهللا، 
  

  ما زلنا ننتظر السماح لسفينة الوقود القطري بالدخول : مستشار هنية .3
أكد المستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في : محمد السوافيري - محمد جمال - غزة

 المعلومات المتوفرة لدى الحكومة حول باخرة الوقود القطرية غزة الدكتور يوسف رزقة، أن كل
وقال . المخصصة لغزة، هو أنها تنتظر اإلذن من الجانب المصري بالرسو في أحد الموانئ المصرية

 إن حكومته تنتظر معلومات مؤكدة من جهة رسمية سواء تلك التي "الشرق"رزقة في تصريحٍ خاص لـ
  . تي من المفترض أن تستقبل السفينة وتسمح لها بالرسوتقود السفينة أو المصرية ال

وحول الموقف المصري، أوضح أن الجهات المصرية أبدت بشكل مبدئي موافقتها على رسو الباخرة 
وعبر رزقة عن امتنان حكومته وحركة . على أحد الموانئ المصرية ومن ثم تحويلها إلى قطاع غزة

  قطري الكبير، الفتاً إلى أن هذا يدل على كرم عربي أصيل وليس حماس والشعب الفلسطيني لهذا الدعم ال
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مستغرباً على حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى ومجلس وزرائها 
  . وشعبها الذي يقف ووقف مع غزة وأهلها في أشد المحن دائماً

  16/4/2012الشرق، الدوحة، 
  

  نا سلسلة فعاليات وبرامج مساندة لألسرىأعدد: السبح أبوعطا اهللا  .4
، 15/4/2012عطا اهللا أبو السبح، األحد  .أكد وزير شؤون األسرى والمحررين د:  جمال غيث- غزة

أن وزارته أعدت رزمة فعاليات وبرامج، بمشاركة مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ولجنة مكونة من 
في السابع " يوم األسير الفلسطيني"ة لقضية األسرى في فصائل المقاومة والمختصين والمهتمين، مساند

  . عشر من هذا الشهر
الذي ينظمه المكتب اإلعالمي الحكومي، أن األسرى " لقاء مع مسئول"وأوضح أبو السبح خالل برنامج 

الفلسطينيين يعانون من جرائم مستمرة ومتواصلة تقوم بها إدارة السجون اإلسرائيلية بحقهم كمنعهم من 
  . تنقل ومداهمة غرفهم والتفتيش العاري والعزل االنفرادي وغيرهال

 مؤبًدا 46 مؤبًدا، واألسير حسن سالمة المحكوم 67وبين أن األسير عبد اهللا البرغوثي المحكوم بالسجن 
وغيرهم من األسرى يعانون من شتى ألوان التعذيب والضغط النفسي والمعنوي، زيادة على تعرضهم 

  . ا حدث مع األسير عباس السيد في وقت سابقللضرب المبرح كم
إن مثل تلك الجرائم دفعت األسرى في سجون االحتالل إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام : "وقال

  ". لوقف االنتهاكات بحقهم، كاألسير خضر عدنان والمحررة هناء الشلبي وغيرهم
على الرغم " وفاء األحرار"صفقة وأضاف أبو السبح أن جرائم االحتالل طالت األسرى المحررين في 

بعدم المساس بهم، إال أنها أعادت اعتقال عدد منهم وتم إبعاد بعضهم إلى غزة لزيادة ) إسرائيل(من تعهد 
  . معاناتهم

وأشار إلى أن األسرى يقضون فترات اعتقالهم إما داخل زنازين انفرادية أو في غرف تفتقد ألدنى 
 أسير يعانون من أمراض مختلفة كالسرطان وهشاشة العظام 1100حو مقومات الحياة، مشيًرا إلى أن ن

  . وفقدان البصر والفشل الكلوي وغيرها
 طفلًا، يتعرضون لشتى صنوف العذاب إلى جانب 180 أسيرات، وأكثر من 9وتابع أن االحتالل يعتقل 

  . احتجاز أسرى من جنسيات مختلفة ويرفض إطالق سراحهم
يكبلون من قبل إدارة السجون أثناء تلقيهم العالج في مستشفيات الداخل وأوضح أن األسرى المرضى 

  . المحتل ويتعرضون ألبشع الوسائل القمعية من قبل األطباء
إن األسرى يخوضون اليوم معركة الكرامة النتزاع حقوقهم التي نصت عليها المواثيق واألعراف : "وقال

  ". س بحقهمالدولية في ظل تعدد وتنوع الجرائم التي تمار
  15/4/2012فلسطين أون الين، 

  
   "مرحبا بكم في فلسطين" متضامنا من حملة 40 اعتقال تستهجن "منظمة التحرير" .5

نددت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بالحملة اإلسرائيلية لمنع  :وكاالت - بسنت عزام -القدس المحتلة 
من الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة بغرض " 2012مرحبا بكم في فلسطين "متضامني الحملة الدولية 

  . التضامن مع القضية الفلسطينية والمشاركة في فعاليات سلمية
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وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدالني إن اإلجراءات اإلسرائيلية المتخذة بحق المتضامنين 
الدولي المتنامي مع القضية األجانب تعبر عن سلوك غير الئق وغير مسؤول يهدف إلى عزل التعاطف 

شركات طيران أوروبية للضغوط اإلسرائيلية لمنع انطالق رحالت " رضوخ"واستهجن  . الفلسطينية
لن تنجح في قطع الطريق أمام التضامن "المتضامنين األجانب، مشددا على أن مثل هذه اإلجراءات 

  ". األوروبي والدولي مع الفلسطينيين وحقوقهم العادلة
  16/4/2012الدوحة، الشرق، 

  
   العالم من الوصول إلى فلسطينمتضامني منع تدين " رام اهللاخارجية" .6

استنكرت وزارة الشؤون الخارجية في رام اهللا، أمس، الحملة الشرسة التي تشنها الحكومة اإلسرائيلية 
برنامج وفعاليات لمنع المتضامنين الدوليين من زيارة األرض الفلسطينية المحتلة، والمشاركة السلمية في 

  . ذات الطابع اإلنساني والثقافي"أهالً بكم في فلسطين"حملة 
وقالت في بيان صحفي، إن إسرائيل بذلك تنتهك مجدداً القوانين الدولية واإلنسانية الخاصة بحقوق 

  .اإلنسان، من حيث حرية الحركة والتنقل، تحت حجج وذرائع واهية
اإلسرائيلية نصوص القوانين والمعاهدات الدولية المختصة بالطيران كما أدانت الوزارة استخدام الحكومة 

المدني وقوانين الهجرة، مؤكدة زيف ادعاءاتها، خاصة وأن الحكومة اإلسرائيلية تضرب بعرض الحائط 
  .كافة القوانين والقرارات الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني

  16/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ياهو إهانة لتضحيات األسرىن نت-لقاء فياض : حماس بالضفةنواب  .7
ندد نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة باللقاء المزمع عقده بين رئيس : رام اهللا

الحكومة الفلسطينية بالضفة سالم فياض ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، الثالثاء المقبل 
إهانة بكل "، معتبرين أن عقد هذا اللقاء )ير الفلسطيني وإضراب األسرى المفتوحبالتزامن مع يوم األس(

  ".معنى الكلمة لتضحيات األسرى
اللقاء : "نسخة عنه" قدس برس"، في بيان لهم تلقت "التغيير واإلصالح"وأضاف النواب، وهم من كتلة 

يوم األسير "إبريل / من نيسانبمثابة الطعنة لألسرى من الخلف، خاصة وأنه يصادف بعد السابع عشر 
  ".، وموعد إضراب األسرى في سجون االحتالل عن الطعام في كافة السجون"الفلسطيني

  15/4/2012قدس برس، 
  

  " الدوحةإعالن" موقف حماس من إعالنتعطيل حياة الناس في انتظار ال يمكن : األحمد .8
 اللجنة أنعضو وفدها للحوار الوطني  أكد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح :رام اهللا

المركزية قدمت الليلة قبل الماضية اقتراحات إلعادة تشكيل الهيئة القيادية للحركة في قطاع غزة على أن 
تعرض هذه االقتراحات في اجتماع كامل للجنة المركزية بعد عودة الرئيس محمود عباس إلى ارض 

  .الوطن
 يبقى الوضع كما هو أن انه ال يمكن "صوت فلسطين"قال األحمد لـوفيما يتعلق بإعادة تشكيل الحكومة 

 إن الحكومة إلى الدوحة مشيرا إعالن موقف حماس من إعالنعليه وتعطيل حياة الناس في انتظار 
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 المجال لتحقيق إلفساحالحالية قدمت استقالتها منذ فترة وان المجلس المركزي أرجأ تشكيل حكومة جديدة 
  .المصالحة
ب آخر اعتبر األحمد اإلضراب عن الطعام الذي أعلن األسرى تنفيذه في السابع عشر الجاري من جان

  .حلقة جديدة من حلقات المقاومة والنضال ودعما لصمود شعبنا وتأكيدا على تمسكه بحقوقه الكاملة
  16/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ذ حماس باقي بنود االتفاقعباس لن يترأس حكومة المصالحة قبل تنفي": السياسة" .9

أوضحت دوائر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس  : وكاالت-   محمد الرنتيسي- رام اهللا
قبل ,  لن يبدأ بأي خطوة في هذا االتجاه،"حكومة المصالحة" أن الرئيس المكلف رئاسة ،"السياسة"لـ

بدخول , السماح للجنة االنتخابات المركزيةوأهمها ,  تنفيذ باقي بنود اتفاق الدوحة،التزام حركة حماس
تمهيدا إلجراء االنتخابات , ومباشرة عملها في حصر السجل االنتخابي, قطاع غزة وفتح مكاتبها

  .التشريعية والرئاسية
 حكومة ، أن يعتمد عباس خالل األيام المقبلة،ورجحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها

 ، وأن ال يقدم على تشكيل حكومة مصالحة برئاسته،م فياض من جديدتسيير األعمال برئاسة سال
 وانشغال القيادة ، أعوام من جهة6المعطل منذ ، وخصوصاً في ظل شلل أعمال البرلمان الفلسطيني

  .الفلسطينية بالترتيب للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة أخرى
  16/4/2012السياسة، الكويت، 

  
  مواجهة سرقة االحتالل لعقارات المقدسيينإلى زنيد تدعو نائب أبوال .10

 أدانت عضو المجلس التشريعي جهاد أبو زنيد، السياسة الممنهجة التي يتبعها االحتالل :لقدس المحتلة
 تفريغ وتشريد المقدسيين من إلىوبضوء أخضر من الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي تهدف 

 .مقدسة، في وقت يواصل االحتالل سياسة القرصنة ضد األراضي والعقارات المقدسيةالمدينة ال
في ضوء التقارير التي نشرت مؤخراً حول حجم "، أمسوقالت أبو زنيد في تصريح صحافي، لها، 

العقارات واألراضي التي تمت مصادرتها والسيطرة عليها من جمعيات استيطانية بهدف تفريغ المدينة 
 ." سياسة التضييق التي يتبعها االحتالل ضد أبناء شعبنا في القدسإلىان من منازلهم، إضافة وطرد السك

  16/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   حملة على مدونين وصحافيين النيابة العامة الفلسطينية تشّن": القدس العربي" .11
بشأن الحريات العامة والتضييق عليها فيما تشهد الساحة العامة الفلسطينية سجاال  :رام اهللا وليد عوض

 بأن األحد "القدس العربي" لمكافحة الفساد لـ"أمان" عزمي الشعيبي المفوض العام لمؤسسة .د أكد
 الفلسطينية تشهد ممارسات لتقييد الحريات ومالحقة المدونين من خالل النيابة العامة الفلسطينية األراضي

  . الذي نفاه النائب العام الفلسطيني احمد المغنياألمر "الفلسطينيةجهات متنفذة في القيادة "وبضغوط من 
 القانون ومن واجبي حماية الناس من أطبق أناهذا الكالم مردود على من يتحدث به، " المغني وأضاف

القدح والذم والتشهير، والنيابة العامة مع حرية الرأي وحرية التعبير وتحترم الصحافيين وكل الصحافيين 
ونين، ولكن النيابة العامة عندما تقدم لها شكاوى من مواطنين تضرروا من هذه المدونات ال يمكن والمد
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 شخص قام باتهام أمام تتحرك وفق قانون العقوبات وتقوم بواجبها القانوني أن إال اإلطالقلها على 
ين لنضعهم في  نحن كنيابة عامة ال نبحث عن المتهمألننا، اإلجراءاتشخص ما، وبعد التحقيق تتخذ 

 القانونية لإلجراءات تباشر عملها وفقا أنالسجون ولكن عندما تقدم شكاوى للنيابة العامة، ملزمة النيابة 
  .'الجزائية، ووفقا لقانون العقوبات

 الحكومي بان الحكومة الفلسطينية تؤكد اإلعالم غسان الخطيب مدير مكتب .دومن جهته قال 
تعبير والحريات الصحافية، وحماية حقوق الصحافيين للعمل بحرية، على صون وحماية حرية ال'حرصها
 بلورة صيغة بالتعاون مع إمكانيةيبحث " مجلس الوزراء برئاسة الدكتور سالم فياض أن إلىمشيرا 

الجهات ذات العالقة تضمن أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة في الفصل بأية نزاعات تتعلق 
  ." خالل حكم قضائيبالعمل الصحافي من

  16/4/2012القدس العربي، لندن، 
  

  العودة حق مقدس ال مساومة عليه :"الالجئون الفلسطينيون في الوطن العربي"في مؤتمر مشعل  .12
 أن العودة إلى فلـسطين      ،أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس        : أنور الخطيب  -الدوحة  

وأضاف مشعل، خالل ندوة نظمها مركـز       .  يمكن المساومة عليه   حق مقدس ألبناء الشعب الفلسطيني وال     
الالجئون الفلسطينيون في الـوطن     "الجزيرة للدراسات بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني تحت عنوان          

 إن حق العودة مقدس وعميق ومتأصل عنـد كـل فلـسطيني ال يقلـل منـه                  ."الواقع واآلفاق ،  "العربي
.. نيين أو القادة العرب التي تقلل من أهميته أو تتعامل معه كقضية ثانوية            تصريحات بعض القادة الفلسطي   

  .مضيفا أن هذه التصريحات مرفوضة جملة وتفصيال
وقال إن قضية الالجئين الفلسطينيين هي نقطة قوية في القضية الفلسطينية وليست نقطة ضـعف، رغـم                 

عدم شرعية االحتالل الـذي قـام علـى أرض          المعاناة واأللم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، تؤكد على         
مضيفا أن حق العودة حق فردي وحق جمـاعي ال يملـك أحـد أن               .. فلسطين منذ أكثر من ستين عاما     
  .ينتزعه من الشعب الفلسطيني

 إلى تجنيب الشعب الفلـسطيني فـي الـشتات التجاذبـات            ،ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس     
: وقـال .  بعض الدول العربية وخاصة المتعلق منها بقضية التـوطين         السياسية لدى بعض األطراف في    

الشعب الفلسطيني ال يمكنه أن يقبل وطنا بديال عن فلسطين وإن مشاركة الفلسطينيين في الحياة السياسية                
في هذا البلد أو ذاك ال يمكن أن تكون مدخال للتوطين، فالشعب الفلسطيني رغم افتخاره واعتزازه بكـل                  

مؤكًدا أن أهل فلسطين هـم أهـل الـضفة          .. لعربية ال يمكن أن يقبل بديال عن الوطن الفلسطيني        البالد ا 
  .والشتات هم شعب واحد ال يمكن تقسيمه" الداخل الفلسطيني "1948الغربية وقطاع غزة وأبناء عام 

يشاركوا أو  وشدد على أن الالجئين الفلسطينيين ليسوا بحاجة للمشاركة في التفاوض، فالمشكلة ليست أن              
وقـال إن حاجـة الالجئـين       . ال يشاركوا فالمشكلة تكمن في مسيرة التفاوض نفسها التي ثبـت عقمهـا            

.. الفلسطينيين تكمن في المشاركة في مسيرة النضال والمقاومة وفي المشاركة في اتخاذ القرار الفلسطيني             
  .مطالبا بإعادة االعتبار لالجئين ولقضيتهم في القرار الفلسطيني

وقال إن استمرار االنقسام يتحمله الفلـسطينيون أنفـسهم         . ا دعا إلى الوحدة وإنهاء االنقسام الفلسطيني      كم
رغم وجود أسباب خارجية كالضغوط والتهديدات الخارجية والفيتو الخارجي علـى إتمـام المـصالحة               
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أن "قـائال   .. لحزبـي الفلسطينية موجها النداء إلى أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوحدة وتجاوز اإلطـار ا            
  ".فلسطين أكبر من كل الفصائل

  15/4/2012، الراية، الدوحة
  

  فتح بصدد تشكيل هيئة قيادية جديدة لها في قطاع غزة: عزام األحمد .13
 قال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لفتح ان اللجنـة ناقـشت ليـل الـسبت                 :أشرف الهور  - غزة

 مشيراً إلى أن القرار بإعادة تشكيل قيادة غزة جاء وفق مقترحات            موضوع تشكيل الهيئة القيادية الجديدة،    
  .لجنة خاصة

وأشار إلى أن هذه اللجنة قدمت مقترحات إلعادة تشكيل الهيئة القياديـة، وأوضـح أن مكتـب التعبئـة                   
على أن تعرض على اللجنة المركزية في اجتماعها الكامل إلقـرار هـذه             'والتنظيم أقر هذه المقترحات     

  .'ة، من أجل تعزيز العمل التنظيمي لحركة فتح في قطاع غزةالصيغ
، وأضـاف األحمـد     'تطوير العمل في مختلف االتجاهات    'وذكر أن الهدف من تشكيل القيادة الجديدة هو         

  .'نأمل أن يشكل التشكيل الجديد دفعة جديدة لتعزيز وتطوير عمل حركة فتح التنظيمي'
ساعة بين كوادر حركة فتح من الصف الثاني في الحركـة فـي             تدور مناقشات واتصاالت على مدار ال     و

قطاع غزة، وبين قيادات الصف األول، يتصدرها خالفات في الرأي حول التشكيل الجديد للهيئة القياديـة     
المشرفة على التنظيم في القطاع الذي أقرته اللجنة المركزية بشكل مبدئي، لحين عودة الرئيس محمـود                

  . أن يقصي عن مركز القرار قيادات من الصف الثانيعباس، والذي من شأنه
ان هذا التشكيل التنظيمي الذي قدم من قبـل         ' القدس العربي 'ويدور الحديث والمعلومات التي توفرت لـ       

لجنة خاصة تشرف على وضع التنظيم في القطاع، ومكونة من أعضاء في اللجنـة المركزيـة، يـضم                  
ة في الحركة ألول مرة، وسيقصي في الوقت ذاته كوادر كبيـرة            عناصر شابة ستتبوأ مناصب قيادية مهم     

تعتبر من الصف الثاني في التنظيم، وظلت على رأس عملها التنظيمي طول الفترة التي تلـت سـيطرة                  
  .حركة حماس على قطاع غزة

س وسيترك بحسب التشكيل المرتقب إقراره بالصورة النهائية خالل اجتماع للجنة المركزية يرأسه الـرئي             
عباس، كل من مسؤول التنظيم السابق عبد اهللا أبو سمهدانة، وأحمد أبو النصر مسؤول اللجنة التنظيمية،                
وهشام عبد الرازق، وآخرون، في حين سيبقى في الهيئة بعض قيادات الهيئة السابقة المتوقع أن يرأسـها             

خلت إسرائيل سبيله قبـل     يزيد حويحي، وهو أحد كوادر حركة فتح، ويقطن في منطقة شمال القطاع، وأ            
  .نحو عام، بعد اعتقال دام خمس سنوات

وتفيد معلومات أكدها كوادر من الحركة أن عملية إعادة التشكيل هذه لم تلق استحسانا من أعضاء الهيئة                 
السابقة، الذين بادروا منذ ليل السبت بإجراء سلسلة اتصاالت مع أعضاء في اللجنة المركزيـة، عبـروا                 

  .م للتشكيل الجديد، إلى جانب رسائل رسمية بذلكفيها عن رفضه
ويدافع المنتقدون للقرار الجديد عن وجهة نظرهم بالتأكيد على أنهم لم يتقاعسوا طوال الفترة السابقة عن                
القيام بأداء مهامهم، رغم الصعوبات التي واجهتهم، وفي مقدمتها عدم امتالكهم مقرات، فيما يدافع الفريق               

، في الفترة الحالية، وأن األمـر       'ضخ دماء جديدة  'ير بالتأكيد على أن الحركة تحتاج إلى        االخر على التغي  
  .يأتي ضمن الترتيبات التي تتخذها الحركة لتقوية بنيانها الداخلي
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وفي خطوة فهمت على أنه الهدف منها إرضاء للفريق الذي ال يستحسن التغيير، فمن المتوقع أن تـصدر   
مكونة من القيـادات التنظيميـة التـي        ' التنظيمية'غير تلك   ' لجنة سياسية 'بتشكيل  اللجنة المركزية قرارا    

  .ستستثنى في التشكيل الذي سيشرف على وضع التنظيم وقيادته
أي مهام في اإلشراف على أقاليم التنظيم، أو أي مهام حركية، ويـدور             ' اللجنة السياسية 'ولن يكون لهذه    

  .ة فقط بعمليات الحوار مع التنظيمات الفلسطينيةالحديث أن أعضاءها ستكون لهم عالق
 16/4/2012القدس العربي، لندن، 

  
 "إعالن الدوحة"التعديل الوزاري على حكومة فياض يعّد تهرباً وتراجعاً عن : حماس .14

ما أدلى به الرئيس    “إن  “لألنباء في غزة    ” قدس نت “ لوكالة   ،قال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري      
لتعديل الوزاري ال يتناقض مع إعالن الدوحة ال معنى له ألن الذهاب إلـى التعـديل يعتبـر          عباس بأن ا  

كيف يتم تحـديث الـسجل االنتخـابي واإلعـداد          “وأضاف  . ”تهرباً وتراجعاً عن هذا االتفاق وتهديداً له      
حقة في الضفة   لالنتخابات التشريعية والرئاسية بدون تهيئة األجواء لها، وفي ظل حملة االعتقاالت والمال           

 .”لن تكون هناك انتخابات بدون تنفيذ كل ما جاء في قضايا لجنة الحريات“وتابع . ”الغربية
  16/4/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
  المصالحة أفضت إلى اتفاقات والمطلوب اآلن تنفيذها: البردويل .15

التـضليل عنـدما    أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويل، أن قيادات حركة فتح يمارسون             : غزة
يربطون السير في مسار المصالحة بفتح مكتب لجنة االنتخابات في غزة، وأشار إلى أن الهدف مما سماه                 

لفت األنظار عما تقوم به الـسلطة الفلـسطينية مـن           "، هو   "التضليل للرأي العام الفلسطيني والدولي    "بـ  
  ".استمرار في التنسيق األمني مع االحتالل ومالحقة المقاومة

وأعرب البردويل في تصريحات لوكالة قدس برس، عن أسفه للتصريحات الصادرة مـن القيـادي فـي                
  .عزام األحمد، والتي قال فيها إن مسار المصالحة مرتهن بافتتاح مكتب االنتخابات في غزة" فتح"حركة 
ب الفلـسطيني   هذا جزء من التضليل الذي امتهنته حركة فتح للفت األنظار عما تمارسه بحق الشع             "وتابع  

جراء استمرارها في التنسيق األمني مع االحتالل وعدم اإلفراج عن المعتقلين السياسيين واالستمرار في              
مالحقة المقاومة واستئصال كل من يجهر بانتمائه لحركة حماس في الضفة الغربيـة، وإال فـإن حـوار                  

  ". غيرالمصالحة انتهى إلى اتفاقات والمطلوب منا أن ننفذها على األرض ال
المصالحة الفلسطينية ال تحتاج إلى مزيد من الحوار، فقد تحاورنـا وانتهينـا إلـى اتفاقـات،                 "وأضاف  

والمطلوب اآلن تنفيذ ما تم التوصل إليه، وليس المراوغة، وما تم االتفاق عليه هو اإلفراج عن المعتقلين                 
تخابات، أما الحـديث عـن سـجل        السياسيين ووقف مالحقة المقاومة وتشكيل الحكومة وصوال إلى االن        

انتخابي يمكن تحديثه في يوم واحد بينما المناخ السياسي في الضفة الغربية ال يتسع ألحد مـن عناصـر                   
حماس، والتنسيق األمني ال يزال على ما هو عليه، وحصار غزة ال يزال كما هو، فإن وضـع شـرط                    

  ".رالسجل االنتخابي ليس إال من قبيل التضليل والتعمية ال غي
  16/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  "بال طائل" "إسرائيل"بين السلطة ومفاوضات الرسائل المتبادلة " الشعبية" .16
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، أن مفاوضـات الرسـائل المتبادلـة بـين الـسلطة                  :غزة

، وعقدين من   ”االستكشاف والتقريب  “، كسابقاتها من مفاوضات   ”بال طائل “الفلسطينية والكيان الصهيوني    
  .”مطاردة سراب المفاوضات والحلول الثنائية بالمرجعية األمريكية“

ستجمد الوضع الفلسطيني المتردي وتبقي مأزقه المتفاقم فـي       “وحذرت، في بيان، من أن اللقاءات الثنائية        
  .”دوائر االنتظار، والرهان من جديد على المجهول وحسن نوايا االحتالل

وطالبت الرئيس محمود عباس، ورئيس المجلسين الوطني والمركزي سليم الزعنون، باإلعداد لعقد دورة             
المجلس المركزي الفلسطيني، واجتماع لجنة االطار القيادي المؤقت للفـصائل الموقعـة علـى اتفـاق                

  .المصالحة
  16/4/2012، الخليج، الشارقة

 
 

  اهوحماس تندد باللقاء المرتقب بين فياض ونتني .17
بين رئيس حكومة الضفة سالم فيـاض       استنكرت حركة حماس اللقاء المزمع عقده       :  سمير حمتو  -غزة  

وأكد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي بحركة حمـاس أن         . نتنياهوورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين     
وإعطاء الغطاء لجرائم   ،  عقد هذا اللقاء في يوم األسير الفلسطيني هو طعنة لصمود وثبات أسرانا البواسل            

واعتبر رضوان في تصريح صحفي أن هـذا اللقـاء          . االحتالل ضد األسرى داخل السجون الصهيونية     
ودعا رضوان رئيس السلطة محمـود      . يعتبر تساوقاً مع االحتالل واستمرارا في مسلسل التنسيق األمني        
  .عباس لوقف ما أسماه بالمهزلة والتآمر ضد الشعب الفلسطيني

  16/4/2012، ر، عّمانالدستو
 

  أسرى فتح يعلنون أنهم سيشكلون رأس الحربة في اإلضراب القادم عن الطعام .18
 إنهم سيشكلون رأس الحربة في الدفاع       ، في البيان  ،قال أسرى حركة فتح في سجون االحتالل       :حسن جبر 

جون نفحـة   وقال أسرى حركة فتح في س      .عن كرامتهم والتصدي للمخططات الرامية للنيل من عزائمهم       
وأكدوا في بيان    .وعسقالن إنهم سيخوضون معركة الشرف والكرامة يوم السابع عشر من نيسان          " إيشل"و

  .بأمعائهم الخاوية" العهد والوفاء"حصلت األيام على نسخة عنه أنهم يخوضون معركة 
  16/4/2012، األيام، رام اهللا

 
  بينما كان يقود سيارته بدمشقخطف القيادي السابق في حماس مصطفى اللداوي ": الحياة" .19

مـصطفى اللـداوي    » حماس«أن القيادي السابق في حركة      » الحياة«علمت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
 األحد بينما كان يقود سيارته الخاصة، وان مجهولين         -خُطف في دمشق في ساعة متقدمة من ليل السبت          

ل مناصب قيادية عدة في الحركة مـن ضـمنها          اقتادوه إلى جهة غير معلومة، علماً أن اللداوي كان شغ         
» حمـاس «بأن قيـادة    » الحياة«وأفادت مصادر فلسطينية لـ     . ممثلها في كل من سورية ولبنان وإيران      

أجرت اتصاالت مع السلطات السورية في خصوص اللداوي، وتلقت وعداً ببذل جهود من اجل معرفـة                
  .مكانه

  16/4/2012، الحياة، لندن
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   من أنصارها في الضفة  أربعةطة باعتقالحماس تتهم السل .20

 أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، باعتقال أربعة من أنـصارها          ، في بيان لها   ،رام اهللا اتهمت حركة حماس    
  .في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد عمليات التعذيب بحق المعتقلين في سجونها

  15/4/2012قدس برس، 
  

   الحريات  أمن الضفة ينتهك مبادئ":فدا"حزب  .21
انتهـاك أبـسط    "الفلسطيني أجهزة األمن التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة بــ            " فدا"اتهم حزب   

وطالب  ". مبادئ حرية التعبير عن الرأي والصحافة على خلفية مواصلة اعتقال المدون جمال أبو ريحان             
تـدخل  "، بــ    2012-4-16لؤي المدهون، عضو المكتب السياسي للحزب، في بيان صحفي االثنـين            

مواصلة اعتقاله يناقض الشعارات التي تتحدث عـن        "، معتبًرا أن    "وطني لإلفراج عن المدون أبو ريحان     
  ". دخول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عهد جديد من الحريات

  16/4/2012، فلسطين أون الين
  

  "أديداس"حماس ترحب بقرار نادي رياضي أردني بمقاطعة شركة  .22
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشـق بـالخطوة التـي أعلنهـا نـادي                 ـ  :ئرالجزا

الرياضية بعد دعمها لنشاط احتاللي     " أديداس"الرياضي األردني، والتي تقضي بمقاطعة شركة       " اليرموك"
وثمن الرشق في تصريح صـحفي نـشره عبـر           ".مشرفة"إسرائيلي في القدس المحتلة، ووصفها بأنها       

قرار وزراء الشباب العرب خالل مؤتمر الرياض بمقاطعـة         ) 15/4(اليوم األحد   " فيسبوك"ته على   صفح
الشركة ومنتجاتها، داعياً النوادي والرياضيين العرب إلى تأكيد دعمهـم للقـضية الفلـسطينية واتخـاذ                

  .القرارات الوطنية
  15/4/2012قدس برس، 

  
  "إسرائيل" ضد سوريا وإيران وحماس بدالً من واتظاهر: "أهال بكم في فلسطين"نشطاء لنتنياهو  .23

  :هذا نصها" أهال بكم في فلسطين"مكتب بنيامين نتنياهو، رسالة لنشطاء أعد : تل أبيب
ولكننا نعلـم   . أيها الناشط الفاضل، إننا نشيد باختيارك إلسرائيل كالقضية التي تحظى بهمومك اإلنسانية           «

كان بإمكانك أن تختار استنكار     . ا المهمة األخرى التي تستحق ذلك     علم اليقين أن هناك الكثير من القضاي      
الوحشية التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه يوما بعد يوم مما أدى إلى مقتل اآلالف مـن المـدنيين               

كان بإمكانك أن تختار استنكار الحمالت الهمجية التي يقوم بها النظام اإليراني ضـد مظـاهر                . األبرياء
كان بإمكانك أن تختار استنكار حكم حماس فـي غـزة           . ودعمه لإلرهاب في كل أنحاء العالم     المعارضة  

حيث ترتكب المنظمات اإلرهابية جريمة حرب مزدوجة من خالل إطـالق الـصواريخ علـى مـدنيين                
ولكن، بدال من كل ذلك، اخترت أن تحتج ضـد          . إسرائيليين واالختباء وراء ظهور المدنيين الفلسطينيين     

يل، وهي الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط حيث تتمتع النساء بالمـساواة والـصحافة تنتقـد                إسرائ
الحكومة بشكل حر وتعمل منظمات تدافع عن حقوق اإلنسان وتتم حماية حرية العبادة للجميـع وتعـيش                 
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ة وبعد ذلك ارجع    لذلك نقترح أن تحل أوال المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المنطق          . األقليات بال مخاوف  
  .»نتمنى لك رحلة ممتعة. إلينا وشارك معنا تجربتك

 16/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  نتنياهو ينتقد محادثات الدول العظمى مع إيران ويصفها بالهدية .24
انتقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المحادثات بين الدول العظمى وإيـران ووصـفها بأنهـا                

  .هدية
 بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن نتنياهو قولـه خـالل اسـتقباله الـسيناتور                  ونقل

االنطباع األولي لدي هو أن إيران حصلت على هدية، ولـديها خمـسة             "األميركي جو ليبرمان قوله إن      
  ".أسابيع بإمكانها خاللها مواصلة تخصيب اليورانيوم بدون حدود

 إيران التوقف فورا عن التخصيب وإخراج المـواد المخـصبة وتفكيـك             أعتقد أنه ينبغي على   "وأضاف  
أنني مؤمن بأنه يحظر منح أكبر ناشط إرهابي في العـالم إمكانيـة             "مشددا على   " المنشأة النووية في قم   
  ".تطوير قنبلة نووية

  15/4/2012، 48عرب 
 

  انقوانين تهدف إلى تشجيع وتسريع االستيط يعدون نواب اليمين اإلسرائيلي .25
أعلن عدد من نواب اليمين اإلسرائيلي، وبشكل خاص من حـزب الليكـود              : برهوم جرايسي  -الناصرة  

الحاكم وأحزاب المستوطنين، عن نيتهم طرح وابل من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تشجيع وتـسريع     
ل هدم أية بؤرة    االستيطان، وتكثيف عمليات البناء في المستوطنات، ومنها ما يحظر على حكومة االحتال           

استيطانية تقيمها عصابات المستوطنين اينما شاءت، حتى ولو كانت على اراض فلسطينية بملكية خاصة،              
  .إضافة إلى قانون يحول جميع البؤر االستيطانية إلى مستوطنات ثابتة

الذي ينص علـى إلـزام وزيـر الحـرب         " قانون التطور الطبيعي  "ومن بين هذه القوانين، ما يسمى بـ        
  .اإلسرائيلي بالسماح بتوسيع البناء في المستوطنات كجزء من النمو الطبيعي فيها

 16/4/2012الغد، عّمان، 
  

   في مصر"االخوان" لبدء حوار مع "اسرائيل"بن اليعازر يدعو  .26
قال وزير الدفاع اإلسرائيلى األسبق، بنيامين بن إليعازر، إن على بالده أن تبـدأ حـواراً مـع                  : رام اهللا 
 اإلخوان المسلمين فى مصر، ألنها قد تجد نفسها يوما ما مضطرة للجلوس على طاولة الحوار مع                 جماعة

  .الجماعة، التى توقع لها أن تسيطر على منطقة الشرق األوسط
على إذاعة الجـيش اإلسـرائيلى،      ' صباح الخير يا إسرائيل   'وأضاف بن إليعازر فى تصريحات لبرنامج       

فى العهد الجديد أنا من أولئك الذين ينصحون بالبحث         ': النتخابات المصرية االحد، تعقيبا على تطورات ا    
عن طريقة يتم خاللها التواصل مع جماعة اإلخوان المسلمين، وعلينا أن ندرك أن منطقة الشرق األوسط                
فى الوقت الحالى اختلفت عما كانت عليه فى السابق، وبات التيار اإلسالمى هو المسيطر، وإن كانت هذه                 

وتابع بن إليعازر، الـذى يـشغل       . 'لفئة هى التى تقف أمامنا، فعلينا أن نبحث عن طريقة للتواصل معها           ا
من قوة  ' 70ال أستطيع التكهن بما سيحدث فى مصر، بدليل أن التيار اإلسالمى يشكل             ': عضوية الكنيست 

  .البرلمان
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ال أعلم إلى   ':  وإسرائيل، وقال  وأعرب بن إليعازر عن تشاؤمه فى كل األحوال بشأن المستقبل بين مصر           
  .'أين ستنتهى األمور، وأتمنى أن ينتهى السباق الرئاسى فى أسرع وقت، حتى نعلم إلى أين تتجه األمور

 16/4/2012القدس العربي، لندن، 
 

  ذراع البر بالجيش الصهيوني يستحدث سريتي قناصة لمواجهة أحداث يومي النكبة واألسير .27
أ ذراع البر في الجيش الصهيوني بإنشاء سريتين من القناصين المتخصصين، موقع ويلال اإلخباري بد

األولى سرية نظامية ستكون مرتكزة على قوة تظامية من كلية مكافحة اإلرهاب التابعة لذراع البر 
والثانية ترتكز على عناصر اإلحتياط، وذلك في إطار االستعدادات الصهيونية ألحداث متوقعة في ذكرى 

وسيتم تدريب القناصة في دائرة القناصين التابعة لمركز الطيران والمهمات . ير ويوم النكبةيوم األس
الخاصة على إصابة أقدام مثيري الشغب بدون قتلهم، وفي هذا السياق، صادق كل من وزير الحرب، 

حال إيهود باراك، ووزير األمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، على خطط عملياتية وردود مصنفة في 
  ".متطرفة"تدحرجت المراسم والمظاهرات إلى أعمال عنف 

 13/4/2012،  )2516(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
  

  للتهويل من الحملة الدولية ضدها" القوائم السوداء" زيفت "إسرائيل"": هارتس" .28
 استعداداتها إلفشال حملـة     على الشبكة أن إسرائيل قامت في خضم      " هآرتس" كشف موقع    :القدس المحتلة 

بتزييف قوائم بأسماء المتضامنين وإدراج أسماء مـواطنين        " مرحبا بكم في فلسطين   "المتضامنين األجانب   
أجانب ضمن هذه القوائم دون أن يكون هؤالء ضمن المشاركين في الحملة، وذلك في سياق التهويل من                 

  .الحملة الدولية وتشويه أهداف المشاركين فيها
بإعداد هذه القوائم التـي     " الشاباك" الموقع فقد قام قسم المخابرات في الشرطة اإلسرائيلية وجهاز           وبحسب

 مواطنا أجنبيا جمعت إسرائيل عنهم معلومات تؤكـد كـونهم           460شملت مجموعتين األولى مكونة من      
لى إسرائيل فـي     مواطنا أجنبيا وصلوا إ    270نشطاء في تنظيم الحملة، أما المجموعة الثانية فمكونة من          

الحملة في العام الماضي، وقد تم إدراج هؤالء في قوائم سوداء منع أصحابها من دخول إسـرائيل لمـدة                   
  .  عشر سنوات

  16/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  "تل أبيب"لمواجهة صواريخ من غزة لـ " إسرائيلية"تدريبات  .29
في مقاله حول احتماالت الحـروب فـي        ” ائيلإسر“رجح نحوم برنيع كبير المعلقين في       : القدس المحتلة 

وأشـار  . المنطقة ما يراه مراقبون محليون آخرون بأن عدوانا جديدا على قطاع غزة بات مسألة وقـت               
أن مناورة سرية جرت فـي      ” ألعاب الحرب “بعنوان  ” يديعوت أحرونوت “برنيع في مقال نشرته صحيفة      

  .بصواريخ من غزة” تل أبيب“ش االحتالل استهداف مكان ما داخل الكيان قبل أسابيع افترض فيها جي
وغزة سـتفتتح بعـد     ” إسرائيل“السيناريو المعتمد ليس خياليا فالجيش يرى أن الجولة المقبلة بين           “وتابع  

ورجح الكاتب  . ”وهي متوفرة وجاهزة لإلطالق واألهداف معروفة     ” تل أبيب “إطالق صواريخ نحو قلب     
ع الجيش أمام تحد جديد جوهره قدرته على السيطرة عليها فـي أول    أن تسود تل أبيب حالة فوضى وتض      

  .ساعتين
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 16/4/2012الخليج، الشارقة، 
 

   إصابة إسرائيلي بأنفلونزا الخنازير":هداسا"مستشفى  .30
اإلسرائيلي في القدس المحتلة أمس إصابة إسرائيلي بمرض انفلـونزا          ” هداسا“أعلنت مستشفى   : رام اهللا 

ومنذ ظهور المـرض فـي      . ه الصحية، بعد مكوثه لمدة أسبوعين داخل المستشفى       الخنازير وتردي حالت  
  . إسرائيليا90ً ألف شحص توفي منهم 12، ُأصيب به 2009إسرائيل في شهر مارس عام 

 16/4/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  آالف األسرى الفلسطينيين يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام غدا .31
ركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان األسير المحرر فؤاد الخفش          أكد مدير م  :  حامد جاد  -غزة  

 أسير في سجون االحتالل، سيشاركون في اإلضراب المفتوح عن الطعام المقـرر أن  2400أن أكثر من    
وعـسقالن  " ايـشل "إن أسرى حركة فتح في سـجون        "وقال الخفش    .يبدأ في يوم األسير الفلسطيني غدا     

ما يعني زيادة أعداد المشاركين في اإلضـراب        "م لإلضراب المفتوح عن الطعام،      ونفحة قرروا االنضما  
  ". أسير فيما يتوقع أن يشمل االضراب الحقاً كل األسرى في سجون االحتالل2400إلى أكثر من 

وأكد الخفش أن أسرى حركتي حماس، والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سيـشاركون        
 في كافة السجون باإلضراب، فيما يشارك أسرى من حركة فتح في العديد مـن الـسجون                 مشاركة كاملة 

  .باإلضراب أيضاً، ما اعتبره وحدة فصائلية في هذا اإلضراب المفصلي
 أيام مقابل وعد مكتوب بالـسماح       10ولفت إلى أن إدارة سجون االحتالل طالبت بتأجيل اإلضراب لمدة           

  . على إنهاء العزل االنفرادي األمر الذي رفضته الحركة األسيرةلذوي أسرى غزة بالزيارة والعمل
في غضون ذلك كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان النقاب عن أن إدارة سـجون االحـتالل                 
هددت األسرى باتخاذ إجراءات وخطوات عقابية غير مسبوقة في حال نفذوا إضـرابهم المفتـوح عـن                 

سة التضامن أحمد البيتاوي، أن إدارة سجون االحتالل وفي محاولة أخيرة           وأعلن الباحث في مؤس    .الطعام
لثني األسرى عن اإلضراب، شكلت لجنة خاصة للجلوس مع قادة الفصائل مـن األسـرى واالسـتماع                 

  .لمطالبهم، والتقت بعدد من قادة الحركة األسيرة في سجون عوفر وايشل ورامون ونفحة
  16/4/2012، الغد، عّمان

  
  أبريل/  نيسان17يوم " إضراب الكرامة"حول   في سجون االحتالل يرة  األس الحركةادر عنبيان ص .32

يوضحون فيه مطالبهم العادلة التـي يخوضـون مـن أجلهـا            أصدر االسرى في سجون االحتالل، بياناً       
، إلى خطوة اإلضراب المفتوح عـن       17/4خطوات احتجاجية، تتصاعد لتصل في يوم األسير الفلسطيني         

  :ام، وهذا نص البيانالطع
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

على مدار ثالث سنوات مضت، سعت الحركة األسيرة في سجون االحتالل الصهيوني، بكافـة أطيافهـا                
السياسية على التواصل والتنسيق فيما بينها لبلورة خطوة اإلضراب المفتوح عن الطعام، لنيـل الحقـوق                

كومة االحتالل على مدى سنوات طويلة مضت، إلى أن تكللت هـذه       اإلنسانية البديهية، التي تنكرت لها ح     
  .الجهود بالتوافق على خوض إضراب مفتوح عن الطعام، في منتصف شهر نيسان من هذا العام
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  :اإلضراب المفتوح الذي سيخوضه األسرى الفلسطينيون
 الطعام والشراب، عـدا     هو إضراب أقرته الحركة األسيرة، بكافة أطيافها السياسية، يقضي باالمتناع عن          

واإلضراب هو الوسيلة الوحيدة التـي      . الماء حتى تتحقق كافة المطالب، التي انطلق من أجلها اإلضراب         
يمتلكها األسرى الفلسطينيون لنيل حقوقهم، والضغط على حكومة االحتالل ودفعها للتفاوض مع الوفـد،              

  .الذي تشكله الحركة األسيرة لهذا الشأن والرضوخ لمطالبه
  :»نيسان«المطالب الرئيسية من إضراب الكرامة 

إغالق ملف العزل االنفرادي، الذي يقضي بموجبه أسرى، مضى على عزلهم أكثر من عشر سـنوات     .1
  .متتالية، في زنازين انفرادية تفتقر لمقومات الحياة البشرية والنفسية والمادية

سجون، الذين حرموا منه منـذ سـت سـنوات          اح ألهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في ال        سمال. 2
  .فمنذ ذلك الحين لم تقم وال زيارة واحدة ألي أسير غزي. متتالية

تحسين الوضع المعيشي في السجون، الذي تداعى بقرارات سياسية وقوانين جائرة، مثل مـا يـسمى                . 3
ن خالل سحب العديـد     الذي حرم األسرى من أبسط الحقوق، كالتعليم ومتابعة اإلعالم م         » بقانون شاليط «

  .من القنوات الفضائية وكل الصحف المكتوبة
وضع حد لسياسة اإلهانة واإلذالل التي تقوم بها مصلحة السجون بحق األسرى وذويهم، من خـالل                . 4

  .التفتيش المهين العاري، والعقوبات الجماعية، واالقتحامات الليلية
  :معادلة اإلضراب

حريك رأي عام محلي وعربي ودولـي، يـضغط علـى حكومـة             يرتكز اإلضراب بشكل مباشر على ت     
االحتالل، ويهدد مصالحها وعالقاتها السياسية، ويحملها كامل المسؤولية عن حياة األسرى الفلـسطينيين             
المضربين عن الطعام، إضافة إلى إلقاء الكرة في الملعب الحكومة الصهيونية، وإجبارها علـى تحمـل                

  .لبها حقوقهمعواقب تضييقها على األسرى وس
  :نداء باألمل

على ضوء المعادلة، سابقة الذكر، يتوجه األسرى الفلسطينيون إلى كافة أحرار العالم، من دعاة ومفكرين               
ومثقفين وفعاليات وصحافة وإعالم وأحزاب، لبذل الجهود والعمل على مساندة ونصرة األسـرى، فـي               

  .إضرابهم المفتوح عن الطعام
  "ى َأمرِه ولَكنّ َأكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمونواللَّه غَاِلب علَ"

  األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
  10/4/2012، موقع أحرار ولدنا

  
  في القدس" مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات"االحتالل يعتقل مدير : مؤسسة األقصى .33

، أن الـسلطات    1948عـام   فـي فلـسطين المحتلـة       " مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "أفادت  : القدس
  ".مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات"اإلسرائيلية اعتقلت، مساء السبت، الدكتور حكمت نعامنة، مدير 

إن نعامنة لـم    : "ونقلت المؤسسة عن المحامي خالد زبارقة، الذي يتابع ملف اعتقال الدكتور نعامنة قوله            
  باعتقال نعامنـة،   " ة األقصى للوقف والتراث     مؤسس"من جهتها؛ نددت     ".يرتكب مخالفة تستدعي اعتقاله   
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اعتقال تعسفي يهدف إلى التضييف على المؤسسات والشخصيات الفاعلة في قـضية القـدس              "وقالت إنه   
  ".واألقصى

  16/4/2012، السبيل، عّمان
  

   نابلس من فالحة أراضيهمفيمن  قرية بيت فوريك  جيش االحتالل يمنع الفلسطينيين: هارتس .34
أمس، إن جيش االحتالل منع على مـدار العـامين          " هآرتس" قالت صحيفة    : برهوم جرايسي  -الناصرة  

الماضيين مزارعين من  قرية بيت فوريك القريبة من مدينة نابلس من الدخول إلى أراضيهم لفالحتها، إذ                 
ها اسـم   أن قرية بيت فوريك وحقولها باتت محاذية لبؤر استيطانية أقيمت خالل العقد األخير ويطلق علي              

وظهر من وثائق تم تقديمها لمحاكم االحتالل، أن النيابة اإلسرائيلية بررت قـرارات              ".ريخس هغدعونيم "
جيش االحتالل بمنع المزارعين من فالحة اراضيهم على مدى عامين، بزعم إغـالق األراضـي أمـام                 

ي هذه المنطقـة خـالل       مستوطنا ف  15اصحابها، فيما ادعى الجيش اإلسرائيلي بان السبب نابع من مقتل           
  .العقد األخير

  16/4/2012، الغد، عّمان
  

   فلسطينيينسبعةتعتقل و  تقتحم الضفة الغربيةقوات االحتالل .35
 اقتحمت قوات من جيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية أمس قرى في محافظات رام اهللا وبيـت                 :رام اهللا 

ضلوعهم فـي اعتـداءات علـى أهـداف          فلسطينيين، بدعوى أنهم مطلوبون ل     7لحم والخليل واعتقلت    
  .إسرائيلية، ونقلتهم إلى مراكز احتجاز عسكرية للتحقيق معهم

وذكر شهود عيان أنّ أهالي بلدة دورا جنوب الخليل رشقوا قوات إسرائيلية، اقتحمت البلـدة، بالحجـارة                 
  .والزجاجات الفارغة وأجبروها على االنسحاب منها

  16/4/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

  يطالب السلطة بصرف المخصصات الشهرية ألسر الشهداء" التجمع الوطني ألسر الشهداء" .36
طالب التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين، أمس، السلطة الوطنيـة بـضرورة   : جنين ـ محمد بالص 

صرف المخصصات الشهرية بشكل فوري للعشرات من أسر الشهداء، والتي لـم تحـصل علـى تلـك                  
د فيه أن ملفات أسر الشهداء لدى هيئة التأمين والمعاشات أصبحت في طريقها             المخصصات، في وقت أك   

إن هناك العديد من األسـر التـي لـم تـصرف لهـا              : وقال أمين عام التجمع، محمد صبيحات      .للحل
إن هذه األسـر    : وأضاف صبيحات  .مخصصات خالل األشهر األخيرة، وتحديدا منذ مطلع العام الحالي        

 الصعوبة، وخاصة زوجات الشهداء اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أطفال، وهـو            تعيش ظروفا غاية في   
  .إنه ال يمكن احتماله بالمطلق: أمر قال أمين عام التجمع

  16/4/2012، األيام، رام اهللا
  

  زيارة المسجد األقصي وكنيسة القيامةالى تيسير التميمي يدعو المسلمين والمسيحيين  .37
شيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين السابق زيـادة الوفـود المـسيحية             رحب ال   : نجالء عبدالحافظ 

   . المصرية للصالة في كنيسة القيامة وزيارة المعالم الدينية بمدينة القدس
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ودعا في تصريحات خاصة لـ األهرام المسلمين والمسيحيين في مختلف البلدان العربية زيارة المـسجد               
كون بنية زيارة المعالم الدينية بشرط أن يقيموا في فنادق فلسطينية وال            علي أن ت  , األقصي وكنيسة القيامة  

يشتروا إال البضائع الفلسطينية لدعم أهل القدس الذين يتعرضون للتضييق عليهم في ارزاقهم ومحاربـة               
وأشار إلي أهمية التمييز بين التطبيع واالحتالل فزيارة القدس          .اقتادهم وتعرضهم لعمليات تطهير عرقي    

حيث يعتبر هذا نوعا من الرباط والدعم       , عقد اتفاقيات سياسية أو سياحية يختلف عن زيارة معالم المدنية         ل
  .لسكانها

  16/4/2012، األهرام، القاهرة
  

    تحذير من كارثة غذائية في غزة  .38
لتطوير المياه والبيئة في قطاع غـزة، مـن كارثـة           ” مجموعة الهيدرلوجيين الفلسطينيين  “حذرت   :غزة
ئية نتيجة توقف اآلبار الزراعية واآلالت التشغيلية الالزمة لري المزروعات بسبب النقص في الوقود              غذا

والكهرباء، ما سيدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعة الخضراوات التي تحتاج إلى الرش مـرتين أو                
  .أكثر أسبوعياً خصوصاً على أبواب فصل الصيف

ضراوات يؤدي إلى موت االشتال والتقليل من عمرهـا، وهـذا           ورأت، في بيان، أمس، أن عدم ري الخ       
يعني خسائر فادحة سيتكبدها المزارعون، إضافة إلى أن عدم رش الخضراوات بالمبيدات يـؤدي إلـى                

 نتيجة وجود   اإلنتاجوأشارت إلى توقف مزارع الدواجن عن       . انتشار الحشرات التي تقضي على االشتال     
 تلك المزارع إلى بيع ما لديه من دجاج صغير ال يتجـاوز وزنـه                ما اضطر بعض أصحاب    األزمةهذه  

  .الكيلو غرام بأسعار زهيدة حتى ال يتعرض لخسائر أكبر نتيجة موته أو عدم اكتمال نموه في موعده
  16/4/2012، الخليج، الشارقة

  
   أسيرا لالعتقال اإلداري 20 حولت منذ مطلع الشهر "إسرائيل" ":لجنة األسير الفلسطيني" .39

جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلية االعتقال اإلداري ألربعة أسرى فلسطينيين من جنـين بعـد              : جنين
جـددت االعتقـال    " شطة"إن إدارة سجن    " لجنة األسير الفلسطيني  "وقالت     .انتهاء فترة اعتقالهم السابقة   

 من انتهاء حكمه اإلداري     من مدينة جنين في اليوم األخير     )  عاما 45(اإلداري لألسير زاهر نافذ أبو سخا       
وأشارت اللجنة إلى إن سلطات االحتالل جددت كذلك االعتقال اإلداري للمرة الثانية             .البالغ أربعة شهور  

 51(، وشـقيقه سـالم      ) عاما 45(سماح عبد اهللا الزغيبي     : على التوالي لثالثة أسرى من مدينة جنين هم       
ة عن قلقها الشديد من اتساع نطاق حجم االعتقاالت         وأعربت اللجن  ). عاما 70(، و أحمد أبو حسن      )عاما

 أسيرا فلسطينيا لالعتقـال     20اإلدارية، مشيرة إلى أن سلطات االحتالل حولت منذ مطلع الشهر الجاري            
  .اإلداري

  15/4/2012قدس برس، 
  

   2011 خالل عام أمراض القلب المسبب األول للوفيات في فلسطين: وزارة الصحة في رام اهللا .40
كشف مدير عام العالقات العامة واإلعالم في وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور عمر النـصر،              : نابلس

النقاب عن أن أمراض القلب واألوعية الدموية، هي المسبب األول للوفيات في فلـسطين خـالل العـام                  
 .ز الثالث ، تليها أمراض السرطان، أما األمراض الدماغية فقد تراجعت كمسبب للوفيات إلى المرك            2011
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 70وأوضح النصر، في تصريحات لوسائل اإلعالم المحلية، أن متوسط األعمار في فلسطين ارتفع إلـى            
  . بين النساء، ما يشير إلى تحسن الوضع الصحي، كما قال73.6عاًما بين الرجال، و 

دة  وال 1000 حالـة لكـل      14وأشار إلى أن هذا يترافق مع انخفاض معدل وفيات األطفال الرضع إلى             
 طفـل، وكـذلك وفيـات       1000 حالة لكل    20حية، وانخفاض معدل وفيات األطفال دون الخامسة إلى         

، "وهي معدالت تعد مقبولة مقارنة بالدول المجـاورة " ألف، 100 حالة لكل  29األمهات التي وصلت إلى     
  .حسب الدكتور النصر

 فـي   99لبرامج في المنطقة، ويغطي     يعد من أفضل ا   "وأشار إلى أن برنامج التطعيم الوطني في فلسطين         
المائة من األطفال، األمر الذي ساهم في التغلب على الكثير من اإلمراض الـسارية كالـسل والحـصبة                  
وغيرها، كما أن مراكز وزارة الصحة باتت تغطي كل المناطق، بما فيها المناطق النائيـة، التـي يـتم                   

  ".نقلةإيصال الخدمة الطبية إليها من خالل العيادة المت
وأكد النصر أن هناك أزمة مالية، تعاني منها وزارة الصحة، بفعل األوضاع المالية التي تواجه الحكومة،                
مبيناً أن ميزانية وزارة الصحة تضاعفت ثالث مرات خالل السنوات األربع الماضية، ووصـلت إلـى                

  ".ميزانيةلكن المشكلة هي في توفير األموال لصرفها على بنود ال" مليون دوالر 350
  ". صنفاً من المستلزمات الطبية65 صنفًا دوائًيا، و130هناك نقصاً في "ونوه إلى أن 

 15/4/20120وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
  

  لمحمود الهباش  كتاب جديد "زيارة القدس فضيلة دينية وضرورة سياسية" .41
زيـارة القـدس    'د الهباش كتابا جديدا حمل عنوان       اصدر وزير االوقاف والشؤون الدينية محمو     : رام اهللا 

  .فضيلة دينية وضرورة سياسية
أوضح الهباش خالل كتابه المواقف الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية التى اسـتند عليهـا الـرئيس                
محمود عباس فى دعوته العرب والمسلمين لزيارة بيت المقدس، مؤكدا وبالمرتكزات نفـسها ان فتـوى                

  .م التى اطلقها الشيخ يوسف القرضاوى ال تمت للدين والسياسة بصلةالتحري
 16/4/20120وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
   األقصى يزور المسجد األردنيوزير الداخلية  .42

 المسجد األقصى المبارك واجتمع مع أمس محمد الرعود األردني زار وزير الداخلية :القدس المحتلة
يخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية والشيخ عزام الخطيب مدير األوقاف فضيلة الش

 في األوقاف وقضاة المحكمة الشرعية في القدس األقساماإلسالمية في القدس وعدد من مسؤولي ومدراء 
  .وقضاة محكمة االستئناف

اطلع الرعود على مشاريع العاهل  في القبة النحوية، واإلسالمية األوقافوعقد اجتماع موسع مع ممثلي 
 الملك عبد اهللا الثاني في المسجد األقصى وعملية االعمار الجارية في المسجد وانجازات مديرية األردني

األوقاف اإلسالمية في القدس ودورها الفاعل في المدينة المقدسة بهدف تعزيز صمود المقدسيين والحفاظ 
  .اإلسالميةعلى المقدسات 

  16/4/2012دة، رام اهللا، الحياة الجدي
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  "باب المغاربة"حول جسر " اليونسكو"األردن يشارك في اجتماع  .43
 في االجتماع الذي يعقده مركز التراث العالمي التابع لليونسكو في باريس األردنيشارك :  بترا–عمان 

ل وتسعى  المبارك الذي دمرته إسرائياألقصىاليوم االثنين لبحث موضوع باب المغاربة في المسجد 
  .لبناء باب بديل يحقق مآربها الخاصة

 إن األحد أمس) بترا (ـ العبادي لمعبد السال الدكتور اإلسالميةوقال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات 
 الذي تقدمنا به في شهر أيار من العام الماضي األردني لالجتماع سيعيد تقديم المقترح األردنيالوفد 

  .والذي استحسنته اليونسكو
 يركز على عناصر اإلسرائيلي المشروع الذي تم تقديمه في مواجهة المشروع أن إلىولفت العبادي 

 باب المغاربة بدال من الجسر الذي دمرته إلى ويهدف لبناء جسر يؤدي واألصالةالشمولية والتميز 
 المغاربة  بابإلى وهو يتألف من ممر حجري يمتد من ساحة البراق 2004 عام اإلسرائيليةالسلطات 
 الموجودة في اإلسالمية اآلثار تدمير إلى الذي يهدف اإلسرائيلي يحاكي الموقع بخالف المشروع بأسلوب

  . الهيكل المزعومإلىالموقع، وتوسعة ساحة الصالة لهم وصوال 
 كما األردني سيشرحون لهيئات اليونسكو المعنية مالمح ومكونات المشروع األردنيين الخبراء أنوبين 
 لتقديم هذه لألردن اليونسكو كانت قد عبرت عن شكرها أن إلىاقشون حيثيات التصميم والتنفيذ الفتا سين

  .المشروع
  16/4/2012الدستور، عمان، 

  
   لماراثون إسرائيلي "أديداس"اعتصام شبابي يندد بدعم : عمان .44

ومة ومجابهة التطبيع اعتصم عدد من أعضاء تجمع القوى الشبابية والطالبية لدعم المقا:  بترا-عمان 
 احتجاجا على دعم الشركة لماراثون األحد أمسالرياضية في عمان ) أديداس( مقر فرع شركة أمام

   .إسرائيلي في القدس الشرقية
 16/4/2012الدستور، عمان، 

  
  طالق مجموعة العمل العربي للدفاع عن حق العودةإ :الوطن العربيبالالجئون الفلسطينيون "ندوة  .45

الالجئون الفلسطينيون في الوطن "أعلن المشاركون في ختام أعمال ندوة  : أنور الخطيب-الدوحة 
التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات، عن إطالق مجموعة العمل العربي للدفاع " الواقع واآلفاق.. العربي

التأسيسية وتهدف المجموعة، التي تال بيان تأسيسها رئيس اللجنة  ".تضامن" عن حق العودة الفلسطيني
 للشباب ناصر الفضالة من البحرين، إلى تعزيز الوعي الشعبي السليم لحق العودة الفلسطيني خصوصاً

في المدارس والجامعات وتشخيص الواقع الحالي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين ومعرفة احتياجاتهم في 
و باقي أنحاء العالم العربي مناطق عمليات األونروا الخمس لبنان وسوريا واألردن والضفة والقطاع أ

والمشاركة في نقاش رؤية الدول العربية الرسمية آلفاق حل قضية الالجئين ومحاولة تطويرها بما 
يتوافق والحقوق التاريخية المكفولة والتفاعل مع مختلف القوى واألحزاب مؤسسات المجتمع المدني 

عودة والتصدي لمحاوالت تحجيم قضية الالجئين العربية وتعزيز تعاطيها اإليجابي مع قضية الالجئين وال
واختزالها في البعد اإلقليمي والتأكيد على البعد الدولي للقضية من خالل دعم دور وكالة األونروا وفق 

  .التفويض الدولي الممنوح لها
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 ،تضم اللجنة التأسيسية للمجموعة، إضافة إلى الفضالة كالً من المقرر أبو زيد اإلدريسي من المغرب
 ومحمد المسفر من ،اهللا عبيدات من األردن  وعبد، وعصام نعمان من لبنان،وصباح المختار من العراق

  . وسلمان أبو ستة من فلسطين، وقد اختيرت العاصمة اللبنانية بيروت لتكون سكرتارية مؤقتة للجنة،قطر
  16/4/2012الراية، الدوحة، 

  
  "كامب ديفيد"واجد األمني الكثيف بسيناء لن يضر بـالت: ةوزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري .46

 في، أن التكثيف األمني الدولي المصريأكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون : محمد الجالى
وقالت أبو النجا، خالل  ."إسرائيل" أبرمتها مصر مع التيسيناء، لن يؤثر على اتفاقية كامب ديفيد، 

أمس األحد،   كمال الجنزورى، رئيس الوزراء. عقده دالذي الوزاريع  عقب االجتماصحفيمؤتمر 
  . جنوب سيناءفي فدان إلنشاء منطقة صناعية 3200لبحث تنمية سيناء، إن القوات المسلحة تنازلت عن 

  16/4/2012اليوم السابع، القاهرة، 
  

  ئريةسلط الضوء على القدرة النووية الجزا يتقريراً يعرض اإلسرائيلي تلفزيونال .47
هل يصنع " في شكل دراسة إستراتيجية بعنوان  مطوالًأذاع التلفزيون اإلسرائيلي تقريراً.: ب ياسين

أعده الخبير والمحلل السياسي ماتي زوهار، وحاول من خالله تسليط " السالح النووي؟ الجزائريون
لمحلل اإلسرائيلي أن يؤكد  وحاول ا.الضوء على القدرة النووية الجزائرية وتأثيرها على استقرار المنطقة

اعدة الصين بعد ما استفادت  بمس1996أن الجزائر تعكف حالياً على تطوير مشروع نووي سري منذ 
 إلى أن في وقت سابق من الخبرة األرجنتينية ووقعت معها عدة اتفاقيات في هذا المجال، الفتاً

 فنية، نووية مساعدات على صولللح  بإجراء محادثات مع األرجنتين2008الجزائريين قاموا عام 
 إطار في وذلك إفريقيا، جنوب مع النووي المجال في للتعاون اتفاقية على 2010 عام بعدها ووقعوا
   .ميغاوات 100 بقدرة ثالث نووي مفاعل لشراء مساعيها

 من طقة،بالمن السياسية القوى أو الدول مختلف طموح  تراقبيةمريكالواليات المتحدة األوقال التقرير إن 
  .النهاية في" إسرائيل "أمن على وحفاظاً االستقرار على حرصاً له التصدي أجل

  14/4/2012الشروق أون الين، الجزائر، 
  

  وفد كويتي في غزة .48
 وكان في استقبال الوفد ، عبر معبر رفح البري13/4يوم الجمعة  قطاع غزة مساء إلىوصل وفد كويتي 

 كنعان .لجمل ونقيب المهندسين الفلسطينيين في قطاع غزة مالرحمن ا النائب عن حركة حماس عبد
 . وممثلون لنقابة المهندسين الكويتيينأعمال شخصيات بينهم رجال 10ويتكون الوفد الكويتي من  .عبيد
  . في قطاع غزة الكويتيين يطلع الوفد على مشاريع تنفذها نقابة المهندسينأنمن المقرر كان و

  14/4/2012كويت، ال الوطن،
  

   في فلسطين تنظم أمسيتين ثقافيتين دعماً لمشاريع إنسانية"كويتيون ألجل القدس" .49
 أمسيتين خيريتين دعماً لمشاريع إنسانية يعود ريعها لشريحة كبيرة من "كويتيون ألجل القدس"تنظم لجنة 

ين بعنوان مجموعة إعالميين وفنانين يحيون أمسيتين ثقافيت خاللهما ف، تستضيأطفال وطلبة فلسطينيين
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وسيخصص ريع األمسيتين لدعم  .اهللا الشيخ محمد العبدالكويتي  برعاية وزير اإلعالم "نستحق الحياة"
مشروع جمعية إغاثة أطفال فلسطين إلنشاء مستشفى لعالج السرطان لألطفال، في منطقة بيت جاال 

مع حركة الشباب الفلسطيني بفلسطين المحتلة، ومشروع تعليم الطلبة الجامعيين الفلسطينيين بالتعاون 
  .ومؤسسة التعاون

  16/4/2012الجريدة، الكويت، 
  

   في فلسطين إلعادة األقباط من األراضي المقدسة"جسر جوي: "مصر .50
الراحل بمنع زيارة المسجد شنودة  على أن قرار البابا  القبطيةشددت الكنيسة:  وفاء وصفي-لقاهرة 

 األقباط، من إلعادة  جوياً جسراً"اير سيناء"س شركة طيران بدأت أمحيث األقصى سارٍ، لم يتم رفعه، 
 مسيحي وقالت 101ووصل مطار القاهرة الفوج األول وضم  .زيارتهم لألراضي المقدسة، عبر تل أبيب

  . المتبقينإلعادة إضافية رحالت "اير سيناء سيرت"ن شركة إ الراي جريدةمصادر في المطار ل
  16/4/2012الراي، الكويت، 

  
  "إسرائيل"مع  حكومات دولهم بالتآمريتهمون " حملة أهال بكم في فلسطين"ات المتضامنين بـمئ .51

” ايـر فـرانس   “ألغت شركات الخطوط الجوية الفرنسية      :  وكاالت - عبدالرحيم حسين  -عالء المشهراوي 
 .2جـت “وشـركة  والسويسرية والبلجيكية والنمساوية والتركية ” أليتاليا“واإليطالية  ” لوفتهانزا“واأللمانية  

-رواسـي “ من مطارات    "حملة اهال بكم في فلسطين    " في   البريطانية تذاكر سفر مئات المتضامنين    ” كوم
في رومـا وجنيـف     ” ليوناردو دافنشي ”قرب باريس ونيس جنوب غرب فرنسا وبرلين و       ” شارل ديجول 

  .وبازل وبروكسل وفيينا واسطنبول ولندن ومانشستر شمال شرق انجلترا
عون من السفر احتجاجات في في عدد من تلك المطارات، متهمين حكومات دولهم بالتآمرمع              ونظم الممنو 

إسرائيل، ولوحوا بأعالم فلسطينية في صاالت المغادرة ورددوا هتافات ضد شركات الطيـران وضـد               
واعتصم  .سياسة إسرائيل لعزل الضفة الغربية من خالل السيطرة على كل نقاط الدخول والخروج حولها             

دعونـا نـذهب الـى    “وهم يـصفرون ويهتفـون   ” شارل ديجول-رواسي“رات الناشطين في مطار   عش
قـاطعوا  ”، و ”قاطعوا إسـرائيل  ”، و ”موجود في باريس  ) العسكري اإلسرائيلي (اليوم الحاجز   ”، و ”فلسطين
 ثم توجهـوا الـى مكتـب      . ”فرنسا مستوطنة إسرائيلية جديدة   “كما رفعوا الفتة عليها عبارة      . ”لوفتهانزا
  .حيث طالبوا ببيان رسمي مكتوب يوضح أسباب منعهم من السفر” لوفتهانزا

وذكر منظمو الحملة في بيان أصدروه في باريس أن السلطات االسرائيلية اتبعت إجراء غيـر قـانوني                 
. جديداً حيث طالبت المسافرين بتوقيع إعالن بانهم لن يتصلوا أو يتعاونوا مع منظمات مؤيدة للفلسطينيين              

إن حركتنا سلمية تماما لكن لألسف ال يزال ينظر الينـا كمثيـرين             “ الناشط الفرنسي وليفيه بيشوت      وقال
  .”للشغب

في إيطاليا فابيو مارسيلي وهو أحد الممنوعين من الـسفر،          ” رابطة المحاميين الديمقراطيين  “وقال عضو   
ية تخشى من التظـاهرات الداعمـة       هذا التوجه يدل على أن السلطات االسرائيل      “لوكالة األنباء اإليطالية    

  .”لفلسطين
  16/4/2012، االتحاد، أبو ظبي
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  حفل تكريم للشيخ رائد صالح في لندن قبل عودته إلى فلسطين: بريطانيا .52
) أبريـل ( نيسان 16أكد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أن الشيخ رائد صالح سيعود غًدا االثنين   :لندن

بعد فوزه النهائي والواضح في االستئناف القانوني ضد قرار وزيـرة           "ية،  الجاري إلى األراضي الفلسطين   
ويقيم المنتدى الفلسطيني وعدد من المؤسسات البريطانية الـصديقة اليـوم األحـد              ".الداخلية البريطانية 

 احتفاال كبيًرا بهذه المناسبة لتكريم ووداع للشيخ رائد صالح، يحضره أبناء الجالية الفلـسطينية             ) 15/4(
وأبناء الجاليات العربية والمسلمة وأصدقاء فلسطين من المجتمع البريطاني، ويشارك فيه وفد من قيـادة               

  .48الحركة اإلسالمية في مناطق الـ
  15/4/2012قدس برس، 

  
  بالقضايا الداخلية أسقط شعارات تحرير فلسطين" الربيع العربي"اهتمام  ":الالجئون الفلسطينيون"ندوة  .53

اختتم الخبراء والباحثون واالكاديميون يومين من النقاش المركز حول قـضايا الالجئـين             : محمد دفع اهللا  
الالجئـون  "الفلسطينيين في العالم العربي في الندوة التي نظمها مركـز الجزيـرة للدراسـات بعنـوان                 

فـي  ، حيث قدمت فيها اوراق قاربت قـضية الالجئـين           "الواقع واآلفاق : الفلسطينيون في الوطن العربي   
  . الوطن العربي ودور الثورات العربية واثرها على االوضاع الداخلية في فلسطين

، أكد الباحث األكاديمي    "تحديات الهوية لدى الشباب الفلسطيني في الشتات      "وفي ورقته التي حملت عنوان      
مع كل  يوسف أبو السعود ان الشباب الفلسطيني في الشتات عاش وما زال يعيش أشواق العودة والحرية                

أمل في تحرير األرض، حيث ظلت القضية الفلسطينية حاضرة في ساحة النضال العربي، إلـى أن تـم                  
التخلي الرسمي العربي فعلًيا عن القضية مع انطالق عملية السالم مطلع التسعينيات من القرن الماضي،               

عمليات فرض الواقع    أسرى ل  — نتيجة لتغيرات سياسات الدول المضيفة       —وبات الالجئون الفلسطينيون    
المعيشي وفقًا لما تقتضيه السياسة الجديدة، وكانت سياسة االنكفاء القُطري والعودة إلى حـدود سـايكس                

  . بيكو هي التي تسود المشهد الداخلي
سعود وجود فارق كبير نسبي في سياسات التعامل مع الهوية الفلسطينية بين الدول المـضيفة؛               الواكد ابو   

األردنية على سبيل المثال وبالرغم من حصول معظم الالجئين الفلسطينيين على العديـد             وقال ان الدولة    
من المكتسبات المدنية، إال أن التذبذب في الموقف من الهوية الفلسطينية تبًعا لتطورات العالقة األردنيـة                

 الفلسطينية عوًضا   مع الملف الفلسطيني ألقى بظالله على سياسات الدولة تجاه فعاليات الحفاظ على الهوية            
  . عن ممارستها

  تحد للهوية االردنية
واضاف الباحث ان وجود هذا العدد الكبير من الالجئين الفلسطينيين المتمتعين بالجنسية األردنية يـشكّل               
تحدًيا كبيًرا لهوية الدولة األردنية، كما أن سياسات بعض الفصائل الفلسطينية، ومخاوف الوطن البـديل،               

نسفير المتبعة إسرائيلًيا ساهمت وبشكل كبير في تأجيج المشاعر المتبادلة، والتي أفضت إلى             وسياسة الترا 
صراع خفي بين الهويتين لم تفلح المقاربات المتعاقبة للحكومات األردنية في القضاء عليه مـن خـالل                 

ًضا لبعـضهما فـي     تشكيل ثقافة جامعة تحافظ على الهويتين باعتبارهما نقيًضا للعدو بدالً من كونهما نقي            
الداخل، وهنا يبرز الدور المباشر لمعاهدة وادي عربة ودخول السياسة األردنية معسكر السالم، وما تبع               
ذلك من آثار على ممارسة الهوية النضالية لالجئين في األردن، خاصة مـع حالـة االنكفـاء القُطـري                   

شعارات التي اجتاحت المنطقـة لتقـضي       واالنشغال بالهم الداخلي وبروز شعارات محلية بامتياز، تلك ال        
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على األحالم الوحدوية والعروبية وأخوة الدين والنسب، وما تبع ذلك من إجراءات على األرض تمثلـت                
في إذكاء المقاربة األمنية في التعامل مع الالجئين الفلسطينيين، وما تبع ذلك من نشوء جيوب متطرفـة                 

ا، وما نسمعه ونراه على الشبكة العنكبوتية ومالعب الكـرة          لدى الشباب الفلسطيني واألردني في آن معً      
  . خير دليل على ذلك

وتطرق الباحث ابو السعود الى الوضع في لبنان وقال ان وجود العمل المقاوم في المخيمات وسياسـات                 
ـ                ة الدولة تجاه الحقوق المدنية للفلسطينيين على أراضيها إضافة إلى طبيعة التركيبـة الـسياسية والطائفي

للنظام السياسي اللبناني، كلها عوامل ساعدت في حالة االنشغال الفلسطيني بلقمـة العـيش والمـستقبل                
االقتصادي المجهول، وتركت المجال أمام بروز الهوية الفصائلية لبعض الشباب الفلسطيني، عوًضا عن             

 في شكل صراع شديد لدى      حالة النقمة والسخط الشديد تجاه الظروف المعيشية البائسة التي ألقت بظاللها          
األجيال الجديدة وأصبح سؤال الهوية وممارستها ملًحا، بل ويشكّل ردة فعل على النظرة الدونيـة التـي                 

  . تتعامل بها السلطات مع الشباب الفلسطيني
  الالجئون في سوريا

ماعيـة  وفي تناوله لوضع الالجئين في سوريا قال الباحث ان انـدماج الفلـسطينيين فـي الحيـاة االجت                 
واالقتصادية في سوريا يخلق انطباًعا لدى الكثيرين بأن المخيمات الفلسطينية ليست معازل، لكن هويـة               
الالجئين الفلسطينيين تظل مختلفة ومتباينة عن السوريين، ولعل حالـة االصـطفاف الـسياسي للنظـام                

الفلسطينية، والتي كان لها    السوري في محور ما سمي بالممانعة ألقت بظاللها على حرية ممارسة الهوية             
األثر البالغ في خلق حالة االنسجام التي ذكرناها، يضاف إلى ذلك أن أعداد الفلسطينيين المتواجدين فـي                 

  . سوريا قياًسا الى أعداد الشعب السوري، لم تشكّل تحدًيا مباشًرا للهوية الوطنية السورية
 اكد الباحـث ضـرورة االلتقـاء والتواصـل بـين            وفي نهاية حديثه في الجلسة االولى من اليوم الثاني        

الفلسطينيين في فعاليات تجسد الهوية الفلسطينية بين الشباب، باعتبارها هوية نضالية تعتز بانتمائها إلـى               
فضائها العربي واإلسالمي،كما شدد الباحث على ضرورة العمل وبـشكل مـنظَّم فـي الـضغط علـى                  

في سبيل إدماج أنشطة الهوية الفلسطيني والتراث الفلسطيني        " روااألون"المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها     
في المناهج المقدّمة ألجيال الالجئين باعتباره حقًا إنسانًيا، ومدخالً مهًما لبناء قدرات الشباب الفلـسطيني               
وترشيد ممارساته على األرض وكذلك استثمار التغيرات الناشئة عن الربيع العربي في التخلص من حالة               
السلبية والخوف، في سبيل إعادة االعتبار للروح الوحدوية العربية والهم المـشترك، ووضـع القـضية                

  . الفلسطينية في مركزية هذه التحوالت
  الفلسطينوفوبيا

في بحثه عن مفهوم الفلسطينوفوبيا الذي تناول الواقع االجتماعي والسياسي لالجئين الفلـسطينيين ركـز               
بأنه الخوف من العامل الـديمغرافي أو الـسياسي         ) الفلسطينوفوبيا( الباحث   الباحث أديب العربي وعرف   

الفلسطيني بالوجود الفلسطيني الجًئا في البالد المضيفة، وقال انه ومع أن لكلٍّ غرضه من النفخ في بالون                 
هم فـي   التناقضات مع هذا الوجود إال أن ما جمع الكل هو الرغبة األكيدة لديهم في تحجيم إمكانيات تسبب                

عدم استقرار الدولة المضيفة بأي شكل من األشكال؛ ففي األردن عندما أصبح الالستقرار منوطًا بالوجود               
المسلح الفلسطيني دخلت الدولة األردنية في حرب مع المنظمة، وتعاظمت مشاعر الشقاق بـين الدولـة                

ئمة على الخوف ممـا يـسمى       ف وظلت العالقة المتوترة قا    .ت.برمزيتها والممثل الرسمي للفلسطينيين م    
الفلسطيني الرسمي ممثالً بمنظمة التحريـر      : وفي سوريا عندما لم يلتق الخطان     . الوطن البديل إلى اآلن   
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والخط السياسي للدولة السورية وتمايزت التوجهات أوصلت المؤسسة السورية رسـالتها غيـر القابلـة               
ت التي قامت بها أجهزة الدولة ضد العناصـر         للنسيان متمثلة في تل الزعتر وحرب المخيمات والمالحقا       

  من الفلسطينيين، ) المشاكسة(
وقال انه بالنسبة للبنان فإن التجربة كانت أمر عندما تعلّق األمر بدخول إسرائيل علـى الخـط اللبنـاني                   

لقبضة وطرده للعنصر الفلسطيني المسلح وبالتالي تمكينه للدولة اللبنانية من أخذ زمام األمور في إحكام ا              
  . على الوجود الفلسطيني هناك
  ظهور الفلسطينيين مكشوفة

وأضاف الباحث انه منذ ذلك الحين وظهر الفلسطيني مكشوف أمنًيا ورأسه مسقوف سياسًيا، فالمـشروع               
الذي تحدث عنه نتنياهو أو شارون أو غيرهما بحق األردن كدولة للفلسطينيين القى صداه فـي العقـل                  

اعيله قدرة الفلسطيني على تحقيق اختراق اقتصادي كبير بسيطرته على مفاصـل            األردني، وزاد من مف   
مهمة في االقتصاد الوطني األردني وهو ما ولّد شعوًرا بأن الفلسطينيين يملكون البلـد اقتـصادًيا وهـم                  
موجودون فيها اجتماعًيا وال ينقصهم من أجل إتمام فكرة الوطن البديل إال التـسلق إلـى رأس النظـام                   

  . ستالمهم زمام األموروا
واعتبر الباحث ان هذه المعطيات واألقاويل على بساطتها القت صدى لدى نخب كما أفراد وجماعات في                
الجانب األردني وهو ما خلق حالة من التوجس والقلق على الرغم من أن الفلسطينيين جماعات أو أفراًدا                 

  .  دعاتها أو الراغبين بهالم يبدوا تجاوًبا وال قبوالً لهذه الفكرة وليسوا من
وفي تناوله للفلسطينوفوبيا في لبنان قال الباحث زيادة إن عنصر التسييس الطائفي دفع بالقـائمين علـى                 
شأن الدولة اللبنانية إلى انتهاك حقوق الفلسطينيين التي يكفلها لهم القانون الدولي اإلنساني كالجئين؛ فمن               

ملوا بمستوى يليق باإلنسان وحقوقه ال أن يحرمـوا مـن سـبعين             حقهم العيش الكريم ومن حقهم أن يعا      
وظيفة ومهنة يعمل بها نظراؤهم اللبنانيون؛ مما دفع بكثير منهم إلى البحث عن الهجرة إلى دول الغرب                 

  . والتعلق بها ورؤيتها كمهرب من واقع مرير
  الجئو العراق

القات العربية التركية الضوء علـى معانـاة        القى الباحث محمد مشينش رئيس لجنة القدس في مركز الع         
الالجئين الفلسطينيين في العراق وتعرض المئات منهم للقتل السباب الشحن الطائفي غير المفهومة فـي               
ظل تغاضي او شراكة حكومة في هذا األضطهاد، وقـال الباحـث ان المالمـح الطائفيـة السـتهداف                   

ت مختلفة؛ فمنها ما هو عقدي ومتوارث، وآخر متعلق         الفلسطينيين في العراق كانت واضحة ومن منطلقا      
بالنظرة الخاطئة للوجود الفلسطيني في العراق والمبنية على أعداد مبالغ فيها لهم وارتباطـات موهومـة                

  . بالنظام السابق، ومنها ما هو متعلق بمصالح شخصية للفئات الكارهة للوجود الفلسطيني
 أن ما حصل لهم من حمالت اسـتهداف وتهجيـر ممنهجـة             ولكن األبرز هو  : واضاف الباحث مشينش  

ومنظمة لم تكن بعيدة عن توجهات األحزاب الكبيرة في العراق والراغبة بإخالء العـراق مـن العـرب               
خصوصا الفلسطينيين، كتوجه عام لديهم يتضح من ممارساتهم العملية، فلم يتردد القيـادي البـارز فـي            

صوالغ عندما شغل منصب وزير الداخلية بأن يوجه االتهـام إلـى            المجلس اإلسالمي األعلى بيان جبر      
، والتي جرى على أثرها تصاعد استهداف الفلـسطينيين         2005الفلسطينيين في قضية مفبركة جرت عام       

تحت هذه الذريعة، التي أثبتت زيفها وكذبها بعد أن أطلق سراح جميع المعتقلين في هذه القضية، كما لـم     
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ة عبد جعفر وزيرة المهاجرين والمهجرين سابقًا بأن تطالب بطرد الفلسطينيين مـن             تتردد الوزيرة سهيل  
  . 2005العراق وترحيلهم إلى غزة على إثر انسحاب الكيان الصهيوني منها في عام 

واكد الباحث ان حزب الدعوة الحاكم مسؤول عن أقسى الهجمات وأشدها على الفلسطينيين، ابتداء مـن                
فـي  ) 23(وعلى الرغم من الخطاب المرتفع الذي تبناه المالكي في القمة العربيـة     إلى اآلن،    2005عام  

بغداد؛ بأنه لن يسكت عما يجري للفلسطينيين في األراضي المحتلة، فإن الكثيرين كانوا ينظرون إلى خيم                
  . الالجئين في الصحراء العراقية في مخيم الوليد الحدودي

  الالجئون والربيع العربي 
تحدث الباحث عبد النور بن عنتر انه من األهمية بمكان أن نالحـظ أن القـضية الفلـسطينية                  من جانبه   

؛ حيث إن المنتفضين من الـشباب       "الربيع العربي "التوظيف في   " شعار تعبوي محدودة الحضور   "كقضية  
العربي لم يرفعوا الفتات وشعارات تخصها، فما سر ذلك؟ هل تراجعت القضية الفلـسطينية فـي سـلم                  

الذي ظل دائًما ينبض أيًضا على وقع الساعة الفلسطينية؟ فـال           " الشارع العربي "ولويات ما يسمى مجاًزا     أ
يبدو أن األمر ينحصر في تراجع مكانة هذه القضية لدى الحامل االجتماعي العربي، وإنما يعـود إلـى                  

 طابًعا قُطرًيا بمعنـى أنهـا       أن االنتفاضات الديمقراطية العربية اتخذت منذ بدايتها      : أسباب أخرى؛ أولها  
تحمل هموًما وطموحات محلية أساًسا، رغم تطورها في بيئة عربية، وهذا ما يفسر غيـاب الـشعارات                 
والالفتات ذات األبعاد اإلقليمية والدولية، فال مساندة للقضية الفلسطينية وال تنديد بالسياسات اإلسـرائيلية              

قراطية العربية عفوية وغير منظمـة؛ حيـث تميـزت عموًمـا            أن االنتفاضات الديم  : ثانيها. واألمريكية
بدون أبطال تقريًبا ألن البطولـة      " ثورات"بافتقارها لبنية تنظيمية وقيادة واضحة ومحددة إلى درجة أنها          

  . جماعية
وقال انه من هنا فالعفوية وغياب البنية التنظيمية جعال االنتفاضات الديمقراطية تعبِّر أساًسا عن مطالـب                

ربما وجود قناعة لدى المنتفضين العرب بأن فاقد الشيء ال يعطيه، وأنه            : جتماعية سياسية محلية، ثالثها   ا
ال يمكنهم دعم الفلسطينيين وأيديهم مكبلة بغالل األنظمة التسلطية، ومن هنا فالدمقرطة محلًيا هي خيـر                

أن التضخم في التوظيف الـسياسي      سبيل لدعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورابعها          
والمزايدات على القضية الفلسطينية من قبل األنظمة طوال عقود قد تكون أثّرت، عـن وعـي أو غيـر                   
وعي، على المنتفضين العرب على أساس أن هذه القضية كانت مطيّة ألنظمة تسلطية لــتأجيل أمـور                 

  . ولتبرير أخرى
  والفلسطينيون .. الثورة السورية

نه لما اندلعت االنتفاضة في مدينة درعا تبنّى النظام السوري إستراتيجية تقوم على تحميل األجانب               واكد ا 
مسؤولية االحتجاجات مدرًجا فلسطينيي المخيم القريب من درعا ضمن تلك العناصر األجنبيـة ككـبش               

ا لحق بـإخوانهم    فداء، رغم أنه دأب على تقديم نفسه كمساند للفلسطينيين، فهكذا لحق بهم من أوصاف م              
ولتوريط الالجئين في حركة االحتجاجـات، تـسللت عناصـر مـن            . في السابق في األردن وفي لبنان     

إلى مخيم الالذقية خالل األسابيع األولى من االنتفاضة السورية لتخويف الالجئين وإشعال فتيل             " الشبيحة"
واستعاد الفلسطينيون  . ول إلى المخيم  فكان أن قام الالجئون بوضع حواجز لمراقبة الدخ       . الصراع الطائفي 

؛ لذا سعوا   ...)2003، العراق   1991الكويت  (بهذه المناسبة، حلقات درامية من تاريخ النزوح والتهجير         
  . لإلبقاء على مسافة مالئمة من االنتفاضة خوفًا من استهدافهم في أية لحظة
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لـسورية، لكـن هـذا ال يعنـي أن          لم يكن هناك أي انخراط فلسطيني جماعي في االنتفاضة ا         "واضاف  
واعتبر انه في الحقيقة فان موقف النظام الـسوري يتـأرجح بـين             . فلسطينيين لم ينخرطوا فيها فرادى    

  . االستهداف والتوظيف
وقال انه بعد أن أوحى بتورطهم باعتبارهم عناصر أجنبية، حاول توظيفهم بالسماح وألول مرة لمـسيرة                

التي انطلقت في وقت متزامن مـن األراضـي         " مسيرة العودة "في إطار   فلسطينية نحو الجوالن المحتل     
  . المحتلة، ولبنان واألردن نحو الحدود مع إسرائيل

العربية والمصالحة الفلسطينية، وبمشاركتهم القوية في      " الثورات"ولفت الى ان المسيرة جاءت في خضم        
ة الفلسطينية رغم تهميـشهم منـذ إبـرام         هذه المسيرة برهن الالجئون على أنهم فاعل أساسي في المسأل         

اتفاقات أوسلو، ويبدو من هذه المسيرة وضحاياها أنها داللة على تعبئة شعبية في أوساط الالجئين تهدف                
تجنب التورط في األزمة السورية ورفض أي توظيف لالجئين في الـصراع            : إلى تحقيق بعض األهداف   

  . ائل الفلسطينيةمن قبل النظام السوري أو من قبل بعض الفص
، ويبـدو   "الشعب يريد إسقاط الفصائل   "حل محل شعار    " الشعب يريد إسقاط إسرائيل   "واشار الى ان شعار     

أن التحركات التي عرفها مخيم اليرموك تشير إلى أن الالجئين الفلـسطينيين الـذين اسـتغلوا الوضـع                  
طريق أمام بعض الفصائل الساعية     اإلقليمي إلسماع صوتهم ينخرطون في حركة االحتجاج ربما لقطع ال         

وهذا ما يجعلهم مستهدفين من قبل النظام السوري لمجرد رفضهم للفصائل           . إلى وقوفهم إلى جانب النظام    
، )باتجاه الـداخل الفلـسطيني    (الموالية له، ومن الواضح أن الحركة التعبوية لالجئين في سوريا تغييرية            

  . كما أشرنا إلى ذلك أعالهبينما بقيت إصالحية في األراضي المحتلة 
  الربيع الفلسطيني

بدوره تحدث الباحث ياسر علي عن الربيع الفلسطيني، وقال ان ربيع الشباب الفلسطيني لكي ينفجر إلـى                
؛ فإن مجال حركته سيكون بأحد احتمـالين،        "الشعب يريد إسقاط النظام   "قضية جامعة، بدالً من أن يهتف       

  ".  االحتاللإنهاء"و" إنهاء االنقسام: "هما
تمرين على االنتفاضة، وتغلّب فكرة أن المصالحة لن        "إن مسيرات العودة هي     : وقال انه بين رؤية تقول    

تسمح بانتفاضة موازية لمسيرة العودة، بل ستؤجلها باالتفاق بين قيادتي حماس وفتح مع إصرارٍ على أن                
إن االنتفاضة سـتترافق مـع      : رؤية تقول التغيير الفلسطيني يأتي من رأس الهرم؛ ال من قاعدته، وبين           

  . قد تحرك في مكان آخر" الربيع الفلسطيني"المسيرات، وبين هاتين الرؤيتين كان ما يشبه 
، كان موعد شريحة من الشباب الفلسطيني مع تحرك جماهيري إلنهـاء            2011 مارس   15وقال انه في    

 وفي غزة، وتعاظم القلق في الحكومتين من أن         االنقسام الداخلي، من خالل تجمّعين مفترضين في رام اهللا        
يكون التحرك في أرض أحدهما مرتبطًا بالجهة المنافسة، فكانت اإلجراءات حساسة، وخرج يومها رئيس              
حكومة غزة إسماعيل هنية في خطاب متلفز ومفاجئ يدعو رئيس السلطة محمود عباس لزيـارة غـزة،                 

تواصلة لمواجهة التاريخ المحدد لمسيرات إنهاء االنقسام، ثـم         وقد اتخذ هنية هذا القرار بعد اجتماعات م       
تعامل كل فريق بطريقته مع الفعاليات المفترضة إلنهاء االنقسام، رأى فيها البعض قمًعـا غيـر مبـرر                  

  . ألنشطة شعبية وحدوية
تحـرك  انه كانت هذه المصالحة أحد أهم التأثيرات اإليجابية للثورات العربية؛ حيث تفاعـل ال             " واضاف

 أبريل، حين تم التوقيع على الورقة المـصرية فـي القـاهرة،    27 مارس حتى 15باتجاه المصالحة بين    
ولكنها لم تكن خطوة كاملة، وليست أساسية في فعاليات الالجئين وحراكهم؛ فحراك الالجئين الفلسطينيين              
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            االنقسام، والرأي األكيد هـو      في الوطن العربي وهم محور هذه الندوة، ال يندرج تحت مظلة تأثيره إنهاء 
أن اتجاه تأثير االنقسام ومفاعيله السلبية كانت من الداخل إلى الخارج؛ لذلك فإن العمل على إنهائـه يـتم         

  .كذلك من الداخل إلى الخارج
  16/4/2012، الشرق، الدوحة

  
  تنتخب عمر سليمان" إسرائيل" .54

  صالح النعامي
      ت األسبوع الماضي عن طورها، وبدا سياسيوها ونخبها في غاية          خرج" إسرائيل"يمكن القول بكل ثقة أن

اإلرباك واإلحباط في أعقاب تعبير الشعب المصري عن رفضه القوي لترشح عمر سليمان نائب الرئيس               
" مهندس التعاون األمني واالستخباري   "المصري المخلوع حسني مبارك، والذي يوصف في تل أبيب بأنّه           

حلفائها في الحرب ضد اإلسالميين، كما وصفه يوسي ميلمان، معلّـق الـشؤون             " أوثق"، و "إسرائيل"مع  
ويرجع قدر من اإلرباك الرسمي اإلسرائيلي إلى شعور دائرة صـنع           ". هآرتس"االستخبارية في صحيفة    
      تتحمل جزءاً من المسؤولية في تأليب الرأي العام المصري ضد عمـر            " إسرائيل"القرار في تل أبيب أن

لمجلس العسكري، بعدما قام عدد من الوزراء والنواب والجنراالت الصهاينة المتقاعدين بكيـل             سليمان وا 
. المديح لعمر سليمان والتعبير عن رهانهم عليه في إبقاء مصر ضمن المحـور األمريكـي اإلسـرائيلي              

يـامين  ، فقد انتهك رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بن        "إسرائيل"ونظراً إلدراك خطورة األوضاع بالنسبة ل     
نتنياهو حرمة عيد الفصح اليهودي وعقد لقاًء عاجالً مع كبار وزرائه ومستشاريه، أصدر فـي ختامـه                 
تعليمات صارمة بعدم التطرق لملف االنتخابات الرئاسية المصرية في العلـن، علـى اعتبـار أن هـذا                  

 حالة من الذهول داخل     وقد جاء هذا التحرك غير التقليدي بعد أن سادت        . التعاطي يؤدي إلى نتائج عكسية    
جراء االستجابة الشعبية العارمة للشارع المصري للتظاهر ضد ترشح         " إسرائيل"أروقة صنع القرار في     

  .فلول نظام مبارك
  وهاجس الحفاظ على نهج مبارك" إسرائيل"

 لكن تحرك نتنياهو االستدراكي ال يغطي على حقيقة الدور الذي لعبته حكومتـه بالتعـاون مـع اإلدارة                 
األمريكية في الدفع بعمر سليمان ليترشح النتخابات الرئاسة المصرية، إذ تبين أن أحد أهـم التوصـيات                 

، الذي يرأسـه رئـيس شـعبة االسـتخبارات          "مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي    "التي توصل إليها    
لـب حكومـة نتنيـاهو      العسكرية السابق الجنرال عاموس يادلين، والذي أعد دراسة شاملة بناًء على ط           

والجيش، هي أن تتحرك الواليات المتحدة من وراء الكواليس في تهيئة األجواء في مصر لإلبقاء علـى                 
وتضمنت التوصيات التي كاد طاقم مركز األبحاث المهم أن يجمعـوا عليهـا، توصـيتين               . نظام مبارك 

  :هامتين
 لتوفير الدعم المالي والـسياسي ألحـد ممثلـي          تضغط اإلدارة األمريكية على الدول العربية الغنية      : أوالً

فقـد  . الطبقة السياسية التي كانت مرتبطة بنظام مبارك لتحسين فرصه بالفوز في االنتخابات الرئاسـية             
افترضت الدراسة أنّه في ظل أزمة االقتصاد العالمي، فإنّه لـيس مـن الـوارد مطالبـة إدارة أوبامـا                    

  .بتخصيص دعم مالي لتحقيق هذه الغاية
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يربط الغرب، وعلى وجه الخصوص الواليات المتحدة، كل أشكال المساعدات لمصر في المستقبل             : ثانياً
بمدى محافظة قادة العسكر على مكانتهم وصالحياتهم، على اعتبار أنّهم ضـمانة للحفـاظ علـى نهـج                  

  .وسياسات نظام مبارك
ار في تل أبيب بشكل ال يقل عـن         ومما يدلل على أن مستقبل األوضاع في مصر يشغل بال صنّاع القر           

البرنامج النووي اإليراني، نقلت اإلذاعة العبرية عن أحد مقربي نتنياهو قوله أن نصف اللقاء الذي جمع                
نتنياهو وأوباما مؤخراً في واشنطن تطرق لألوضاع في مصر والتنسيق األمريكي اإلسرائيلي والخطوات             

  .يات العسكر في مصرالمشتركة الهادفة لضمان عدم المس بصالح
قبل عدة أشهر من أن وزارة الخارجية اإلسـرائيلية         " معاريف"وهنا علينا أن نشير إلى ما كشفته صحيفة         

                   قد شرعت في حملة دولية تهدف للضغط على دول العالم، وتحديداً في الغرب بعـدم الـسماح بـالمس
  .بصالحيات المجلس األعلى للقوات المسلحة في مصر

  ليمان؟لماذا عمر س
يوسي ميلمان أن عمر سـليمان كممثـل لنظـام          " هآرتس"يقول معلّق الشؤون االستخبارية في صحيفة       

مبارك، لم يكتف فقط باإلسهام في محاصرة قطاع غزة وضرب حركة حماس، بـل أنّـه تحـول إلـى                    
قـل ميلمـان    وين. والقوى الغربية العتماد القوة فقط في مواجهة الحركات اإلسالمية        " إسرائيل"محرض ل 

، وهو منتدى متخصص في حّل تقريب وجهات النظر بـين           "منتدى حّل النزاعات  "عن مارك بيري مدير     
لقد التقيت عمر سليمان بعيـد االنتخابـات التـشريعية          : "الغرب والحركات اإلسالمية، حيث يقول بيري     

 األبحـاث فـي     الفلسطينية التي فازت فيها حركة حماس، على هامش محاضرة نظّمت في أحد مراكـز             
العاصمة األمريكية واشنطن، وسألته ما إذا كان يمكن أن تكون حركة حماس، التي فـازت باالنتخابـات              

ال بكل تأكيـد، أنـا      : "للتو، عنصر استقرار إيجابي في الحكومة الفلسطينية، فكان رد سليمان قاطع وحاد           
نّهم كذابون، واللغة الوحيدة التي يفهموها      أعرف هؤالء الناس، إنّهم اإلخوان المسلمين، وهم لن يتغيروا، إ         

أنّه باالستناد إلى معرفة المسؤولين اإلسرائيليين الذين كانوا علـى عالقـة            : "ويضيف ميلمان ". هي القوة 
بعمر بسليمان، فإنّه يمكن القول أن سليمان لم يذرف دمعة واحدة على مئات الفلـسطينيين الـذين قتلـوا        

  "*.2008رائيل على قطاع غزة أواخر عام خالل الحرب التي شنّتها إس
ولم يقتصر تعاون نظام مبارك في محاصرة وضرب اإلسالميين، بل تعداه للتعاون معها فـي ضـرب                 

وينقل ميلمان عن مسؤولين إسـرائيليين أن عمـر         . ومحاصرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات     
تدخل لرفع الحصار عن مقر إقامة عرفات فـي         سليمان رفض الرد على نداءات عرفات واستعطافه له لل        

رام اهللا، وسمح بتواصل الحصار عليه حتى وفاته، مشيراً إلى أن عمر سليمان كان يكثر فـي حـضرة                   
في تخفيف أزمـة    " إسرائيل"وقد ساعد نظام مبارك     . المسؤولين اإلسرائيليين بشتم عرفات بأقذع الشتائم     

ويؤكد ميلمان أن عمر سليمان أسـهم فـي   . أسعار منخفضة جداًالطاقة من خالل مدها بالغاز المصري ب  
. بأسعار رمزية مقارنة مع سعر الغاز في السوق العالمي        " إسرائيل"التوصل لصفقة بيع الغاز المصري ل     

ويشير وزير الداخلية اإلسرائيلي األسبق عوزي برعام أن عمر سليمان كان يتبـاهى أمامـه بكراهيـة                 
وأنّه كان يحرص على إعطاء مواعظ لكل مسؤول أجنبـي يلتقيـه تنـصب علـى                ،  "اإلخوان المسلمين "

ويكشف برعام الذي التقى سليمان، أن األخير كان        . ضرورة ضرب اإلسالميين وعدم السماح لهم بالعمل      
يطلع المسؤولين اإلسرائيليين عن الطرائق التي كانت تستخدمها األجهزة األمنية المصرية في محاربـة              
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نحن نقطع الليل بالنهار في حربنا ضدهم، من أجل وقـف           : "ونقل برعام عن سليمان قوله له     . ناإلسالميي
  " **.تعاظم قوتهم، وهذا أمر صعب، ألن المساجد تعمل في خدمتهم

  .هذا هو عمر سليمان وهذا سر التعاطف الصهيوني معه
  15/4/2012، السبيل، عّمان

  
  حسابات الدعم والقطيعة..  حماس- إيران .55

  ر الجوهريشاك
بين النظام الـسوري وحركـة   , حسمت ايران موقفها إزاء الخيار الذي فرض عليها خالل الفترة األخيرة       

  ".حماس"
, كما تؤكد المصادر أن ال تضحي بعالقتها مع حركة المقاومة اإلسالمية فـي فلـسطين              , طهران قررت 

  .بسبب موقفها غير المؤيد للنظام السوري ضد الثورة الشعبية
المتـصلة  , وذلك في ضوء اإلعتبارات التاليـة     , در تؤكد أن موقف طهران نهائي وال رجعة عنه        المصا

  :ال تريد طهران أن تخترع ثالث لهما, بإحتمالين
  . أن يسقط النظام السوري: اإلحتمال األول

 ,وهنالك من يرى أنه كلما حققت القوات النظامية السورية تقدماً على حساب قوى المعارضـة المـسلحة                
  ..!كلما اقترب أجل النظام

من يرون ذلك يعتقدون أن اخماد بؤر المقاومة المسلحة يوفر ظروفاً يستعيد معها الحراك الشعبي السلمي                
ويتزايد دعم المجتمع الدولي له، وهذا هو ما تحقق في مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول، حيث                , زخمه

  .ال شرعيا للسوريين، من دون النظاماعترفت ثمانون دولة بالمجلس الوطني السوري ممث
بسبب موقفها من دمشق يعني أن تخسر ايران طرفـي المثلـت            " حماس"أن تقرر طهران مقاطعة حركة      

  .اآلخرين اللذين يجتمعان معها وسط اضالعه الثالثة
  . وهذه مغامرة تخلو من الحكمة

ترى اوساط سياسية مقربة مـن      , الةوفي هذه الح  , أن ينتصر النظام السوري على شعبه     : اإلحتمال الثاني 
بإعتبـار أنـه مـن      , "حماس"يصبح النظام السوري في حاجة ألن يستعيد عالقاته مع          , دمشق وطهران 

في وقت تصبح فيه دمشق أكثر حاجة إلى إعادة تجميع األرواق التي ربمـا              , البالهة التفريط بهذه الورقة   
  .ام لهايتبعثر بعضها على هامش الثورة السورية وقمع النظ

  ".حماس"ايران في هذه الحالة تصبح مؤهلة للعب دور هام في عملية إعادة العالقات بين دمشق و
طالما أن عالقتهـا مـع حركـة    , تتعاظم أكثر" حماس"فإن حاجة طهران إلى , أما في حالة سقوط النظام  

  .المقاومة اإلسالمية مؤسسة على موقفها الداعم للمقاومة الفلسطينية
  !؟..اء اإليراني إلسرائيل هو مدخلها الرئيس لعقول وقلوب المحيط الشعبي العربيأليس العد

فـي كـل األحـوال      , واحتياطي استراتيجي سياسي مهـم    , هي مكسب " حماس"العالقة اإليرانية بحركة    
  .واإلحتماالت

ـ   , التي استقبلت اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة بالترحـاب          , طهران الً وودعتـه محم
تباين المواقف داخل حركة المقاومة اإلسـالمية حيـال         , تأخذ في اإلعتبار كذلك   , كالمعتاد, بالدعم المالي 

  .العالقة مع النظام في سوريا
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تدفع بإتجـاه تغليـب اإلسـتراتيجية والبرنـامج         " حماس"األهم من هذا وذاك هو أن عالقة طهران مع          
  .ج اإلسرائيلييناإليرانيين على حساب اإلستراتيجية والبرنام

  ؟..وحزب اهللا في جنوب لبنان, في غزة" حماس"غير , من سيبقى داعماً إليران إن سقط النظام السوري
لبقيـة الفـصائل    , هل يمكن أن تسمح الحركـة الحاكمـة       , "حماس"وإن قطعت طهران عالقاتها بحركة      

  !؟..هة أي عدوان اسرائيلي عليهابمواج, نجدة إليران, الفلسطينية المقاومة أن تطلق النار على اسرائيل
  !؟..يصعب التعامل مع احتمال واحد ال ثاني له في مثل هذه الحاالت, في السياسة

متداخل مع حسابات سياسية    , غير المتفاعل تأييداً للنظام السوري    " حماس"ثم إن طهران تدرك أن موقف       
والموقـف  , عـة اإلخـوان المـسلمين     لدى حركة المقاومة اإلسالمية تتعلق بموقف التنظيم الدولي لجما        

إن انتصر النظام السوري    . الذي دعته الدماء السورية المسفوكة إلى عدم اإلكتفاء بالتفرج عليها         , اإلقليمي
  "..!حماس"تتراجع أهمية اإلحتماالت الحاكمة لموقف , على شعبة

  .غير معنيتين بإيصال عالقاتهما إلى درجة القطيعة" حماس"وكذلك , دمشق نفسها
  . الذين غادروا دمشق لم يغلقوا مكاتبهم فيها" حماس"قادة 

  .والنظام السوري بدوره لم يغلقها هو اآلخر, تركوها مفتوحة إلحتماالت الزمن
بإعتباره نظـام الممانعـة الـداعم    , إن اغلقت هذه المكاتب يفقد النظام السوري أحد أهم دعائمه السياسية      

  .للمقاومة الفلسطينية
  .لعمود الفقري لهذه المقاومةهي ا" حماس"

كل ما سبق يمكن لطهران أن تلخصه في اعتبار الموقف من اتفاق اوسلو هـو الفيـصل الـذي يحـسم                     
  .عالقاتها مع هذا الطرف الفلسطيني أو ذاك

  .وهذا يعني أن تلقى الدعم اإليراني, ضد اتفاق اوسلو" حماس"
  "..!فتح"وسلطة " فتح"في خالفها مع " حماس"وهذا يعني أن تدعم طهران , وقعت اتفاق اوسلو" فتح"

  .. بهذا الموقف تستطيع طهران كذلك أن تواصل الضرب على وتر دعم المقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل
  !؟..المدخل األفضل لعقول وقلوب المحيط الشعبي العربي, مرة أخرى

  2/4/2012، المستقبل العربي
  

  والعزلة ماضية في التطرف واالحتالل "سرائيلإ" .56
  جدعون ليفي

ان الواليات المتحدة يحيرها كم من المتعطلين ومؤمني الصحة سيكون فيهـا            . ما عادت توجد دولة كهذه    
وتسأل اوروبا كم ستزداد نسبة المهاجرين اليها وهل سيظل اليورو موجودا فيها حتـى              . بعد عشر سنين  

ما ال يتيح المقارنة، وال يجهد أحد نفـسه         ؛ أما في اسرائيل فاالسئلة الوجودية أشد شموال وعمقا ب         2020
ال يـشمل هـذا     (ان رئيس الحكومة يتحدث كأن المشكالت التي تقف على بابه اوروبيـة             . في مجابهتها 

، في حين ان اسئلة أشد مصيرية بكثير ال تزال بال أجوبة وال يشتغل بها البتـة                 )هستيريا الذرة االيرانية  
 سنة ما تزال تواجه االسئلة نفسها وكأنهـا         64دولة وقد أصبح عمرها     ان ال . الى حد يبلغ بنا الى الحيرة     
  .ولدت أمس وال جواب عنها

بل انه يوجد من يشكون في مجرد وجودها        . فال أحد عنده جواب عما سيكون وجه الدولة بعد عشر سنين          
 ايضا يضيق   لكن االنشغال بهذا السؤال الداحض    . حتى ذلك الحين وهذا سؤال ال يثار عن أية دولة اخرى          
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هل . أما سائر االسئلة وهي ال تقل مصيرية فانها حتى ال تثار          . في حدود بث الخوف ورعب ليل السبت      
يعلم أحد هل ستكون اسرائيل ديمقراطية بعد عشر سنين؟ وهل يستطيع أحد ان يضمن هذا؟ وهل ستكون                 

رأسـمالية؟ هـل مدنيـة أم    دولة علمانية أم تصبح دولة شريعة يهودية؟ وهل تكون دولة رفاه أم دولـة        
عسكرية؟ وهل يوجد فيها مجتمع اوروبي أم شرق اوسطي أم شكل آخر؟ وكم من الشعوب سيعيش فيها                 

 وهذا سؤال آخر ال يسأل فـي        –بعد عشر سنين؟ وكم من الشعوب الصغيرة؟ ومن ستكون فيها األكثرية            
ؤال ال يسأل إال في اسـرائيل        وهذا ايضا س   –أي مكان آخر في أمد عشر سنين؛ وماذا ستكون حدودها           

  .التي هي الدولة الوحيدة التي ال حدود لها
ان سيناريوهات مستقبل اسرائيل الثالثة باعتبارها دولة       . ان كل شيء مفتوح وسيال وهش بصورة مخيفة       

 تبـدو اآلن بـال أسـاس،        –استمرار الوضع الراهن الى األبد، أو دولتان أو دولة واحدة           : احتالل وهي 
لكنه ال يوجـد لجميـع      . الشتغال بها تماما وكأن عدم البحث فيها سيؤدي الى حل قابل للتحقيق           وتوقف ا 

االسئلة المصيرية االخرى ايضا جواب حقيقي وال تكاد تثار في برنامج عمل االسرائيليين الـذين كـان                 
الماضـي  ، تتـسلى ب )واضـح (ان دولة بال مستقبل . يجب عليهم ان يحصروا عنايتهم فيها وحدها تقريبا   
وال يسأل أحد حتى عشية ايـام االنفعـال القـومي           . وتحصر عنايتها في الحاضر تشبه دولة ألمد قصير       

  .القريبة ماذا سيكون وجهها بعد عشر سنين وهي مدة تعد صفرا بالمعنى التاريخي
نـاك  وفي الحافلة التي نقلتهم الى ه     . سافرت في االسبوع الماضي مع الحجاج الى الخليل في عيد الفصح          

كلمة احتقار يـستعملها اليهـود االسـرائيليون        (يجب ان نرسل العرابيش     «: قال واحد منهم بصوت عال    
، »الى آالت جرش الصخر من المستشفيات مباشرة وهم اطفال صـغار          )  المترجم –للداللة على العرب    

لصحفي، وكنا  وهمسوا هناك في كره موجهين الحديث الينا، المصور وا        . وانفجرت الحافلة كلها بالضحك   
  .، ولم يحتج أحد بالطبع»متعاونون، يوجد متعاونون في الحافلة«: العلمانيين الوحيدين

ان آالف الحجاج الى الخليل مع عشرات اآلالف من مؤيديهم هم أبناء شعب آخر ليست لهم أيـة صـلة                    
 في مجتمع صغير    ان اليمين المتطرف موجود اليوم في كل مجتمع لكن قوته         . بأبناء تل ابيب أو شبه بهم     

ان امريكا تستطيع ان تبيح لنفسها اليمين المسيحي الظالمي فيها وان تبقى            . هش كمجتمعنا قد تصبح قاتلة    
فهل يستطيع أحد ان يضمن أال تصبح لغة الكراهية في الحافلـة المحـصنة   . ديمقراطية، أما اسرائيل فال  

  . يوقفه أحدالى الخليل هي اللغة السائدة هنا؟ ان هذا في الطريق وال
واليوم حينما  . ال أحد يحول بين الديمقراطية وتحطمها وال أحد يصد اسرائيل عن ان تصبح مقصاة أكثر              

 في بطولة على القلة من نشطاء حقوق االنسان ويطردونهم بقسوة مـن             650سينقض رجال الشرطة الـ     
على ذلك  ) تقريبا(يحتج أحد   مطار بن غوريون ألنهم أرادوا فقط ان يزوروا بيت لحم زيارة تعاطف، لن              

ولن يصد عن ذلك، ال وسائل االعالم المجندة وال جهاز القضاء المستخذي سيفعالن شـيئا لمنـع هـذه                   
  .المهانة

وهذه هي صورة االمور ايضا في سلسلة ظواهر اخرى أخذت تصوغ صورة اسرائيل المحدثة من غير                
ثرية ينتصرون في معركة بعد اخرى، واألكثريـة       فاألقوياء وليسوا هم األك   . ان يجري تباحث حقيقي فيها    

  هلم نتذكر واحدة من الدعايات التي سمعت هنـا فـي سـني الدولـة          . اذا كانت ما تزال أكثرية، صامتة     
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 عـن هـذا   2012وهذا هو الجواب الوحيد ايضا في اسرائيل . »الى أين؟ الى مشبير المستهلك «: االولى
  الى أين؟: السؤال المصيري وهو

  15/4/2012، هارتس
  16/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  :كاريكاتير .57
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