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   ولن نريق نقطة دم مصرية...من حدودنا  يد من يحاول االقترابسنكسر: طنطاويالمشير  .1

المشير حسين ، أن  علي شام،سيناء عن مراسلها في نقالً 24/4/2012األهرام، القاهرة، نشرت 
 أكد أن الجيش المصري سيستمر ى للقوات المسلحة المصرية، القائد العام رئيس المجلس األعل،طنطاوي
أي الحدود مع األراضي الفلسطينية التي تحتلها  [ خاصة الشمال الشرقي، لحماية حدوده الملتهبةعظيماً

نفذها أحد ت التي ،)7نصر(  متابعته المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكيةخالل، مشيراً ."]إسرائيل"
 وال نريد االعتداء ، أننا ندافع عن أراضيناى إل،الثاني الميداني من قلب سيناءالمصري تشكيالت الجيش 

سنترك مصر مستقرة وال نرغب في : وقال . وسنكسر يد كل من يحاول االقتراب من حدودنا، أحدىعل
  . أيدي قواتها المسلحةىكر التاريخ أن نقطة دم واحدة من دماء شعب مصر سالت علأن يذ

ي  المشير طنطاو، أنداليا عثماننقالً عن مراسلتها  24/4/2012المصري اليوم، القاهرة، وأضافت 
 خط أحمر، والقوات المسلحة ملك له، ولن نسمح ألحد بأن يحولنا لفئة أو جهة المصريالشعب ": قال

 على أحد، وندافع عن حدودنا، لكن إذا اقترب أحد منا سنكسر قدمه، لذلك يجب على نعتدي وال معينة
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وطالب أفراد القوات المسلحة بعدم االنصياع إلى المخططات  ." دائميقواتنا أن تكون حالة استعداد قتال
، وأال دودنا ملتهبة دائماً الداخل والخارج، وطالبهم باالستعداد الدائم، ألن حفي تحاك للقوات المسلحة التي

 ليس ضعيفاً، وعندما يستنفر المصري إلى أن الشعب يستسلموا لمحاوالت خفض الروح المعنوية، الفتاً
  . شخص يحاول التأثير عليهييمحو أ

،  ومحمد علي، هيثم التابعي،القاهرةنقالً عن مراسليها في  24/4/2012الشرق األوسط، لندن، وأوردت 
ن القوات إ  قال قائد الجيش الثاني الميداني المصري،،ن حرب محمد فريد حجازي اللواء أركاأن

 على تأمينها ضد أي عدوان أو فرد أو جهة تسول لها نفسها المسلحة المصرية في سيناء قادرة تماماً
تأمين  لدى القوات المسلحة قادرة على  أن خطة التدريب والعمليات الموجودة حالياًاالعتداء عليها، مؤكداً

وزير الخارجية اإلسرائيلي تصريحات  على اًوقال اللواء حجازي في تصريحات له أمس رد .سيناء
مصر "، والتي اعتبر فيها أن "إسرائيل" المصري إلى وقف تصدير الغاز، التي انتقد فيها دور ليبرمانجأفي

إن ":  ألي مواقف، مضيفاًاداً واستعد إن القوات المسلحة تتدرب وباستمرار تحسباً،"أخطر علينا من إيران
التدريبات المستمرة هي رسالة واضحة للجميع لكي يتذكروا ويعيدوا حساباتهم قبل التفكير في االعتداء 

، وتابع "المقاتل المصري يؤمن الحدود الشرقية للبالد" أن ، مؤكداً"على أية بقعة من أرض مصر
، ودلل على "و إجراءات تؤمن األمن القومي المصري في اتخاذ أي قرار أإننا ال نستأذن أحداً": حجازي

  .ذلك بأن القوات المسلحة قامت بدفع المزيد من عناصرها لتأمين مدينة العريش دون استئذان أحد
  

   عمالء مخضرمين10اعتقلنا .. ينفي اتهامات إسرائيلية بتشكيل منظمة عسكريةفتحي حماد  .2
 وزير الداخلية في حكومة غزة، االتهامات التي وجهتها دحض فتحي حماد،:  فادي الحسني- وسام عفيفة

له إسرائيل بتشكيل منظمة عسكرية تعمل على ضرب األهداف اإلسرائيلية، معتبرا أن هذه االتهامات 
  . "الحرب النفسية الممارسة على الشعب الفلسطيني"تدخل في إطار 

االثنين، قال حماد إن حكومته التي وصفها ، ونشرتها على موقعها أمس "الرسالة"وفي مقابلة أجرتها معه 
، "اإلسرائيلية" تعمل على تطوير األدمغة األمنية في قطاع غزة بما يوازي األدمغة "حكومة المقاومة"بـ

وأكد حماد أن وزارته أنشأت غرف عمليات مركزية للتعرف على كل . خاصة في ميدان مكافحة التخابر
 سواء المتعلقة بالتوغل في أي منطقة أو التفكير بحرب جديدة اإلشارات التي قد تصدر عن االحتالل،

على القطاع، وترسل تلك الرسائل سريعا للجهات المختصة، سواء المؤسسات األمنية أو الوزارات ذات 
  .الصلة، لغرض أخذ االحتياطات

را إلى ، مشياألخيرةفي الفترة " مخضرمين" من عشرة عمالء أكثرفي ضوء ذلك كشف حماد عن اعتقال 
غرضها "أن هناك رؤية يعكفون على إعدادها تتعلق بتوضيح بعض القضايا األمنية في وسائل اإلعالم، 

توصيل رسالة للعدو الصهيوني، وتحذير كل من تسول له نفسه الوقوع في فخ التخابر مع االحتالل 
  ".إضافة إلى توعية الجمهور من مخاطر هذه الجريمة

في الفترة األخيرة، مشيرا إلى " مخضرمين"تقال أكثر من عشرة عمالء في ضوء ذلك كشف حماد عن اع
غرضها "أن هناك رؤية يعكفون على إعدادها تتعلق بتوضيح بعض القضايا األمنية في وسائل اإلعالم، 

توصيل رسالة للعدو الصهيوني، وتحذير كل من تسول له نفسه الوقوع في فخ التخابر مع االحتالل 
  ".الجمهور من مخاطر هذه الجريمةإضافة إلى توعية 
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قد :"وكشف كذلك عن نيتهم تنفيذ أحكام إعدام بحق عمالء من أصحاب الوزن الثقيل على المأل، قائال 
يشهد المستقبل تنفيذ أحكام إعدام لعمالء من أصحاب الوزن الثقيل على مرأى ومسمع من الناس، حتى 

  ".يشكل ذلك حالة ردع
ات مجلس الوزراء أطالب بتسريع تنفيذ أحكام إعدام الحاالت الفظة حتى في كل جلسة من جلس"وأضاف 

تكون هناك استجابة، ونحن نطالب القضاء والنيابة والعدل بسرعة تنفيذ األحكام واالستجابة السريعة الن 
  ".ذلك من شأنه أن يشكل حالة ردع

  23/4/2012الرسالة، فلسطين، 
  

  تخباراتية في تجنيد العمالء بغزة يعاني أزمة اساالحتالل: الغصينإيهاب  .3
 "سرائيلإ"إيهاب الغصين، أن . أكَد الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني م: هدى بارود - غزة

في قطاع غزة، خاصة بعَد تكثيف الوزارة " عمالء لها"تعاني أزمة استخباراتية فيما يتعلق بتجنيد 
  .لجهودها في إلقاء القبض على العمالء

اإلسرائيلي بات عاجزاً عن تجنيد وإسقاط " الشاباك"إَن جهاز ": فلسطين أون الين"الغصين لـوقال 
الشباب في شرك التعاون معهم في قطاع غزة، على عكس الضفة الغربية التي تضخمت فيها أعداد 

التي في الضفة تتزايد أعداد العمالء وفقَ المعلومات التي تردنا و: "وأضاف .2006العمالء منذ عام 
توصلنا إليها في وزارة الداخلية، خاصة وأن األجهزة األمنية في الضفة توفر حماية للمتخابرين مع 

  ".والمتعاونين معها" إسرائيل"
وأكَد الغصين أن أعداد العمالء أكبر بكثير مما صرَح به المصدر األمني الفلسطيني أو أشارت إليه 

إلخباري اعتمد على معلومات قديمة وحاليا وفقَ ما وصلنا من التقرير ا: "التقارير اإلسرائيلية، قائالً
  ".معلومات نؤكد أن أعدادهم في تزايد مستمر

وشدد الغصين على أن وزارته ماضية في متابعة العمالء وإفشال الخطط اإلسرائيلية الرامية إلى خلق 
  .ثغرات أمنية في صفوف المقاومة في غزة

راتها يخضعان التكنولوجيا الحديثة التي يمتلكانها إلرادتهما فيما يتعلق وجهاز مخاب" إسرائيل"إن : "وتابع
بجر أقدام الشباب الفلسطيني إلى شرك العمالة، وهناك العديد من الوسائل الجديدة واالبتكارات التي 

  ".نكتشفها أثناء إلقاء القبض على العمالء والمتعاونين مع الشاباك
طورها تتبع أسلوب ابتزاز الناس عبَر حاجاتهم المادية، وفي المعابر  رغم ت"إسرائيل"ال تزال " :وأردف

الواصلة بيَن الضفة وغزة، وتستغل مرضهم وحاجتهم للعالج أو للمال، إال أن أساليبها باتت غير مجدية 
  ".بعَد المتابعة األمنية الحثيثة لعمليات تجنيد العمالء في غزة

  23/4/2012فلسطين اون الين، 
  

   نتنياهو للعودة للمفاوضات المباشرةدعوةفلسطينية ترفض السلطة ال .4
جددت القيادة الفلسطينية رفضها المطلق لدعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي :  وكالة قدس نت لألنباء-غزة

  .بينيامين نتنياهو إلجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس محمود عباس
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وكالة قدس نت "يقات في تصريح خاص لمراسل وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عر
اليوم الثالثاء، أن القيادة سترفض أي دعوة إلجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع " لألنباء

  .إسرائيل في ظل تماطلها بالحقوق والثوابت الفلسطينية التي دعت أليها كافة الدول العربية واألجنبية
امات يجب تطبيقها على األرض للبدء بإجراء المفاوضات، وأوضح عريقات، أن على إسرائيل التز

مشيراً إلى أن مواصلة العمليات االستيطانية واالعتقاالت واالقتحامات وتهويد القدس سيفشل أي جهود 
  .إلحياء عملية السالم من جديد

يل لوقف وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة، المجتمع الدولي والرباعية بالضغط الفعلي على إسرائ
عمليات االستيطان المستمرة على األراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن أي مفاوضات دون تحقيق 

  .الشروط الفلسطينية لن تكون أبداً
  24/4/2012وكالة قدس نت، 

  
   للمخابرات اإلسرائيلية في الضفة إلسقاط الشباب في العمالةواسعةحملة : عدنان الضميري .5

 ، الفلسطينيةاألمنية األجهزة اللواء عدنان الضميري الناطق باسم  أوضح:ض وليد عو-رام اهللا 
 من مالحقة الشباب عبر األخيرة اآلونة كثفت في اإلسرائيلية بأن المخابرات ، االثنين"القدس العربي"لـ

على ' العمالة' الذي ينتهي بعرض األمر ،اعتراضهم على الحواجز العسكرية واستدعائهم للتحقيق معهم
  .األمرهؤالء الشبان في نهاية 

، متابعا " لم يتوقفوا يوما عن محاولتهم تخريب المجتمع الفلسطينياإلسرائيليون ، الضميريوأضاف
 سواء التي اإلسرائيلية، تزايد حجم االستدعاءات للمواطنين لمراجعة المخابرات األخيرةولكن في الفترة '

 سواء تلك االستدعاءات التي تتم على أو تباليغ صالإليتأتي عبر اقتحامات قوات االحتالل للمدن 
 غرفة خاصة إلى حيث يأخذون شباب صغار ،الحواجز العسكرية التي تنتشر بين المدن الفلسطينية

 من أو الستجوابهم إسرائيلي لسيارة عسكرية يكون جالسا بها ضابط مخابرات يأخذهم أن أوواستجوابهم 
 كل تلك االستدعاءات للشباب تنتهي بعرض العمل مع أن إلىرا ، مشي"خالل اعتراضهم على المعابر

  .اإلسرائيليةالمخابرات 
 المتواصلة لتجنيد اإلسرائيلية الفلسطينية تتصدى للمحاوالت األمنية األجهزة أنوشدد الضميري على 

، مضيفا اآلخر ضعف شخصية البعض أوعمالء لها في صفوف الفلسطينيين، مستغلة حاجة البعض 
  ." نتصدى لذلك، ولكن بحدود المعلومات الدقيقة والمعرفة التي تتوفر لدينا، وليس بحدود التحليلنحن"

  24/4/2012القدس العربي، لندن، 
  

   وصول لجنة التحقيق الدولية إلى األسرىتمنع "إسرائيل: "عيسى قراقع .6
ى قراقع، في مقابلة  والمحررين الفلسطينيين عيساألسرىقال وزير شؤون :  نظير طه- القدس المحتلة

 في سجون األسرى تمنع وصول لجنة التحقيق الدولية لالطالع على أوضاع إسرائيل إن، "البيان"مع 
 األطراف السلطة الفلسطينية تجري اتصاالت مستمرة مع مختلف أن إلى، مشيراً اإلسرائيلياالحتالل 

 الفلسطينية، واالطالع على األراضي ىإل للسماح لبعثة المراقبين بالوصول إسرائيلالدولية للضغط على 
، الذين يتعرضون لمضايقات وانتهاكات ألبسط اإلسرائيلية داخل السجون واألسيرات األسرى أوضاع
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 عن إضرابا الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ويخوضون واألعراف، التي أقرتها المواثيق اإلنسانيةحقوقهم 
  .الطعام منذ السابع عشر من الشهر الحالي

 تعمل على تفعيل المالحقة القضائية لقادة السجون اإلسرائيلية على األسرىوزارة " أن إلىوأشار قراقع 
  .»الجرائم التي يرتكبونها بحق األسرى، التي تصنف حسب القانون الدولي كجرائم حرب

  24/4/2012البيان، دبي، 
  

  ميناإلخوان المسل الدولة بغزة بدعم من ستعلنحماس : الهباشمحمود  .7
 يكون الجدل بشأن زيارة مفتي مصر علي جمعة إلى القدس أن ، محمود الهباش.داستبعد : بيت لحم

 فكل ، سياسية داخل المعسكر السني نفسهبإبعاد بل له عالقة ،مرده للصراع الدائر بين السنة والشيعة
 هلكن .يؤيد ذلك داخل كل معسكر من أن رغم ، السياسي ترفض زيارة القدسباإلسالمحركات ما يسمى 

سوف ينتج عنه االنفصال "الذي ، لمشروع حماس في غزة" المسلمين في مصر اإلخوانانتقد بشدة دعم 
  ". دولة هناكوإعالنبغزة 
العجلة  .. البدء وكسر للحاجز وتشجيع على زيارة القدسإشارة أعطت زيارة مفتي مصر إن ":وقال

  ".علة حول زيارات القدس تنتهي هذه الضجة المفتأندارت ولن تتوقف قبل 
 الرؤية تأييد تسهم في تهويد القدس عبر بأنها ، التي تعارض زيارة القدساألصواتووصف الهباش 

 إلى وهذا مرده إسرائيلوهي جزء من  67 محتلة عام أراض بان القدس الشرقية ليست اإلسرائيلية،
  .البالهة السياسية

 الحركتين تأييد الرافض لزيارة القدس منطلق من  موقف حماس والجهادإن األوقافوال يرى وزير 
 الفلسطيني انطالقا من نشر األشكال تؤثر في الساحة الفلسطينية ولها دور في األخيرة أن رغم إليران،

  ".التشيع السياسي وليس مذهبي
 المسلمين في مصر يرفضون زيارة القدس اإلخوانانك تجد مثال ": وهنا ويضرب مثال الهباش بالقول

  ". وحماس والجهاد ضد الزيارة والسلفيون والصوفيون يؤيدون،ملة وتفصيال بينما السلفيون يؤيدونج
 المسلمين األخوانما يفعله  ". حتما ستؤيد زيارات القدسفإنها حماس لو كانت موجودة بالضفة إن": وقال

 ، وتهويد القدس وتقديم الدعم لحركة حماس في غزة سوف يذهب ابعد من استدامة االنقسام،في مصر
  . الدولة هناك وبالتالي ضياع القضية كما يقول الهباشوإقامة تحقيق حلم حماس باالنفصال إلىوصوال 
 من قبل حماس واالنفصال بغزة عن الكل اإلعالن نتفاجأ ذات يوم بمثل هذا أن أخشىال ": وأضاف

 تكون أنلكن الهباش استبعد  ".لكقع بغزة ينذر بذاالفلسطيني نتيجة الدعم االخواني لمشروع حماس والو
 تأييدلكنه ال يخف خطر " الصراع السني الشيعي "أوالقضية الفلسطينية تاثرت بما يسمى الربيع العربي 

  ". لحركة حماس ودعم مشروعها في غزةاإلخوان
  24/4/2012وكالة معا اإلخبارية، 

  
   يرفض اقتراح الدولة المؤقتةعزام األحمد .8

 النائب عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، أنه ال وجود لديمقراطية أو حرية  أكد: سما- رام اهللا
  . الذي يعتبر المنتهك األول لحقوق اإلنسانة الفلسطيني،حقيقية للشعب الفلسطيني في ظل وجود االحتالل
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نحن هناك من يحاول جرنا للتعايش مع وجود االحتالل وهذا مرفوض جملة وتفصيال، و: "وقال األحمد
منذ اللحظة األولى أقمنا مؤسسات الدولة ومنها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان وذلك من اجل 

  ".إزالة االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
ورفض األحمد بشدة اقتراح الدولة المؤقتة ألنها تدفع باتجاه التعايش مع وجود االحتالل، وانتقد األحمد 

 الفتا إلى أن القانون الفلسطيني واضح في ،رير الهيئة المستقلة وجود حكومتين في الضفة وغزةتضمن تق
  .سالم فياض.هذا الشأن وهناك حكومة فلسطينية شرعية واحدة وهي برئاسة د

جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي برام اهللا لدى تسلم المجلس التشريعي التقرير 
حيث التقى عدد من ) ديوان المظالم(عشر من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان السنوي السابع 

  .النواب
  24/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
   إلسناد الحق الفلسطيني بتمكينه من مصادره الطبيعيةالعالمعشراوي تدعو  .9

 البيئية باالنتهاكاتن عشراوي، نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا: رام اهللا
التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق األرض الفلسطينية، ودعت دول العالم لمنع استمرار 
انضمامها للحملة العالمية لمساندة الكرة األرضية، ووقف قوتها النووية التي تهدد بتدمير ربع كوكب 

  .األرض
إن إسرائيل تعمد إلى تلويث البيئة : " اليوم العالمي للكرة األرضيةوقالت عشراوي في بيانٍ لها، لمناسبة

 بشكٍل خطير، بإقامة مناطق صناعية داخلها، وتخلصها 1967في األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 
 في المائة من النفايات الخطيرة الناتجة عن صناعاتها بدفنها سراً في األرض الفلسطينية أو 80من 

هواء الطلق، عالوة على نفايات المستوطنات التي تلوث المياه الجوفية والكسارات التي حرقها في ال
  ".تشكل كارثة بيئية بتواطؤ محكمة العدل العليا اإلسرائيلية

  23/4/2012قدس برس، 
    

   دعم لصمود المقدسيين ولن تحرر القدس بالمقاطعةالمفتيزيارة   :أحمد قريع .10
 إن ، مسئول ملف القدس أحمد قريع بمنظمة التحرير الفلسطينية أبو عالءقال:  خالد األصمعي -  القدس

 من ،اختزال قضية القدس في زيارة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة المسجد األقصي قبل أيام
 ى السؤال الذي يجب أن نطرحه جميعا لنصل إل، التخدم القضية،عدمه والتطبيع والتأشيرة كلها مهاترات

هو كيف نوقف عمليات التهويد؟ كيف ننقذ مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية من سطو الحدائق  ،حلول
 ى كيف سنتصرف إذا ما صحونا عل، الذي يزحف عليها كل يوم ويلتهمها،التلمودية والكنس اليهودي

  .؟ أين سيصلونى التي تتقاطع أسفله وال ندري ماذا يفعلون وال إلواألنفاق ينهار من الحفر األقصى
 أن القدس لن تحرر بالمقاطعة ، أن الزيارة في ظل االحتالل اإلسرائيلي تطبيعىأقول لمن ير: وأضاف

 ولكن ما أراه سلبي في هذه ى، وقدم تسعى عين ترى تحتاج إلألنها ، إدارة الظهرأغاللهاولن يفك 
ان من الممكن أن تخرج  فأنا سمعت بها بعد أن تمت وك، بغيبة عن الجانب الفلسطينيإتمامهاالزيارة هو 

بأس ألننا   ولكن أقول ال،بصوره أفضل ويتم لفضيلة المفتي ترتيبات تتناسب ومكانته الدينية والمصرية
 أنالسؤال الذي يجب و ، لم نلتقه وكانت كل إجراءاتها عبر الجانب األردنيأنناحقا سعدنا بها رغم 
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نا اإلسالمية والمسيحية من زحف الحدائق  هو كيف نوقف عمليات التهويد؟ كيف ننقذ مقدسات،نطرحه
  ماذا قدمتم لوقف التهويد؟:  للمعترضينأقول القدس في ديارهم؟ أهل وتغريب ،التلمودية والكنس اليهودي

  24/4/2012األهرام، رام اهللا، 
  

   ثالث مستوطنات بالضفة رد إسرائيلي على رسالة عباسشرعنة: السلطة الفلسطينية .11
الدولة لشؤون الجدار واالستيطان في السلطة الفلسطينية، ماهر غنيم، قرار الحكومة أدان وزير : رام اهللا

اإلسرائيلية إضفاء صفة الشرعية القانونية  على ثالث بؤر استيطانية مقامة على أراضي المواطنين 
ثنين نسخة عنه اال" قدس برس"وأكد غنيم، في بيان صحفي تلقت  .الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

جميع المستوطنات والبؤر االستيطانية غير قانونية وغير شرعية وتتعارض وتخالف "، أن )4|23(
  ".القانون الدولي

إن هذا القرار االحتاللي الخطير يؤكد أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط مرة أخرى الجهود : "وقال
رًدا أولًيا على رسالة القيادة الدولية المبذولة إلطالق المفاوضات وتحريك عملية السالم، وتعتبر 
  ".الفلسطينية للسالم التي تم تسليمها للحكومة اإلسرائيلية األسبوع الماضي

  23/4/2012قدس برس، 
  

   2011 حد مظاهر الفساد عامأ العام المال إهدار: تقرير فلسطيني .12
سات السلطة  أقر الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء بوجود فساد في مؤس- ملكي سليمان -البيرة 

 إعدادفي ) أمان(الوطنية، مشيدا في ذات الوقت بالدور الذي يقوم به االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 
عمل ) تكبل( دورها الريادي في ذلك في ظل ما وصفه بـإلىالتقارير حول الفساد ونشرها، مشيرا 
  .الجهات الرقابية على المستوى الرسمي

الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية حول الفساد ) امان(ثامن لمؤسسة وجاء في التقرير السنوي ال
سالم فياض وعدد من المسؤولين والمهتمين .  بحضور رئيس الوزراء دأمسومكافحته الذي عرض 

 أو أهليةيعني هدر المال العام سوء استغالل مقدرات المؤسسة المالية سواء كانت مؤسسات عامة "
  ."ؤسسات المجتمع غيرها من مأوخاصة 
 هدر المال العام شكل ابرز إن 2011 الفساد للعام أشكالاتضح من خالل رصد " التقرير وأضاف

مظاهر الفساد انتشارا في العديد من المجاالت والتي تشمل دفع رواتب ألشخاص ليسوا على رأس عملهم 
 الخزينة العامة والتهرب  ومؤسسات ليست مستحقة من قبلأشخاصوتسديد فاتورة الماء والكهرباء عن 

 إلىعدم توريد كامل رسوم عقود الزواج ..وهدر المال المتعلق بالسيارات الحكومية  ...الضريبي
  ."الخزينة العامة
 التقرير باهتمام بالغ وعناية في كل جوانبه وبكل ما ورد في التقرير إلى ننظر أنعلينا "وقال فياض 

هو تقليد سنوي وورشة عمل وطنية لمناقشة جوانب القصور في ) أمان( المؤتمر السنوي لـ أنمعتبرا 
   وحول ما ورد في التقرير عن وجود فساد ، المؤسسات الرسمية والعمل على تصحيح هذا القصورأداء
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 انتخابات وهذا إجراء علينا تجاوز العناوين فالتقرير يتحدث عن عدم أننا الدكتور فياض إلى أشارسياسي 
ف للحالة وهو استحقاق للمواطنين والذي تأخر ويقر به الجميع ونتحمل جميعا  واقعي وتوصيأمر

  ."المسؤولية عن ذلك
  24/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "التشريعي"الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تسلم تقريرها السنوي لـ: رام اهللا .13

، أمس، تقريرها السنوي السابع "ديوان المظالم"سلّمت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ": األيام"رام اهللا ـ 
، للمجلس التشريعي، وذلك "2011وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية للعام "عشر حول 

  .2003من القانون األساسي الفلسطيني المعدل للعام ) 31(عمالً بمقتضيات المادة 
 أحمد حرب الذي أكد أهمية دور المجلس وتم تسليم التقرير من قبل المفوض العام للهيئة الدكتور

التشريعي الذي كان من المأمول تقديم التقرير له بكاملة هيئاته وكتله البرلمانية ليعد انجازاً كبيراً 
للديمقراطية الفلسطينية، غير أن غياب المجلس التشريعي قد غيب ركناً مهماً في الرقابة والمساءلة 

ي تقوم عليها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان الهادفة في األساس إلى والتشريع، وهي ذات المبادئ الت
  .صون وحماية متطلبات حقوق اإلنسان الفلسطيني

أن المنتهك األساس لحقوق اإلنسان الفلسطيني هو االحتالل، فانتهاكات االحتالل خالل العام "وأكد حرب 
ان الهادف أصالً إلى نفي الفلسطيني  تكاد تكون غير مسبوقة خاصة مع تسريع وتيرة االستيط2011

وتهديد وجوده، وفيما يتعلق بالمصالحة شدد المفوض العام على أن وتيرة االنتهاكات وأنماطها مرتبطة 
بشكل أو بآخر بالحديث عن المصالحة، مؤكداً على ضرورة عدم جواز ارتهان منظومة حقوق اإلنسان 

فسها على منظومة الحريات العامة والحريات الصحفية بالتجاذبات السياسية، فهذه التجاذبات عكست ن
  .وغيرها من الحقوق ألنه تم ربطها بحالة االنقسام السياسي الحاصلة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة

  24/4/2012األيام، رام اهللا، 
  

   بالغاز حسب القوانينإمدادنامل أون" خطوة ايجابية ""إسرائيل"قطع الغاز عن : الزهار .14
 بقرار وقف ،محمود الزهار. رحب القيادي البارز في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي د: غزة

  ".إيجابية"تصدير الغاز المصري للشركة اإلسرائيلية ووصفه بأنه خطوة 
الزهار في تصريحات صحفية، عن أمله في اتخاذ خطوات إيجابية وعملية إلمداد الشعب . وأعرب د

أن قرار الشركة المصرية بوقف تصدير الغاز سيصب في "وأضاف  .ينالفلسطيني بالغاز حسب القوان
، داعيا لمراجعة كل االتفاقات السابقة مع االحتالل "صالح االقتصاد المصري والشعب المصري
  .اإلسرائيلي بما يحفظ حقوق الشعب المصري

 23/4/2012وكالة سما االخبارية، 
  

   خطوة إلنهاء التطبيع"لإسرائي"ـ  الغاز لتصديروقف : فصائل فلسطينية .15
خطوة إيجابية على طريق " إسرائيل"عدت فصائل فلسطينية قرار وقف تصدير الغاز المصري لـ: غزة

ووصفت تلك  .الفلسطيني مع االحتالل-دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء كافة أشكال التطبيع العربي
  . المنطقة العربيةفي" إسرائيل"كونها تزيد من عزلة " االيجابية"الفصائل الخطوة بـ
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أن تلك الخطوة كان من المفترض أن تحدث عقب الثورة المصرية مباشرة لكي " حماس"وأكدت حركة 
  .تؤتي الثورة نتائجها وتُنهي كل أشكال التطبيع المضرة بالمجتمع العربي والشعب الفلسطيني

من قبل الحكومة والرئاسة  إن هذه الخطوة يجب أن تعتمد ،وقال القيادي في الحركة صالح البردويل
  .المصرية ال من شركة التصدير وحدها

 إلنهاء كافة أشكال التعامل ،وتمنى البردويل أن تكون تلك الخطوة سياسية إلى جانب أهميتها االقتصادية
  .والتطبيع مع االحتالل وتوفير الخسائر الباهظة التي تعانيها مصر جراء تصدير الغاز لالحتالل

يجب تصحيح كل االتفاقيات  ":، بقوله بإنهاء كافة االتفاقات المضرة لمصر وفلسطينوطالب البردويل
  ".السابقة التي دهورت االقتصاد المصري

 وقف التصدير وطالبت بمحاصرة االحتالل وعزله ،ركة الجهاد اإلسالميمن جهتها، فقد باركت ح
  .سياسًيا واقتصادًيا

ليس من حقها أن تنعم بالخيرات العربية سواء من " سرائيلإ" إن ،وقال القيادي في الحركة خضر حبيب
  ".ووقف التصدير خطوة جيدة في محاصرة االحتالل"مصر وغيرها، 

، مطالًبا كافة الدول العربية "مؤشر جيد في اتجاه فك كل أشكال االرتباط والتطبيع"وعد تلك الخطوة 
 أن مصر دولة ذات سيادة واستقاللية ولها الحق وأكد حبيب .بقطع جميع العالقات التطبيعية مع االحتالل

  .في إنهاء كافة االتفاقات المضرة لها
ويجب أن تتوالى تلك االنجازات لكي  "،وأشار إلى أن وقف تصدير الغاز أحد إنجازات الثورة المصرية

  .، مثمنًا خطوة طرد السفير اإلسرائيلي لدى مصر مؤخًرا"تُحقق الثورة كامل نتائجها
، أشاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا بتلك الخطوة، مشيًرا إلى بدوره

وأوضح أن رفض الشعب المصري للتطبيع مع  .أنّها تتصف بطابع سيادي وخلفيات سياسية هامة
  .االحتالل سيحول تلك الخطوة من اقتصادية إلى سياسية

مع االحتالل، وكافة االتفاقات التي من شأنها " كامب ديفيد للسالم"ية ودعا مصر إلى إعادة النظر في اتفاق
وقال إن تلك الخطوة تصب في مزيد من العزلة والحصار  .أن تضر بالشعبين المصري والفلسطيني

  .لالحتالل السياسي واالقتصادي
عقل أن نطالب العرب فال ي"وطالب قيادات السلطة الفلسطينية بإيقاف كافة أشكال التطبيع مع االحتالل، 

وأكد أن مقاطعة االحتالل شكل من  ".والعالم بعدم التطبيع وبعض الفلسطينيين يمارسونه مع االحتالل
 .أشكال المقاومة الشعبية التي يجب عدم التفريط فيها

  24/4/2012السبيل، عمان، 
  

  "سرائيلإ" بالغاء عقد تصدير الغاز الى المصريحماس تثمن القرار  .16
بالغاء عقد تصدير الغاز الى ' الشجاع'ثمنت حركة حماس االثنين القرار المصري :  ف ب ا-غزة 

نثمن قرار مصر وقف تصدير 'وقالت حماس في بيان  .'خطوة في االتجاه الصحيح'اسرائيل واعتبرته 
  .'الغاز لالحتالل الصهيوني استجابة لرغبة الشعب المصري الشقيق وحماية لمصالحه القومية

خطوة في االتجاه الصحيح في التعامل ' الحركة التي تسيطر على قطاع غزة القرار المصري واعتبرت
 .'مع االحتالل والتصدي لمحاوالته المتواصلة البتزاز واستغالل مقدرات وخيرات المنطقة العربية
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ايا دورها الوطني والقومي ودعم القض) مصر(استعادة 'في سبيل ' الشجاع'ووصف البيان هذا القرار ب
 . 'العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

 24/4/2012القدس العربي، لندن، 
  

 سبوع الشهداء وتتضامن مع االسرىأ ذكرىحماس تحيي : لبنان .17
اقامت حركة حماس مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في ملعب األصالح في مخيم الرشيدية حضره : صور

 اللبنانية والفصائل الفلسطينية وممثلين عن اللجان األهلية لفيف من العلماء وممثلين عن القوى واألحزاب
  .والهيئات والمؤسسات الفلسطينية واللبنانية

 الذي أكد أن نهج المقاومة هو السبيل ،كلمة رابطة علماء فلسطين ألقاها رئيسها فضيلة الشيخ بسام كايد
ستنهاض شعوبهم لمناصرة الشعب الوحيد لتحرير المقدسات والدفاع عنها، كما حث علماء األمة على ا

الفلسطيني ودعمه في مواجهة كافة المخططات والمؤامرات التي تتربص بقضية فلسطين، داعياً الشعب 
  .الفلسطيني لتعزيز وحدته الوطنية في خندق المقاومة

الذي أكد على تمسك حركة حماس ، كلمة حركة حماس ألقاها ممثل الحركة في لبنان األستاذ علي بركة
واعتبر أن قضية األسرى هي قضية وطنية وعلى سلم . نهج الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودةب

أولويات حركة حماس وانها لن تدخر جهداً من أجل تحرير كافة األسرى والمعتقلين من سجون 
ع الجانب األحتالل، واكد أن مسيرة التسوية قد أثبتت فشلها منتقداً اللقاءات المباشر والغير مباشرة م

. كما أكد حرص حماس على انجاح ملف المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني بكافة جوانبه. الصهينوني
داعيا الجميع الى تكثيف الجهود من أجل انجاح المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني على 

 الغاصب داعيا علماء وانتقد بركة زيارة مفتي مصر للقدس واعتبرها تطبيعا مع الكيان. اسس وطنية
وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني في لبنان أكد . االمة الصدار فتوى بتحريم زيارة القدس في ظل االحتالل

بركة على ضرورة تشكيل مرجعية فلسطينية في لبنان تضم كافة الفصائل والشخصيات، وطالب الدولة 
 الحقوق المدنية والسياسية للشعب الفلسطيني في اللبنانية االسراع في اعادة بناء مخيم نهر البارد واقرار

 . لبنان
  23/4/2012موقع الجئ نت، 

  
   تحذر من األهداف الكامنة وراء سحب الجنسية األردنية من فلسطينيين"الجبهة الشعبية .18

 من األهداف الكامنة وراء ما ينشر عن سحب ، يوم أمس،حذرت الجبهة الشعبية: أشرف الهور -غزة 
 للوثائق األردنية التي يحملها آالف المواطنين من ،'قانونا وطبيعيا'ية للجنسية المكتسبة وزارة الداخل

أصول فلسطينية، وطالبت بعقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوضع حد لهذه 
  .التسريبات

داخلية األردنية واستغربت الجبهة الشعبية في تصريح صحافي من ما يثار حول سحب وزارة ال
في هذا الوقت بالذات الذي يوغل فيه االحتالل باالستهتار  '،للجنسيات من مواطنين من أصول فلسطينية

بالعرب والمسلمين وحقوقهم ويمضي في سياسات وجرائم الحرب ضد اإلنسان الفلسطيني وأرضه 
  .'ومقدساته
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 وتلقي ،رق آالف المواطنين وأبناء أسرهمتؤ'وأعربت الجبهة عن دهشتها لهذه األخبار التي قالت انها 
 في وقت يعلن فيه آالف األسرى اإلضراب ،بهم وحقوقهم ومصائرهم بكل بساطة في مهب الريح

  .'المفتوح عن الطعام
وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لالجتماع الفوري لـ 

، الفتة الى أن هذه األخبار تعلن 'ت واألخبار وكشف األهداف المريبة من ورائهاوضع حد لهذه التسريبا'
دون معرفة الرأي العام الفلسطيني والعربي ودون إعالن القيادة الفلسطينية أو عرض وسائل اإلعالم '

 .، وحثت الجبهة للتريث والتدقيق في التعاطي مع هذه التسريبات'الوطني ألية معلومات
  24/4/2012ي، لندن، القدس العرب

  
   الخيار الوحيد لتحرير األسرىالمقاومة: الجهاد اإلسالمي .19

 أن الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي ،أكد عضو المكتب للسياسي للجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ عزام: غزة
على أرض فلسطين هو صراع مفتوح على مصراعيه، موضًحا أن خيار المقاومة والجهاد هو الخيار 

  .يد الكفيل باسترداد الحقوق وتحرير األسرىالوح
 على ،وشدد عزام خالل مهرجان طالبي بجامعة األقصى في خانيونس جنوب قطاع غزة أمس االثنين

 وذلك بأسر جنود لمبادلتهم بأسرى ،ضرورة تكاثف الجهود لإلفراج عن األسرى من سجون االحتالل
  .فلسطينيين

 في الوقت ،الفلسطينية على مواصلة التنسيق األمني مع االحتاللواستهجن القيادي عزام إصرار السلطة 
الذي يخوض فيه األسرى معركتهم ضد سياسات االحتالل العنصرية، داعًيا المؤسسات الحقوقية والدولية 

  .للضغط على االحتالل لإلفراج عن األسرى وتحقيق مطالبهم
 24/4/2012السبيل، عمان، 

  
  ئيليا في كفار سابافلسطيني يطعن اسرا: "معاريف" .20

 قالت وسائل االعالم االسرائيلية صباح اليوم الثالثاء ان مواطنا فلسطينيا اقدم اليوم على : القدس المحتلة
طعن سائق سيارة اجرة اسرائيلية في بلدة كفار سابا عدة طعنات وحاول الهرب اال ان الشرطة الحقته 

  .وقامت باعتقاله وفتحت تحقيقا بالملف
ع صحيفة معاريف فان المواطن الفلسطيني قام بطعن السائق اليهودي عدة طعنات مما ادى وبحسب موق

الى اصابته بجروح وصفت بالمتوسطة بعد ان تم طعنه عدة طعنات في الجزء العلوي من الجسم حيث 
  .يجري عالجه بمستشفى مئير بكفار سابا

ان الحادث ياتي على خلفية قومية واوضحت المصادر العبرية نقال عن مصدر في الشرطة اعتقادها 
  .حيث اعتقلت الفاعل وفتحت تحقيقا معه

  24/4/2012وكالة سما االخبارية، 
  

   نزاع تجاري محض المصري وقف تصدير الغازقرار ": إسرائيل" .21
إن قرار مـصر وقـف   " ، أمس،قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

 ليس مرتبطاً بأية خالفات سياسية بين الشركة        ،إسرائيل بالغاز الطبيعي نزاع تجاري محض     اتفاق تزويد   
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وأضاف أن إلسرائيل مخزوناً هائالً من الغاز سيمنحها اسـتقالالً فـي            . "اإلسرائيلية ونظيرتها المصرية  
ي ليس عن مصر فحسب إنما عن أي مصدر آخر، بل سيجعل منها واحدة من أهم أكبر مصدر                «الطاقة  

  .»الغاز الطبيعي في العالم، وعليه فنحن في مأمن في هذه المسألة
تريـد أن   «أما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان فقال من أذربيجان لإلذاعة العسكرية أمس إن إسـرائيل               

وأضاف أن اتفاق الـسالم مـع مـصر مهـم           . »تصدق أن الحديث هو عن نزاع تجاري وليس سياسياً        
  . »قل أهمية بالنسبة إلى مصرلكنه ليس أ«إلسرائيل 

بـأن   المـصري إلسـرائيل      وأفادت وسائل اإلعالم العبرية بأن نائب الوزير داني أيالون أبلغ الـسفير           
إسرائيل تتوقع من مصر أن يتم حل اإلشكاالت التجارية كما هو متبع بين دول جارة وصديقة، وانه من                  «

  .»لى استمرار العالقات السليمة بين البلدينأجل االستقرار اإلقليمي من المهم أن يتم الحفاظ ع
 24/4/2012الحياة، لندن، 

 
  بدعم من ايران تستخدم لتهريب االسلحة الى غزةوسيناء تشهد فوضى شاملة : نتنياهو .22

اكد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا انه يجب اخذ التهديـدات االيرانيـة           : القدس المحتلة 
  .ئيل على محمل الجد وعدم تجاهلها بل التهيؤ لها بالشكل المناسببابادة دولة اسرا

وقال نتنياهو في سياق مقابلة خاصة مع اذاعة صوت اسرائيل باللغة العبرية انه كان مسرورا لو كانـت                  
العقوبات الدولية المفروضة على ايران تجني ثمارها مشيرا الى انه شخصيا والرئيس االمريكي بـراك               

رورة منع طهران من الحصول على اسلحة نووية ووجوب حفاظ اسـرائيل علـى قـدرة                اوباما اكدا ض  
  .الدفاع عن نفسها بوجه اي تهديد في اي وقت

ان سيناء تشهد فوضى شاملة والتنظيمات الفلـسطينية تـستخدمها          " وحول الوضع في سيناء زعم نتنياهو     
واعرب نتنياهو عن املـه     ".  ايران لتهريب االسلحة الى قطاع غزة وشن هجمات على اسرائيل بدعم من          

في ان يقرر اي رئيس منتخب في مصر احترام معاهدة السالم مع اسرائيل كون السالم مصلحة مصرية                 
 .كما هو مصلحة اسرائيلية

   24/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 
 

   تنفي انه يمكنها الوصول الى قواعد جوية بأذربيجان"سرائيلإ" :ليبرمان .23
نفت اسرائيل يوم االثنين انه يمكنهـا       :  تحرير محمد هميمي   -علي خفاجي للنشرة العربية      اعداد   -باكو  

  .الوصول الى قواعد جوية في اذربيجان الجمهورية السوفيتية السابقة التي تقع على حدود عدوتها ايران
ـ "وقال وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان للصحفيين في العاصمة االذريـة بـاكو               ل هـذه   مث

  ."التقارير من قبيل الخيال العلمي وال تتوافق مع الحقيقة
وهناك تكهنات في وسائل االعالم بأن اسرائيل ستسعى الستخدام اذربيجان كقاعدة لشن هجمات محتملـة               
على ايران ونقلت دورية فورين بوليسي االمريكية الشهر الماضي عن مصادر قولها ان الواليات المتحدة               

اسرائيل ظفرت في االونة االخيرة بالوصول الى قواعد جوية على الحدود الشمالية مـع              خلصت الى ان    
  .ايران
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وسائل االعالم تنشر كثيرا من     ...اشخاص لديهم خيال خصب ينشرون مثل هذه القصص         "وقال ليبرمان   
 الهام علييف   مع الرئيس االذري  " قضية ايران "مضيفا انه ناقش العالقات الثنائية باالضافة الى        " التكهنات

  .لكنه لم يخض في التفاصيل
 23/4/2012وكالة رويترز لألنباء، 

 
   بسالح ذري حتى لو امتلكته "إسرائيل"إيران لن تهاجم : يدلين .24

أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغـة العبريـة، أمـس االثنـين، أن رئـيس      : الناصرة ـ زهير أندراوس 
رال عاموس يدلين، أعرب عن تقديراته بأن إيران لن تهاجم          ، الجن )أمان(االستخبارات العسكرية السابق    

  .إسرائيل بسالح ذري حتى لو امتلكت قنبلة ذرية
وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية، فقد قال يدلين إن حصول الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة علـى القـدرات                

  .الذرية سيغير بشكل حاد التوازن االستراتيجي في المنطقة
ين قائالً إن إيران هي مشكلة المجتمع الدولي كله، ويجب أال تتحمل إسرائيل المـسؤولية عـن                 وتابع يدل 

عالوة علـى ذلـك، نقلـت اإلذاعـة عـن رئـيس             . مشكلة يواجه آخرون صعوبات في التعامل معها      
ديات، االستخبارات العسكرية السابق قوله إن ميزانية األمن اإلسرائيلية الحالية ليست كافية لمواجهة التح            

  .وأن على من يسعى لتقليص هذه الميزانية أن يعرف نتائج هذا التقليص
، مئير داغان المعـارض     )االستخبارات الخارجية (وأقر يدلين بمخالفته رأي رئيس جهاز الموساد السابق         

  .لمهاجمة المنشآت النووية اإليرانية مؤكداً وجوب طرح الخيار العسكري على الطاولة
 24/4/2012ندن، القدس العربي، ل

 
  عن الصواريخ التي أطلقت على إيالتمسؤولة " لجان المقاومة ":اإلسرائيليالجيش  .25

زعم الجيش الصهيوني امتالكه أدلة دامغة على أن لجان المقاومة الشعبية في غزة هي المـسؤولة عـن                  
فحص شـظاياها،  الصواريخ المنطلقة تجاه إيالت قبل أسبوعين، حصلت عليها بشكل مؤكد من ليبيا، بعد     

وتبين أن مصدرها من مخازن الجيش الليبي، التي تحولت فريسة عمليات نهب نفذتها عصابات االتجـار   
قامت هذه العصابات ببيعها وأسلحة أخرى لعدة تنظيمات مسلحة في قطاع غزة، بينها             : وأضاف. بالسالح

ح الجو في القطـاع، وقـد       ، وأخرى متقدمة أكثر تهدد تحركات سال      "7 –سام  "صواريخ كتف من طراز     
كانت حماس على علم بهذه الصفقات، وأن اللجان الشعبية تنوي استخدامها في عمليـات قـصف ضـد                  

  .من سيناء" إسرائيل"
  )عن العبرية، ترجمة المركز(موقع الجيش الصهيوني 

  23/4/2012، )2522(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
  

  " إيالت" فرق قتالية لمنطقة ثالثة  ينقلاإلسرائيليالجيش  .26
 فرق قتاليـة مدرعـة لمنطقـة        3كشف قائد وحدة قتالية صهيونية على الحدود المصرية أن الجيش نقل            

لمنع المقاتلين المسلحين من التسلل إليها عبر سيناء، الفتا إلى أن الجيش نشر أيضاً على الحدود                " إيالت"
، المتميز بالقدرة العالية على البقاء في منطقة منعزلة         "بارونيت"و" نبارو"مع غزة راداراً جديداً من نوع       

واسعة النطاق، ويمكنه البقاء في منطقة واسعة ومنعزلة، لكشف األشخاص الذين يحاولون االقتراب مـن               
وقالت محافل عسكرية إن منظومة الرادار الجديدة قادرة على رصد أي قذيفة بدء بقذائف الهاون               . الحدود
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 للصواريخ، ما سيغير وجهة وشكل العمليات القتالية المستقبلية، كما يمكن اسـتخدامها للمراقبـة               وصوالً
 منظومات رادارية من هـذا الطـراز، لتغطيـة          5البحرية والجوية والبرية، حيث يخطط الجيش القتناء        

              . ا، إضافة لحدود غزةالمنطقة الشمالية برمته
 )عن العبرية، ترجمة المركز(موقع نيوز ون اإلخباري                                   

  23/4/2012، )2522(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
 

   "سرائيلإ" استمرار تساقط الصواريخ على جنوب بسبب يهدد برد قاس اإلسرائيليجيش ال .27
تساقط الـصواريخ   "  ما وصفته  هددت مصادر عسكرية اسرائيلية برد قوي على استمرار       : القدس المحتلة 

ونقلت اذاعة جيش االحتالل عن مصادر في قيادة المنطقة         ". المنطلقة من قطاع غزة على جنوب اسرائيل      
الجنوبية ان جيش االحتالل ال يمكنه ان يسمح بتهديد مدن وقرى جنوب البالد موضحة ان الرد سـيكون                  

  .ومرسليهمقاسيا وسيستهدف العناصر المسوؤلة عن اطالق القذائف 
وحمل جيش االحتالل كالعادة حركة حماس المسؤولية عن اطالق تلك القذائف بوصفها من يحكم قطـاع                

  .عدم اختبار قدرة جيشها" االرهاب"غزة منوهة الى ان على عناصر من وصفتها بـ
ا واوضحت المصادر ان عمليات التسليح المستمرة للمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة باتت تشكل خطر             

حقيقيا على امن الدولة العبرية زاعمة ان جزءا كبيرا من ترسانة االسلحة التي خلفهـا الـزعيم الليبـي                   
  .المقتول القذافي اصبحت في متناول الحركات المتطرفة في قطاع غزة

  23/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  مصر عموقف الغاز سابقة خطيرة ومقدمة إللغاء اتفاق السالم : "اسرائيل"صحف  .28

قال وزير البنية التحتية اإلسرائيلي، عوزي الندو االثنين، تعقيًبا على القرار           :  زهير أندراوس  - الناصرة
ـ                 ز، االمصري بإلغاء اتفاق الغز مع الدولة العبرية، قال إن إسرائيل مستعدة تمام االستعداد السـتيراد الغ

  .ثانية في التلفزيون اإلسرائيليدون الحاجة إلى الغاز المصري، كما أفادت القناة ال
العبريـة عـن    ) هآرتس(وسلّط اإلعالم العبري األضواء أمس على القرار المصري، فقد نقلت صحيفة            

مصادر رفيعة المستوى في تل أبيب قولها إن سبب إقدام شركة الغاز الحكومية في مصر علـى إلغـاء                   
جاري نشب في اآلونة األخيرة بين الشركتين، وتقـوم         اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل مرده إلى نزاع ت        

هيئات قانونية دولية بالبت فيه في الوقت الحالي، وال يعود مطلقاً إلى وجود أي خالفات سياسـية بـين                   
  .الدولتين، أو إلى تدهور العالقات الدبلوماسية بينهما، على حد تعبير المصادر التي تحدثت للصحيفة

حللين اإلسرائيليين أجمعوا في مقاالتهم أمس على أن إلغاء اتفاق الغاز هو المقدمة             جدير بالذكر أن كّل الم    
  .1979األولى إللغاء اتفاق السالم الموقع بين تل أبيب والقاهرة منذ العام 

 24/4/2012القدس العربي، لندن، 
 

  "مارين لوبن" التي حققتها  الفرنسيةج االنتخابات الرئاسيةائنت  من قلقاإلعالم اإلسرائيلي .29
أعربت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس، عن قلقها من النتيجة التي حققتها زعيمـة اليمـين               ): أ ف ب  (

  .المتطرف الفرنسي مارين لوبن التي احتلت المرتبة الثالثة في الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية
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واصفة رئيسة الجبهة الوطنية التي     » ةاثنان ما زاال في السباق وفائزة واحد      «: »معاريف«وكتبت صحيفة   
ـ      لقـد  «: »إسرائيل اليوم «بينما كتبت صحيفة    » زعيمة المعارضة الجديدة  «لم تتأهل إلى الدورة الثانية ب

  .، في إشارة إلى كل من فرانسوا هوالند ونيكوال ساركوزي»التفت عليهما
ـ             » يـديعوت احرونـوت   «حيفة  وكتب سفير اسرائيل السابق في فرنسا دانيال شيك مقاال على موقع ص

اتحاد خمس الفرنسيين مع مواقف اليمين المتطرف المخبأة وراء وجه ضاحك           «االلكتروني اعتبر فيه أن     
  .»المرأة بلهجة معتدلة يجب ان يثير قلقنا كإسرائيليين

 -وتحدثت وسائل االعالم ايضا عن تصويت الرعايا الفرنـسيين مـع قيـام الكثيـر مـن الفرنـسيين                    
  ).2007 في المئة مقارنة بالعام 80اكثر بـ(ليين بالتصويت مرة اخرى لنيكوال ساركوزي اإلسرائي

 فقط بنسبة مشاركة    9360 الف ناخب مسجل في اسرائيل وباقي االراضي المحتلة صوت           62ومن اصل   
 في المئة من االصوات متقدما بـشكل        80.5وحصل نيكوال ساركوزي على     .  في المئة  14.9بلغت نحو   

 في المئة   3.87 في المئة بينما حصلت مارين لوبن على         8ى هوالند الذي حصل على ما يقارب        كبير عل 
 شخصا حل جان    54وفي مكتب التصويت في رام اهللا حيث صوت         .  في المئة  3.5وفرانسوا بايرو على    

  . في المئة31.4 في المئة من األصوات بينما حصل هوالند على 33.33لوك ميالنشون اوال مع 
 24/4/2012، بيروت، السفير

 
  "استقالل إسرائيل" يرفضون المشاركة في إضاءة شعلة 48فلسطينيو  .30

كشف رئيس الكنيست االسرائيلي رؤوفين رفلين أمـس اإلثنـين، عـن أن             :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
من  48، توجه هذا العام للعشرات من فلسطينيي        "استقالل اسرائيل "الطاقم القائم على احتفاالت ما يسمى       

 شعلة تضاء مساء االحتفاالت إال أنهم لم        12اجل ايجاد شخص واحد يوافق على إضاءة شعلة من اصل           
  ".تطرف"يجدوا، وعبر عن اسفه معتبرا أن هذا رد فعل على ما وصف بأنه 

وتحيي اسرائيل ابتداء من مساء األربعاء ويوم الخميس من هذا االسبوع ذكرى قيامها، وفي نفس اليـوم                 
  . يوم استقاللهم يوم نكبتنا" ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، تحت شعار 48طينيو يحيي فلس

يـضغطون علـى جمهـورهم كـي ال         ) 48حسب تعبيره لفلسطينيي    (إن الجاليات العربية    "وقال رفلين 
يشاركونا احتفاالت االستقالل، وهذا امر في غاية الخطورة، ليس فقط من ناحيتنا، نحن اليهود الصهاينة،               

 أيضا من ناحية الجمهور العربي الذي ال يخطر بباله أنه ايضا في زمن السالم سيعيشون في دولة                  وإنما
أخرى من عرض عليهم اضاءة الشعلة، هي العبارة األخيرة التي عليهم قولها بعد اشعال الشعلة، وهـي                 

  .، التي يعتبرونها كتحد للجمهور العربي"لفخرك يا دولة اسرائيل"
 24/4/2012الغد، عمان، 

 
   1950  قتلوا على أيدي المقاومة منذ-من غير العسكريين -  إسرائيلي2.477 :إحصائية .31

 - من غير العـسكريين    -ذكر مكتب األمن القومي اإلسرائيلي صباح اليوم الثالثاء، أن عدد اإلسرائيليين          
  . إسرائيليا2.477ً ، في عمليات المقاومة الفلسطينية المختلفة، وصل إلى نحو1950الذين قتلوا منذ عام 

 إسرائيلي  996م، قتل نحو    2000وأوضح المكتب أنه منذ بداية انتفاضة األقصى المبارك الثانية في عام            
في العمليات المختلفة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية سواء أكانت عمليات فدائية، أو عمليات طعـن، أو                

  .إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل
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 إسـرائيلي بجـراح    90 إسرائيلياً، وجرح أكثر مـن       15 أنه قتل خالل العام الماضي       وأشار المكتب إلى  
متفاوتة، موضحاً أن اإلحصائية شملت اإلسرائيليين من غير العسكريين، والسياح األجانب الذين قتلوا في              

  .عمليات المقاومة الفلسطينية
وا منذ القرن التاسع عشر، بالتزامن مع        الذين قتل  -من غير العسكريين  -وأجمل المكتب أعداد اإلسرائيليين   

  . إسرائيلي4.015الهجرات األولى لإلسرائيليين إلى األراضي الفلسطينية، إلى نحو 
 24/4/2012عكا اون الين، 

  
   محاولة لشق صفوفهمويعدونه يرفضون عرضاً إلنهاء اإلضراب  بأحد السجوناألسرى:فؤاد الخفش .32

 إن األسرى ،ا األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل فؤاد الخفشقال الناشط في قضاي: الضفة الغربية
في أحد السجون اإلسرائيلية رفضوا عرضا بوقف اإلضراب مقابل تلبية كافة مطالبهم دون السجون 

 أن األسرى اعتبروا العرض محاولة فاشلة ، أمس االثنين،وأضاف الخفش في تصريح صحفي .األخرى
 إضرابهم، مشيراً إلى أن إدارة االحتالل تحاول االجتماع ببعض قيادات من قبل إدارة االحتالل لكسر

األسرى على حدا، األمر الذي رفضه األسرى موضحين أن لألسرى قيادة عليا هي العنوان للتفاوض مع 
وبين الخفش أن سجن مجدو دخل اليوم الثاني باإلضراب ويبدأ سجن شطة اليوم الثالثاء  .االحتالل
عاما قرر خوض 55ن األسير والناشط األكاديمي والقيادي بحركة حماس محمد غزال وأوضح أ .خوضه

  .اإلضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع األسرى رغم أنه معفى من اإلضراب لكبر سنه
  24/4/2012، السبيل، عمان

  
  عيباسأ  خاللاإلضراب سيشمل كافة األسرى في سجون االحتالل: مؤسسة الضمير .33

 أنه من ،سحر فرنسيس" لشؤون ورعاية األسرى الفلسطينيين" الضمير"دت محامية مؤسسة اك: رام اهللا
المتوقع خالل هذا األسبوع واألسبوع المقبل أن ينضم كافة األسرى في سجون االحتالل الى اإلضراب 

وأشارت فرنسيس إلى أن عدد األسرى  .المفتوح عن الطعام، فيما عدا المرضى واألطفال والنساء
 ِأسير، بالرغم من عدم وجود تقديرات دقيقة بسبب 1500ربين اآلن عن الطعام يتجاوز الـالمض

األوضاع في السجون والتنقالت التي تقوم بها مصلحة السجون للمعتقلين وعدم السماح لألهالي 
  .والمحامين بزيارتهم كجزء من العقاب لهم

  24/4/2012، المستقبل، بيروت
  

  ي إلجبارها على فك إضرابهاالجربونلينا عزل األسيرة  .34
، بعد رفضها فك ) عاًما37(أقدمت مصلحة سجون االحتالل، على عزل األسيرة لينا الجربوني : رام اهللا

وتعد الجربوني أقدم أسيرة في سجون  .إضرابها المتواصل عن الطعام منذ يوم الثالثاء الماضي
، التزاًما بقرار قيادة "هشارون"ء بسجن االحتالل، وأعلنت بدءها اإلضراب عن الطعام في قسم النسا

الحركة األسيرة، وقد تعرضت لضغوط مكثفة من إدارة السجون لفك إضرابها، لكنها أصرت على 
  .المضي به

  24/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  عن الطعام   ترفض طلب استئناف أسيرين إداريين مضربيناإلسرائيلية  العسكريةمحكمةال .35
مة العسكرية اإلسرائيلية أمس، طلب االستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن األسيرين ثائر رفضت المحك

 يوماً، احتجاجا على سياسة 55حالحلة وبالل ذياب، اللذين يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 
 جلسة وكانت محكمة االحتالل في عوفر قد عقدت .االعتقال اإلداري التعسفي من دون توجيه اتهامات

لنظر االستئناف المقدم من هيئة الدفاع في الرابع من نيسان الحالي، وعقدت بعد ذلك جلستين بحضور 
 إال أن األخيرة رفضت إعطاء قرار من دون مراجعة وزير ،قاضي االستئناف واستخبارات االحتالل

دخال «ري وجد أنهما وقال محامي األسيرين جميل الخطيب إن القاضي العسك .األمن الداخلي اإلسرائيلي
، مشيراً إلى أنه سيتقدم »اإلضراب عن الطعام باختيارهما وتقع على عاتقهما مسؤولية وضعهما الصحي

القاضي عقد جلسة مغلقة أول من أمس مع جهاز «وأضاف الخطيب أن  .بالتماس إلى محكمة العدل العليا
 اإلضراب عن الطعام ال يستطيع أن يغير الشاباك والنيابة العامة واطلع على الملفات السرية وقرر أن

  .»دخال مرحلة الخطر«، مشيراً إلى أن األسيرين »من حقيقة الخطورة الكامنة في ملفهما السري
  24/4/2012، السفير، بيروت

  
  إدارة سجون االحتالل تقيم حفالت شواء بالقرب من غرف األسرى .36

ت نفسية بهدف التأثير على إضراب األسرى بدأت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية سياسا :حسن جبر
  .الذين يدخلون، اليوم، يومهم الثامن على التوالي

وأكد األسرى في اتصاالت هاتفية من السجن أن إدارات سجون نفحة وريمون والرملة شرعت، منذ يوم 
اب اول من أمس، في إقامة حفالت شواء بالقرب من غرف األسرى في محاولة لدفعهم إلى كسر اإلضر

  .عن الطعام
إن إدارة مصلحة السجون فشلت ": األيام"لـ" حسام"وقال موفق حميد مسؤول جمعية األسرى والمحررين 

في التأثير على نفسيات األسرى الذين استقبلوا هذا العمل بال مباالة، مؤكدين استمرار اإلضراب عن 
ن الطعام، الفتا إلى أن قيادات الظل ونوه حميد إلى أن األسرى أكدوا االستمرار في اإلضراب ع .الطعام

التي شكلها األسرى قبل اإلضراب هي التي بدأت اآلن تقود اإلضراب في السجون التي تم عزل أو نقل 
  .قياداتها إلى أماكن أخرى

  24/4/2012، األيام، رام اهللا 
  

   عمن أراضي بلدة تقو  دونما60ً ومستوطنون يصادرون 37 العراقيب للمرة الـ  قريةهدم .37
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي وعصابات المستوطنين اليهود أمس قمع : عبدالرحيم حسين

 حيث .الفلسطينيين وهدم ومصادرة ممتلكاتهم في الضفة الغربية وفي النقب جنوب فلسطين المحتلة
 دونماً من أراضي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لتوسيع 60صادر عشرات المستوطنين نحو 

وهدمت قوات إسرائيلية خزاني مياه تحت سطح األرض في بلدة  .المقامة قُرب البلدة” رومان“ة مستوطن
 6وقد تم بناء الخزانين منذ . حلحول جنوب الخليل بدعوى بنائهما دون ترخيص من سلطات االحتالل

ضي  دونمات من األرا10أشهر بتمويل من القنصلية الفرنسية في القدس المحتلة ويروي كل منهما 
  .المزروعة بالعنب
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وهدمت سلطات االحتالل قرية العراقيب في النقب للمرة السابعة والثالثين على التوالي وأبقت فيها 
  .وفور انتهاء الهدم باشر األهالي بناء البيوت من جديد تأكيداً لبقائهم هناك. الجامع والمقبرة فقط

  24/4/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

   بحماية جيش االحتالل في نابلسوسف يقتحمون قبر يستوطنونم .38
، بحماية من قوات جيش )4-24(اقتحم عشرات المغتصبين الصهاينة فجر اليوم الثالثاء : نابلس

  ".تلمودية"االحتالل، قبر يوسف شرق نابلس بالضفة المحتلة، وأدوا طقوًسا 
 مدينة نابلس؛ لحماية وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية اقتحمت أحياًء في المنطقة الشمالية من

وأشارت المصادر إلى أن األجهزة األمنية  ".قبر يوسف"وتأمين مجموعة من المغتصبين وصلوا إلى 
التابعة لحكومة رام اهللا اختفت من الشوارع والطرقات خالل عملية االقتحام، لتسهيل دخول المغتصبين 

  .الصهاينة واستباحتهم لشرق نابلس
  24/4/2012، مالمركز الفلسطيني لإلعال

  
  المسجد األقصى لتسريع بناء الهيكل المزعوم مكان  تدعو يهوديةمنظمة :مؤسسة األقصى .39

إل هار (قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أمس إن ما يسمى بمنظمة :  وكاالت– سمير حمتو
كان المسجد دعت لمسيرة ليلية قبالة أبواب المسجد األقصى وذلك لتسريع بناء الهيكل المزعوم م) همور

في رام اهللا نسخة ) بترا(وأوضحت المؤسسة في بيان لها وصل مراسل . األقصى المبارك حسب زعمهم
 من أفراد هذه المنظمة التي تعد جزءا من ائتالف منظمات يهودية تنشط في مجال 200منه، أن نحو 

ج لبناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقصى، شاركوا في المسيرة التي حملت عنوان التروي
. ، ورددوا شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب»نعود إلى جبل الهيكل، نبني الهيكل ونذبح القرابين«

ل على واعتبرت المؤسسة المسيرة بمثابة تعبئة يهودية، وتذكير ببناء الهيكل المزعوم وسيطرة االحتال
  .القدس واألقصى

  24/4/2012، الدستور، عمان
  

  مسيرة في غزة لنصرة األسرى في السجون اإلسرائيلية .40
 في سجون االحتالل األسرىواصل الفلسطينيون فعالياتهم التضامنية مع  :غزة ـ اشرف الهور

 مركزية  خيمة اعتصامإمام الفتة كبيرة أمس، ووضعت يوم أسبوع أكثرالمضربين عن الطعام منذ 
  . فلسطينأبناءمن ' األسرىعهد 'بمدينة غزة كتب عليها 

 خيمة االعتصام المركزية المقامة امام مبنى إمام األسرى، وأهاليوتجمعت حشود كبيرة من المتضامنين 
 فلسطينيين، وعلقت على ألسرى بمدينة غزة، وحملت سيدات صورا األحمراللجنة الدولية للصليب 

  . يوما50 مضربين عن الطعام منذ ما يزيد على الـ ألسرى كبيرة خرىأجانبي الخيمة صورا 
 في الحكومة المقالة األسرى، انجزتها وزارة 'األسرىعهد 'وامام الخيمة وضعت الفتة كبيرة كتب عليها 

اننا نعاهد اسرانا '، وجاء في نص العهد 'األوفياءابناء فلسطين 'التي تديرها حركة حماس، وموقعة من 
نعاهدكم ان ال نخذلكم ولن نتخلى عنكم (..) ل في سجون االحتالل ان نبقى على دربكم ماضون االبطا

  .'مهما اشتدت المحنة وطال الزمن، حتى تنالوا حريتكم
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  . بغزة يوم امس وفود عربية ومصرية متواجدة في القطاعاألسرىوشارك في الفعالية التضامنية مع 
 الى استمرار الدعم والوقوف الى ، في الحكومة المقالةاألسرىير ودعا الدكتور عطا اهللا ابو السبح وز

  .جانب االسرى حتى ينالوا ما يطالبون به
  24/4/2012، القدس العربي، لندن

  
   تالميذ فلسطينيين بهجوم للمستوطنين في نابلسثمانيةإصابة ... الخليلباالحتالل يهدد بإغالق مدرسة  .41

ين بهجوم لمستوطني مستوطنة يتسهار، المقامة على أراضي أصيب ثمانية تالميذ فلسطيني: القدس
في وقت هددت قوات .. الفلسطينيين في محافظة نابلس، صباح أمس على قرية عوريف جنوب المحافظة

  .»حماية أمن المستوطنين«االحتالل اإلسرائيلي مدير مدرسة في الخليل بإغالقها بحجة 
 إن مجموعة من مستوطني يتسهار اقتحموا ،غسان دغلسوقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة 

وأوضح أن . القرية بحماية جنود االحتالل، واشتبكوا مع تالميذ مدرسة القرية، وقاموا باالعتداء عليهم
جنود االحتالل هاجموا التالميذ بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة ثمانية تالميذ بحاالت 

  .اختناق ورضوض
وازاة ذلك، أفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في شرق يطا راتب الجبور أن في م

حماية أمن «بإغالقها بحجة » زيف األساسية المختلطة«قوات االحتالل اإلسرائيلي هددت مدير مدرسة 
  .»المستوطنين

  24/4/2012، البيان، دبي
  

  "إسرائيل"ـال تمنح حريتك ل:  صنصالتب الجزائريللكا "الحملة الفلسطينية للمقاطعة"نداء من  .42
الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية «، بهذه الكلمات خاطبت »ال تمنح حريتك لألبرتهايد اإلسرائيلي«

 بعدم PACBIوفي رسالة وجهتها إلى الكاتب الجزائري، طالبته . بوعالم صنصال» والثقافية إلسرائيل
المقبل في القدس ) مايو( أيار 18 و13بين » لكتّاب العالميين اإلسرائيليمهرجان ا«المشاركة في 

  . المحتلّة
  24/4/2012، ، بيروتاألخبار

  
  غزة تمر بأقسى مراحل نقص األدوية والمستلزمات الطبية:  لقدس برسللصيدلةمدير اإلدارة العامة  .43

دلة في قطاع غزة، أن وزارة الصحة أكد الدكتور منير البرش، مدير عام اإلدارة العامة للصي: غزة
  .سجلت في هذه الفترة أعلى رقم في أعداد األدوية والمستلزمات الطبية التي رصيدها صفر

أن أزمة األدوية في قطاع غزة تزداد حدة مع " قدس برس"وأشار البرش في تصريحات خاصة لـ 
  .التخدير والجراحةاستمرار الحصار، السيما في بعض األصناف الخاصة بغرف العمليات و

 صنفًا من األدوية بات رصيدها صفًرا في مخازن 186 صنفًا من المستلزمات الطبية و218وأفاد أن 
  .الوزارة، محذًرا من كارثة قد تمس قطاعات متنوعة من المرضى

 ونوه إلى أن أشد المتأثرين من هذه األزمة الراهنة، قطاع الطفولة واألمومة في المستشفيات، خاصة مع
  .وجود نقص واضح في عدد من العالجات الخاصة به، وأهمها الحليب العالجي
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في التسبب بهذه األزمة، واشتراكها في الحصار ) جناح الضفة الغربية(واتهم البرش السلطة الفلسطينية 
المفروض على قطاع غزة، والتعاون مع االحتالل اإلسرائيلي من أجل حرمان القطاع من األدوية 

  . الصحة، حسب تعبيرهومستلزمات
لعدم إرسال نصيب غزة من األدوية "وأوضح أن سلطة رام اهللا تتحمل جزء من هذه المسؤولية، 

للضفة، والتي تقدم عبر البنك   في المائة60للقطاع و  في المائة40والمستهلكات الطبية والمقدرة بـ 
  ".الدولي

  23/4/2012قدس برس، 
  

  األصول الفلسطينية من ذوي الجنسيةاألردن ينفي سحب  .44
نفى وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة             :  الدستور وبترا  -عمان  

، مؤكـدا   ]بين الضفة الغربية واألردن    [راكان المجالي إقرار الحكومة ألي تعليمات خاصة بفك االرتباط        
 االرتباط ال سيما خالل زيارة وزير       كما نفى بحث أية ترتيبات تتعلق بفك       .عدم سحب جنسية أي أردني    

  . إلى السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخرا]محمد الرعود [الداخلية
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف زياد الزعبي أن الوزارة لم تقر تعليمـات                 

 الوزارة أي تعليمات جديدة     لم تصدر «وقال الزعبي   . جديدة لفك االرتباط االداري والقانوني بين الضفتين      
  .»بهذا الشأن وبالتالي لم تقر أي تعليمات

  24/4/2012، الدستور، عمان
  

   من سورية تسللت عبر الشيك الحدودي إلى األردنفلسطينية عائلة 22: راكان المجالي .45
ـ         :  محمود الطراونة  -عمان   نحو "أن  " الغد"أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال راكان المجالي  ل

  ". شخص تسللوا إلى المملكة9200 عائلة فلسطينية في سورية تسللت عبر الشيك الحدودي من بين 22
وأشار المجالي إلى أن هؤالء سيتم إبعادهم حالما تهدأ األوضاع، الفتا إلى أن الحكومة تـرفض دخـول                  

 الحكومـة سـتتخذ     العراقيين والفلسطينيين المتسللين من سورية عبر الـشيك الحـدودي، موضـحا أن            
  .اإلجراءات الكفيلة بذلك في الوقت المناسب

  24/4/2012، الغد، عمان
  

   بتل أبيب تزور المعتقلين باستمرارسفارتنا:  األردنيةالخارجية .46
أكدت وزارة الخارجية أن سفارة المملكة لدى تل أبيب تتخذ اإلجراءات الالزمـة             :  تغريد الرشق  -عمان  

  .قلين األردنيين في السجون اإلسرائيلية، وما يستجد على قضاياهمكافة لمتابعة أوضاع المعت
كما أكدت، على لسان المتحدثة باسمها صباح الرافعي، أن السفارة تعمل على إجراء اتصاالت مكثفة مع                
الجهات اإلسرائيلية المختصة، لمطالبتها بتأمين محكوميات عادلة والتعاون مع السجناء األردنيين، إضافة            

  .تأكيد على ضرورة اإلبالغ عن اعتقال أي مواطن أردنيإلى ال
قضية المعتقلين األردنيين في السجون اإلسرائيلية، إحـدى        "، إن الوزارة تعتبر     "الغد"وقالت الرافعي، إلى    

سراح العديد مـن المعتقلـين      " إطالق"، مضيفة أن الحكومة استطاعت سابقاً       "أهم أولويات عمل السفارة   
  .ون اإلسرائيليةاألردنيين في السج
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  .تتابع إطالق سراح باقي المعتقلين ممن شارفت أحكامهم على االنتهاء" ما تزال"وتابعت أن الحكومة 
، وفقاً للجنة الوطنية لألسـرى والمفقـودين        22ويبلغ عدد المعتقلين األردنيين لدى السجون اإلسرائيلية        

  .األردنيين في المعتقالت اإلسرائيلية
  24/4/2012، الغد، عمان

  
   تطالب بدعم أسـرى في سجون االحتاللواليساريةاألحزاب القومية  .47

أكد ائتالف األحزاب القومية واليسارية ضرورة توفير مختلف سبل الدعم لألسرى المعتقلين فـي              : عمان
 بدؤوا معركة األمعـاء     4500وأشار االئتالف الى أن ألفي أسير من أصل         . سجون االحتالل اإلسرائيلي  

 معتبراً أنه آن األوان كي تصبح النظرة لألسـرى والمعتقلـين يحكمهـا اإلحـساس الجـدي                  الخاوية،
الوحدة الشعبية، حشد، البعـث التقـدمي، البعـث االشـتراكي،           (وطالبت أحزاب االئتالف    . بالمسؤولية

 ، بتعدد أنواع الدعم لألسرى من مثل نصب خيمة اعتصام وتشكيل لجنة دائمة            )الشيوعي، الحركة القومية  
تضم كافة األطياف، ومهمتها أن تقترح شكل الفعاليات وتتابع تنفيذها، ومخاطبة كافة المؤسسات المحلية              

  .»لألسرى األبطال«والدولية والتنسيق معها نصرا لمعركة األمعاء الخاوية 
  24/4/2012، الدستور، عمان

 
   يزور القدس بحراسة صهيونيةاألردنيمدير األمن العام  .48

كشف مركز إعالم القدس عن قيام مدير األمن العام األردني الفريق الركن حسين هزاع              : القدس المحتلة 
  .، تحت حراسة صهيونية مشددة)4-23(المجالي بزيارة المسجد األقصى، ظهر اليوم االثنين 

هذا وقام مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب بمرافقة المجالي في جولة في باحات المسجد األقصى                
  .رك، وأطلعه على آخر التطورات المتعلقة بالمسجدالمبا

  23/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   المعتقالت اإلسرائيلية واجب قوميأسرىدعم : حقوقيون .49
أكد ناشطون حقوقيون أن دعم قضية األسرى األردنيين والفلسطينيين والعرب في           :   عزيزة علي   -عمان  

وشددوا في ندوة عقدتها مؤخرا لجنة فلسطين في رابطـة الكتـاب             .المعتقالت اإلسرائيلية واجب قومي   
دعم قـضية األسـرى واجـب       "األردنيين بمناسبة يوم األسير الفلسطيني والعربي أول من أمس بعنوان           

  .على ضرورة العمل من أجل إطالق سراحهم بكل السبل المتاحة" قومي
ل لم تلتزم باتفاقات اوسلو مع منظمة التحريـر         و أكد خبير القانون الدولي أنيس فوزي القاسم أن اسرائي         

  .الفلسطينية التي نصت على إطالق سراح األسرى، وان المنظمة لم تضغط بهذا االتجاه
واعتبر القاسم اختطاف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، عمال مشروعا من مقاتلين فلسطينيين، ألنه كان              

 المزيد من اإلسـرائيليين، إذا سـدت كـل الـدروب            في ساحة حرب يحمل السالح، داعيا إلى اختطاف       
  .األخرى، لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين والعرب

  24/4/2012، الغد، عمان
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  لمصر" ةالمعادي"توضيحاً حول تصريحات ليبرمان  القاهرة تطلب من تل أبيب .50
د عمرو كلف السفير ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية نشر االثنين، أن وزير الخارجية المصري محم

ياسر رضا باالستفسار من الحكومة اإلسرائيلية عن التسريبات الصحفية التي ) تل أبيب(المصري في 
فيجدور ليبرمان، وتناول فيها بعض األمور أ، والمنسوبة لوزير الخارجية تناقلتها وسائل اإلعالم أخيراً

سيطلب إيضاحات حول مدى " سفير مصر إن: وأضاف البيان .المتعلقة بمصر والتطورات التي تشهدها
صحة المواقف المنسوبة لوزير الخارجية اإلسرائيلي، كما سينقل إلى الجانب اإلسرائيلي استغراب مصر 

  ".ول كبير في الحكومة اإلسرائيليةؤلصدور مثل هذا الكالم منسوبا إلى مس
  23/4/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  ولين اإلسرائيليينؤ المس يرفض تهديداتالمصري مجلس الشعب .51

 الكيان ى بقرار وقف تصدير الغاز إل المصريرحب مجلس الشعب : ومصطفي شعبان،الجوار علي عبد
 لسان عدد من ى في الوقت ذاته رفضه للتهديدات اإلسرائيلية السافرة التي وردت عل مؤكداً،الصهيوني
 في بيان تاله ، سعد الكتاتني رئيس المجلس.وقال د . هذا القرارى علولين اإلسرائيليين رداًؤكبار المس

 إن مجلس الشعب المصري الذي سبق أن طلب من الحكومة ،علي األعضاء خالل الجلسة المسائية أمس
 إنما يعرب بوصفه المعبر عن إرادة المصريين أن الشعب المصري لن ،المصرية بوقف تصدير الغاز
رار المصري الذي استند ألسباب قانونية ترتكن ألسباب عدم  ويؤكد أن الق،يقبل أبدا لغة التهديد والوعيد

 في  واحداً والمصريون يقفون صفاً،التزام الشركة الوسيطة بالعقد الموقع عكس إرادة المصريين جميعاً
 نؤكد أن مصر العظيمة ستظل وفية : وأضاف.مواجهة هذه التهديدات التي لن تثنينا عن القرار التاريخي

  . يناير25 خية والحق الفلسطيني ولعب دور تاريخي بعد انتصار إرادتها الحرة في ثورةلثوابتها التاري
  24/4/2012األهرام، القاهرة، 

  
  "إسرائيل" مصر أولى بالغاز اللي مش هيروح :المصريوزير الكهرباء  .52

وزير أكد  : طاهر سليمان،أحمد عبد المقصودنقالً عن مراسليها  24/4/2012األهرام، القاهرة، نشرت 
 أن اإلجراء الذي تم في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة ، عبد اهللا غراب.مالمصري البترول 

المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر 
ص عليه بنود التعاقد  لما تن يعد استخداماً، للقانون المصريوهي شركة منشأة طبقاً، )EMG( المتوسط

 وال تحكمه أي ، وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعالقة تجارية بين شركات،في حالة إخالل أحد األطراف
  .اعتبارات سياسية وال يعكس أي توجهات للدولة

  . أن الموضوع تجاري بحتي، هاني ضاح.مالمصرية كما أكد رئيس هيئة البترول 
، إن  المصرياهللا غراب، وزير البترول قال عبد: 24/4/2012المصري اليوم، القاهرة، وأضافت 

، ألن إلغاء االتفاقية جاء وفقاً لما تنص عليه بنود الدولي مشاكل أمام التحكيم أيموقف مصر ال يواجه 
 كانت تصدر التي أن كميات الغاز " اليومالمصري" حسن يونس، وزير الكهرباء، لـ.التعاقد، فيما أكد د

 ." مش هيروح إسرائيلالليمصر أولى بالغاز ": يتم توجيهها إلى محطات الكهرباء، وقال س"إسرائيل"إلى 
أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية أن إلغاء اتفاقية توريد كما 
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تمثل  مليون جنيه، 658 عن تسديد مستحقات تقدر بنحو "شرق المتوسط"الغاز جاء بعد امتناع شركة 
  .2009 حتى سبتمبر 2008فروق تعديل أسعار توريد كميات الغاز المصدرة منذ يناير 

  
  بموجب عقد جديد" إسرائيل"ال تمانع تصدير الغاز إلى  المصرية الحكومة :فايزة أبو النجا .53

 أن بالدها ال ، أمس، فايزة أبو النجا المصريةأعلنت وزيرة التعاون الدولي:  أحمد مصطفى-القاهرة 
وأكدت في تصريحات نقلتها .  بموجب عقد جديد يحدد أسعاراً جديدة"إسرائيل"تمانع تصدير الغاز إلى 

ليس لديها مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة " الرسمية أن مصر "وكالة أنباء الشرق األوسط"
 والشركة المصرية القابضة وأسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول

وأوضحت أن الشركة . "للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط بعد أن تم إلغاء التعاقد
الموضوع كله أن طرفاً لم يلتزم بالتزاماته "وأوضحت أن  ."أخطرت الجانب اإلسرائيلي بذلك"القابضة 

 مارس الماضي ولم يلتزموا بالسداد / آذار31ي المالية وفقاً لنصوص العقد وكان آخر إخطار للسداد ف
لجانب اإلسرائيلي هو المخطئ ولن يلجأ إلى ا"وأضافت أن . "مما اعتبر معه العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه
هذا . الحكومة ليس لها دخل وال وزارة البترول لها دخل... التحكيم الدولي بعد فسخ عقد تصدير الغاز

الموضوع أخذ بعداً سياسياً ألن .  مرات للسداد ولم يستجيبوا5م إخطارهم عقد تجاري بين شركتين، وت
  ."الجانب اآلخر هو إسرائيل

  24/4/2012الحياة، لندن، 
  

  خطوة طبيعية" "إسرائيل" وقف تصدير الغاز لـ: عمرو موسىالمصريةالمرشح للرئاسة  .54
 قف تصدير الغاز وىعمرو موسللرئاسة المصرية اعتبر المرشح :  أحمد مصطفى-القاهرة 

، لكنه أعرب "خطوة طبيعية في ضوء المعلومات الخاصة بالفساد الذي شاب هذه الصفقة" "إسرائيل"لـ
ألن هذا الخبر أعلن أوالً من إسرائيل وليس من مصر، ما يؤكد أننا لم نصل إلى مستوى "عن أسفه 

  ."المصريالشفافية المطلوب في تناول الكثير من األمور التي تهم الرأي العام 
  24/4/2012الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل"قرار وقف تصير الغاز المصري لـ ترحب بالمسلمينجماعة اإلخوان : رمص .55

 ،وصف محمود غزالن:  أحمد الهامي، محمد عبد الاله،ايالن وادموند بلير،  ألين فيشر-القاهرة 
 ،"ممتاز" بأنه "إسرائيل" لـ وقف تصير الغاز المصري المسلمين قراراإلخوانالمتحدث باسم جماعة 

  . مزيد من الغاز لالستهالك المحليإلىوأضاف أن مصر تحتاج . وقال انه ال عالقة له بمعاهدة السالم
  23/4/2012وكالة رويترز، 

  
  "إسرائيل" لـلتصدير البترول والغاز" كامب ديفيد"يوجد نص في  ال: األسبقالمصري وزير البترول  .56

رام اليوم كل المعلومات والمزاعم المغلوطة حول ما يتردد عن وجود ملحق كشفت األه :إبراهيمعادل 
كد عبد الهادي ؛ حيث أ اإلسرائيلية الموقعة في كامب ديفيد-لتصدير البترول في اتفاقية السالم المصرية 

 للهيئة المصرية العامة للبترول في أوائل  والذي كان رئيساًاألسبق،  المصري وزير البترول،قنديل
 ولكن يوجد بند بالملحق ، تصدير البترول في هذه االتفاقيةىيوجد نص صريح عل نه الأ ،لثمانينياتا
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 يسمح للجانب "إسرائيل" عالقات تجارية طبيعية بين مصر وإقامة إطارنه في أ ىالثالث لالتفاقية ينص عل
ارية وقت التصدير لجميع  السوباألسعاراإلسرائيلي بالدخول في مزايدات شراء البترول الخام ومنتجاته 

  . والشركات المستوردة للبترول المصرياألطراف
  24/4/2012األهرام، القاهرة، 

  
   يسهم في حل أزمة الطاقة بمصر"إسرائيل" مع الغازإلغاء اتفاقية : خبراء .57

 سيسهم في "إسرائيل"قال خبراء اقتصاديون إن إلغاء عقود تصدير الغاز إلى :  شريف اليماني- القاهرة
وأضافوا أن القرار سيسهم في . حل مشكالت الطاقة في مصر، التي يعاني منها المستثمرون والمواطنون

توفير الطاقة للمصانع التي تسعى الحكومة لمنح رخص لها خالل الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون توفير 
 ستسهم بشكل كبير الطاقة أحد عوامل جذب المستثمرين إلنشاء مصانعهم في مصر، وأشاروا إلى أنها

  .في تخفيض عجز موازنة الدولة وتحسين مناخ االستثمار
 مليون طن 22 رخصة إلنشاء مصانع إسمنت بطاقة إنتاجية تصل إلى 14وتعتزم مصر طرح نحو 

 مليار جنيه، وقال مسؤولون إنه سيتعين على تلك المصانع تدبير 30إسمنت، بتكلفة استثمارية تصل إلى 
  . أو عن طريق االستيرادغاز سواء محلياًاحتياجاتها من ال

اإلخوان ( محمد جودة، الخبير االقتصادي وعضو اللجنة االقتصادية بحزب الحرية والعدالة .وقال د
الشرق األوسط إن هذا القرار سيوفر لمصر موارد طاقة كثيرة تخفف العبء المالي جريدة ل) المسلمين

وأضاف جودة أن توفير الطاقة سيساعد في جذب .  من الخارجللدولة، الذي تتحمله جراء استيراد الوقود
 إلى أن توفر الطاقة للبالد يعتبر عامل حفز االستثمارات الخارجية وتشجيع االستثمارات المحلية، مشيراً

ويرى جودة أن توفر الغاز الطبيعي في البالد، واالتجاه نحو التحول  .لرجال األعمال إلقامة مشاريعهم
  . مليار جنيه45دامه كبديل عن السوالر والبنزين، سيقلص دعم الطاقة إلى الكامل الستخ

وقال الخبير االقتصادي كمال أحمد، للشرق األوسط، إنه على الرغم من التخوفات من المخاطر القانونية 
التي قد تتعرض لها مصر من إلغاء عقود تصدير الطاقة، فإنه سيسمح لمصر بالتوسع في إنشاء مصانع 

ة القدرة على توليد الكهرباء باستخدام الغاز، والتوسع في إمداد المنازل به، مما سيسمح بإنهاء وزياد
  . إلى أن العبرة ستكون بكيفية استخدام الغاز وليس بتوفره، مشيراًمشكالت كبيرة تمر بها البالد حالياً

  24/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   الفلسطينيينىالدعم لألسركل :  يؤكد من غزةالمصري رئيس حزب النور .58
 الفلسطينيين ى جانب األسرى وقوف مصر إل المصري، رئيس حزب النور،أكد عماد الدين عبد الغفور

وطالب في كلمة له أمس أمام  . تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطينيىفي سجون االحتالل وحرصها عل
 الجرائم ى عل وقانونياًمالحقتهم قضائياً في غزة بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ولألسرىمؤتمر 

  .التي ارتكبوها
  24/4/2012األهرام، القاهرة، 
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  "إسرائيل"مصر تنفي أنباء عن صفقة تبادل أسرى مع ": الحياة" .59
نفى مصدر مصري موثوق به، األنباء التي تم تداولها أخيراً عن صفقه تبادل :  جيهان الحسيني-القاهرة 

، في إشارة إلى إطالق الجاسوس اإلسرائيلي سلمان عودة "إسرائيل"نها وبين أسرى ستعقد قريباً بي
 إطالقاً لما ةال صح":  الحياةجريدةوقال المصدر ل . سجيناً مصريا65ًالترابين في مقابل اإلفراج عن 

 "إسرائيل"ورأى أن . "تردد عن مبادلة الجاسوس اإلسرائيلي عودة الترابين بعدد من األسرى المصريين
، مشيراً إلى أن "تختلق هذه األخبار وتتعمد الترويج لها للضغط على السلطات المصرية لتغيير موقفها"
اإلسرائيليين يستخدمون األسرى المصريين ويلوحون لهم بقرب اإلفراج عنهم، فيجمعونهم وينقلونهم من "

ة إلى االنصياع مكان إلى آخر بهدف التأثير فيهم وفي أسرهم نفسياً كي تضطر الحكومة المصري
  ."واالستجابة لمطالب ذوي األسرى الداعية إلى اإلفراج عن أبنائهم

  24/4/2012الحياة، لندن، 
  

  المقبلة" األطلسي"في قمة " إسرائيل"تركيا تعرقل مشاركة  .60
 "إسرائيل"لـ تركيا رفضت السماح إنقال مسؤول تركي يوم االثنين :  دينا عادل، دينا عفيفي-اسطنبول 
 2010 لم تعتذر عن قتل نشطاء أتراك عام ألنها ، الشهر المقبلاألطلسيكة في قمة لحلف شمال بالمشار

وقال مسؤول تركي لرويترز عندما سئل  . الفلسطينيينإلىفي هجوم على سفينة كانت تنقل المساعدات 
لم نوافق  " مايو/أيار 21 و20 في قمة الحلف بشيكاجو في "إسرائيل" كانت تركيا تمنع مشاركة إذاعما 

 للضحايا الذين قتلوا على  وتعويضاً رسمياًوأضاف أن تركيا ما زالت تطلب اعتذاراً. "على تلك المسألة
  .متن السفينة مرمرة

 برنامج إطار في القمة في "إسرائيل" بعض أعضاء الحلف سعوا لمشاركة إن تركية إعالموقالت وسائل 
ورفض المسؤول التركي  .األعضاءالقات مع الدول غير  تقوية العإلىالتعاون مع الحلف والذي يهدف 

 أمانة الحلف وأعضاءه لن يطرحوا القضية إن : قائالً"إسرائيل"حضور " تمنع"وصف الخطوة بأن تركيا 
  . من هذه القضيةأنقرة لمعرفة موقف  رسمياًاألعمالعلى جدول 

  .ة شيكاجو قمإلى "إسرائيل"وقالت متحدثة باسم الحلف انه لم يتم بحث دعوة 
 طرحت خالل اجتماع لوزراء خارجية حلف "إسرائيل" قضية مشاركة إنوقالت صحيفة حريت التركية 

وذكرت  . ابريل حضره وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو/ نيسان18 في بروكسل في األطلسي
اندرس فو  العام واألمينأن وزراء من بعض دول الحلف بما في ذلك الواليات المتحدة وفرنسا 

ونقلت الصحيفة  . على الحلف"إسرائيل" أقحمت مشاكلها الثنائية مع ألنهاراسموسن انتقدوا مباشرة تركيا 
لكن .  تتحدثون عن كونكم شركاء وعن قيم المشاركةإنكم ":األطلسيعن أوغلو قوله لزمالئه في حلف 

  ." أن يتصرف الشركاء كشركاء حتى نتصرف معهم بطريقة مماثلةأواليجب 
  23/4/2012وكالة رويترز، 

  
   مليون ريال11 أكثر منب مساعدات طبية سعودية إلى غزة .61

 تعتزم حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة توريد أدوية :الرياض
 ألف 250 مليوناً و11ومستلزمات طبية ضرورية للمستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة بمبلغ 

لك تلبية للحاجات الماسة لدى المستشفيات الفلسطينية التي تفتقد حالياً معظم األدوية الضرورية، ريال، وذ
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، رئيس حملة خادم  السعوديةوأوضح مستشار وزير الداخلية .بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي
 مساعدات بقيمة  ساعد الحارثي أن الحملة قدمت.الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة د

  . مليون ريال200تجاوزت الـ
  24/4/2012الحياة، لندن، 

  
  منظمة التعاون اإلسالمي تبحث االحتياجات الصحية لغزة .62

 األحد القادم بالقاهرة تعقد إدارة الشؤون اإلنسانية بمنظمة التعاون اإلسالمي مؤتمراً :قنا وكالة - القاهرة
لقطاع غزة، في ظل األوضاع المأساوية بالقطاع نتيجة الحصار لمناقشة تلبية احتياجات المجال الصحي 

وذكرت المنظمة في بيان لها أمس االثنين، إن المؤتمر  .اإلسرائيلي المستمر المفروض عليه منذ سنوات
محور /يهدف إلى دعم القطاع الصحي في غزة وتوفير األدوية والمستلزمات الطبية الطارئة والعاجلة 

، وتأهيل الكوادر الطبية لرفع الكفاءة /محور اإلنعاش/توريدات وتجهيزات طبية حيوية ، وتقديم /اإلغاثة
  /.محور التنمية/الفنية 

  24/4/2012الشرق، الدوحة، 
  

  الوحدات والمعسكرات السورية في الجوالن تنهار: العبري يك ديبكاموقع ت .63
ن أ اإلسرائيلية، األمن وأجهزةبارات العبري المقرب من االستخ" تيك ديبكا "  زعم موقع :القدس المحتلة

نقاط ومحطات رصد ومراقبة مدنية وعسكرية قائمة في الجوالن المحتل وسفوح جبل الشيخ وترصد 
ن الوحدات السورية المنتشرة في هضبة الجوالن مقابل قوات أ بأفادت ، السوريةاألراضيوتراقب عمق 

ا باتت المعسكرات م في،اني جنودها من الجوع والعطش تعاني من االنهيار التام ويعاإلسرائيلياالحتالل 
وفقا لما قاله الموقع ، والقواعد السورية التي تشكل العمود الفقري لخط الدفاع السوري شبه خالية ومهدمة

  .23/4المذكور يوم االثنين 
  24/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  زةغالوي يعتزم إرسال قافلة مساعدات إلى غجورج : بريطانيا .64

قافلة المساعدات السادسة مـن     " تجهيز" كشف النائب البريطاني جورج غالوي عن عزمه         - الغد -عمان
المقبل وهو يوم إحياء الذكرى     ) مايو(بريطانيا إلى غزة، متوقعا وصولها في الخامس عشر من شهر أيار            

  .السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني
مقـره  (سالة األمين العام لمؤتمر األحـزاب العربيـة         جاء ذلك في رسالة جوابية رد بها غالوي على ر         

إن عودتي إلى البرلمان ستكون دفعة قوية لي في النضال من أجـل             "عبد العزيز السيد، قال فيها      ) عمان
غزة وفلسطين ومن أجل كل القضايا العربية واإلنسانية، وسوف استثمر كل الفـرص المتاحـة إلثـارة                 

  ".القضايا التي يؤمن كالنا بها
إن "وكان السيد بعث برسالة تهنئة إلى غالوي بمناسبة فوزه بمجلس النـواب البريطـاني، قـال فيهـا                   

  استعادتك لمقعدك البرلماني الذي سلب منك لهو تأكيد على أن معركتك من أجل الحقيقة والعدالـة فـي                  
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ك التـي نعتـز     قطاع غزة وكل من فلسطين والعراق، ونصرة الشعب العربي في معاناته، يجسد إنسانيت            
  ".بها

  24/4/2012، الغد، عمان
  

   من سياسات االستيطان وتدمير فرص الحل السلميغربيقلق : الفاينانشال تايمز .65
البريطانية، االثنين، إن إسرائيل تسعى إلـى تعزيـز         ' الفاينانشيال تايمز ' قالت صحيفة    :  وكاالت - لندن

إنها 'ن الخطوات القانونية التي يقول معارضوها       موقف المستوطنين في الضفة الغربية، بإطالق سلسلة م       
  .'ربما ستؤدي إلى إنشاء أول مستوطنة في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من عقدين

ورأت الصحيفة، في تقرير لها، أن الخطوة أثارت قلق الكثير من الحكومات الغربية فـي ظـل تنـامي                   
لثابت بالضفة الغربية يدمر احتماالت إنشاء دولة فلسطينية        المخاوف من أن التوسع االستيطاني اليهودي ا      

  .مستقلة، ومن ثم يدمر فرص السالم بين إسرائيل والفلسطينيين
وأشارت الصحيفة إلى أن دبلوماسيين أوروبيين بشكل خاص حذروا إسرائيل في األيام األخيـرة بعـدم                

  .قة بين الطرفينالقيام بمثل هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد من تآكل الث
وأوضحت الصحيفة، أن الدبلوماسيين الغربيين والنشطاء اإلسرائيليين المناهـضين لالسـتيطان، علـى             
العكس من حكومة تل أبيب، يعتبرون أن تلك البؤر الثالث فى قلب الجدل الحالي بـشأن المـستوطنات،                  

ث مستوطنات جديدة على العكس     ويخشون من أن تقديم التصاريح يعني أن الحكومة اإلسرائيلية تبني ثال          
  .من تعهداتها السابقة بعدم فعل ذلك

  23/4/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  منظمات سويسرية تطالب حكومة بالدها بعدم استقبال وزير الخارجية اإلسرائيلي .66
دعا تحالف من منظمات سويسرية غير حكومية، مجلس الحكم االتحادي، إلى إلغاء زيارة رسمية : جنيف

ن المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إلى العاصمة السويسرية بيرن غدا م
  ).24/4(الثالثاء 

إن تلك الدعوة تدل : "وقال رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية ـ السويسرية النائب البرلماني دانيال فيشر
  ".ولي واالستهتار بالحقوق الفلسطينيةعلى عدم احترام إسرائيل ووزير خارجيتها للقانون الد

إن الجمعية عددت في رسالة موجهة إلى الحكومة السويسرية أسباب رفض تلك الزيارة : "وأضاف
  ".والمطالبة بإلغائها، إذ يقيم ليبرمان في مستوطنة إسرائيلية في أرض محتلة بالضفة الغربية

حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير كما شرح فيشر أن الرسالة تضمنت أيًضا رفض ليبرمان لل
المصير ومواصلة إسرائيل بناء الجدار العازل في األراضي الفلسطينية المحتلة، ومقاطعة التعاون مع 

  .مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، على حد تعبيره
  23/4/2012قدس برس، 

  
   غزة قطاعمنظومات رصد ودفاع إضافية لحماية دبابات االحتالل على حدود .67

في ظل تنامي القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية واستشعار الجـيش الـصهيوني            :  خاص -المجد
لقدرة المقاومة على استهدافه بشكل أكبر وأسهل من السابق زادت وتيرة التطوير والحماية لآلليـات               
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ام دفـاع جديـد     ومن ضمن هذه العمليات التطويرية دمج نظ      , الصهيونية على الحدود مع قطاع غزة     
  .للدبابات باإلضافة إلى منظومة تروفي التي تم اضافتها خالل السنوات الماضية

وتدعى المنظومة الجديدة التي أضيفت األسبوع الماضي للدبابات الـصهيونية والمواقـع العـسكرية              
ـ            " شايننغ ستاف "والجيبات منظومة    ا التي تهدف لصد األسلحة المضادة للـدبابات التـي يـتم اطالقه

  .بالتوجيه
ـ      أن وحدات وحدات الرصد رصـدت      " موقع المجد األمني  "وأفادت مصادر في المقاومة الفلسطينية ل

هذه المنظومة الجديدة التي تم تركيبها وتحمل عالمة خضراء على الـدبابات الـصهيونية والمواقـع                
  .العسكرية والجيبات

  :آلية عمل المنظومة الجديدة
ظومة رصد ودفاع في ذات الوقت حيث تعمل على رصـد األسـلحة             من" شايننغ ستاف "تعد منظومة   

المضادة للدبابات أثناء اطالقها وتعطي اشارة للجنود الموجودين وتتعامل مع القذائف بـشكل يـديوي            
  .واتوماتيكي

  :وتنقسم المنظومة إلى قسمين متفرعين
  :القسم األول ويعمل على

  .رصد عملية اطالق السالح الموجه ضد الدبابات·
  .ابالغ طاقم الدبابات عنه·
  .وفي الوقت نفسه تقوم باحتساب وجهة السالح ونوعه ومصدر إطالقه بشكل تلقائي·

  :   القسم الثاني ويقوم بـ 
تستخدم األشعة المضادة تحت الحمراء ضد األسـلحة        " شايننغ ستاف "هناك منظومة ثانية جديدة تدعى      

  .  عن مسارهاالموجهة نحو الدبابات للتشويش عليها وحرفها
التي جرى تثبيتها على كتيبة دبابات ميركافا       » تروفي«وهاتان المنظومتان يمكن دمجهما مع منظومة       

  .للجيش الصهيوني العام الماضي" 4إم كي "
  :تروفي

 IMIوهو مـن تطـوير شـركة        , منظومات القتل الصعب  " هو سالح الجيل الثاني لما عرف بإسم        
، وقد حرصت الشركة المطورة على تـسهيل        2006 النظام في العام     وقد بدأ العمل على   , الصهيونية

  . تثبيت النظام على العربات الخفيفة، بما في ذلك الشاحنات وحتى عربات هامفي
 إختبارات شاملة ضد طيف كامل من التهديدات، وضمن أنواع مختلفة من األخطـار   IMIوقد أجرت   

 فـي   - كمـا تـدعي الـشركة        -ة، حيث أظهر النظام     ضد ناقالت الجنود المسلّحة الثابتة والمتحرك     
 ، حماية فعالة من القذائف الصغيرة التـي تعمـل           2007االختبارات التي أجريت في منتصف العام       

 ، وكذلك قذائف الدبابات، والصواريخ المضادة للدروع، المجهزة بـرؤوس           RPGبالدفع الصاروخي   
  .kep الطاقة الحركية المتقدمة الشحنة الجوفاء، باإلضافة إلى تهديدات قذائف

النظام يستخدم وسيلتي رصد، أحدهما هو نظام كشف سلبي عامل باألشعة تحت الحمراء، واآلخر هو               
  . عبارة عن مجس راداري مثبت فوق العربة وضمن منصة محمية

انـات  ويكتشف النظام التهديد المحتمل، ويقيس مسافة وسرعة حركة الخطر القادم، ثم يلقم هـذه البي              
  . لنظام السيطرة على النيران، ليحدد هذا األخير النقطة الفضلى لإلشتباك الطالق النار عليها
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عند تحديد مستوى التهديد ، يتم إطالق قذيفة متفجرة معترضة بإتجاه الخطر القـادم، شـكل القذيفـة                  
االنفجـار ولـيس    وتعمل على ابطال القذيفة المطلقـة بتـأثير         , مشابه إلطالقة مدفع الهاون الصغيرة    

حيث يتم سحق القذيفة القادمة ، أو حرف وزعزعة خارق قذيفة الطاقة الحركيـة              , االصابة المباشرة 
  .أثناء طيرانه السريع 

وتدعي دولة الكيان أن لدى المقاومة الفلسطينية بضع مئات من األسلحة الموجهة ضد الدبابات بما في                
، وتقول إن مقاتلين فلسطينيين استخدموها للمـرة        المطورة" كرونت"ذلك صواريخ روسية من طراز      

  . وأنها اخترقت دبابة تابعة للجيش الصهيوني2010 ديسمبر 10األولى في 
  22/4/2012، المجد االمني

  
    أم تضامٌن مَع السجين؟بالسجاناعترافٌ  .68

  هاني المصري
الجفري، وزيارة عشرات مـن     بعد سلسلة من الزيارات األردنية التي رافق إحداها الشيخ اليمني علي            

األقباط المصريين بالرغم من معارضة الكنيسة القبطية، وبعد زيارة مفتي مصر علـي جمعـة إلـى                
األقصى في القدس المحتلّة التي جاءت بعد رفض نظرائه السابقين القيام بمثل هذه الزيارة، وما أثارته                

بإقالته، وبعد إعالن وزير األوقاف محمـود       من ردود فعٍل واسعة أدانت في معظمها الزيارة وطالبت          
الهباش أن شخصيات عربيةً أخرى ستزور القدس، وما يثيره هذا الموضوع من خالف حـاد علـى                 
امتداد الساحة الفلسطينية والعربية واإلسالمية والمسيحية؛ بات من الملح جًدا وقف هذا التدهور الذي              

ر زيارة القدس تحت االحتالل اعترافًا به وتعايشًا وتطبيًعا معه يظهـر            ينذر بانقسام جديد بين من يعتب     
االحتالل وكأنه منفتح وحضاري ومتسامح يؤمن بالتعددية، وبين من يعتبرها تضامنًا مـع الـسجين               
وليس اعترافًا بالسجان، ومن شأنها دعم صمود القدس وتأكيد عروبتها وإسالميتها ومسيحيتها وإفشال             

  . اإلسرائيلية الرامية إلى تكريسها كعاصمة أبدية موحدة إلسرائيلالمخططات
  : من أجل المساعدة على اتخاذ موقف صحيح من هذه المسألة المعقّدة ال بد من مالحظة ما يأتي

إن زيارة القدس أو األراضي المحتلّة كانت مرفوضة كليا منذ وقوع االحـتالل وحتـى توقيـع                 : أولًا
فيد، ألن سالح المقاطعة ومقاومة التطبيع ونزع الشرعية عن إسرائيل واحتاللها كان            معاهدة كامب دي  

من أهم األسلحة العربية في المعركة ضدها، على أساس أن تطبيع العالقـات العربيـة واإلسـالمية                 
ـ                اء والدولية مع إسرائيل، وهي ال تزال استعمارية إجالئية عنصرية محتلة يجعلها ليست بـوارد إنه

 إذا حصلت على التطبيع الذي يعني نفوذًا وتوسًعا وأسواقًا ومجالًا هائلًا            -احتاللها، ألنها تعتقد وبحق     
 يمكن أن تجمع ما بين االحتالل وأحسن العالقات مع الفلسطينيين والعـرب والمـسلمين               -لالستثمار

 طريق تحقيق هدفها المركزي     فلماذا تنسحب في هذه الحالة التي يمكن أن تتقدم فيها على          . والعالم كله 
  بالتحول إلى دولة مركزية إقليمية تهيمن على المنطقة العربية بكاملها؟

لقد شاع بعد معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية واتفاق أوسلو ومعاهدة وادي عربـة وهـم أن                : ثانًيا
حه ال بد من التطبيع مـع       السالم قد حل أو على وشك الحلول، وبالتالي من أجل تعزيز السالم وإنجا            

إسرائيل بأشكال مختلفة، من بينها زيارة القدس حتى نشجع اإلسرائيليين على إنجاح السالم من خالل               
إظهار أن العرب والمسلمين يعترفون بها ومستعدون للتعايش وتطبيع العالقات معها، ولـم يعـودوا               

قط سقوطًا مدوًيا بعد فـشل المفاوضـات،        يريدون إزالتها ورمي اليهود في البحر، ولكن هذا الوهم س         
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وفي ظل تعميق االحتالل وتوسيع االستيطان وبناء الجدار وفرض الحصار ومواصلة كـل أشـكال               
  .العدوان
فشلت فشلًا ذريًعا، خصوًصا على المسار الفلسطيني، حيث انتهـت          " عملية السالم "إن ما تسمى    : ثالثًا

ائيل، واستعداد سبع وخمسين دولةً إسـالميةً لالعتـراف بهـا،           إلى كارثة، وتبين أن التطبيع مع إسر      
وحتى إقامة العالقات معها، إذا انسحبت من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلّـة، وفقًـا لمبـادرة                
السالم العربية؛ لم يشجع إسرائيل نحو التقدم على طريق السالم، بل اعتبرتها عالمة ضعف فتحـت                

من التنازالت العربية واإلسالمية، فال يمكن تحقيق السالم بتقديم التنازالت، وإنما           شهيتها نحو المزيد    
  .بإيجاد ميزان قوى قادر على فرض السالم

لقد استغلّت شخصياتٌ، سياسية وغير سياسية، رسمية وغير رسمية، عربية وإسالمية ودولية زيـارة              
 الفلسطيني والسلطة الفلسطينية للتغطية على أهـداف        األراضي الفلسطينية المحتلّة بحجة دعم الصمود     

أخرى للزيارة، وهي عقد االجتماعات مع المسؤولين اإلسرائيليين، ونسج العالقات مع إسرائيل، وفتح             
األبواب ألشكال متنوعة من التعاون معها، وبالتالي هناك زيارات مشبوهة وأخرى تنم عن الجهل أو               

  .عدم تقدير دقيق للموقف
لمـا  " العهد الذهبي "إن من الالفت للنظر أن هذه الموجة من الزيارات غير المسبوقة، حتى في              : ًعاراب

، تحدث في مرحلة اندالع الثورات والتغييرات في العالم العربـي، التـي مـن               "عملية السالم "يسمى  
ستقالل والـسيادة   المفترض أن تنقل الواقع العربي من حالة التبعية والخضوع للهيمنة إلى حالة من اال             

قد يكون الجواب هو أن هناك سباقًا قد بدأ بـين األنظمـة             . لماذا اآلن ؟  : الوطنية، ما يطرح التساؤل   
القديمة التي شهدت ثورات أو لم تشهد وبين جماعات اإلسالم السياسي، فاألولى تحاول إرسال رسائل               

 ظل وقف المفاوضـات بأنهـا األجـدر         من خالل الدعوة إلى مثل هذه الزيارات والقيام بها فعلًا في          
باعتمادها واألقدر على تلبية المطلوب أميركيا وإسرائيليا من جماعات اإلسالم السياسي التـي أبـدت               

  .مرونة الفتة من أجل اعتمادها كحكام جدد للمنطقة
هـا، ال   إن كل زيارة لألراضي المحتلّة، خصوًصا إذا شملت القدس التي ضمتها إسـرائيل إلي             : خامًسا

يمكن أن تتم بإشراف أردني بوصفه راعي األقصى وفقًا لمعاهدة وادي عربة، وإنما هي بحاجة خالفًا                
الدعاءات مستشار مفتي مصر إلى تنسيق وموافقة وحماية إسرائيلية، وهـذا مـا أوضـحه النـاطق                 

 تتم دون موافقة    اإلسرائيلي بصورة ال تقبل الشك، حيث أكد أن الزيارة وأي زيارة قادمة ال يمكن أن              
  .إسرائيلية
إن إسرائيل التي ترحب بزيارة الشخصيات العربية واإلسالمية والمسيحية، خصوًصا الرسمية           : سادًسا

للقدس، في حين رفضت دخول خطيب األقصى الشيخ عكرمة صبري وشيخ األقصى رائد صـالح،               
جانـب، حتـى التـابعين لـدول        كما رفضت في األيام األخيرة، وبشكل عنيف، زيارة المتضامين األ         

ولعل ما حصل مع أعضاء حملـة التـضامن         . أوروبية وأميركية ترتبط بأحسن العالقات مع إسرائيل      
يوضح الفرق الجوهري بين زيارة التضامن مع السجين وزيـارة االعتـراف            " أهلًا بكم في فلسطين   "

  .بالسجان
جديد حول زيارة القدس، علينا أال ننسى أن المطلوب         قبل االستمرار في االنشغال بإثارة انقسام       : سابًعا

تحريرها وليس زيارتها، وهذا يتطلب أولًا وقبل كل شيء إعطاء األولوية لبلورة إستراتيجية وطنيـة               
جديدة قادرة على تحرير األرض المحتلّة، بما فيها القدس، ووضع أي خطوة من نوع زيارة القـدس                 
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عايير مدى خدمتها أو عدم خدمتها لهذا الهـدف، وهـو إنهـاء             وهي تحت االحتالل وغيرها ضمن م     
االحتالل، وإال ستقع في دائرة تكريس االحتالل والتعامل معه والسعي في أحسن األحوال إلى تحسين               

  .شروط الحياة تحت االحتالل، وشتان ما بين الكفاح إلنهاء االحتالل وبين تحسين نوعية االحتالل
رج بها أن الزيارة يمكن أن تكون تضامنًا مع السجين أو اعترافًا بالسجان،             الخالصة التي يمكن أن نخ    

فمن يريـد مـن العـرب       . وهذا يمكن أن يعرف من السياق واألهداف والتوقيت والشكل الذي تتم به           
زيارة القدس واألراضي المحتلّة، عليه أن يفعل ذلـك         ) رسميين أو مواطنيين  (والمسلمين والمسيحيين   

ت التضامن مع القضية الفلسطينية ورفض التطبيع واالحتالل واالسـتيطان والعـدوان            في إطار حمال  
والحصار والجدار وتقطيع األوصال، وتأكيد فلسطينية القدس وعروبتها ومكانتهـا لـدى المـسلمين              

طبًعا سلطات االحتالل ستمنع زيارات التضامن ودعم الصمود، وسـترحب بزيـارات            . والمسيحيين
  .ييض صورة االحتالل السوداءالتطبيع وتب

تبقى نقطة أخيرة يجدر االنتباه إليها، وهي أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين أصحاب البلد، داخـل                
  .األراضي المحتلّة وخارجها، ممنوعون من زيارة القدس، بمن فيهم الرئيس محمود عباس

بدلًا من تشجيع العرب والمسلمين علـى       فلماذا ال تطرح هذه القضية على بساط البحث، ويتم إثارتها           
زيارة القدس تحت االحتالل، لتكون جزًءا من المعركة الكبرى التي مـن ضـمن أهـدافها تمكـين                  
الفلسطينيين من ممارسة حقهم بزيارة القدس، وجعلها في صدارة االهتمامات الفلـسطينية والعربيـة              

التضامن، الكفيلتان بجعل القدس وما حولها      والدولية؛ عبر تنظيم المظاهرات الزاحفة نحوها وحمالت        
  .الفلسطينيين" ميدان تحرير"

إن من يريد التضامن مع القدس والسجين، ومن يرغب بتقديس حجته أو زيارة كنيسة القيامة؛ عليـه                 
أن يرصد مصاريف الزيارة لدعم صمود وعروبة ومقاومة أهل القدس وفلسطين، حتى يثبتـوا فـي                

  .يع اإلسرائيلية الرامية إلى تأبيد االحتالل واستكمال أسرلة وتهويد القدسوطنهم، ويفشلوا المشار
أما الدول العربية واإلسالمية التي قررت دعم صمود القدس بمبالغ هزيلة ولم تف بهـا فـي معظـم                   

سلطة وشعب، بما في ذلـك أصـحاب        (األحيان، فال يمكن أن تغير موقفها إال إذا وضع الفلسطينيون           
أولًا قضية القدس في صدارة اهتماماتهم، بحيث تحتـل موقًعـا متقـدًما فـي كـل                 ) موالرؤوس األ 

              العربـي المجاالت، خصوًصا في موازنة السلطة، وإذا لم يوفّر الفلسطينيون الغطاء للموقف الرسمي
المخجل، عندها ستتحرك الشعوب العربية واإلسالمية والمسيحية، خصوًصا بعـد تفجـر الثـورات              

  .ية للضغط على الحكام للقيام بواجباتهم إزاء فلسطين والقدسالعرب
نحن اآلن بعد سقوط أوهام السالم عبر المفاوضات في ظل االختالل الفادح في ميزان القوى دخلنـا                 
في مرحلة الالسلم والالحرب، وبتنا أحوج ما نكون فيه لمقاطعة إسرائيل ورفـض التطبيـع معهـا،                 

وممارسة العقوبات ضدها، حتى نصل إلى وضع يصبح فيه االحـتالل           والسعي لفرض العزلة عليها     
  ".احتالل خمس نجوم"مكلفًا لها، وليس أن يستمر احتاللًا مربًحا ومريًحا وهادًئا 

  24/4/2012، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
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  "سرائيلإ" يتمرد على المصريالمارد  .69
  عبد الباري عطوان

السلطات المصرية وقف تصدير الغاز الى اسرائيل سياسيا، او تجاريا، فإنـه قـرار              سواء كان قرار    
شجاع يعكس حدوث تغيير كبير في مصر الثورة تجاه العالقات مع اسرائيل والتطبيـع االقتـصادي                

  .معها
وهو قرار قد يكون مقدمة اللغاء اتفاقات كامب ديفيد المهينة، او تعديلها بما يتوافـق مـع المـصالح                   

  .مصرية على االقلال
صحيح ان تصدير الغاز المصري الى اسرائيل غير منصوص عليه فـي بروتوكـوالت االتفاقـات                
المذكورة، ولكن الصحيح ايضا ان اسرائيل فرضت شروطها على الجانب المصري، مثلما فرضـت              

صري المنهار اسعارا متدنية للغاز المصري اقل من سعر التكلفة، وكان امرا مؤسفا ان يقبل النظام الم              
هذه الشروط، في اطار صفقة فساد استفادت منها حفنة من رجال االعمال يعملون كواجهات لـبعض                

  .رجاالت النظام المعزول
رجال اعمال فلسطينيون تفاوضوا مع االسرائيليين لتصدير غاز حقل غزة بمـوازاة خـط االنابيـب                

لغاز المصري يباع بأسعار تقل عن الثلثين       المصري ذهلوا عندما علموا من نظرائهم االسرائيليين ان ا        
بالنسبة الى اسعاره في االسواق العالمية، وشعروا بصدمة اكبر عندما ارادت اسرائيل ان تشتري غاز               
غزة بالسعر نفسه، ولكنها تراجعت في فترة الحقة وعرضت اسعارا تزيد بمقـدار الـضعفين علـى                 

  .سعار في االسواق العالميةالطرف الفلسطيني، وجرى رفضها النها اقل من اال
السفير ابراهيم يسري رفع قضية امام المحكمة المصرية العليا بايقـاف تـصدير الغـاز المـصري                 
السرائيل، وتكللت جهوده بإصدار حكم لصالحه، ولكن حكومة الرئيس حسني مبارك لم تطبق الحكـم               

  .القضائي، ولم توقف تصدير الغاز السرائيل بالتالي
عارض بيع غازه الى االسرائيليين بأسعار زهيدة، بينما يـشتري قـوارير الغـاز              الشعب المصري ي  

بأسعار مرتفعة للغاية، بل ان البالد شهدت في االسابيع االخيرة ازمة طاحنـة الختفـاء الغـاز مـن            
االسواق، اي ان االسرائيليين يتمتعون بالغاز المصري الرخيص بينما يعاني المصريون من انقطاعه             

  .املعنهم بالك
' ' '  

 مرة في اقل مـن      14انبوب الغاز المصري الممتد عبر سيناء الى اسرائيل تعرض للتفجير اكثر من             
عام، وفشلت كل المساعي والجهود الحكومية المصرية في حمايته، بما في ذلك حمـالت االعتقـال                

ض المالية المغريـة    المكثفة التي استهدفت قادة القبائل البدوية وبعض الناشطين الشباب فيها، والعرو          
التي جاءت بمثابة الجزرة لتجنيد زعماء قبليين وميليشياتهم على امل تـأمين الخـط المـار وسـط                  

  .اراضيهم
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية االسرائيلي وصف قرار الغاء ضخ الغاز الى اسرائيل بأنه مؤشـر               

 لمصر ونسف سدها العالي كـان مثـل         خطير للغاية ال يبشر بالخير، ولكن ليبرمان الشهير بتهديداته        
الحمل الوديع وهو يطلق فتواه التشاؤمية هذه، بينما ابتلع رئيسه بنيامين نتنياهو لسانه وامتنـع عـن                 

  .اطالق تصريحات تصعيدية ضد مصر كرد فعل على هذا القرار
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الكرامـة،  االسرائيليون يرتعدون خوفا من العمالق المصري الذي خرج من قمقم االذالل، الى فضاء              
عبر ثورته المجيدة، ألنهم يدركون جيدا ان اي حكومة مصرية جديدة تنطلق مـن رحـم البرلمـان                  
المنتخب وتحظى بدعمه وتأييده لن تقبل باإلمالءات االسرائيلية واالمريكية، على غرار ما كان يفعل              

  .النظام السابق الفاسد والديكتاتوري
ع، مثلما كان عليه الحال في عهد الـرئيس حـسني مبـارك             انتقال مصر من دور الحليف الذليل التاب      

وبطانة الفساد التي كانت تحيط به، الى دور الدولة الرائدة التي تتعاطى مع االسرائيليين بمبدأ النديـة                 
والمعاملة بالمثل والحفاظ على السيادة الوطنية، سيكلف الميزانية االسرائيلية حـوالى ثالثـين مليـار               

  .ا، باالضافة الى تغيير استراتيجيتها العسكرية كليادوالر اضافية سنوي
فمصر هـي التـي قـادت    . فعندما يقول ليبرمان ان مصر اخطر من ايران فإن هذا اعتراف مصيب  

جميع حروب العرب الرسمية ضد اسرائيل، وهي التي عمقت عزلتها الدولية عندما كانت تُحكم مـن                
  .وق كل االعتبارات االخرىقبل انظمة وطنية تضع االمن القومي المصري ف

وفي الوقت الذي كانت تلتزم فيه حكومة الرئيس مبارك بتنفيذ كل بنود اتفاقات كامب ديفيد، وتغـض                 
النظر عن المجازر والحروب االسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، كانت اسرائيل تتآمر علـى مـصر                

ثيوبيا واوغندا على تحويـل ميـاه       وتعمل على تهديد امنها المائي االستراتيجي، بتحريض دول مثل ا         
النيل من خالل اقامة السدود، وتفكيك االتفاقات الموقعة التي تعطي كال من مصر والسودان نـصيب                

  .االسد من هذه المياه
أليس من العار ان تحرم اسرائيل مصر من ارسال قواتها ودباباتها الى كامل اراضي سيناء بذريعـة                 

، بينما تعمل هي على غزو قطاع غزة الذي كان خاضـعا للحـاكم              فرض احترام اتفاقات كامب ديفيد    
 من ابنائه دون رحمـة ودون ان تحـرك          1400، وتقتل   1967االداري المصري ساعة احتالله عام      

حكومة مبارك ساكنا، بل تتواطأ مع هذا العدوان من خالل إحكام اغالق حـدود القطـاع ومنـع اي                   
ن داخله، اوالسماح لهم بالنجاة بأرواحهم مثلمـا تفعـل          مساعدات للوصول الى المحاصرين المجوعي    

  تركيا واالردن ودول اخرى مع الالجئين السوريين؟
هذا القرار الشجاع ما كان سيصدر لوال موافقة المجلس االعلى للقوات المسلحة المـصرية ورئيـسه                

 في اشارة المشير علي حسين طنطاوي الذي اطلق تهديده بكسر رجل كل من يقترب من حدود مصر،         
  .واضحة الى االسرائيليين

سبحان مغير االحوال، المشير طنطاوي يهدد بكسر ارجل االسرائيليين، بينما كان السيد احمـد ابـو                
الغيط وزير خارجية حسني مبارك يهدد بكسر ارجل وايادي ابناء غزة المحاصرين المجوعين اذا ما               

  .خبز او علبة حليب ألطفالهمتجرأوا على اقتحام الحدود المصرية بحثا عن رغيف 
' ' '  

مصر تغيرت فعال، وستتغير اكثر باتجاه استعادة مكانتها االقليمية والدولية، والفضل في ذلـك يعـود                
الى شعبها الشجاع الذي قاوم وألكثر من ثالثين عاما كل عمليات التطبيع، ولم يتخَل مطلقا عن مبادئه                 

اهيته السـرائيل ومجازرهـا وغطرسـتها ضـد اشـقائه           الوطنية، وهويته العربية االسالمية، وكر    
  .الفلسطينيين واللبنانيين

الثورة المصرية ما زالت بخير، تحقق االنجاز بعد اآلخر، وتفاجئنا يوميا بصمودها وتحـديها رغـم                
مؤامرات الفلول وانصارهم في الواليات المتحدة االمريكية، وبعض الـدول العربيـة التـي تتـآمر                
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وخروج مليون انسان يوم الجمعة الماضي للدعوة الى انتقال السلطة الـى            . العربيةالجهاض الثورات   
  .حكم مدني هو الرد على هؤالء جميعا ومؤامراتهم

يشعر العرب، وخصوصا المصريين ، بسعادة عامرة وهم يرون حالة الهيستيريا التي تسود اسـرائيل       
 كانت اسرائيل هي التي تبث الرعب فـي         حاليا بسبب الخوف من التغيير المتسارع في مصر، بعد ان         

  .قلوبنا بغطرستها وتعنتها وتهديداتها المتواصلة للعرب، ونسفها بشكل وقح للعملية السلمية
اومة اتفاقات كامب ديفيد    هد والمال لتعزيز مق   ير من الج  ت المتحدة التي اسـتثمرت الكث    ال بد ان الواليا   

.  ترى مصر تخرج من تحت عباءة نفوذها تدريجيا        للرفض الشعبي المصري، ستشعر بقلق اكبر وهي      
وهو خروج قد ينهي هيمنتها على المنطقة واحتياطاتها النفطية الهائلة ولمصلحة قوى عظمى جديـدة               

  .صاعدة مثل الصين والهند وروسيا
مصر هي االكثر تأهيال لقلب كل معادالت القوة االستراتيجية في المنطقة، وبما يخلق مشروعا عربيا               

  .امال يوحد األمة، ويحقق التوازن مع المشاريع االخرى التركية وااليرانية واالسرائيليةمتك
  .وة رائدة قائدة تقود السفينة العربية الى بر الكرامة والعزة واألماناهال بمصر ق

  24/4/2012، القدس العربي، لندن
  

  إن لم يكن اآلن فمتى؟ ...فلسطين على وشك االنفجار .70
  وكتافيا نصرأ

لما كان النضال الفلسطيني من أجل إقامة الدولة في قلب أكثر النزاعات بـين الـشرق األوسـط                  لطا
لقد تصدرت أشكال الظلم الالحقة بالشعب الفلسطيني نتيجة إنشاء دولة إسرائيل، العنـاوين             . والغرب

عادلـة  واالهتمامات في العقود الستّة األخيرة، وبذلت محاوالت فاشلة كثيـرة لمعالجتهـا بـصورة               
فمن الديبلوماسية الناشطة والالعنف مروراً بالمفاوضات الـسرية والتـوغّالت العـسكرية            . ومنصفة

اإلسرائيلية والمقاومة الفلسطينية المدججة بالسالح وصوالً إلى اإلرهاب، حاول المعسكران وحلفاؤهما           
  .تسوية المسألة إنما من دون جدوى حتى اآلن

فهي تُستخَدم مصدراً للتعبيـر     . قضية الجميع تقريباً على مر السنين     " سطينفل"في هذه األثناء، تحولت     
لقد . عن االستياء من إسرائيل، أو مجرد ذريعة لبث الكراهية والحقد أو تمرير أجندة مناهضة للغرب              

وفي حـين   . أدى إنشاء إسرائيل إلى اقتالع ماليين الفلسطينيين من جذورهم وتشتّتهم في أنحاء العالم            
ستقر عدد كبير منهم وأسسوا حياتهم في زوايا العالم األربع، ال تزال الغالبية تعاني فـي مخيمـات                  ا

ويتكبد آخرون األمرين بسبب االحتالل الخـانق والحـصار         ". المضيفة"الالجئين تحت رحمة البلدان     
 مـن الفلـسطينيين     تؤوي مخيمات الالجئين جيالً خامساً    . االقتصادي اللذين تفرضهما إسرائيل عليهم    

وفي الضفة الغربية وغزة، حيث تتكـاثر       . المشردين في عالم يستمر في تضييق الخناق على أعناقهم        
أعداد الفلسطينيين، أرضهم المحتلّة في تقلّص مستمر بسبب المـستوطنات غيـر الـشرعية، فحتـى                

لوزراء بنيامين نتنيـاهو    المحكمة العليا في إسرائيل أمرت بوقف بناء هذه المستوطنات، لكن رئيس ا           
  .يمعن في التحدي ويواصل بناءها بوقاحة

إذا أصغينا إلى كل األصوات، وهي كثيرة، ال بد من أن نشعر بالتشوش ونحتـار فـي مـا يريـده                     
  .اآلخرون لفلسطين، وما يريده الفلسطينيون ألنفسهم
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خالد مشعل  " حماس"زعيم  هل الرئيس محمود عباس هو الناطق الشرعي باسم كل الفلسطينيين أم أن             
جدي ومهـم   " من يتحدث باسم الفلسطينيين اليوم ومن يمثّلهم فعالً       "هو الذي يؤدي هذا الدور؟ السؤال       

وفـي هـذا    . جداً ويحتاج إلى اإلجابة عنه قبل تحديد هوية الشخص الذي سيحمل الراية الفلـسطينية             
 عريقات وحنان عشراوي ومـروان      اإلطار، هناك شخصيات فلسطينية مرموقة أخرى، امثال صائب       

؟ مـاذا عـن الـسجناء    "فلـسطين "هل لديهم جميعاً التصور نفـسه عـن   . البرغوثي وعزمي بشارة 
 شخص وينفّذون حالياً إضـراباً عـن        1300الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية الذين يفوق عددهم        

  الطعام؟ ترى ما هي تطلّعاتهم بالنسبة إلى فلسطين؟
ينـضم  .  التي تتردد في أنحاء الشرق األوسط لهجـة حماسـية ودعمـاً لفلـسطين         نسمع في الخطب  

السياسيون ورجال الدين والشعراء والفنّانون إلى التعهدات اليومية التي يطلقهـا الناشـطون الـشباب           
إنها جهود صادقة وتستحق الثناء في أكثرها، ولكن لمرة واحدة في تاريخ هـذا              ". تحرير فلسطين "لـ

، وهي صفة ال يرغب فيها أحد، هل لنا أن نطلب من الناشطين أن              "الجئاً"لمشرد الذي تحول    الشعب ا 
يصمتوا ويتركوا الفلسطينيين يتحدثون عن أنفسهم؟ لمرة واحدة، دعوا الفلسطينيين الذين يعيشون فـي              

ـ              م فـي   ظل االحتالل وسط المستوطنات غير الشرعية ويتعرضون لالستقواء من دولة ال تحترم حقّه
" فـتح "أو " حمـاس "العيش الكريم، يرفعون الصوت عالياً ويتحدثون عن هواجسهم، بدل أن تتحـدث        

أو الناشطون اللبنانيون أو األردنيون أو المـصريون،        " القاعدة"أو تنظيم   " حزب اهللا "بالنيابة عنهم، أو    
وههم كل اآلفاق لعـيش     يجب أن يتحدث الفلسطينيون العاديون الذين تَُسد في وج        . أو الزعماء العرب  

  .حياة كريمة بسبب اإلساءات التي يتعرضون لها على أيدي حكّامهم
فاالرتباك المستمر في القيادة والمشاحنات سوف تـؤدي        . الفلسطينيون على وشك االنفجار من الداخل     

  !ههابمختلف وجو" فلسطين"وفي هذه الحال، ال شك في أن الخاسر األكبر سيكون . إلى انفجار كارثي
  24/4/2012، النهار، بيروت

  
  المقابلة التي هزت أمريكا  .71

  فايز رشيد
أجرى اإلعالمي نيل كافوتو مقابلة تلفزيونية مع الحاخام اليهودي يسرائيل ويس بثّتهـا أهـم محطـة             

  .”اليهود المتحدون ضد الصهيونية“، وهو من جماعة ”فوكس نيوز“أمريكية 
إن المفروض في اليهود أال تكون      “: لة المذكورة أن التوراة تقول    الحاخام ويس أعلن صراحةً في المقاب     
  .”عندهم دولة، ألنهم منفيون بأمر اهللا

ونظراً إلى أهمية المقابلة، أطلقت عليها المحطة األمريكية المقابلة األهم في العالم، ذلك أنها أثـارت                
” إسـرائيل “ن بأهميـة وجـود      ردود فعل كبيرة بين األمريكيين الذين، وفي جزء كبير منهم، يعتقدو          

  .”التيار الصهيومسيحي“ألسباب دينية، وهذا التيار ُأطلق عليه 
كل شيء على الناس جمعياً، اليهود مـنهم        ” إسرائيل“لقد أفسدت   “: الحاخام ويس قال أيضاً في مقابلته     

سـنة  وأعلن أن وجهة النظر هذه متفق عليها بين الكثيرين من اليهـود عبـر المئـة                 ” وغير اليهود 
الماضية،أي منذ أن قامت الحركة الصهيونية بخلق مفهوم أو فكرة تحويل اليهودية من ديانة روحيـة                

: إلى شيء مادي ذي هدف قومي للحصول على قطعة أرض، وجميع المراجع الدينية اليهودية تقـول               
  .”إن هذا األمر مع ما تدعو إليه الديانة اليهودية، هو أمر محرم قطعاً من اهللا“
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اليهوديـة  ” نـاتوري كارتـا   “طبع الحاخام ويس ليس أول من يقول ويفتي بهذا األمـر، فجماعـة              بال
، تقف ضد إنشاء دولة يهوديـة ألسـباب         ”إسرائيل“والمنتشرة في بلدان كثيرة من العالم بما في ذلك          

اً الكثيـر   أيضاً هناك حالي  .أن تجمعهم في هذه الدولة سيسهل من القضاء عليهم مستقبالً           : دينية أهمها 
وللعلـم أنـه فـي    . في هذا الفهم ” ناتوري كارتا“من التجمعات اليهودية في دول  العالم تتشارك مع       

األساطير المؤسـسة   '':أواخر القرن التاسع عشر، وكما يثبت المفكر الفرنسي غارودي في كتابه القيم           
ضتها إنشاء هذه الدولة لليهود،     ، فإن تجمعات يهودية في دول كثيرة أعلنت معار        ”اإلسرائيلية“للسياسة  

التجمعات اليهودية في ألمانيا، ولهذا لم يعقد هرتزل المـؤتمر الـصهيوني األول فـي               : ومن أبرزها 
 حيـث   1897ميونيخ كمان كان يرغب، ويهود الواليات المتحدة من خالل مؤتمر مونتريال في العام              

هدف إلى إنشاء دولة يهودية، وإن أي محاوالت        إننا نشجب تماماً أي مبادرة ت     “: أصدروا بياناً جاء فيه   
التي كان األنبياء اليهود هم أول من نـادى         ” إسرائيل“من هذا القبيل تكشف عن مفهوم خاطئ لرسالة         

بها، ونؤكد أن هدف اليهودية ليس سياسياً وال قومياً، ولكنه روحي، فهو يشير إلى عصر مـسيحي،                 
  .”ائفة واحدة كبرى إلنشاء مملكة الرب على األرضحيث يعترف كل الناس بأنهم ينتمون إلى ط

لم تقتصر مناهضة الكثيرين من اليهود للصهيونية على الجماعات الدينية اليهودية التي كانـت فـي                
نهايات القرن الماضي، والقرن العشرين، لكن هناك أعداداً هائلة حالياً من اليهود وبخاصة في كنـدا                

، هـذا مـا يثبتـه المـؤرخ         ”إسرائيل”يرة، تقف ضد الصهيونية و    والواليات المتحدة ودول أخرى كث    
المناهـضة  “اليهودي ياكوف رابكن في كتابه الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربيـة بعنـوان               

  .”اليهودية للصهيونية
فـي الـرد علـى األضـاليل        ” شهادة شاهد من أهله   “قيمة مقابلة الحاخام ويس أيضاً تتمثل في أنها         

الحقوق التاريخية لليهـود فـي هـذه        “وفي  ” فلسطين هي الوطن الموعود لليهود    “ أن   الصهيونية في 
وغيرها من األساطير المزيفة التي تحاول إلصاق فلسطين بالتاريخ اليهودي ظلمـاً            ” األرض العربية 

أن فلسطين لـم تكـن      : كدليل على عدم ارتباط التاريخ اليهودي في فلسطين نذكر        . وعدواناً وافتراًء   
ففي داخل صفوف هذه الحركة     . يار الوحيد في بداية توجه الحركة الصهيونية إلنشاء وطن لليهود           الخ

جرى طرح إنشاء وطن قومي لليهود في األرجنتين أو كندا أو في موزمبيق أو الكونغو أو أوغندا أو                  
ولة ذلـك   جنوب إفريقيا وغيرها، ما يعني أن مجرد طرح مثل هذه البدائل يعني في ما يعنيه زيف مق                

، وبالتالي فإن األطروحات الروحية جاءت وجرى تفصيلها بعـد          ”االرتباط الروحي لليهود بفلسطين   “
  .تثبيت فلسطين خياراً استراتيجياً للحركة الصهيونية

ديماغوجية وزيف أساطير الحركة الصهيونية تتمثل أيضاً في أن هذه الخيارات الجغرافيـة األخـرى          
مشاريع االستثمارية للحركة الصهيونية، فعندما تم وضع األرجنتين كأحد         ، ارتبطت بال  )غير فلسطين (

. الخيارات البديلة،كان ذلك ألن الحركة الصهيونية آنذاك كانت تملك استثمارات عديدة في تلك الدولة               
أما خيارات إقامة الدولة في فلسطين فجاء نتيجة صفقة بين الحركة الصهيونية والدول االسـتعمارية،               

 عن حليف لها، يمكـن زرعـه فـي          1908بنزمان في العام    -حثت األخيرة في مؤتمر كامبل      حيث ب 
فلسطين لمنع وحدة شطري الوطن العربي في آسيا وإفريقيا، ولم تجد حليفاً أفضل، أكثر من الحركـة                 

  .الصهيونية
عالمـي  مقابلة الحاخام ويس تستحق أن يجري تعميمها في الوطن العربي، كذلك البد من التركيز اإل              

على الجماعات اليهودية التي تقف ضد العدو األخطر للعرب وللمسلمين ولإلنـسانية جمعـاء وهـي                
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ولألسف ما زلنا نجهل الكثير عن طبيعة وواقع هذه الجماعات التـي تحاربهـا              . الحركة الصهيونية   
  .الحركة الصهيونية أيما محاربة

  24/4/2012، الخليج، الشارقة
  

  اعالن فياض لالستقالل .72
  يوسي بيلين

ما كان شيء يستطيع ان يفاجئنا في تقديم رسالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى رئـيس                 
وقد سـرب مـضمون الرسـالة       . الحكومة نتنياهو عن يد رئيس حكومة السلطة الدكتور سالم فياض         

لجمعيـة العامـة    والجواب عنها معلوم سلفا ايضا، ومعلوم ايضا القرار الفلسطيني على التوجه الى ا            
ومن المعلوم ايضا   . لالمم المتحدة وطلب اعتراف بفلسطين بأنها دولة ليست عضوا في االمم المتحدة           

  .أنه اذا أيدت األكثرية في الجمعية العامة القرار وُأجيز فستُجمد اموال المساعدة االمريكية للسلطة
حكومة واستضاف نتنياهو مبعوثين أقل تكمن المفاجأة الوحيدة في أن فياض لم يأت الى ديوان رئيس ال           

وبعد شهور طويلة كان فيها منصبه موضوعا لتفاوض بين فتح وحماس من غير ان يشارك هو                . رتبة
نفسه في التفاوض؛ وبعد بضعة اشهر من اتفاق عباس ومشعل الذي سيشغل عباس بحـسبه منـصب                 

ابيع من تولي فيـاض مهمـة       الرئيس ومنصب رئيس الحكومة ايضا حتى االنتخابات؛ وبعد بضعة اس         
 أشار رئيس الحكومة النشيط هذا الذي حمل على كتفيه في السنين االخيرة             –أداء رسالة لم يكتبها هو      

  .عبء السلطة الى أنه يوجد حد لما يستطيع التسليم به
ان فياض الذي ال يكثر من اجراء المقابالت الصحفية وبخاصة في الفترة االخيرة، لم يحب خطـوات                 

فهو لم يتحمس للتوجه الى االمم المتحدة وكان يـدرك          . ف في الفترة االخيرة   .ت.ة خطتها قيادة م   كثير
الثمن جيدا، ولم يفهم ما هي الفائدة؛ وتحفظ من طريقة مفاوضة حماس برغم انه يعتقـد انـه يجـب                    

وهو الذي عرض في السنين االخيرة تطـور الـضفة          . ويمكن التعاون مع الحركة هذه في المستقبل      
وقـاد التوجـه الـى      . االيجابي ونموها السريع واحتماالت االستثمار في الشركات التي ُأنشئت فيهـا          

) وهذه محاولة لم تنجح في صرف العمال الفلسطينيين عن العمل فيها          (القطيعة مع انتاج المستوطنات     
ال حقيقية لبناء   وقد قام بأعم  . مع االستعداد لتعاون اقتصادي كبير مع الجهات االقتصادية في اسرائيل         

مؤسسات الدولة اآلتية، في حين كان يتعلم من غير ان يخفي ذلك من تجربة االستيطان اليهودي فـي                  
وفي نفس الوقت حمل فيـاض مهمـة المنـصب غيـر            . ارض اسرائيل في ايام االنتداب البريطاني     

واشتغل بالتنسيق  . وقد أصبح العنوان المركزي لجهاز االمن     ". وزير الدفاع "الموجود في السلطة وهو     
وكان مسؤوال عن اعداد قوات أمن السلطة بواسطة الجنرال دايتون االمريكي، وكـان يـستطيع ان                

وان طلبه المكرر الى جهاز االمن االسرائيلي أال يقتحم المناطق التـي       . ينسب لنفسه نقاط نجاح كثيرة    
الليل لم يستجب، وهو شيء أضعفه      نُقلت الى السيطرة الفلسطينية وأال يبحث هناك عن مشتبه فيهم في            

  .وزاد انتقاده بأنه يتعاون مع اسرائيل
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ولهذا حينما لم يحظ بتعاون اسرائيلي معه كما أمل، وفي الوقت الذي أصبحت فيه صالحياته مقلـصة           
في الداخل ويوشك منصبه ان يصادر في كل لحظة، أعلن هذا الشخص النادر الذي يحظـى بعطـف                 

  .يحظى بعطف شعبه، أعلن استقالله ولم يأت الى نتنياهو حامال رسالة عباسالعالم أكثر مما 
    22/4/2012اسرائيل اليوم 
 22/4/2012، وكالة سما اإلخبارية
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