
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

   للمكتب السياسي في قطاع غزةحماس تنفي تنصيب هنية رئيساً
  من إقالة فياض أو استبداله" أبو مازن"الدول المانحة تحذر : تقرير صحافي إسرائيلي

  ينضمون لإلضراب" عوفر" في  أسيرا150ًو...  إلى جهة مجهولة أسيرا140ًحتالل ينقل اال
  أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد سوءاً: 2011 السنوي هاتقريرمؤسسة شاهد في 

   مليون عربي1.623 منهم  إسرائيلي مليون7.881: إحصائيات

نتنياهو يعلن تأييده إلقامة دولة

  "مترابطة"فلسطينية 
  

 4ص...

  2482  25/4/2012 األربعاء



  

  

 
 

  

            2ص                                     2482:                العدد25/4/2012 األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 4  الفلسطينيةإتمام المصالحة ركيزة أساسية إلقامة الدولة : عريقات.2
 5  السلطة الفلسطينية تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس األمن إلدانة االستيطان.3
 5   "إسرائيل" عن  قطع الغاز المصريبقرارمستشار هنية يرحب .4
 6  بين عباس وفياض بعد رفضه نقل رسالة لنتنياهوال أزمة : مستشار فياض.5
 6   غزةرام اهللا تدافع عن حصار: في حكومة غزةصحة  الوزير.6
 7   والتلفزيوناإلذاعة في هيئة اإلداريةء ياسر عبد ربه من مهامه قرار رئاسي بإعفا.7
 7   شرط الحصول على موافقة أمنية لشغل الوظائف الحكوميةتلغيحكومة رام اهللا .8
 7   أسرة439  ألف دوالر لـ99تصرف في غزة الحكومة .9
 8   إلى دعم األسرىالفلسطينيينتدعو برام اهللا  اإلعالموزارة .10
    

    :المقاومة
 8   للمكتب السياسي في قطاع غزةحماس تنفي تنصيب هنية رئيساً.11
 9  لقومييؤكد دورها الوطني وا" إسرائيل"قرار مصر وقف تصدير الغاز لـ: الرشق.12
 9   عين الحلوة الجديدة مخيملف دوالر من ثمن أرض مقبرةأ 150حماس تتعهد بدفع : لبنان.13
 10  لن نوقف إضرابنا حتى إغالق ملف العزل االنفرادي: سالمة األسير حسن.14
 10  فض استدعاءات االحتاللخضر عدنان يدعو لر.15
 10  قمع االحتالل لألسرى لن يكسر إرادتهم: فتح.16
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 10  االستيطان في الضفة الغربية" لتبييض"نتنياهو يلجأ إلى األوامر العسكرية ": هآرتس".17
 11  سأعمل مع رئيس إسالمي لمصر ما دام مستعداً إلقامة السالم: نتنياهو.18
 11  ال أخشى من االنتخابات وال أتوق إليها في الوقت نفسه: نتنياهو.19
 12  سيناء تشبه الغرب األميركي: نتنياهو.20
 12  إننا نبذل كل الجهود من أجل استعادة الجنود والمفقودين: تنياهون.21
 12  لمستقدمين من روسيال مصطلح مهاجرين الستعمالهم شكاوى ضد بركة وزحالقة :كنيستال.22
 13   هديد القادم من سيناءالجيش الصهيوني يقوم تقييمات مستمرة لمواجهة الت": أشكنازي".23
 13  وجه إصبع االتهام إلى نتنياهويتقرير مرمرة تُشير إلى أن مراقب الدولة اإلسرائيلي من نتائج .24
 14  بعد اعتقالهشرطي إسرائيلي قتل فلسطينياًثمانية أشهر على محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن .25
 14   مليون عربي1.623 منهم  إسرائيلي مليون7.881: إحصائيات.26
    

    :األرض، الشعب
 14  ينضمون لإلضراب" عوفر" في  أسيرا150ًو...  إلى جهة مجهولة أسيرا140ًاالحتالل ينقل .27
 15   المضربين عن الطعاماألسرى من زيارة األطباءون تمنع  السجإدارة.28
 15  األسرى يبدؤون في إجراءات وقائية لالستمرار فترة طويلة في اإلضراب.29



  

  

 
 

  

            3ص                                     2482:                العدد25/4/2012 األربعاء :التاريخ

 15  الليةالمطالبة بتفعيل الحمالت الدبلوماسية اإلعالمية لنصرة األسرى في السجون االحت: غزة.30
 16   في القدس ألف منزل مهدد بالهدم20 وواإلبعاد ألف مواطن مهددون بالطرد 100: الرويضيأحمد .31
 16  1967 ألف فلسطيني من القدس منذ سنة 14أبعدت " إسرائيل".32
 17    عبر معبر كرم أبو سالمود ومعدات ومحوالت كهربائية لغزة إدخال وق:رائد فتوح.33
 17   العربيةالقرى ضد اإلسرائيليةتمييز مبرمج من قبل مؤسسات التخطيط  :لمركز العربي للتخطيط البديلا.34
 18  ات صلة بالجيش اإلسرائيليإلزام طالب عرب بالمشاركة في احتفاالت ذ: 48عرب .35
 18   تعتقل صيادين قبالة سواحل غزة وتغلق معبر كرم أبو سالم"إسرائيل".36
 18  من دون أن تبين سبب االعتقال ألجهزة األمنية السورية تعتقل المفكر الفلسطيني سالمة كيلةا.37
 19  فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات بانتخابات جامعة القدس.38
 19  أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد سوءاً: 2011 السنوي هاتقريرمؤسسة شاهد في .39
   

   : األردن
 21  مهيدا لزيارة شخصية أردنية مرموقةسرا ت" األقصى"المجالي زار ": يديعوت".40
 21  األردن يدين عمليات االستيطان واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب: ناصر جودة.41
 21   تحذر من إغراق السوق بجزر إسرائيلياألردنييننقابة المهندسين الزراعيين .42
   

   : لبنان
 22 إيران تبني حزب اهللا قوة لها في لبنان: نائب قائد وحدة العمق اإلسرائيلية.43
 22   تبني جداراً على الحدود اللبنانية"إسرائيل".44
 23   الفلسطينيةهنية جهود المصالحةفي اتصال هاتفي مع الحريري يبحث .45
   

   :عربي، إسالمي
 23  لن نرضى بديالً عن عودة القدس: شيخ األزهر.46
 23  المفتي للقدس على زيارة ات تواصل االحتجاج:مصر.47
 23  المسجد األقصىوارة القدس  ال حرج من زي:علماء ومفتو دول البلقان.48
 24   نهائي"إسرائيل"قرار وقف الغاز المصري عن : رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز.49
 24  "إسرائيل" تصدير الغاز إلى وقفليست طرفاً في قرار  تؤكد أنها الخارجية المصرية": الجريدة الكويتية".50
 24  على أحرار العالم دعمهاومطالب األسرى الفلسطينيين مشروعة : المنظمة العربية لحقوق اإلنسان.51
 25  فك حصار غزة وإزالة المستوطنات وإنهاء االحتالل واالعتراف بدولة فلسطين تطالب بالسعودية.52
 25   المباشرةة اإلسرائيلي-ة ضغط من أجل تفعيل المفاوضات الفلسطينيل المجتمع الدولي لتدعوقطر .53
   

   :دولي
 25   منزالً جديداً في مخيم خان يونس223تسلِّم الجئين فلسطينيين األونروا .54
 26  من إقالة فياض أو استبداله" أبو مازن"الدول المانحة تحذر : قرير صحافي إسرائيليت.55
 26  مم المتحدة لخدمات المشاريع يسلم سجن رام اهللا للشرطة المدنيةمكتب األ.56



  

  

 
 

  

            4ص                                     2482:                العدد25/4/2012 األربعاء :التاريخ

 27  " القوانين الدوليةإلى ني استناداًي غير قانوسرائيلاستمرار االستيطان اإل: بان كي مون.57
 27  نشطة االستيطانية في الضفة الغربيةواشنطن تعارض األ: وزارة الخارجية األمريكية.58
 27  "خيبة أملها"والدانمارك تعرب عن ..  بالضفة الغربيةفرنسا تدين تشريع ثالث مستوطنات.59
 28  ثالث مستوطنات بالضفة الغربية" إسرائيل" تشريع من" قلقة"ألمانيا .60
    

   :مختارات
 28 مواجهة التهديدات األمريكّيةخاصة سوريا وإيران لأمين دولها الصديقة لتروسيا تطمح  :دراسة إسرائيلّية.61
 30  "إسرائيل"ـإيجابيات وقف الغاز المصري ل.62
    

    :حوارات ومقاالت
 33  نواف الزرو... اإلسرائيلية -إلغاء اتفاقية الغاز مسمار جديد في نعش العالقات المصرية .63
 39  تسفي بارئيل... خطيئة المفتي.64
 40  ماجد كيالي... ..!!جواز سفر فلسطيني يهدئ اللبنانيين.65
 42  عميرة هاس... بعيداً عن الكاميرا... عندما ضرب جندي إسرائيلي بكعب بندقيته شاباً فلسطينياً.66
    

  44  :كاريكاتير
***  

  
  "مترابطة"نتنياهو يعلن تأييده إلقامة دولة فلسطينية  .1

 قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثالثاء، إنه يؤيـد إقامـة دولـة فلـسطينية                  :القدس
وأجاب نتنيـاهو    .CNNفي تصريحات هي األولى من نوعها أعلنها خالل مقابلة مع شبكة            " مترابطة،"
مثـل الجـبن    "إنه ال يريـد أن تبـدو الدولـة المـستقبلية            قال  لى سؤال حول شكل الدولة الفلسطينية       ع

ويمكنني جعل الشعب اإلسرائيلي يتبعني     .. اعتقد أنه يمكنني التوصل إلى اتفاق سالم      : "وقال ."السويسري
 الالزمة من الجانـب  في هذا إذا توفر وجود شريك جدي في الجانب اآلخر على استعداد لتقديم التنازالت       

يحترم رغبـة الفلـسطينيين فـي دولـة         "وحول شكل اتفاق السالم هذا، ما قال نتنياهو إنه           ."الفلسطيني
أريد أن  .. ال أريدهم رعايا إلسرائيل أو من مواطنيها      .. ال نريد أن نحكم الفلسطينيين    "وأضاف  " مترابطة،

  ".تكون لهم دولتهم المستقلة، ولكن دولة منزوعة السالح
 25/4/2012،  اإلخباريةسي ان انشبكة 

   
  الفلسطينيةإتمام المصالحة ركيزة أساسية إلقامة الدولة : عريقات .2

استحقاقات "نظمت حركة فتح في قرية حجة شرق قلقيلية، أمس، ندوة سياسية تحت عنوان : قلقيلية
 عضو اللجنة المركزية ، بمشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"ذاهبون إلى أين.. المرحلة

إننا في القيادة والسلطة لدينا إستراتيجية مكونة من سبعة  ":قالالذي صائب عريقات، . لحركة فتح د
عناصر نعمل على تحقيقها، تتمثل أوالً في إتمام المصالحة القائمة الموجودة على رأس األولويات كي 

ا الركيزة األساسية نحو إقامة الدولة المستقلة نتمكن من درء المخاطر أمام سياسات االحتالل، العتباره
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، داعيا إلى رص الصفوف والوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تحدق "وعاصمتها القدس الشريف
وأشار إلى أن المقاومة الشعبية السلمية من سياسات  .بالشعب الفلسطيني، وإعادة فلسطين إلى الخارطة

  .ة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيونهج القيادة والسلطة نحو استعاد
عبارة عن أداة هي بين أن الرسالة التي تم تسليمها إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو و

وحجر فلسطيني ألقاه الرئيس محمود عباس في المياه الراكدة داخل الحكومة اإلسرائيلية، وحول اختيار 
هذا التاريخ بعد استشارة األسرى في السجون، مشيرا إلى أن هناك تم تحديد :  قالها موعدا لتسليم17/4

 أسيرا ما 97استحقاقا على الحكومة اإلسرائيلية تجاه األسرى وفقا التفاق أوسلو يتمثل في اإلفراج عن 
 أسير وفقا لتفاهم جرى مع أيهود باراك حين كان 1200، وكذلك اإلفراج عن 94قبل اتفاق أوسلو عام 

  .مة، إضافة إلى إلغاء البنود التعسفية التي فرضها االحتالل على أسرانارئيسا للحكو
 عريقات ما يجري في الوطن العربي من تغيير الستعادة المواطن لشرعيته وحقوقه بالحدث وصفو

وهذا ما نلحظه من خالل التصويت في "األهم، وأن العالقة الدولية اآلن أفضل مما كانت عليه في السابق 
، مؤكدا التمسك بالثوابت الفلسطينية وعدم التراجع عنها مهما كلف الثمن وبالسالم كخيار "تحدةاألمم الم

  .استراتيجي للسلطة الوطنية
  25/4/2012األيام، رام اهللا، 

  
   الفلسطينية تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس األمن إلدانة االستيطانالسلطة .3

 عضو اللجنة التنفيذية ، أنرام اهللا من 24/4/2012، )فاو(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، أعلن أن القيادة بصدد دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس األمن للحصول 
على قرار بإدانة االستيطان على ضوء تشريع الحكومة اإلسرائيلية بعض المستوطنات وإقامة المزيد 

بشدة قرار الحكومة ' صوت فلسطين'وأدان عريقات في حديث لـ .ةمنها في األرض الفلسطيني
 وفي مدينة القدس 67اإلسرائيلية بشرعنة ثالث بؤر استيطانية، مؤكدا أن كل حجر أقيم في أراضي عام 

وطالب عضو  .المحتلة باطل وغير شرعي وغير قانوني، مشيرا إلى أن هذا يرقى إلى جريمة حرب
 اإلسرائيلية بأن تختار بين السالم واالستيطان، إذ ال يمكن الجمع بينهما، مشيرا اللجنة التنفيذية الحكومة

  .إلى أن إسرائيل إذا لم تختر بينهما فإنها تكون بذلك حكمت على حل الدولتين بالدمار
الناطق باسم  نقال عن مراسلها من الناصرة أسعد تلحمي أن 25/4/2012الحياة، لندن،  وذكرت

الرد «ية نبيل أبو ردينة ندد بقرار تل أبيب تشريع ثالث بؤر استيطانية واعتبره الرئاسة الفلسطين
بوقف «وجدد مطالبته الحكومة اإلسرائيلية . »اإلسرائيلي المتوقع على رسالة الرئيس عباس لنتنياهو

ور إلى أن نتانياهو يدفع األم«وحذر أبو ردينة من  .»األعمال األحادية الجانب بخاصة االستيطانية فوراً
أن القيادة الفلسطينية بانتظار الرد الرسمي اإلسرائيلي، «لكنه أوضح . »الطريق المسدودة مرة أخرى

وستبقى خياراتنا مفتوحة إذا كان هذا هو الرد اإلسرائيلي، أي مزيد من االستيطان، على الرسالة 
  .»الفلسطينية

  
   "إسرائيل" عن  قطع الغاز المصريمستشار هنية يرحب بقرار .4

 غزة يوسف  قطاع فيالفلسطينية المستشار السياسي لرئيس الحكومة بً رح:  نادية سعد الدين–عمان 
نفاذه الفعلي يلبي المصلحة وقال إن القرار المصري بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان اإلسرائيلي ، برزقة 
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 هدر أمواله المقدر بإلغاء صفقة مجحفة القتصاده الوطني منذ عهد مبارك ووقف"الوطنية المصرية 
 الغد من األراضي جريدةوقال ل ." مليارات دوالر، في ظل أزمته االقتصادية الصعبة10سنوياً بنحو 
الفلسطينيين يؤيدون القرار، باعتبارهم يعانون من االحتالل ويرفضون فكرة التطبيع معه، "المحتلة إن 

ونوه إلى ما يتردد من  ".مصرية والعربية معاًوألنه يخدم القضية الفلسطينية ويحقق المصلحة الوطنية ال
بمخالفة سلطات االحتالل قواعد اجرائية تتعلق بتوريد "معلومات حول وقوف خلل اجرائي وراء القرار 

  ".المستحقات المطلوبة، بحيث يزول القرار بمعالجة المسبب، بما قد يصطدم مع الحراك الشعبي
الشعب المصري "، معتبراً أن "ة على مصر لثنيها عن القرارالضغوط األميركية اإلسرائيلي"ولفت إلى 

وأعرب عن أمله  ".المستفيد األساسي من االنعكاسات المادية االيجابية له، ألنه سيستعيد ثروته من خالله
الموضوع "، مقدراً بأن "توجيه الخط الذي كان يمد الكيان المحتل بالغاز الطبيعي نحو غزة لرفدها به"في 

  ".لدرجة األولى وليس إجرائياً أو مادياًسياسي با
  25/4/2012الغد، عمان، 

  
  بين عباس وفياض بعد رفضه نقل رسالة لنتنياهوال أزمة : مستشار فياض .5

وجود أزمة في » البيان«نفى مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لـ:  نظير طه-رام اهللا 
فياض بسبب رفض األخير نقل الرسالة الفلسطينية العالقات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس و

لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في السابع عشر من الشهر الحالي، والتي تزامن توقيتها مع 
 قدم شرحاً للرئيس فياضوأكد عمر الغول أن  .34احياء الفلسطينيين لذكرى يوم االسير الفلسطيني الـ

اقتصار عمل «فض فياض، حول أسباب رفضه نقل الرسالة والتي تتمثل بـعباس، الذي أبدى تفهمه لر
الحكومة واهتماماتها على القضايا الحياتية للمواطنين وشؤونهم اليومية، وأنه ليس لها عالقة بالموضوع 
السياسي المتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، الذي هو بطبيعة الحال من اختصاص منظمة التحرير 

تها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، والجهة التي وقعت اتفاق اوسلو والذي بموجبه الفلسطينية بصف
وأشار الغول الى أن فياض كذلك ال يرى أن هناك داعيا ألن يقوم بذاته . »تمت اقامة السلطة الفلسطينية

وأضاف . »فهي مجرد، رسالة وليست بحاجة لكل هذا التضخيم والتهويل الكبير«بتسليم الرسالة لنتنياهو 
  .»عالقة فياض بالرئيس لم يحدث فيها مطلقاً اي توتر او ارباك، وهما على تواصل دائم«الغول ان 

 25/4/2012البيان، دبي، 
  

   غزةرام اهللا تدافع عن حصار: في حكومة غزةصحة  الوزير .6
صار غزة  باسم نعيم، أن حكومة رام اهللا تدافع عن حغزةأكد وزير الصحة في حكومة :  الجريدة–غزة 

عبر تسريب معلومات مغلوطة تخلق بلبلة بشأن توافر األدوية، بينما يدفع االحتالل اإلسرائيلي النهيار 
، إن العالم أصبح »الجريدة«في حوار خاص مع  وقال نعيم .النظام الصحي في القطاع لكن دون جدوى

  .  في غزةيدرك أن سياسة الحصار والتجويع فشلت في تحقيق مآربها بإسقاط الحكومة
  25/4/2012الجريدة، الكويت، 
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   والتلفزيوناإلذاعة في هيئة اإلداريةقرار رئاسي بإعفاء ياسر عبد ربه من مهامه  .7
في قرار رئاسي جديد يباشر السيد ياسر  أنه 24/4/2012، )فتح(موقع مفوضية العالقات الوطنية نشر 

  .يدة كمستشار سياسي بهيئة االذاعة والتلفزيون عبد ربه المشرف العام على االعالم الوطني مهامه الجد
وعلم موقعنا من مصادر مطلعة وموثوقة أن القرار أعفى السيد عبد ربه من المهام االدارية في الهيئة 

  .واالعالم الوطني
 المشرف العام ، أن لما ابو هالل نقال عن مراسلتها من رام اهللا 24/4/2012القدس، القدس،  وذكرت

العامة لالذاعة والتلفزيون ياسر عبد ربه نفى الثالثاء، ما تررد من انباء حول اقالته من على الهيئة 
تعقيبا على النبأ الذي اذاعته قناة الجزيرة في نشرتها "لقدس"وقال عبد ربه في اتصال هاتفي لـ .منصبه 

  " .ما ذكرته الجزيرة هو على ذمتها وال علم لي به"الرئيسية ظهر اليوم 
  

   شرط الحصول على موافقة أمنية لشغل الوظائف الحكوميةتلغيم اهللا حكومة را .8
 التي عقدت امس برئاسة رئيس الوزراء سالم فياض، األسبوعيةقرر مجلس الوزراء في جلسته : رام اهللا

 .وقف العمل بشروط الحصول على السالمة األمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل
ان هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة تأتي " األيام"دير المكتب الحكومي لـ  غسان الخطيب م.وقال د

هذا : "وقال .حصيلة لقناعتها بالحاجة الى االستمرار بخطوات تعزيز مفاهيم احترام حقوق االنسان
الموضوع ساد حوله جدل مجتمعي قديم، وكان هناك مطلب من ممثلي المجتمع المدني بشأنه في سياق 

وق االنسان، وتفاعل هذا الحوار حول الموضوع وفي نهاية المطاف ارتأت الحكومة انه من احترام حق
  ".الجدير اتخاذ مثل هذه الخطوة لتعزيز االلتزام بحقوق االنسان

ودرجت العادة على ضرورة حصول اي متقدم الى اية وظيفة عمومية على موافقة امنية من الجهات 
  .ية للموافقة على الطلباالمنية، كاحد المستلزمات الضرور

وقال المتحدث باسم االجهزة االمنية اللواء عدنان الضميري ان االجهزة االمنية هي جهة تنفيذية، وان اي 
نحن مؤسسة تنفيذية ومن مهمتنا تنفيذ اي : وقال .قرار صدر عن السلطة التنفيذية يتم العمل به فورا
ا القرار في السابق والغته اليوم، والمؤسسة االمنية قرار تتخذه الجهة صاحبة الصالحية التي شرعت هذ
  .تلتزم بكل القوانين التي تصدر عن الجهة المختصة

  25/4/2012األيام، رام اهللا، 
  

   أسرة439  ألف دوالر لـ99تصرف في غزة الحكومة  .9
 439لـ  ألف دوالر 99صرفت لجنة المساعدات الحكومية التابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء، مبلغ 

ودعت اللجنة، األسر المستفيدة من المساعدات،  .أسرة محتاجة موزعة على جميع محافظات قطاع غزة
إلى التوجه لمكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة، واستالم المساعدات المالية ضمن الدفعة 

م عن أسمائهم في صفحة لجنة  التي تقدمها اللجنة، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين االستعال16رقم 
  .المساعدات الحكومية، في موقع األمانة العامة لمجلس الوزراء اإللكتروني

، أن اللجنة قدمت 24/4وجاء في بيان أصدره المكتب اإلعالمي لألمانة العامة للمجلس، الثالثاء 
 حالة 84ج لـ دوالراً كأجرة سفر للعال16800 أسرة كمساعدات اجتماعية، و256 دوالراً لـ36150

 دوالر كمساعدات لزراعة أطفال 16500 حالة، و13 دوالر كمساعدات خاصة لـ4600مرضية، و



  

  

 
 

  

            8ص                                     2482:                العدد25/4/2012 األربعاء :التاريخ

 حاالت 6 دوالر لـ12000 حاالت، و4 دوالر كمساعدات تعليمية لـ900 حالة، و33األنابيب لـ
  . حالة كبدل إيجار20 دوالر لـ6000 حالة صحية، و23 دوالر لـ6150زراعة كلى، و

 81 أسرة في محافظة غزة، و198يان، أنه استفاد من المساعدات المقدمة في الدفعة الحالية، وأوضح الب
 42 أسرة في محافظة خان يونس، و49 أسرة في محافظة الوسطى، و69أسرة في محافظة الشمال، و

  .أسرة في محافظة رفح
  24/4/2012فلسطين أون الين، 

  
  إلى دعم األسرى الفلسطينيينتدعو برام اهللا  اإلعالموزارة  .10

 في بيان أصدرته أمس المؤسسات وأبناء شعبنا والجمعيات واالتحادات اإلعالم دعت وزارة :رام اهللا
كما دعت الوزارة، األمم  .ووسائل االعالم إلى دعم اضراب األسرى عن الطعام الذي دخل يوم الثامن

قية واإلنسانية، لتحمل مسؤولياتها تجاه المتحدة، واللجنة الدولية للصليب األحمر، وسائر التشكيالت الحقو
إضراب أسرى الحرية، وعدم انتظار عودتهم إلى وطنهم وأهلهم في نعوش صنعها سجان دولة عضو 

  .في األمم المتحدة، وتتباكى على الديمقراطية وحقوق اإلنسان
  25/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
 ي في قطاع غزة للمكتب السياسحماس تنفي تنصيب هنية رئيساً .11

العبرية، " هآرتس"ة جريدحركة حماس نفت ما نشرته  أن 24/4/2012 الين، أونفلسطين ذكرت 
، حول تتويج رئيس الوزراء إسماعيل هنية خليفة للشهيد عبد العزيز الرنتيسي الذي ترأس 24/4الثالثاء 

واعتبر مصدر رسمي في  .الحركة قبل اغتياله بثالثة أسابيع، مؤكدةً الفصل بين الحكومة والحركة
الحركة في بيان مكتوب، الثالثاء، أن التسريبات التي تجري بين الحين واآلخر هدفها محاولة استدراج 

  .الحركة لمعرفة أسماء قياداتها وال أساس لها من الصحة
صحيفة  ما نشرتهترجمة حرفية في بيت لحم  من 24/4/2012وكالة معاً االخبارية، ونشرت 

نسبت لمصادر من حركة حماس بأن اسماعيل هنية حقق فوزا كبيرا في االنتخابات لتي ، وا"هآرتس"
السرية التي جرت مؤخرا لقيادة حركة حماس في قطاع غزة، ومن خالل هذا الفوز سيصبح رئيس 

  .المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة
 حركة حماس للصحيفة، وبحسب ما نشر موقع الصحيفة اليوم الثالثاء فقد تحدثت مصادر من داخل

 77واشارت إلى انه جرت انتخابات سرية في الحركة داخل قطاع غزة قبل اسبوعين، وتم انتخاب 
 عضوا للمكتب السياسي للقطاع، ولم تذكر هذه 15عضوا لمجلس الشورى في قطاع غزة باالضافة الى 

يل هنية فوزا عريضا يرشحه المصادر للصحيفة عدد المشاركين في االنتخابات التي حقق خاللها اسماع
لرئاسة المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وبنفس الوقت سوف يساهم في زيادة نفوذه على مستوى 

 18حركة حماس خاصة أن االنتخابات للمكتب السياسي العام سوف تجري الشهر القادم، وذلك النتخاب 
 العام للحركة، والذي يشغله اآلن خالد عضوا للمكتب والذي بدوره سوف ينتخب رئيس المكتب السياسي
  .مشعل الذي اعلن في وقت سابق انه لن يترشح مجددا لهذا المنصب

واضاف الموقع يبدو أن اعالن خالد مشعل بعدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي مجددا جاء بهدف 
لالتفاق الذي الضغط على معارضيه داخل الحركة، خاصة اسماعيل هنية ومحمود الزهار بعد رفضهما 
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وقعه خالد مشعل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصالحة، والذي تضمن ان يتقلد الرئيس عباس 
  .رئاسة الوزراء، األمر الذي يقف حائال دون تنفيذ اتفاق الدوحة

وقد حملت االنتخابات االخيرة لحركة حماس في قطاع غزة بعض النقاط المهمة منها، فوز اثنين من 
يحيى سنوار وروحي :  صفقة شاليط في انتخابات المكتب السياسي للحركة في القطاع وهمامحرري

في انتخابات المكتب " غازي حمد، واحمد يوسف، وصالح البردويل"مشتهى، فشل الجناح المعتدل 
السياسي للحركة في القطاع، في الوقت الذي استطاع قادة الجناح العسكري الفوز والدخول في المكتب 

  ".احمد الجعبري، ومروان عيسى"سياسي ال
  .يشار إلى أن الجعبري كان عضوا في المكتب السياسي السابق

مفاجأة أخرى حملتها االنتخابات وهي فوز عماد العلمي ودخوله المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، 
اس تقليص كونه جاء حديثا الى قطاع غزة وكان من قادة الحركة في الخارج، وبعد أن قررت حم

تواجدها على الساحة السورية وصل العلمي الى قطاع غزة وخاض االنتخابات وفاز في عضوية المكتب 
في حين لم يستطع عصام " السياسي، كذلك فاز كل من محمود الزهار وخليل الحية ونزار عوض اهللا

 .دغلس الفوز ودخول المكتب السياسي
  

 يؤكد دورها الوطني والقومي" ئيلإسرا"قرار مصر وقف تصدير الغاز لـ: الرشق .12
السلطات المصرية وقف  رحب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق بقرار :بيروت

ينسجم مع رغبة وتطلعات الشعب المصري، "تصدير الغاز إلى الدولة العبرية، وأشار إلى أن هذا القرار 
في تصريح له على صفحته الرسمية وقال الرشق ". ومصالحه القومية، ويؤكد الدور القومي لمصر

إن قرار مصر وقف تصدير الغاز لالحتالل الصهيوني تعتبره ": "فيسبوك"بموقع التواصل االجتماعي 
قرارا صائبا يعزز ويؤكد دور مصر الوطني والقومي الرائد في دعم القضايا العربية، وفي " حماس"

عضو الكنيست اإلسرائيلي اليميني ميخائيل بن آري وعد الرشق تصريحات ". مقدمتها القضية الفلسطينية
، وليس كدولة ذات سيادة، والدعوة إلعادة احتالل شبه جزيرة "حركة إرهابية"بالتعامل مع مصر كـ 

إن قرار مصر المشرف بوقف تصدير : "وقال". نوعا من الهستيريا الناجمة عن القرار المصري"سيناء، 
ستيريا والرعب التي أصابت االحتالل بعدما بدأت نتائج، وانعكاسات ثورة الغاز إلسرائيل أثار حالة اله

 ".الشعب المصري
 24/4/2012قدس برس، 

  
 عين الحلوة الجديدةمخيم لف دوالر من ثمن أرض مقبرة أ 150حماس تتعهد بدفع : لبنان .13

الر اميركي  الف دو150جددت حركة حماس التزامها بالوعد الذي قطعته على نفسها بان تدفع مبلغ 
 في منطقة درب السيم الذي تم شراؤه من السيد خليل سعد 58 العقار رقم -كجزء من ثمن االرض 

 الف دوالر وخصص النشاء مقبرة جديدة في مخيم عين الحلوة بعدما امتألت 750الدين الصفدي بـ 
زمة بدفع هذا المبلغ وقال ممثل حماس في لبنان علي بركة ان الحركة ملت .المقبرتان القديمة والحديثة

   الف دوالر وهو اقل الواجب تجاه ابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان وقد تم مناقشة االمر 150وقدره 
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  .وحسمه مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وان شاء اهللا سيتم الدفع مطلع شهر ايار المقبل

  . الف دوالر750 وخمسين دوالر من اصل  الف دوالر ومئة425يذكر انه جرى حتى االن دفع مبلغ 
  24/4/2012موقع الجئ نت، 

  
 لن نوقف إضرابنا حتى إغالق ملف العزل االنفرادي: سالمة األسير حسن .14

، الذراع العسكري لحركة حماس األسير حسن سالمة أن أسرى "كتائب القسام"أعلن القيادي في : غزة
حتى تحقيق مطلبهم بإنهاء عزلهم  ) منذ ثمانية أيامالمتواصل(لن يفكوا إضرابهم عن الطعام " العزل

جاء ذلك في رسالة وصلت من األسير سالمة الذي يخضع في العزل منذ اعتقاله عام ". االنفرادي
  ".ريمون"، حيث سرب تلك الرسالة من سجنه في عزل سجن 1997

  24/4/2012قدس برس، 
  

 خضر عدنان يدعو لرفض استدعاءات االحتالل .15
دعا األسير المحرر خضر عدنان، صاحب أطول تجربة إضراب عن الطعام في سجون : بيةالضفة الغر

االحتالل، كافة الفلسطينيين والمقاومين خاصة إلى رفض استدعاءات االحتالل للتحقيق معهم وعدم 
وطالب عدنان كافة األسرى المحررين خاصة إلى . القبول بتوفير الفرصة العتقالهم تحت أي ظرف كان

الستجابة لطلبات استدعائهم في سجن عوفر أو مستوطنة بيت إيل أو أي مركز تحقيق إسرائيلي، رفض ا
وكان عدنان يتحدث خالل زيارة قام  .وذلك لتفويت الفرصة على االحتالل البتزازهم وابتزاز عائالتهم

نظمه جامعة بها لخيمة اعتصام أهالي األسرى في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، قبيل تكريم له ت
  .بيرزيت التي كان طالبا فيها

  25/4/2012الدستور،عمان، 
  

 قمع االحتالل لألسرى لن يكسر إرادتهم: فتح .16
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لـحركة فتح، أن حركته تدعم إضراب األسرى : رام اهللا

وشدد دلياني على  .ظروف أسرهمالفلسطينيين لدى االحتالل، وتدفع باتجاه تحقيق كافة مطالبهم وتحسين 
القدس "، وأضاف أن "القمع الهمجي الذي تمارسه إدارة زنازين االحتالل لن يكسر إرادة األسرى"أن 

والمقدسيين يستنيروا بنضاالت األسرى وتضحياتهم، وإن األسر هو شكل من أشكال النضال المتقدم الذي 
 24/4 في بيان له يوم الثالثاء  وندد دلياني ".األسريحتاج إلى مقومات أصعب بكثير من النضال خارج 

 .الممارسات القمعية غير اإلنسانية التي تقوم عليها حكومة نتنياهو تجاه األسرى"بـ 
  24/4/2012قدس برس، 

 
  االستيطان في الضفة الغربية" لتبييض"نتنياهو يلجأ إلى األوامر العسكرية ": هآرتس" .17

، ان المستوى السياسي فـي إسـرائيل        23/4 ا على الشبكة يوم االثنين    في موقعه " هآرتس“قالت صحيفة   
أصدر أوامر لقائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل اإلسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون بالتوقيع علـى               
أمر عسكري يسمح بإقامة مبان مؤقتة على األراضي الفلسطينية، دون استنفاذ كافة إجراءات التخطـيط               
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 ينص عليها القانون اإلسرائيلي نفسه، وذلك ليتسنى إقامة موقع استيطاني مؤقت لمـستوطني              والبناء التي 
وقالت الصحيفة إن النيابة العسكرية انتقدت المبادرة الجديدة في رسـالة رسـمية وجهتهـا                ".ميجرون"

اءات وحذرت النيابة العسكرية في الرسالة المذكورة مـن أن هـذه اإلجـر            . للمستشار القضائي للحكومة  
كافـة  "وكـسر   " في السير على منحدر خطر من منح اإلعفاءات والتـسهيالت         "تنطوي على خطر كبير     

  .المتبعة في مجال التخطيط والبناء" العوائق
، "سنـسناه "أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن تشكيل لجنة خاصة وظيفتها تشريع البؤر االستيطانية الثالثة             و
ت في منتصف التسعينات بدون تصريح، وصـدرت أوامـر قـضائية            ، التي أقيم  "رحيلين"و" بروخين"و

  .بإزالتها وتفكيكها
 24/4/2012، 48عرب 

 
  سأعمل مع رئيس إسالمي لمصر ما دام مستعداً إلقامة السالم: نتنياهو .18

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مـع إذاعـة الجـيش            : إذاعة الجيش اإلسرائيلي  
بأنه في حالة تم انتخاب رئيس إسالمي في مصر، فإنـه سيـستمر              24/4الثالثاء  ي صباح يوم    اإلسرائيل

إنني مستعد للعمل مع كل من هو مستعد إلقامة الـسالم،           : "وقال. بالعالقات السليمة بين مصر وإسرائيل    
  ".وال غرابة في ذلك

رنامج النـووي اإليرانـي، هنـاك       آمل بأن يتوقف الب   : "كما تطرق نتنياهو إلى الموضوع اإليراني، فقال      
ضغط دولي كبير، والذي لنا إسهامنا في جزء معين منه، وذلك بهدف دفع إيران إلى التوقف عن تسلحها                  

ثانيـاً،  . يجب أن ال تمتلك إيران سالحاً نووياً، وهذا مبدأ مقبول لدى شريحة واسعة في العـالم               . النووي
وهذان أمران قالهما الـرئيس     . فاع عن النفس أمام كل تهديد     يجب على إسرائيل االحتفاظ لنفسها بقدرة الد      

. وإذا نجح المجتمع الدولي بوقف إيران من خالل العقوبات االقتصادية القاسية، فهذا جيد            . األمريكي أيضاً 
 ".إنني لم ُأغير تقديري، وهو أن الحديث ال يدور عن مشكلة أيام، وال حتى عن مشكلة سنين

  لتلفزيوني العبري اليوميةنشرة الرصد اإلذاعي وا
   24/4/2012، )2069العدد (مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
  ال أخشى من االنتخابات وال أتوق إليها في الوقت نفسه: نتنياهو .19

 24/4 أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح يـوم الثالثـاء          : إذاعة الجيش اإلسرائيلي  
الرابعة والستين لدولة إسرائيل والذي     " يوم االستقالل "رائيلي بمناسبة ذكرى    مقابلة مع إذاعة الجيش اإلس    
إذا فُـرض   . ال أخشى االنتخابات، غير أنني لستُ تواقاً إليها       : "وقال نتنياهو . يصادف يوم الخميس القادم   

االئـتالف  ومع ذلك، فـإن     . علينا الذهاب إلى االنتخابات فسنقوم بذلك، وأنا واثق من أننا سننتصر فيها           
 ".آب/ الحاكم مستقر حتى اللحظة، وأنا لستُ واثقاً من أننا سنخوض انتخابات حتى نهاية شهر أغـسطس            

لقد كان استقرار الحكومة خالل األعوام الثالثة الماضية أمراً غير عادي، وتسبب بنتـائج         : "وتابع نتنياهو 
لقد أوجدنا  . لكثير من الموارد المالية   حيث تمت إدارة االقتصاد بمسؤولية، ونتيجة لذلك تحققت ا        . ضخمة

  كما أننا تعاملنا مع االحتجاجات في الـصيف، ووفرنـا التعلـيم            .  ألف فرصة عمل   240النمو وحوالي   
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. إننا نقوم بما نستطيع القيـام بـه  . كما أننا تدخلنا في أسعار الوقود أربعة مرات      . المجاني من سن الثالثة   
  ".حالي، فإن ذلك من شأنه أن يهدد هذه اإلنجازاتوإذا تم حّل االئتالف الحاكم ال

  نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية
   24/4/2012، )2069العدد (مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
  سيناء تشبه الغرب األميركي: نتنياهو .20

ن ربما يستغلون شبه    حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن متشددين إسالميي         : )رويترز(
وشـبه نتنيـاهو     .جزيرة سيناء المصرية بمساعدة من إيران لتهريب أسلحة وشن هجمات على إسرائيل           
وقـال نتنيـاهو    . سيناء بمنطقة الغرب األميركي خالل القرن التاسع عشر التي كان يغيب عنها القانون            

وتستغلها جماعات إرهابية من حماس     .. .سيناء تتحول لما يشبه الغرب األميركي     "لإلذاعة اإلسرائيلية إن    
والجهاد اإلسالمي والقاعدة بمساعدة من إيران لتهريب السالح وجلب الـسالح لـشن هجمـات علـى                 

نحن نتصرف لمواجهة هذا الواقع ونحن في مشاورات مستمرة مع الحكومة           "وأضاف نتنياهو    ".إسرائيل
ل إنه يأمل أن يواصل الحكام الجدد في مـصر          وقا ".المصرية التي تشعر بالقلق أيضا بسبب هذا الوضع       

أتمنى أن تفهم الحكومة التالية أن هذا في مصلحة مصر بدرجة ال تقـل              "االلتزام بمعاهدة السالم، مضيفا     
  ".عن المصالح اإلسرائيلية

 25/4/2012السفير، بيروت، 
  

  إننا نبذل كل الجهود من أجل استعادة الجنود والمفقودين: نتنياهو .21
أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مقابالت مـع          :  القناة الثانية  -ن اإلسرائيلي التلفزيو

ففي مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية الثانيـة صـباح         ". يوم االستقالل "المحطات اإلذاعية المختلفة بمناسبة     
ال أسـتطيع   : " موضـحاً  اليوم، تحدث رئيس الوزراء عن الصفقة بشأن جثة الجندي المفقود مجدي حلبي           

القول بأن الحديث يدور عن معلومات موثوقة، إنني أتشاور مع الجهات المختصة، وآمل بأن نساعد على                
  ".إنهاء مأساة عائلة الجندي التي قامت بالبحث في كل مكان ولم تنجح في مسعاها

بأي ثمن، لكن إذا وجـد هـذا   ليس . إننا نبذل كل الجهود من أجل إعادة أسرانا ومفقودينا    : "وتابع نتنياهو 
لقد كان هناك أثمان لغلعاد شليط وإيالن غاربيل، وإننـا نحـاول            . المفقود بهذا الثمن، فإنني سأقوم بذلك     

وفي موضوع عودة طرابين، وهو مواطن إسرائيلي مسجون         ".إننا نقوم بجهود غير عادية    . إعادة بوالرد 
 .بذل من أجل تحريرهفي مصر، زعم نتنياهو بأن هناك جهوداً كثيرة تُ

  نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية
   24/4/2012، )2069العدد (مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
  لمستقدمين من روسيال مصطلح مهاجرين الستعمالهم شكاوى ضد بركة وزحالقة :كنيستال .22

جمال زحالقة رئـيس كتلـة      . واة، ود تلقى النائبان محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمسا        
التجمع الوطني الديمقراطي، رسالة من رئيس لجنة السلوكيات البرلمانية، تفيد بأن مجموعة من رؤسـاء               
ونواب رؤساء سلطات محلية يهودية بشكاوى ضدهما على خلفية جلسة لجنة التعليم البرلمانيـة، التـي                

نوية في جهاز التعليم العبري، في منتصف الـشهر         بحثت في موضوع شطب كتاب المدنيات للمرحلة الثا       
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ـ    الجاري، بأنهم مهاجرون، واتهام رئيس اللجنة أليكس ميلـر بأنـه          " القادمين الجدد "ووصف ما يسمى ب
  .يمثل حزبا فاشيا

وفي تعقيبهما على الرسالة، قال النائبان بركة وزحالقة، إنه ما من شك أننا أمام حملة منظمـة لحـزب                   
إذ أن نص الرسائل موحد لجميع المشتكين، ونحن نعتبر أن هـذا جـزء مـن حملـة                  " نويسرائيل بيتي "

وزعيمه لتصعيدها ضد النواب العـرب، والتـي        " يسرائيل بيتينو "المالحقات السياسية التي يسعى حزب      
نشهدها بشكل متزايد في السنوات األخيرة، ونحن بطبيعة الحال نصر على كل ما قلنـاه فـي الجلـسة                   

  .يةالبرلمان
  25/4/2012، 48عرب 

 
  الجيش الصهيوني يقوم تقييمات مستمرة لمواجهة التهديد القادم من سيناء ": أشكنازي" .23

أكّد رئيس األركان السابق في الجيش الصهيوني، غابي أشكنازي، أن الجيش يقوم دائماً بعمل تقييمـات                
اجهة هذا التهديد، على الرغم من عدم       مستمرة لمواجهة التهديد القادم من سيناء، ويتخذ قرارات بكيفية مو         

رصده لتغيرات دراماتيكية على أرض الواقع، أو خطر محدق على المدى القريـب، داعيـاً الحكومـة                 
من جهته، أكد رئيس هيئـة أركـان الجـيش،          . والجيش لتقوية كل ما يتعلق بالدفاع عن الدولة العبرية        
همة فيما يخص مواجهة التهديديات المتأتيـة عـن         الجنرال بينى غانتس، أن جنوده مستعدون ألداء أي م        

تحول مصر إلى دولة عدو، مشيرًأ إلى أن مصر بعد الثورة على وشك أن تتحول ألكبر عدو على وجود                   
  .بعد ان كانت في عهد مبارك الحليف االستراتجي لها" إسرائيل"

  )عن العبرية، ترجمة المركز(موقع قضايا مركزية 
 24/4/2012، )2523(علومات الصحفية، العدد مركز دراسات وتحليل الم

  
  نتائج من تقرير مرمرة تُشير إلى أن مراقب الدولة اإلسرائيلي يوجه إصبع االتهام إلى نتنياهو .24

أنهى مراقب الدولة اإلسرائيلي كتابة مـسودة       : عمانوئيل روزن  -  القناة العاشرة  -التلفزيون اإلسرائيلي 
ون يسمى قانون مجلس األمن القومي، والثاني يتعلق بموضوع سـفينة           تقريرين جديدين، األول يتعلق بقان    

ويضم تقرير مرمرة نقداً شديداً جداً لعلمية اتخاذ القرارات من قبـل رئـيس الـوزراء                . مرمرة التركية 
  .نتنياهو

وفي غضون ذلـك،    . أما في تقرير مجلس األمن القومي، فقد كتب المراقب بأن نتنياهو لم يطبق القانون             
د تم تسليم المسودة لرئيس الوزراء نتنياهو ولعضو الكنيست روني بار أون الذي يرأس اللجنة الثانوية                فق

  .لمراقبة الدولة
حيث هناك الكثير من    . ويتوجب اآلن على الهيئات المختصة اتخاذ قرار حول األجزاء التي يمكن نشرها           

أهمية في موضوع قبول المسؤولية ألشخاص      األجزاء االستخبارية السرية، ولكن هناك أجزاء كثيرة ذات         
 .يقودون الدولة

  نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية
   24/4/2012، )2069العدد (مركز دراسات الشرق األوسط، 
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  بعد اعتقالهشرطي إسرائيلي قتل فلسطينياًثمانية أشهر على محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن  .25
 أشهر على شرطي إسرائيلي أطلق النـار        8، بالسجن   24/4رائيلية يوم الثالثاء    حكمت محكمة إس  : القدس

ووفقاً لحيثيات الحكم، فقـد      .على شاب مقدسي بعد اعتقاله وهو مكبل اليدين مما تسبب بمقتله على الفور            
  أشـهر فقـط،    8المتهم بقتل الشاب مع النيابة، على أن يحكم عليه بالسجن           " رتسون بوره "اتفق الشرطي   

 .مقابل اعترافه بالجريمة، وأنه ارتكبها بدون قصد
من جانبها استنكرت عائلة أبو الضبعات الحكم ووصفته بأنه عنصري، مؤكدة أن ابنها قتل  مـع سـبق                   

 .اإلصرار وألسباب عنصرية وبشكل متعمد
  24/4/2012، قدس برس

  
   مليون عربي1.623منهم إسرائيلي  مليون 7.881: إحصائيات .26

ـ    بينت معطيات  ، أن  24/4 اإلسرائيلية، ظهر يوم الثالثاء   " لإلحصاءالدائرة المركزية   " نشرتها ما تسمى ب
عشية نكبـة الـشعب     ( مليون نسمة، علما أن العدد عند قيام إسرائيل          7.881 وصل إلى    سرائيلينعدد اإل 

  .  آالف نسمة806وصل إلى ) الفلسطيني
مـن عـدد    % 75.3مليون، يشكلون ما نـسبته       5.931وأشار المعطيات إلى أن عدد اليهود وصل إلى         

% 20.6 مليون، يشكلون ما نسبته      1.623كما أشارت المعطيات إلى أن عدد العرب وصل إلى           .السكان
  .من عدد السكان، علما أن اإلحصائية تشمل سكان القدس المحتلة والجوالن السوري المحتل

 إلى البالد ليسوا يهودا بحسب سـجالت        وبحسب الدائرة المركزية لإلحصاء فقد جرى تصنيف مهاجرين       
مـن عـدد    % 4.1 ألفا، يشكلون ما نـسبته       327ويصل عددهم إلى    " آخرون"وزارة الداخلية على أنهم     

  .السكان
 ألف شخص، وهاجر إلـى      39 طفال، وتوفي    161وخالل السنة األخيرة التي تنتهي اليوم ولد في البالد          

ـ         آال 8 ألفا، في حين غادر البالد       19البالد    ألفـا، أي    137.5ف، وتم تسجيل ارتفاع في عدد السكان بـ
  %.1.8بنسبة 

من المواطنين مـن    % 70 كان   2010وأشارت إحصائيات الدائرة المركزية لإلحصاء إلى أنه في العام          
 1948كما بينت المعطيات أنه في العام        %.35 لم تتجاوز    1948مواليد البالد، علما أن نسبتهم في العام        

 14 يافا، أما اليوم فهناك      – ألف نسمة، وهي تل أبيب       100دينة واحدة يزيد عدد سكانها عن       كان هناك م  
القدس وتـل  " ألف، وهي 200 مدن يزيد عدد سكانها عن 6 ألف، بينها 100مدينة يزيد عدد سكانها عن    

  ".أبيب وحيفا وريشون لتسيون وبيتاح تكفا وأسدود
 25/4/2012، 48عرب 

  
  ينضمون لإلضراب " عوفر" في  أسيرا150ًو...  إلى جهة مجهولةسيراً أ140االحتالل ينقل  .27

واصلت إدارة سجون االحتالل حملة التنكيل والتنقالت التي تجريها في صفوف :  حامد جاد-غزة 
 أسيرا 140األسرى خاصة المضربين منهم عن الطعام حيث أقدمت خالل اليومين الماضيين على نقل  

  .رى حركتي حماس والجبهة الشعبية من سجن مجدو إلى جهة مجهولةمضربا عن الطعام من أس
وتوقعت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان بلسان الباحث في المؤسسة أحمد البيتاوي قيام إدارة 

 أسيرا الى سجن جلبوع، الفتا الى أن من بين االسرى المنقولين النائب في  140سجن مجدو بنقل ألـ 
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 الفلسطيني األسير أحمد الحاج علي والقيادي رأفت ناصيف وممثل أسرى حركة المجلس التشريعي
ولفت إلى أن غالبية األسرى في مجدو مضربون عن الطعام حتى  .حماس في مجدو محمد العارف

  .المرضى منهم كالمحاضر في جامعة النجاح الوطنية االسير محمد غزال
ضراب مع بداية الشهر القادم جميع أسرى حركة فتح وأكد البيتاوي أن من المفترض أن ينضم إلى اإل

في جميع السجون، وأن ال يقتصر اإلضراب على أسرى الحركة من قطاع غزة وانه من المفترض أن 
 أسيرا من 150ينضم حتى يوم امس جميع أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجن مجدو، وسيدخل 

  .ن القادمينحركة حماس في سجن عوفر في اإلضراب خالل اليومي
ودخلت الحركة األسيرة أمس يومها الثامن على التوالي في إضرابها المفتوح عن الطعام، لتحقيق جملة 
من المطالب اإلنسانية والعادلة على رأسها إنهاء معاناة األسرى المعزولين وإلغاء قانون شاليط والسماح 

  .ألهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم األسرى
  25/4/2012، الغد، عّمان

  
   المضربين عن الطعاماألسرى من زيارة األطباء السجون تمنع إدارة .28

أكدت أماني أبو ضعيف من جمعية أطباء لحقوق اإلنسان أن إدارة السجون االحتاللية تمنع : رام اهللا
األطباء من زيارة األسرى المضربين عن الطعام لالطالع على أوضاعهم الصحية بحجة أن طبيب 

صوت «وأشارت أبو ضعيف في حديث لـ  .يقوم بإجراء الفحوصات الالزمة لهممصلحة السجون 
إلى أن إدارة مصلحة السجون لم تسمح لطبيب الجمعية بزيارة األسيرين ثائر حالحلة وبالل » فلسطين

  .ذياب المضربين عن الطعام منذ تسعة وخمسين يوما إال لمرة واحدة فقط طوال هذه الفترة
  25/4/2012،  اهللالحياة الجديدة، رام

  
  األسرى يبدؤون في إجراءات وقائية لالستمرار فترة طويلة في اإلضراب .29

بدا األسرى في سجون االحتالل المضربون عن الطعام في اتخاذ إجراءات احتياطية بهدف  :حسن جبر
ليوم ووفق شهادات من أسرى محررين فان األسرى بدأوا اعتبارا من ا .البقاء لفترة طويلة في اإلضراب

إن " :وقال موفق حميد .السابع لإلضراب في وقف بذل أية نشاطات يمكن أن يفقدوا فيها أية طاقة
األسرى المضربين توقفوا عن التجول والتحرك داخل الغرف فيما عدا الذهاب إلى الحمام أو لتناول الماء 

ا الى ان هذا الشعور يتالشى الفت" إن األسرى أالن ال يشعرون بالجوع": "األيام"وأكد حميد لـ  .والملح
، مشيراً إلى أن "اآلن بدأ األسرى بالتركيز على شرب الماء والملح: وقال ".بعد اليوم الخامس لإلضراب

إن فك اإلضراب : "وقال ".تناول الملح يأتي من اجل زيادة اإلقبال على تناول الماء للحفاظ على الحياة
 أو الشوكالته في أول يومين لفك اإلضراب وفي اليوم الثالث يبدأ بشكل تدريجي يتم خالله تناول الحليب

  ".يتم تناول بعض البسكويت والشكوالته
  25/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  المطالبة بتفعيل الحمالت الدبلوماسية اإلعالمية لنصرة األسرى في السجون االحتاللية: غزة .30

هلية عقد سلسلة من األنشطة والفعاليات  تواصل لجنة األسرى والمؤسسات األ: نفوذ البكري-غزة 
وفي هذا السياق عقدت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية أمس وقفة . الداعمة لنصرة األسرى
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تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بغزة تحدث فيها محمد سالمة منسق لجنة األسرى عن 
تالل والتي تحتاج للمزيد من الجهود والحمالت المعركة التي يخوضها األسرى في سجون االح

وقال إنه  .الدبلوماسية واإلعالمية للدفاع عن قضيتهم وفضح الممارسات اإلسرائيلية المتواصلة بحقهم
يتطلب من المؤسسات الحقوقية محاسبة سلطات االحتالل التي تنتهك المواثيق والمبادئ التي وقعت عليها 

فة اإلجراءات القانونية بحق مرتكبي االنتهاكات في داخل السجون ووضع بشأن حقوق األسرى واتخاذ كا
  .إستراتيجية شاملة الستمرار النضال والدفاع عن قضية األسرى

  25/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   في القدس بالهدم ألف منزل مهدد20 وواإلبعاد ألف مواطن مهددون بالطرد 100: الرويضيأحمد  .31
 كشف مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، المحامي أحمد : الشرباتيعيسى –القدس 

بينما ,  ألف مواطن مقدسي مهددين باإلبعاد والطرد من مدينة القدس المحتلة100الرويضي، عن وجود 
في الوقت الذي ال , اإلسرائيليةالف منزل مهدد بالهدم ويوجد لها قضايا في المحاكم  20هناك حوالي 

الحياة «واوضح الرويضي في سياق لقاء خاص اجرته معه  .قدم فيه للمدينة وسكانها ما يمكن ذكرهي
الى وجود مؤشرات «حول ما تتعرض له القدس ومؤسساتها وابناؤها من قبل سلطات االحتالل » الجديدة

دمة كما يتضح ذلك من خطورة المخططات المق, خطيرة من شانها احداث تغييرات حاسمة في القدس
واقامة المئات من الوحدات السكنية في عدد من احياء القدس العربية ومحاصرتها من , للجان اللوائية

الى ان المرحلة القادمة القريبة ستشهد «ولفت الرويضي  .»كافة الجهات وتقسيمها الى كانتونات واحياء
 وجودها وتضع لها موطئ ئيلإسراكما ستعزز , سقوط العديد من العقارات بايدي المؤسسات االستيطانية

وعدم وجود مرجعية وطنية للقدس من شانها قيادة , في ظل اهمال المسؤولين, األقصىقدم في المسجد 
  .»المرحلة وخوض الصراع دفاعا عن المقدسيين وحقوقهم

, وتعدد المرجعيات وضعفها, دور السلطة والرئاسة في متابعة شؤون القدس«وتناول اللقاء مع الرويضي 
 الى جانب زيارات المسؤولين والشخصيات للمدينة وما تثيره واألوروبي،الموقف العربي واالسالمي و

  .من جدل واسع
  25/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  1967 ألف فلسطيني من القدس منذ سنة 14أبعدت " إسرائيل" .32

، ولتحقيق ذلك »للدولة اليهوديةعاصمة «ال تزال عين االحتالل اإلسرائيلي على مدينة القدس إلعالنها 
 ألف فلسطيني 14وأبعدت سلطات االحتالل أكثر من . هايواصل االحتالل تهجير السكان المقدسيين عن

ويمارس االحتالل سياسة تهجير منهجي ألهالي المدينة المقدسة . 1967عن المدينة المحتلة منذ عام 
 ألف بطاقة هوية من المقدسيين، نصفها جرى 14إلحالل المستوطنين مكانهم، حيث سحب ما يزيد على 

  .  من األسر الفلسطينية المقدسية%20وشمل هذا اإلجراء أكثر من . 2008 و2006بين عامي 
  25/4/2012، البيان، دبي
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   عبر معبر كرم أبو سالم  إدخال وقود ومعدات ومحوالت كهربائية لغزة:رائد فتوح .33
ي أمس الثالثاء معبر كرم أبو سالم لضخ كميات من الوقود إلى فتحت سلطات االحتالل اإلسرائيل: غزة

  .قطاع غزة، وإلدخال معدات ومحوالت وكوابل كهربائية لسلطة الطاقة
 240-230وأوضح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح أن االحتالل سيدخل ما بين 

ع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع ِشاحنة عبر المعبر محملة بالمساعدات، باإلضافة للبضائ
 شاحنة محملة باألسمنت وحديد وشيد 16 مركبة حديثة، و20وذكر أن من ضمن الشاحنات  .المواصالت

 محملة بمعدات وحديد للبناء لصالح مشاريع سلطة 14 حصمة لصالح مشاريع وكالة الغوث، و74البناء و
 إنارة ومحوالت وكوابل كهربائية لصالح سلطة المياه، وست شاحنات محملة بأعمدة حديدية وأعمدة

وأشار إلى أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الطبيعي والبنزين، باإلضافة  .الطاقة
 .لضخ سوالر صناعي لمحطة توليد الكهرباء، كما سيتم تصدير شاحنة واحدة من الزهور لدول أوروبا

 أعالف وعشرة 20 تجارة، 141 شاحنة من ضمنهم 280إدخال ولفت إلى أن االحتالل سمح االثنين ب
  . مركبة حديثة20 مساعدات، وسبعة مواصالت من ضمنهم 15 زراعة و15قمح، 

 حصمة لمشاريع وكالة الغوث، 71 شاحنة محملة باألسمنت وحديد البناء و19وأفاد أنه تم أيضا إدخال 
 كيلو غاز طهي، 207010مياه، كما تم ضخ  شاحنة محملة بمعدات ومستلزمات لمشاريع سلطة ال12
 لتر سوالر صناعي 563072كما تم ضخ  . لتر بنزين لشركات القطاع الخاص الفلسطيني84063و

  . طن16لمحطة توليد الكهرباء، وتصدير شاحنة واحدة من الطماطم حمولة 
  25/4/2012، السبيل، عّمان

  
   العربيةالقرى ضد  اإلسرائيليةل مؤسسات التخطيطتمييز مبرمج من قب :لمركز العربي للتخطيط البديلا .34

"  مخططون من أجل حقوق التخطيط-بمكوم"تظهر دراسة جديدة للمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية 
ويتضمن التقرير  .بشكل علمي وواضح الوضع التخطيطي الصعب في البلدات العربية في إسرائيل

 ألف مواطن، كما 950 بلدة عربية يعيش فيها نحو 119المشار إليه فحص المخططات الهيكلية لـ
  .يتضمن مقارنة مهنية بين وضع البلدات العربية وبين البلدات اليهودية ذات الطابع المشابه

 أن ظاهرة التمييز 2003التي ذكرت بتقريرها من العام " لجنة أور"هذا ويتطرق معدو التقرير الى 
م طويلة سابقة وخصوصا في مجال التخطيط والبناء قد ساهمت واالضطهاد والضائقة المستمرة منذ أعوا

في " أور"وفي حينه كتبت لجنة . 2000أكتوبر / بشكل حاد في هبة القدس واألقصى في تشرين األول
 مرات منذ العام 7تقريرها آنف الذكر انه في الوقت الذي تضاعفت أعداد المواطنين العرب في البالد 

  .اضي المعدة للبناء تقريبا لم تزدد بتاتا، إال ان مساحة األر1948
وكانت اللجنة قد أكدت أن العقبة األساسية في وجه البناء للسكن هي النقص في المخططات الهيكلية 

 أعوام على تقرير لجنة 9واليوم وبعد . وتأخير المصادقة على المخططات الهيكلية بشكل غير معقول
أن الحال ال زال على ما هو " بمكوم" للتخطيط البديل وجمعية أور يؤكد التقرير الجديد للمركز العربي

عليه، وأن الخرائط الهيكلية في البلدات العربية ال زالت ال تلبي حاجات المواطنين لحل األزمة السكنية 
  .الخانقة في هذه البلدات

  24/4/2012، 48عرب 
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   اإلسرائيليإلزام طالب عرب بالمشاركة في احتفاالت ذات صلة بالجيش: 48عرب  .35
 –توجه عدد كبير من الطالب العرب وذوي الطالب في مدينة يافا إلى عضو المجلس البلدي تل أبيب 

يافا، سامي أبو شحادة عن قائمة يافا، متذمرين من إشراك أبنائهم الذين يدرسون في المدارس اليهودية 
، وبضمنها إحياء ذكرى "ائيليقيام الدولة والجيش اإلسر"في فعاليات ومناسبات مختلفة ذات صلة بـ

وفي أعقاب دراسة الموضوع، توجه أبو شحادة إلى مديرة قسم التربية والتعليم في بلدية  .الجنود القتلى
 يافا دافنا ليف بطلب إعفاء الطالب في يافا، والذين يقدر عددهم بالمئات، من المشاركة في –تل أبيب 

  . ومس بمشاعر الطالب العربمثل هذه الفعاليات لما فيها من تأثير سلبي
من جهتها حاولت ليف التهرب من القضية، وإعفاء نفسها من المسؤولية باعتبار أنها تعليمات من وزارة 

وفي أعقاب ذلك قرر أبو شحادة التوجه إلى اإلعالم وإثارة القضية على أعلى المستويات،  .المعارف
 .وى القطري يتم التعامل كيهود، على حد قولهخاصة بعد أن تبين أن آالف الطالب العرب على المست

دفع الطالب العرب إلى المشاركة في هذه "رب، قال أبو شحادة إن 48وفي حديثه مع موقع عـ
االحتفاالت هو مسرحية بشعة وخطيرة، ويجب وقفها، كما أن تجاهل الهوية الوطنية ومشاعر الطالب 

  ".العرب وأهاليهم هو أمر خطير
  24/4/2012، 48 عرب 

  
   تعتقل صيادين قبالة سواحل غزة وتغلق معبر كرم أبو سالم"إسرائيل" .36

هاجمت زوارق حربية إسرائيلية يوم أمس صيادين فلسطينيين خالل عملهم قبالة :  أشرف الهور-غزة 
  .سواحل غزة واعتقلت اثنين منهم

الق معبر كرم أبو سالم وفي سياق قريب أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الجانب اإلسرائيلي أنه سيقوم بإغ
  .التجاري الوحيد الذي تدخل منه بضائع للقطاع، لمدة أربعة أيام بسبب عطلة أحد األعياد اليهودية

وبموجب القرار سيتم إغالق هذا المعبر يومي األربعاء والخميس، إضافة إلى يومي الجمعة والسبت أيام 
  .العطلة الرسمية األسبوعية

  25/4/2012، القدس العربي، لندن
  

  من دون أن تبين سبب االعتقال ألجهزة األمنية السورية تعتقل المفكر الفلسطيني سالمة كيلةا .37
اعتقلت األجهزة األمنية السورية فجر أمس المفكر الفلسطيني سالمة كيلة من منزله في دمشق،  :لندن

وقال البني  .نور البنيبحسب ما أفاد به مدير المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية المحامي أ
عناصر من أحد األجهزة األمنية السورية لم تعرف هويتها، اعتقلت عند «لوكالة الصحافة الفرنسية إن 

الساعة الثانية صباح الثالثاء الناشط في المجتمع المدني والمفكر سالمة كيلة دون أن تبين سبب 
لك ال يهدف إلى خنق حرية التعبير فحسب، ذ«وأدان مدير المركز اعتقال كيلة، معتبرا أن .»االعتقال

الذي «وطالب البني بإطالق سراح كافة المعتقلين بمن فيهم سالمة كيلة  .»وإنما إلى محاربة الفكر نفسه
  .»يعاني مرضا عضاال وحالته الصحية سيئة

  25/4/2012، الشرق األوسط، لندن
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  فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات بانتخابات جامعة القدس .38
فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات، الذراع الطالبي لحركة فتح بانتخابات مجلس طلبة جامعة القدس : سالقد

 مقعدا، وكتلة 13فيما حصلت الكتلة اإلسالمية على ، 51 مقعدا من أصل 32بحصولها على ) أبو ديس(
المحسوبة ' غييرالوحدة والت'وطن المحسوبة على تحالف الجبهة الشعبية والمبادرة على مقعدين، وكتلة 

على الجبهة الديمقراطية على ثالثة مقاعد، وكتلة فلسطين للجميع المحسوبة على جبهة النضال الشعبي 
على مقعد واحد، فيما لم تحصل كل من كتلة صدام حسين المحسوبة على جبهة التحرير العربية، وكتلة 

 ألف 13دد طلبة الجامعة حوالي ويبلغ ع .التحرير المحسوبة على جبهة تحرير فلسطين على أي مقعد
  .إناث% 49.8ذكور و% 50.2 من بينهم 11458طالب، بينما يبلغ عدد أصحاب حق االقتراع 

  25/4/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد سوءاً: 2011 السنوي هاتقريرمؤسسة شاهد في  .39
على إصدار تقرير سنوي عن أوضاع حقوق اإلنسان ) شاهد(سان دأبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلن

الفلسطيني في لبنان، تلخِّص فيه أوضاع اإلنسان الفلسطيني على مختلف الصعد الصحية والتعليمية 
المالحظ من خالل هذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية فإن أوضاع . والسكنية واألمنية والسياسية

وتتراجع حقوق اإلنسان الفلسطيني في لبنان نوعاً وكماً، حيث بات ..  عاماً بعد عامالالجئين تزداد سوءاً
  .ال يمر يوم على الالجئين من دون تراجع في مستوى حقوق اإلنسان

فاألوضاع السكنية للمخيمات لم تعالج، وليس في األفق مبادرة دولية أو لبنانية لمعالجتها، لذا سيسلِّط 
، الضوء على المخيمات التي أصبحت عبارة عن كتل إسمنتية عشوائية، 2011 التقرير السنوي لعام

أرض خصبة النتشار األمراض أو االنهيارات "يعيش فيها عدد كبير جداً من السكان، وهي بهذا الوصف 
  ". بؤرة مركّزة للمشاكل االجتماعية"، وهي أيضاً "المنزلية

أي لم . انية باتجاه تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين أي مبادرة حكومية لبن2011لم يسجل  في  عام  
 للسماح 296/2001يتّخذ قرار حاسم لجهة توسيع مساحة المخيمات، ولم يعدل قانون التملك رقم 

للفلسطيني بالتملك، ولم يتَّخَذ قرار بتسهيل حرية الحركة والتنقل بنحو طبيعي لسكان المخيمات، 
ولم يتم تسوية أوضاع فاقدي األوراق .  أسوةً بالمواطنين اللبنانيينوخصوصاً في محافظة الجنوب

الثبوتية، وبقيت معاناتهم كما هي، وال يزال التعاطي األمني مع اإلنسان الفلسطيني ومع المخيمات 
الفلسطينية عموماً هو الوسيلة األكثر استخداماً، والتعاطي مع  أزمة مخيم نهر البارد المتواصلة هو أبرز 

، في ما يتعلق بحق 2010بالنسبة للتطورات التي حصلت على صعيد التشريعات اللبنانية في آب  .المث
ففي . العمل لالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، فإنها ال تزال قاصرة عن إعطائهم حقوقهم بشكل تام

 إال أنها أبقت على شرط حين أعفت التعديالت األخيرة العامل الفلسطيني الالجىء من رسم إجازة العمل،
كما أن إلغاء شرط المعاملة بالمثل . حصوله على إجازة العمل باعتباره أجنبياً في نظر القانون اللبناني

في قانون الضمان اإلجتماعي تناول فرع تعويض نهاية الخدمة ولم يتناول فرعي المرض واألمومة 
لى المهن الحرة التي ال تخضع للقانونين المذكورين، كذلك لم تتطرق هذه التعديالت إ .والتقديمات العائلية

ولم يتم إصدار . األمر الذي يبقي الالجئين الفلسطينيين ممنوعين من ممارسة المهن الحرة في لبنان
 المتعلقين بالحق بالعمل والضمان اإلجتماعي 129/2010 و128/2010مراسيم تطبيقية للقانونين 
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من تقديمات جميع فروع الضمان اإلجتماعي، أو على أقل تقدير إعفائهم وتوسيع حق استفادة الفلسطينيين 
  .وأرباب العمل من دفع مساهماتهم في الصناديق التي ال يستفيدون من تقديماتها

  : لتقريرالتوصيات الختامية
   :الحكومة اللبنانية

  .فلسطيني التملك بما يتيح لإلنسان ال296/2001 السماح للفلسطيني بالتملك وتعديل نص القانون -
 تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة، وال سيما مهنة الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة وغيرها، -

  .كي يسمح لإلنسان الفلسطيني بممارسة هذه المهن بنحو قانوني
ن تقديمات  تعديل قانون الضمان االجتماعي بما يتيح للعامل أو الموظف الفلسطيني االستفادة الكاملة م-

  .صندوق الضمان االجتماعي أسوةً بالمواطن اللبناني
 اتخاذ قرار بزيادة مساحة المخيمات بما يناسب الزيادة السكانية لها، والتنسيق مع وكالة األونروا في -

  .هذا الصدد
  . تسوية أوضاع فاقدي األوراق الثبوتية بما يحقق لهم الشخصية القانونية-
وفين الفلسطينيين، والذين مضى على توقيفهم أكثر من خمس سنوات دون  تسريع محاكمة الموق-

  .محاكمة، أو إطالق سراحهم ضمن قرار العفو العام، ثم التعويض عليهم
  :لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

د،  استغالل الموارد المالية الواردة للجنة الحوار، بما يفيد الواقع الفلسطيني، وخصوصاً مخيم نهر البار-
  .ومكننة األوراق الثبوتية لالجئين الفلسطينيين

 ضرورة إضافة أشخاص فلسطينيين إلى هذه اللجنة من ذوي الخبرة بالواقع الفلسطيني ومتابعة القضايا -
  .الملحة

 ضرورة انفتاح لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لمعرفة -
  .ية لالجئين الفلسطينييناالحتياجات الحقيق

  . ضرورة إعطاء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اهتماماً ودعماً من الحكومة اللبنانية الحالية-
 ضرورة الدعم القانوني لقضايا الالجئين من قبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لدى الدولة اللبنانية، -

  .النسانية في شتى مجاالتهاوذلك في مجال الحقوق المدنية واالقتصادية وا
  ":األونروا"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  . ضرورة زيادة الخدمات لالجئين الفلسطينيين وتحسينها في جميع القطاعات-
  .  تحديد أولويات احتياجات الالجئين والعمل على تغطيتها-
ان، وخفض االعتماد على الموظفين  ضرورة العمل على خلق فرص عمل لالجئين الفلسطينيين في لبن-

  .األجانب
  . ضرورة ترشيد اإلنفاق بطريقة تسمح باستغالل الموارد المتاحة بأقصى درجة ممكنة-
 ضرورة إنهاء ملف مخيم نهر البارد، من حيث إنجاز جميع الرزم وتوفير جميع احتياجات أهالي -

  .المخيم لحين عودتهم إلى منازلهم
  :نيةمنظمة التحرير الفلسطي

 ضرورة العمل على تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تتمكّن من متابعة جميع ملفات الالجئين مع -
  .الجانب اللبناني
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  . ضرورة توفير موارد مالية كافية لدعم مؤسسات الهالل األحمر الفلسطيني وتطويرها-
ماته للطالب الفلسطينيين  ضرورة دعم صندوق الطالب الفلسطيني مالياً وسياسياً، ليستمر في تقديم خد-

  .في لبنان
 ضرورة وضع آلية واضحة لمؤسسة الضمان الصحي الفلسطينية، من حيث تغطية جزء من نفقة -

  .العالج لالجئين الفلسطينيين في لبنان
 ضرورة االهتمام بملف مخيم نهر البارد مع الدول المانحة الستكمال مراحل إعادة بنائه وعودة سكانه -
  .إليه

  24/4/2012، )شاهد (اإلنسانسة الفلسطينية لحقوق المؤس
   

 سرا تمهيدا لزيارة شخصية أردنية مرموقة" األقصى"المجالي زار ": يديعوت" .40
، إن  )4|24( العبرية، في عددها الصادر صباح اليوم الثالثـاء          "يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   : القدس

سين هزاع المجالي لمدينة القـدس المحتلـة والمـسجد          زيارة مدير األمن العام األردني الفريق الركن ح       
نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي ترجيحـه أن          ".تمت تحت طائلة من السرية التامة     "األقصى،  

إعداد العدة لزيارة شخـصية أردنيـة       "تكون زيارة المسؤول األمني األردني للمسجد األقصى تهدف إلى          
 ".مرموقة للحرم القدسي

  24/4/2012، قدس برس
  

  األردن يدين عمليات االستيطان واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب: ناصر جودة .41
أعرب وزير الخارجية األردني ناصر جودة، خالل استقباله المبعوث األميركي لعملية السالم في             : عمان

ءات اإلسرائيلية  إدانة األردن لعمليات االستيطان واإلجرا    «الشرق األوسط ديفيد هيل أمس في عمان عن         
 3» تـشريع «جاء ذلك بعد يوم واحد من إعالن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو              .»أحادية الجانب 

عمليـة الـسالم والجهـود      «وأكد جودة خالل اللقاء الذي استعرض        .بؤر استيطانية في الضفة الغربية    
 اإلدارة األميركية فـي مـساندة ودعـم         تقدير األردن لدور الواليات المتحدة والتزام     «،  »المبذولة لدفعها 

  .»الجهود األردنية الرامية إلى تحقيق السالم واألمن واالستقرار
  25/4/2012، الدستور، عّمان

  
   تحذر من إغراق السوق بجزر إسرائيلياألردنييننقابة المهندسين الزراعيين  .42

األسواق المحلية " إغراق " من خطورة ما أسمتهاألردنيين حذرت نقابة المهندسين الزراعيين :عمان
واعتبر نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة في  ".جزر شاليط"بجزر من إسرائيل تحت مسمى 

اعتداء على قيم المواطن واغتياال لهوية المنتج "تصريح صحفي أمس بيع الجزر اإلسرائيلي في االردن 
وأكد أبو غنيمة على  ".ألسواق العربية والعالميةاألردني الذي نفتخر بجودته وقدرته على المنافسة في ا

ضرورة إعادة تفعيل القوانين والتشريعات التي من شأنها توفير الدعم والحماية للمنتج الزراعي األردني، 
  ودعا إلى الوقوف بشكل جدي ضد الممارسات  .وزيادة قدرته على المنافسة في األسواق المحلية والعربية
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غراق السوق األردنية بالمنتجات الزراعية المستوردة من إسرائيل، وتكبد القطاع التي تسمح بدخول وإ
  .الزراعي خسائر كبيرة يتحملها المزارع بشكل أساسي

  25/4/2012، الغد، عّمان
  

  إيران تبني حزب اهللا قوة لها في لبنان: نائب قائد وحدة العمق اإلسرائيلية .43
ة العمق في الجيش اإلسـرائيلي غـال هيـرش، أن إيـران             اعتبر نائب قائد وحد   : آمال شحادة  - القدس

البعيدة من إسرائيل جغرافياً أصبحت قريبة منها، ونقلت حربها مع إسرائيل إلى مختلف مناطق حدودها               «
وقال إن إيران    .»بعدما بسطت نفوذها في لبنان عبر حزب اهللا وزودته بترسانة صاروخية ومعدات قتالية            

بنـاء  «هي باألساس أهداف ضد إسرائيل والهـدف        «نفيذ أهدافها في المنطقة و    حولت لبنان إلى قاعدة لت    
حولت سورية إلى ممر لنقل األسـلحة       «وادعى أن إيران    . »حزب اهللا كقوة إيرانية في لبنان قبالة حدودنا       

 وتأثيرها في سورية بات كبيراً ونفوذها خطيراً، وحولت قطاع غزة أيضاً إلى والية إيرانية ونقلت حربها               
مع إسرائيل عبر أطراف هذه الحدود الثالثة، وهذا أمر خطير نتعامل معه بمنتهى الجدية وسيكون ثمنـه                 

  .»باهظاً جداً
وكان هيرش يتحدث خالل جولة لوسائل إعالم أجنبية على طول الحدود الشمالية بدءاً من مثلث الحدود،                

 فان الهدوء الـذي يـسود مختلـف         وبحسب هيرش .  إسرائيل وحتى الحدود اللبنانية    - األردن -سورية  
ليس مضموناً في ظل شرق أوسط غير مستقر وفي ظل جهود إيران إلغراق المنطقة              «المناطق الحدودية   

حول جميع البلدات على طول المناطق الحدودية إلى مواقع عسكرية له           » حزب اهللا «وقال إن    .»باألسلحة
ائيل تراقب عن كثب ما يحـصل فـي الطـرف           إسر«: وقال .»وأقام فيها ترسانة ضخمة من الصواريخ     

اآلخر من الحدود والواضح أن ترسانة الصواريخ المقدرة بعشرات اآلالف التي تزود بها حزب اهللا لـن                 
وحمـل الجـيش اللبنـاني      . »تستخدم لالستعراضات العسكرية إنما لهدف واضح في مواجهة إسـرائيل         

بسبب سماحه   «1701ائيلية التي عرضها خرقاً للقرار      مسؤولية ما اعتبرته التقارير االستخباراتية اإلسر     
وبـرأي هيـرش، فـان     .»لحزب اهللا بإغراق بلدات الجنوب باألسلحة واقتراب عناصره مـن الحـدود       

األوضاع التي تشهدها سورية اليوم تدفع إسرائيل إلى المطالبة بنشر قوات دوليـة ال كمـراقبين إنمـا                  «
نراقب ما يحدث في لبنان وسورية عن كثـب         «: المجتمع الدولي وأنهى رسالة بالده إلى     . »كقوات ردع 

ورسل إيران في المناطق الحدودية يهددون أمن سكان إسرائيل لكننا لن نسمح بوضع كهـذا وإسـرائيل                 
  .»باتت مستعدة ألي وضع مهما كانت خطورته

  25/4/2012، الحياة، لندن
  

   تبني جداراً على الحدود اللبنانية"إسرائيل" .44
 ذكر التلفزيون اإلسرائيلي القناة العاشرة أن إسرائيل ستشرع خـالل األسـبوع             :إبراهيم كامل   -القدس  

وأشارت القنـاة    .»المطلة« لحماية البلدة الشمالية     ،القادم ببناء جدار فاصل على جزء من الحدود اللبنانية        
وع اشتباكات بين قوات    ويهدف إلى منع وق   ,  أمتار 10 كلم بارتفاع    2إلى أن طول الجدار سيبلغ أكثر من        

  وأوضحت القناة أن    .الجيش اإلسرائيلي والجيش اللبناني المتواجدين على بعد أمتار قليلة في تلك المنطقة           
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المتواجدة » اليونيفيل«إسرائيل أبلغت لبنان بمشروع الجدار وأنها ستنسق مع قوات األمم المتحدة المؤقتة             
  .في لبنان

  25/4/2012، الرأي، عّمان
  

  هنية جهود المصالحة الفلسطينيةفي اتصال هاتفي مع ريري يبحث الح .45
فـي  السابق سعد الحريري في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الفلسطينية           اللبنانية  بحث رئيس الحكومة    

وأعـرب   . إسماعيل هنية أمس، جهود المصالحة الفلسطينية واألوضاع العامة فـي المنطقـة            قطاع غزة 
لجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية انطالقا من وجوب وضـع كـل            الحريري عن دعمه لكل ا    

الخالفات جانبا وتوحيد العمل الفلسطيني كما العمل العربي لمواجهة مخططـات إسـرائيل واعتـداءاتها               
  .وأطماعها في المنطقة العربية

  25/4/2012، السفير، بيروت
  

  لن نرضى بديالً عن عودة القدس: شيخ األزهر .46
 جميع ىأحمد الطيب أن نصرة القدس وفك أسر المقدسيين واجب عل.أكد شيخ األزهر د :رةالقاه

المسلمين، مشدداً على أن نصرة القدس عقيدة راسخة لن نتنازل عنها في مواجهة االحتالل الصهيوني 
 في وممارساته العدوانية اإلجرامية التي تستهدف المسجد األقصى وكل المقدسات اإلسالمية والمسيحية

وقال في الرسالة التي بعث بها للمشاركين في افتتاح الفعاليات  .القدس، من أجل تغيير معالم المدينة
  عن عودة القدس كما كانت دائماًالمصرية لنصرة القدس إن األمتين العربية واإلسالمية ال ترضيان بديالً
لدينية ونموذجا يحتذى الحترام حرة عزيزة بهويتها العربية واإلسالمية ورمزاً للتسامح واألخوة ا

وشدد على أهمية التضامن مع المقدسيين ودعمهم من أجل تأمين احتياجات صمودهم  .المقدسات الدينية
  .ورباطهم في مواجهة الحصار الخانق المفروض عليهم وحرمانهم من احتياجاتهم المعيشية الضرورية

  25/4/2012الخليج، الشارقة، 
  

  المفتي للقدس على زيارة ات تواصل االحتجاج:مصر .47
  المصريةشهدت الساحة المقابلة لمقر دار اإلفتاء بمنطقة الدراسة بالعاصمة :زهير أندراوس -الناصرة 

 عن أعضاء الحملة القاهرة وقفة احتجاجية شاركت فيها العديد من القوى اإلسالمية والوطنية فضالً
د للتعبير عن االحتجاج على الزيارة التي قام بها الشعبية لمقاومة تهويد القدس وعدد من أئمة المساج

مفتي الجمهورية الشيخ علي جمعة للقدس المحتلة، ومطالبة المجلس العسكري الحاكم بإقالة المفتي 
  .مهددين بتنظيم محاكمة شعبية له في ميدان التحرير

  25/4/2012، لندن، القدس العربي
  

  المسجد األقصىوالقدس  ال حرج من زيارة :علماء ومفتو دول البلقان .48
أكد علماء ومفتو دول البلقان أنه ال حرج من زيارة المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس  :رام اهللا

وقالوا في بيان صادر عنهم حول زيارة القدس الشريف نشرته  .المحتلة، لما فيها من نصرة لألقصى
 االثنين إن دعوة مفتي القدس والديار الفلسطينية لزيارة بيت )وفا( الفلسطينية الرسمية األنباءوكالة 
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المقدس، وقيام مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، والداعية اإلسالمي الحبيب علي زين العابدين 
لَا تُشَدّ الرِّحاُل ":  صلى اهللا عليه وآله وسلم،الجفري بزيارة المسجد األقصى، إنما جاء عمال بقول النبي

وأضاف البيان أن علماء ومفتي  ."الْمسجِد الْحرامِ، ومسجِدي هذَا، والمسجِد الَْأقْصى: لَّا ِإلَى ثَلَاثَة مساجِدِإ
دول البلقان يرون أن زيارة األقصى تأييد للقضية الفلسطينية وإحياء لها في قلوب شباب األمة، في وجه 

  .وية القدس اإلسالمية وتهويد معالمهاتسارع الجهود اإلسرائيلية بطمس ه
  23/4/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

 
   نهائي"إسرائيل"قرار وقف الغاز المصري عن : رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز .49

، محمد شعيب، أن قرار فسخ التعاقد مع )اسجإي( أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز :القاهرة
، نهائي وال رجعه فيه، كما شدد على أن القرار ليس له أبعاد سياسية، وإنما قرار "شرق المتوسط"شركة 

 CNNوأوضح شعيب، في تصريحات لـ .تجاري صرف، وال يوجد عالقة للسلطة الحاكمة بهذا األمر
في نص التعاقد، تخلت عن التزاماتها التعاقدية طبقاً لما هو موجود " شرق المتوسط"بالعربية، أن شركة 

حيث لم تسدد المستحقات المالية لعدة شهور، الفتاً إلى أنه لو لم يكن موقف الشركة قانونياً، لما لجأت 
لفسخ التعاقد، كما أن الشركة تتعاون مع مكاتب استشارية وقانونية في هذا اإلطار، في حال لجوء 

  .الطرف األخر إلي التحكيم الدولي
  24/4/2012ة، اإلخباري. أن.أن.شبكة سي

  
  "إسرائيل" تصدير الغاز إلى وقفليست طرفاً في قرار  تؤكد أنها الخارجية المصرية": الجريدة الكويتية" .50

 قام السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة يعقوب أميتاي بزيارة لمقر وزارة الخارجية:  أيمن عيسى-القاهرة 
 السفير طاهر "إسرائيل"مدير إدارة  أمس، استمرت أكثر من نصف ساعة، التقى خاللها المصرية
، وتأتي بناء على طلب منه منذ أكثر "عادية"وقال مصدر مسؤول إن، زيارة السفير اإلسرائيلي  .فرحات

من أسبوع، نافياً أن تكون الخارجية المصرية استدعت السفير اإلسرائيلي بعد التصريحات التي أدلى بها 
وأوضح المصدر أن  ."إسرائيل"وقف تصدير الغاز المصري إلى عدد من المسؤولين اإلسرائيليين عقب ت

، مشيراً إلى أن هذا القرار تم اتخاذه "إسرائيل"الخارجية ليست طرفاً في قرار إنهاء تصدير الغاز إلى 
  ."تجاري بين شركتين"ألسباب فنية تتعلق بمدى تنفيذ بنود االتفاقية من عدمه، وأن هذا الخالف 

  25/4/2012الجريدة، الكويت، 
  

  على أحرار العالم دعمهاومطالب األسرى الفلسطينيين مشروعة : المنظمة العربية لحقوق اإلنسان .51
 مطالب األسرى الفلسطينيين في السجون أن أكدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا :لندن

 الحبس وإلغاءلحق في التعليم  والمداهمات الليلية وااالنفرادياإلسرائيلية والتي تتمثل بإلغاء العزل 
ودعت في بيان لها  . قانون شاليط هي مطالب مشروعة يجب على أحرار العالم دعمهاوإلغاءاإلداري 

دس برس الشعوب العربية واإلسالمية إلى تصعيد تضامنهم ق وكالة أرسلت نسخة منه ل24/4يوم الثالثاء 
قيق مطالب األسرى، وحذرت إدارة السجون مع األسرى والضغط على حكوماتهم من أجل التسريع بتح

 .من تصعيد إجراءاتها القمعية ضد المضربين عن الطعام ألن ذلك سيؤدي إلى نتائج ال تحمد عقباها
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 عن  مضرباً أسيرا140ًوذكر أن من أبرز اإلجراءات القمعية التي تم تنفيذها قيام إدارة السجون بنقل 
 من سجن ايشل  إلى 45نقل   سجن عسقالن إلى سجن أياله،نقل أربع أسرى من الطعام من سجن مجدو،

كما صعدت إدارة السجون من اقتحام وتفتيش   سجن عسقالن،إلى من سجن ايشيل 37سجن نفحة ونققل 
علمت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أن إدارة : "وأضاف البيان . المعتقلين المضربينأقسام

ضربين عن الطعام بإجراءات غير اعتيادية إذا استمر األسرى في إضرابهم السجون هددت األسرى الم
  ."عن الطعام

  24/4/2012قدس برس، 
  

  فك حصار غزة وإزالة المستوطنات وإنهاء االحتالل واالعتراف بدولة فلسطين تطالب بالسعودية .52
 تتسم اليوم  أن الحالة في منطقة الشرق األوسط أصبحتالسعودية أوضحت : واس وكالة- نيويورك

أكثر من أي وقت مضى بالشعور باإلحباط الشديد نتيجة استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
ذلك االحتالل الذي أصبح أطول احتالل يشهده العالم منذ إنشاء منظمة األمم .. الفلسطينية والعربية

 التي السعودية المعلمي في كلمة اهللا  الدائم لدى األمم المتحدة السفير عبدالسعوديةوأكد مندوب  .المتحدة
 السعوديةألقاها أمام جلسة مجلس األمن الخاصة بمناقشة الحالة في الشرق األوسط أول من أمس أن 

تحديداً وبحكم مسؤوليتها عن األراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تنظر باهتمام بالغ 
 وعلى الحرم الشريف على وجه "القدس الشرقية"اء على  في االعتد"إسرائيل"وقلق عميق إلى استمرار 

الخصوص والمحاوالت المستمرة لهدمه وحرقه وتدنيسه وتقويض أساساته باإلضافة إلى مخططاتها التي 
إنه لمن المؤسف أن سلطات "وقال  .تنوي تنفيذها لتوسيع حلقة الهدم والتهجير وتكثيف االستيطان

ية في أساليبها المقيتة المتمثلة في التهجير والطرد واالعتقال التعسفي االحتالل اإلسرائيلي مازالت ماض
  ."وإساءة معاملة السجناء فضالً عن استمرارها في بناء المستوطنات وتوسعتها

وناشد مجلس األمن بأال يكتفي بعقد مثل هذه المراجعات الروتينية وأن يعمل على اتخاذ اإلجراءات 
إزالة المستوطنات وإنهاء االحتالل واالعتراف بدولة فلسطين المستقلة الكفيلة بفك الحصار عن غزة و

 وعاصمتها القدس الشريف وهو األمر الذي 1967على أراضي فلسطين وضمن حدود الرابع من يونيو 
  .تأخر كثيراً ونأمل أال يطول انتظار الشعب الفلسطيني والعالم أجمع لعدالتكم وحزمكم وتصميمكم

  25/4/2012، )لسعوديةا(الوطن أون الين،
  

   المباشرةة اإلسرائيلي-ة ضغط من أجل تفعيل المفاوضات الفلسطينيل المجتمع الدولي لتدعوقطر  .53
 دعت دولة قطر الليلة قبل الماضية المجتمع الدولي إلى التحرك : البيان والوكاالت-األراضي المحتلة 

،  الفلسطيني واإلسرائيلين الجانبينلممارسة ضغوط سياسية من أجل تفعيل المفاوضات المباشرة بي
  .بهدف التوصل إلى اتفاق حول المسائل الرئيسية للحل النهائي قبل نهاية العام الجاري

  25/4/2012البيان، دبي، 
  

   منزالً جديداً في مخيم خان يونس223تسلِّم الجئين فلسطينيين األونروا  .54
 7.2ا بموجب تبرع من الحكومة الهولندية قيمته         مسكنا تم بناؤه   223سلمت وكالة األونروا    :  بترا –غزة  

 فلسطيني يعيـشون فـي      1300وقالت االونروا في بيان لها ان المساكن الجديدة سيسكنها          . مليون دوالر 
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منهم هدمت بيوتهم خالل الحـرب علـى        % 80مخيم خان يونس لالجئين جنوب قطاع غزة، اكثر من          
  .القطاع

سلطة الوطنية الفلسطينية بيرجيتا تازيالر في كلمة خالل حفل نظـم           من جهتها قالت ممثلة هولندا لدى ال      
نأمل أن تصبح هـذه المـساكن       «نحن نشعر ان هذه المساكن تمثل بداية جديدة لالجئين، مضيفة           «: أمس

وطالبـت إسـرائيل بـسرعة       .»رمزا لألمل لكافة الغزيين الذين يحلمون بحياة خالية من القيود والفقـر           
ل مواد البناء الكمال المشروعات التي لم يتم اكمالها في المنطقة كالمشروع اليابـاني              الموافقة على ادخا  

إلى جانب بناء المساكن قامت الحكومة الهولندية بالتبرع بتمويل إنـشاء الطـرق             «وتابعت  . واالماراتي
الظـروف  والبنية التحتية المائية ونظام الكهرباء، األمر الذي من شأنه إدخال تحسينات جوهرية علـى               

  .»المعيشية الخطرة التي عادة ما تعيشها عائالت الالجئين في خان يونس
من ناحيته أعرب المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي عن شكره للحكومة الهولندية لدعمها المـستمر               
لعمل المفوضية ولالجئي فلسطين، موضحا إن هذا التبرع يقدم أكثر من مجرد منازل جديدة، فهو يعمـل                 

  .لى إعادة بناء الحياةع
  25/4/2012، الدستور، عّمان

  
  من إقالة فياض أو استبداله" أبو مازن"الدول المانحة تحذر : تقرير صحافي إسرائيلي .55

مـن  ) أبو مازن (حذرت الدول المانحة للسلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس         «:  علي الصالح  - لندن
ستبداله أو مصادرة مـا وصـفته بـسيطرته علـى وزارة            محاولة إقالة رئيس الوزراء سالم فياض أو ا       

اإلسرائيلية إلى مصدر دبلوماسي غربي لـم تـسمه         » جيروساليم بوست «هذا ما نسبته صحيفة     . »المالية
وقالت الصحيفة نقال عن الدبلوماسي الغربي إن هذه الدول على علم بمحـاوالت أبـو                .يقيم في إسرائيل  

زارة المالية التي يحتفظ بها منذ أن عينه أبو مازن رئيسا لحكومـة             مازن المتواصلة إلزاحة فياض عن و     
لقـد  .. إننا لن نسمح بذلك   «وقال الدبلوماسي   . تصريف أعمال خلفا إلسماعيل هنية رئيس حكومة حماس       

  .»أوضحنا للرئيس عباس أن المساعدات الدولية ستتأثر إذا ما أقال فياض
سة الفلسطينية نفى نفيا قاطعا أن تكون الدول المانحة قد وجهت           غير أن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئا       

لم نـسمع بمثـل   «إننا » الشرق األوسط«وقال لـ. مثل هذا التحذير للرئيس عباس كما نفى وجود خالف      
وإلثبات عدم وجود خالف بين أبو مازن وفياض قال أبـو           . »هذا الكالم ولم ينقله إلينا أحد على اإلطالق       

 .»بالرئيس في مقر الرئاسة) أمس(سيلتقي اليوم إن فياض «ردينة 
  25/4/2012، الشرق األوسط، لندن

 
  مم المتحدة لخدمات المشاريع يسلم سجن رام اهللا للشرطة المدنيةمكتب األ .56

سـجن رام اهللا الـى دائـرة مراكـز          ) UNOPS(سلم مكتب االمم المتحدة لخدمات المشاريع       : رام اهللا 
  .شرطة المدنية منهيا بذلك عملية إعادة التصميم والتأهيلاإلصالح والتأهيل التابعة لل

 مليـون دوالر    1،25وقامت الحكومة الكندية بتمويل تكاليف مشروع إعادة التأهيل التي وصـلت الـى              
   نزيـل متـضمنا     200وادت التعديالت الكبيرة الى زيادة الطاقة االستيعابية لسجن رام اهللا الى            . امريكي
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ام مكتب االمم المتحدة لخدمات المشاريع بإعادة تصميم مرافق الـسجن، وتزويـده             وق .النساء واالحداث 
  .بمطابخ حديثة، وبمغسلة، وبأماكن للترفيه، وبكاميرات مراقبة وبنظم وبمعدات االمن

  25/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

  "انين الدوليةلى القوإ ي غير قانوني استناداًسرائيلاستمرار االستيطان اإل: بان كي مون .57
حيـال قـرار    " خيبة املـه  "عرب االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون عن          أ: عبد الرؤوف أرناؤوط  

  في الضفة الغربية     -وهي بروخين وسنسانا وريحالي   -إسرائيل منح وضع قانوني لثالثة مواقع استيطانية      
غير قانوني اسـتنادا الـى      "رائيلي  وكرر بان ان استمرار االستيطان اإلس      .المحتلة، وفق المتحدث باسمه   

يجافي التزامات إسرائيل بموجـب     "واورد بيان صادر عن االمم المتحدة ان هذا القرار           ".القوانين الدولية 
التي وضعتها اللجنة الرباعية للشرق االوسط والتي تضم االتحاد االوروبي والواليـات            " خارطة الطريق 

دعوات عديدة وجهتها الرباعيـة الـى االطـراف         "ض ايضا مع    المتحدة وروسيا واالمم المتحدة، ويتناق    
خيبة امله لصدور هذا القرار في وقت تبذل جهود         "وابدى بان وفق البيان      ".المعنيين لتفادي االستفزازات  

 .بين إسرائيل والفلسطينيين" جديدة الحياء الحوار
 25/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  نشطة االستيطانية في الضفة الغربيةتعارض األواشنطن : وزارة الخارجية األمريكية .58

لقرار إسرائيل منح وضع قـانوني لثالثـة        " قلقها"عربت الواليات المتحدة عن      أ :عبد الرؤوف أرناؤوط  
معتبرة ان ذلـك لـن يـساعد        ،    في الضفة الغربية    -وهي بروخين وسنسانا وريحالي   -مواقع استيطانية 

المتحدثة باسم وزارة الخارجية االميركية فيكتوريا نوالند بان        وذكرت   .مفاوضات السالم مع الفلسطينيين   
واشنطن تعارض االنشطة االستيطانية في الضفة الغربية مؤكدة ان الواليات المتحدة ستطلب من إسرائيل              

  .عبر سفارتها في تل ابيب" توضيحات"
 25/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  "خيبة أملها"والدانمارك  تعرب عن .. ربية بالضفة الغفرنسا تدين تشريع ثالث مستوطنات .59

" تـدين التـشريع المزعـوم     "علنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان فرنـسا          أ :عبد الرؤوف أرناؤوط  
وقال برنار فـاليرو المتحـدث باسـم         .للسلطات اإلسرائيلية لثالث مستوطنات جديدة في الضفة الغربية       

تدين التشريع المزعوم الذي يبعث برسالة سـلبية جـدا          فرنسا  : "وزارة الخارجية خالل مؤتمر صحافي    
  ".تتناقض مع مصالح السالم في المنطقة

" خيبة امله الكبيرة  "بدوره، ندد وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال بالخطوة اإلسرائيلية واعرب عن            
يجيا في االراضـي    سياسة القضم اإلسرائيلية المستمرة، بحيث تولد تدر      "حيال هذا المشروع الذي يعكس      

  ".اإلسرائيلية منشآت ملموسة وفعلية غير قانونية
 25/4/2012، األيام، رام اهللا
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  ثالث مستوطنات بالضفة الغربية" إسرائيل" تشريع من" قلقة"ألمانيا  .60
تشريع  للسلطات اإلسرائيلية     قرتر  انتقد وزير الخارجية االلماني جيدو فسترفيله ايضا       -) رويترز(القدس  
سعت سعيا حثيثا في محادثات مـع الجانـب         "قائال ان برلين    ،   مستوطنات جديدة في الضفة الغربية     ثالث

اشعر بقلق بالغ بشأن    "وأضاف فسترفيله    ."االسرائيلي على مدى االيام الماضية للحيلولة دون حدوث ذلك        
  .خطة اضفاء الوضع القانوني على مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية

  24/4/2012، رز لألنباءوكالة رويت
 

روسيا تطمح لتأمين دولها الصديقة خاصة سـوريا وإيـران لمواجهـة التهديـدات              :دراسة إسرائيلّية  .61
  األمريكّية
قال باحثون عسكريون إسرائيليون إن اآلونة األخيرة شهدت عـودة قويـة            : زهير أندراوس  - الناصرة

اء تتعلق بإبرام موسكو لصفقة صـواريخ مـع         للدور الروسي في منطقة الشرق األوسط، مع انتشار أنب        
سورية، وتزويدها الجيش الجزائري بأحدث العتاد العسكري، وتوقيعها التفاق أمني مع تل أبيب، واألول              

ويعتبرون كل ذلك خير دليل على العودة الروسية للمنطقة، ويبـدو           . من نوعه في تاريخ العالقات بينهما     
ق ذلك، خاصة في ظل أجواء الحرب التي تخيم على المنطقـة منـذ              أن أسلحتها باتت أسهل وسيلة لتحقي     

  .سنوات
ورأى الباحثون، تسفي ماغين ويفتاح شبير وأولنا باغنو، في دراسة قاموا بإعدادها لمركز أبحاث األمـن         
القومي في إسرائيل أن التوجه الروسي الحديث بهذا الخصوص، له عالقـة بمـا دأب عليـه اإلتحـاد                   

سابق، حين نظر بعين االعتبار لمسألة صادرات السالح كعامل مهم لتحقيق أهدافه الـسياسية              السوفييتي ال 
: على الساحة الدولية، وتمكنت صادراته من السالح من النمو ليس لكفاءته فقط، ولكن لألسـباب التاليـة                

وفي الوقت ذاته   السياسة الخاصة التي اتبعتها موسكو في تسويقه، حيث تم تزويد زبائنها بأسلحة متقدمة،              
بأسعار رمزية، تسويق أسلحتها للدول الموالية للسياسات الروسية والمعادية للغرب، والعمل على توسيع             

  .قاعدة زبائنها، مما ساهم في جذب المؤيدين لسياستها على الساحة الدولية
ح الروسـي  وأشارت الدراسة إلى أنّه عقب انهيار اإلتحاد السوفيتي وتفككه، تراجعت صـادرات الـسال             

بعد أن ظل يسيطر على سوق السالح العالمي، فيما تمكنت الواليات المتحدة من الـسيطرة               % 40بنسبة  
مـن سـوق    % 37 انخفضت النسبة لتـصل      2008-2001على نصف صادراته العالمية، وبين عامي       

  .السالح، بعد تمكن روسيا من العودة تدريجياً للسوق
، بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، والتغيير الذي طـرأ علـى           %17 وشهدت تلك الفترة وصول نصيبها منه     

توجهات موسكو فيما يتعلق بسياستها الخارجية وعقيدتها العسكرية، وخالل السنوات األخيرة وبعد جهود             
تحسين مكانتها في سوق السالح والتكنولوجيا العسكرية، عملت على فتح أسواق جديدة لها مـع الـصين                

كما عملت على تحسين    %. 11وكوريا الجنوبية وتايوان والجزائر بنسبة      % 24د  والهن% 35بلغت نسبته   
جودة السالح الذي تقوم بتصنيعه ليكون قادراً على منافسة السالح الغربي، وسعت لتصبح قوة عظمـى                
في مجال صادرات األسلحة العسكرية لتحظى بمكانة في سوق السالح العالمي، ومنـه تعـود لمكانتهـا                 

لذا وجدت في بيع سالحها فرصة لتستعيد تلك المكانة، وتصبح          . د القطبين الكبيرين في العالم    الدولية كأح 
قوة مؤثرة في مناطق المنافسة مع خصومها من الدول المصدرة لألسلحة العسكرية، بل إنها تسعى اآلن                
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صـادرت  ، وعلى هذا األساس ظلت تلعب بورقـة         'الناتو'لتكون المنافس الرئيسي لواشنطن ودول حلف       
  .السالح لتعيد مجدها السياسي، وبنائه من جديد

سياسـية،  -وأشار الباحثون إلى أن الشرق األوسط يمثل بالنسبة لروسيا أهمية خاصة من الناحية الجيـو              
وقربه من حدودها الجنوبية التي يعيش فيها أغلبية من المسلمين، حيث ظلت قلقة مـن زيـادة التـأثير                   

فضال عن كون المنطقة، من أكثر مناطق العالم تشهد العديد مـن            . منطقة عليهم األيديولوجي القادم من ال   
المواجهات الحربية، مما سيكون فرصة جيدة لها لترويج بضاعتها من األسلحة العسكرية الفتاكـة، لـذا                
عملت على تفعيل عالقاتها مع أطرافها اإلقليمية، مما منحها القدرة للترويج لبيـع األسـلحة العـسكرية                 

  .لتكنولوجيا األمنية لدولهاوا
ويستنتج الباحثون أن التوغل الروسي في منطقة الشرق األوسط لزيادة نفوذها السياسي والدولي يعكـس               
وجود فجوة كبيرة بين موسكو وواشنطن في مجال التسليح، وهو ما ظهر واضحا فـي األزمـة بينهمـا                

  .بخصوص مشروع الدرع الصاروخي األمريكي
 تريليون دوالر مـن     1.7، بما يعادل    %12.9مالي لصفقات التسليح، فإنها ال تمثل سوى        وفي الناتج اإلج  

 مليار دوالر، ال يتعدى     32 تريليون دوالر، وإن إنفاقه العسكري       13.1الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي     
  . مليارات دوالر505من اإلنفاق العسكري األمريكي % 6.3

راء صفقات األسلحة لدول الشرق األوسط لتأمين دولها الـصديقة،          وترى الدراسة أن روسيا تطمح من و      
خاصة سورية وإيران لتكون بمثابة خط الدفاع األول في مواجهة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لهـا                 

  .مستقبالً، مع األطماع األمريكية في آسيا الوسطى وأفريقيا، ومحاولة إقامة قواعد عسكرية دائمة بها
االت وقوع مواجهات ساخنة في منطقة الخليج العربي، في ظل الحرب الباردة بين إيران              ومع تزايد احتم  

والواليات المتحدة، وتوقع انتشارها في المشرق العربي، حيث سورية ولبنان واألراضي الفلسطينية، إلى             
جنوب آسيا حيث باكستان، ثم وسط آسيا حيـث أفغانـستان وأذربيجـان وتركمانـستان وكازاخـستان                 

قرغيزيا، بل قد تمتد المواجهات العسكرية إلى جنوب أوروبا حيث تركيا، وربما بلدان أوروبا الغربيـة                و
خالل العقد األخير أصبحت منطقة الشرق      : ويجمل الباحثون دراستهم بالقول   . وأمريكا الالتينية وغير ذلك   

ح، ومن الممكن التوقـع أن      األوسط من أهم المناطق التي تولي لها موسكو أهمية في مجال مبيعات السال            
  .يزداد هذا االتجاه مستقبالً، خاصة في ظل التطلعات الروسية للعودة للعب دورها المحوري في العالم

عالوة على ذلك، قالت الدراسة، إن سياسة روسيا الحالية اتسمت باختيار الشركاء، وليس كما حدث فـي                 
 سياستها المعادية للغرب تجعلهـا تتطلـع لتفعيـل          الماضي حينما ارتبطت فقط بحلفائها السياسيين، وأن      

. عالقاتها بكافة األطراف، بمن فيها التي توصف بدول محور الشر، والدول المنتمية للمعـسكر الغربـي           
وهي ترى بإتباع هذه السياسة فرصة مناسبة لتبرز نفسها قادرة على أن تكون جسراً للتواصـل، وقـوة                  

لتفعيل عملية بيع السالح للحفاظ على هذا الهـدف، وتكـون عـامالً             على الساحة اإلقليمية، ولهذا سعت      
  .للتوازن اإلستراتيجي في المنطقة

من % 26-21وأشارت الدراسة إلى أن صادرت السالح الروسي لدول الشرق األوسط قد تراوحت بين              
 مـن  إجمالي ما تستورده من أسلحة عسكرية، ورغم هذا يبدي الروس إصراراً للتوقيـع علـى المزيـد           

  .اتفاقيات بيع السالح مستقبالً الستعادة تواجدها في المنطقة، على حد قول معدي الدراسة
 25/4/2012القدس العربي، لندن، 
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  "إسرائيل"ـإيجابيات وقف الغاز المصري ل .62
اتخذت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز في مصر قرارا بوقف تصدير : عبد الحافظ الصاوي

  .إلسرائيل عبر شركة شرق المتوسط، المملوكة لرجل األعمال المصري الهارب حسين سالمالغاز 
وعلى الرغم من أن القرار له تبعاته السياسية والقانونية، فإن القاهرة أكدت على البعد القانوني في اتخاذ 

ئة العامة للبترول قرارها وهو امتناع الشركة عن سداد التزاماتها الشهرية من أقساط واجبة السداد للهي
  .بمصر، وهو األمر الذي يعطي مصر الحق في فسخ العقد

ونركز في هذا التحليل على المردود االقتصادي للقرار، وبخاصة أن مصر تعاني من أزمة في توفير 
المنتجات البترولية منذ سنوات، وهو ما أثار الجدل في األوساط السياسية واالقتصادية المصرية المطالبة 

  . تصدير الغاز المصري بشكل عام، وإلسرائيل بشكل خاصبوقف
  أداء قطاع الطاقة بمصر

 مليون طن من الغاز الطبيعي، وذلك حسب 46.3 مليون طن من الزيت الخام، ونحو 34.8تنتج مصر 
 مليون 33.3وعلى الجانب األخر نجد أن استهالك مصر لنفس العام قد بلغ . 2010/2011بيانات عام 

  %.1، بنسبة بلغت 2009/2010 الخام بتراجع طفيف عن معدالت العام طن من الزيت
 مليون طن بزيادة قدرها نحو 35.2أما الغاز فقد كان على النقيض من ذلك، حيث بلغت كمية االستهالك 

وهو ما يجعلنا نتوقف كثيرا أمام القرار المصري بوقف تصدير الغاز لدولة الكيان الصهيوني، %. 7
االستهالك تشير إلى وجود ارتفاع كبير سنويا، وال يصلح مع ذلك التزام مصر بعقود حيث إن معدالت 

  .تصدير طويلة األجل لتصل إلى عشرين عاما وفق االتفاق مع إسرائيل
 62 إلى أنها بلغت 2010/2011أما االكتشافات البترولية في مصر فتشير البيانات الخاصة بالعام المالي 

  . اكتشافا للغاز الطبيعي22تشافا في مجال الزيت الخام، واكتشافًا منها أربعون اك
 مليارات دوالر في عام 6.7وبخصوص حجم االستثمارات في قطاع البترول المصري نجد أنها بلغت 

، وذلك بسبب أحداث الثورة، ولكن ينتظر 2009/2010مقارنة بعام % 28، بتراجع نسبته 2010/2011
  .2011/2012طبيعي خالل عام أن تعود هذه المعدالت ألدائها ال

 مليارات دوالر 5.6وتشكل حصة األجانب الجانب األكبر في االستثمارات البترولية بمصر، فتصل إلى 
  . مليارات دوالر، وعادة ما تكون االستثمارات األجنبية في الجانب التقني6.7من إجمالي 

  وضع الميزان التجاري البترولي المصري
، الصادر عن 2010/2011ة الخطة العامة للدولة في مصر للسنة المالية حسب بيانات تقرير متابع

وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، نجد أن صادرات مصر من البترول والغاز قد بلغت في نفس 
  . مليارات دوالر8.8 مليار دوالر، في حين بلغت الواردات البترولية 12.6العام 

  .لة األولى بوجود فائض في الميزان التجاري للبترول المصريوهذا األمر يعطي انطباعا للوه
ولكن في ضوء بيانات نفس التقرير، نجد أن الصادرات المصرية تتضمن حصة الشريك األجنبي، وهو 
ما يعني أن إظهار صادرات مصر البترولية بهذا الحجم هو نوع من التضليل، فعائد صادرات الشريك 

لكنه يعود للشركات األجنبية التي حصلت على حصة من البترول المصري األجنبي ال يعود إلى مصر، و
  .نظير قيامها باالستكشاف واإلنتاج
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من حجم اإلنتاج، فإن استبعدنا هذه النسبة % 40وتقدر حصة الجانب األجنبي في اتفاقيات البترول بنحو 
 7.56لمصرية في حدود من قيمة الصادرات المصرية نجد أن الرقم الحقيقي للصادرات البترولية ا

  .مليارات دوالر
وبالتالي فحقيقة الوضع هو وجود عجز بنحو مليار دوالر، ليس فائضا كما توحي البيانات المعروضة 

  .من قبل الحكومة المصرية
  شبهات تصدير الغاز إلسرائيل

تر مكعب  مليار م1.7 تم إبرام اتفاق تصدير الغاز المصري إلسرائيل، بكمية تصل إلى 2005في عام 
وكانت صفقة .  عاما، إال أن االتفاق شهد عملية تمديد تصل نحو عشرين عاما الحقًا12سنويا، ولمدة 

تصدير نظام الرئيس حسني مبارك للغاز المصري إلسرائيل صادمة للرأي العام، فتم تمريرها عبر 
  .شركة قطاع خاص كوسيط

بت الحكومة بأن التصدير تم عبر برتوكول وليس وعند المساءلة البرلمانية للحكومة في هذا الشأن، أجا
اتفاقية دولية، وبموجب ذلك ال تلتزم الحكومة بعرضها على البرلمان، ألن الدستور المصري يلزم 
الحكومة بعرض االتفاقيات الدولية قبل التوقيع عليها على البرلمان، وبالتالي فتصدير الغاز تم بموجب 

  . من الخداع القانوني والسياسي الذي أتقنه نظام مبارك الفاسدبروتوكول وليس اتفاقية، وهو نوع
  .ومن جانب آخر ظلت اتفاقية تصدير الغاز المصري إلسرائيل سرية ولم تعرض على البرلمان

وكانت معظم الدعاوى القانونية التي طالبت بإلغاء عقود الغاز المصري إلسرائيل تعتمد على بيانات من 
الدعاوى الحكومة المصرية أكثر من مرة بعرض أصل االتفاقية أمام محكمة الخارج، بل وطالبت هذه 

  .القضاء اإلداري، باعتبارها اتفاقية يشوبها العديد من القرارات اإلدارية التي تضر بالمال العام
ومن أكبر الشبهات التي أحاطت بعقد تصدير الغاز المصري إلسرائيل السعر المتدني للغاز المصري، 

 دوالر، في حين كان سعر السوق العالمي يتراوح بين ثمانية 1.25المليون وحدة حرارية فكان سعر 
وتسعة دوالرات، وهو ما أهدر مبالغ طائلة من االقتصاد المصري، وهي التهمة التي يحاكم بها اآلن 

  .الوزير الذي وقع الصفقة مع الكيان الصهيوني في عهد مبارك، وهو سامح فهمي
  ي لمصرالمردود االقتصاد

ثمة مجموعة من اإليجابيات تعود على االقتصاد المصري، بسبب قرار إلغاء تصدير الغاز المصري 
  :إلسرائيل، من بينها اآلتي

 في ظل أوضاع مصر االقتصادية اآلن فإن التحدي هو زيادة النمو االقتصادي بمعدالت تصل إلى -
  . ألف فرد سنويا750در عددهم بنحو ، لكي يتم استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، المق7%

ويتطلب هذا زيادة استهالك مصر من الطاقة، وحسب البيانات المذكورة عاليه، فإن السنوات القليلة 
القادمة لن تسمح لمصر بتصدير البترول أو الغاز الطبيعي، ألن حاجاتها المحلية تتطلب االستيراد ال 

  .التصدير
تقابله زيادة في استهالك % 1 زيادة معدل النمو االقتصادي بنسبة وتشير التقديرات إلى أن استهداف

  %.1.5الطاقة بنسبة 
 األسعار المتدنية التي تم االتفاق عليها لتصدير الغاز المصري إلسرائيل أو غيرها من الدول لم تكن -

سرائيل منصفة، وثار حولها جدل كبير بشأن وجود صفقات فساد، ومن شأن إلغاء عقد تصدير الغاز إل
  .أن يعطي الفرصة لمصر في شروط وأسعار أفضل إذا ما فكرت في تصدير كميات من الغاز الطبيعي
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والجدير بالذكر أن البرلمان المصري حينما ناقش قضية تصدير الغاز المصري، ذكر النواب أن من 
دن، أن يدر على شأن مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز المصري لكل من إسرائيل وإسبانيا وإيطاليا واألر

  . مليار دوالر، في حالة تحسين األسعار لتواكب األسعار العالمية18مصر 
، 2010/2011في العام المالي )  مليار دوالر15( بلغ الدعم لبند الطاقة في مصر تسعين مليار جنيه -

دم في موازنة العام المالي القا)  مليار دوالر20( مليار جنيه 120ومن المتوقع أن يصل إلى 
، وهو ما يعني تحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ ال قبل لها بها، وهو ما يستدعي التفكير 2012/2013

في قرار تصدير الغاز، حيث إن مصر تقوم باستيراد منتجات بترولية تتمثل في البنزين والسوالر 
  .والبوتغاز والمازوت

ة األخرى، فمن غير المقبول أن تستورد مصر  يمثل الغاز البديل األنظف من بين المنتجات البترولي-
  .المازوت الملوث للبيئة واألغلى سعرا ثم تقوم بتصدير الغاز الطبيعي

 اتجاه مصر إلحالل الغاز الطبيعي مكان المنتجات األخرى التي تستوردها يوفر لها تدبير الفارق -
ني تخفيف العبء على الطلب من النقد الكبير بين تصدير مواد خام واستيراد مشتقات بترولية، وهو ما يع

  .األجنبي، وبالتالي خفض العجز بالميزان التجاري وميزان المدفوعات
ومن جانب آخر فإن توفير مصدر الطاقة محليا يجنب مصر مخاطر التعرض لهزات أسعار الطاقة 

ي من جانب العالمية، وبخاصة في ظل االضطرابات اإلقليمية الخاصة بالصراع األميركي اإلسرائيل
  .وإيران من جانب آخر

 من شأن عدم تصدير الغاز الطبيعي أن يؤدي إلى التوسع في استخدامه، وبالتالي االستغناء عن البدائل -
البترولية األخرى التي يتم استيرادها، حتى ينخفض حجم الدعم المدرج في الموازنة العامة للدولة 

ر أنواع الدعم في الموازنة، ويتسبب في جزء كبير من والخاص بالمنتجات البترولية، الذي يمثل أكب
  .مشكلتي الدين العام وعجز الموازنة العامة بمصر

إذا كان قرار وقف تصدير الغاز المصري إلسرائيل يمثل خطوة على الطريق الصحيح في إطار تصحيح 
ة الطاقة في مصر، األوضاع االقتصادية، فينبغي أن يوضع في إطار منظومة متكاملة لتصحيح إستراتيجي

من خالل القضاء على الفساد في اتفاقيات التصدير واالستيراد، أو في حلقات تجارة المواد البترولية في 
الداخل، وسرعة التوجه إلحالل الغاز الطبيعي للمنتجات البترولية األخرى، بما يؤدي إلى نوع من 

ار المناسبة، التي تمكن المنتج المصري من االستقرار وضمان اإلمداد من مواد الطاقة بالكميات واألسع
خفض تكلفة منتجاته، أو على األقل ضمان عدم زيادتها بمعدالت ترتبط باضطرابات سعر أسواق 

  .البترول العالمية
وال ننسى أنه في حالة إحالل الغاز الطبيعي بدل المنتجات البترولية األخرى في مصر، فإن ذلك سيتيح 

 لمصر من خالل توجهها لتكرير إنتاجها من البترول، وليس تصديره خاما، فرصة لتحقيق قيمة مضافة
خاصة أن مصر تمتلك تكنولوجيا تكرير البترول منذ ستينيات القرن الماضي، ولديها بالفعل معامل 

  .للتكرير
من الودائع معطلة، % 48وإن حسنت النوايا وتوفرت اإلرادة السياسية، فلدى الجهاز المصرفي المصري 

يمكن استخدامها في مثل هذا االستثمار، بل ويمكن أيضا في هذه الحالة أن يتم استيراد البترول الخام و
  .وتكريره في مصر سواء لالستهالك الداخلي أو التصدير
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ولمصر ميزة نسبية في هذا الشأن فضال عن التكنولوجيا وتوفير رأس المال والخبرات البشرية، وهي 
  .بترول في الخليجقربها من مناطق إنتاج ال

  24/4/2012نت، .موقع الجزيرة
  

  اإلسرائيلية -إلغاء اتفاقية الغاز مسمار جديد في نعش العالقات المصرية  .63
  نواف الزرو

 اإلسرائيلية في االعالم اإلسرائيلي يلحظ انفالتا اعالميا وسياسيا -المتابع لملف العالقات المصرية 
 مختلف المستويات والجبهات، فاالوساط الحكومية ودبلوماسيا إسرائيليا شرسا ضد مصر على

تشن حمالت اعالمية مسعورة متواصلة ضد مصر تتهمها بانتهاك معاهدة " إسرائيل"والمعارضة في 
  .السالم بين الطرفين، بل وذهب البعض اإلسرائيلي ابعد من ذلك بالتصويب الحربي على مصر

زال بوصفها أكبر واقوى دولة عربية تحتل قمة االجندة رغم ان معاهدة السالم بينهما، اال ان مصر ال ت
االستراتيجية واالمنية للدولة الصهيونية، التي تعتبر ان مصر هي مفتاح االمن واالستقرار االستراتيجي 

في المنطقة، اذا ما دامت واستتبت معاهدة السالم وحالة التطبيع الرسمي بين البلدين، "إسرائيل"بالنسبة لـ 
 مفتاح الحرب وعدم االستقرار في المنطقة برمتها، بل انها تشكل التهديد االستراتيجي الحقيقي لكنها كذلك

، ولذلك فان "إسرائيل"، اذا ما طرأ اي تغيير على النظام السياسي المصري وسياساته تجاه"إسرائيل"لـ 
معاهدة "يم والغاءاي تحركات او اضطرابات او مؤشرات باتجاه تغيير النظام السياسي، او باتجاه تحط

، تشعل الضوء االحمر لدى االدارتين الصهيونية واالمريكية معا، وفي ذلك "اإلسرائيلية-السالم المصرية
ان سلما وان -مصر في االستراتيجية الصهيونية"هناك الكثير من االدبيات الصهيونية التي تتحدث عن 

  ".-حربا
  ردود فعل حربية* 

، والذي يعود وفق "وقف تصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل نهائيّا"¯ ففي اعقاب القرار المصري ب
المصادر اإلسرائيلية الى اسباب تجارية، تصاعدت ردود الفعل اإلسرائيلية على نحو هستيري، فاعتبر 

مسمارا جديدا في نعش العالقات المصرية اإلسرائيلية التي هي في "القرار على المستوى االستراتيجي
: ، وقالت شركة امبال اإلسرائيلية"ذ توقيع اتفاق السالم بين البلدين قبل واحد وثالثين عامااسوأ حاالتها من

 عاما 30إن مثل هذه الخطوة تعيد العالقات اإلسرائيلية المصرية .. إن مصر ال تدرك وال تفهم ما تفعل"
ويترتب على إلغاء هذه إلى الوراء سياسيا واقتصاديا، والحديث يدور عن خرق التفاقية السالم الموقعة، 

 مليارات 8الصفقة فرض عقوبات على مصر، بحسب الشروط الموقعة في العقد، والتي تصل قيمتها إلى 
  ".22/04/2012-دوالر

وتالحقت ردود الفعل اإلسرائيلية التهديدية الحربيجية بعد ذلك، فوصف رئيس حزب كاديما المعارض، 
تدهور غير المسبوق في العالقات، والخرق الصارخ التفاقية ال"الجنرال شاؤول موفاز القرار المصري ب

  ".السالم، وخطوة من طرف واحد تستوجب ردا أمريكيا فوريا، بصفتهم الضامنين التفاقية كامب ديفيد
انه ينظر بقلق الى هذا "وتطرق وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتانيتس الى القرار المصري قائال 

ان القرار المصري يشكل سابقة :"، مضيفا"نب من الناحيتين السياسية واالقتصاديةاالعالن االحادي الجا
  ".خطيرة تلقي بظاللها على اتفاقات كامب ديفيد
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الصديق المقرب لمبارك سابقا والذي وقع اتفاقية الغاز مع -اما الجنرال احتياط بنيامين بن اليعازر
ئيل هو اشارة جديدة على امكانية قيام مواجهة بين ان الغاء مصر اتفاقية الغاز مع إسرا: " فقال-مصر

ان الشركة المصرية ما كان لها ان تلغي اتفاقية بين دولتين دون :"، واضاف"الدولة العبرية والمصريين
انه يأمل في ان تعيد الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها بعد : "، محذرا"مساندة وقرار الحكومة المصرية

، وذهب عضو الكنيست "رية النظر في الغاء االتفاقية لما فيه مصلحة الطرفينانتخابات الرئاسة المص
لقد آن األوان : "ميخائيل بن اري من حزب االتحاد ابعد من ذلك فشن هجوما شديدا على مصر قائال

إسرائيل، "لخرق اتفاقية السالم مع مصر بشكل أحادي الجانب وإعادة السفير اإلسرائيلي من القاهرة لـ 
  ". الجيش إعادة احتالل سيناء والتعامل مع مصر كحركة إرهابية وليست دولة ذات سيادة سياسيةوعلى

  !؟...فهل هناك وقاحة اشد من هذه الوقاحة
اليمينية، التي يرأس تحريرها الناطق " 22/4/2012-معاريف"وفي سياق ذي صلة، كشفت صحيفة 

تنياهو، النقاب عن قيام وزير الخارجية اإلسرائيلي، السابق بلسان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين ن
أن األوضاع الداخلية في مصر تشكل مصدر خطر " أفيغدور ليبرمان، بتوجيه رسالة لنتنياهو اعتبر فيها
إن الموضوع : "، مضيفا في جلسات سرية ومغلقة"استراتيجي على إسرائيل أكثر من الملف اإليراني

موضوع اإليراني، ألن الحديث، يدور عن أكبر دولة عربية، لها أطول المصري مقلق أكثر بكثير من ال
، وقالت " سنة39حدود مع إسرائيل تمتد الى مئات الكيلومترات، ناهيك عن اتفاقية سالم ألكثر من 

إنّه على ضوء "نقالً عن مصادر سياسية في تل أبيب إن وزير الخارجية ليبرمان قال " معاريف"
جب اتخاذ قرار سياسي شجاع بإعادة بناء قيادة للمنطقة الجنوبية عبر إعادة تشكيل التطورات في مصر ي

سالح الجنوب الذي كان تم حله بعد اتفاقية السالم، شريطة أن يشمل هذا الفيلق، ثالثة أو أربعة قطاعات 
لية أو ألوية محددة للجنوب، ورصد الميزانيات الالزمة وتجهيز رد إسرائيلي لسيناريوهات مستقب

من غير المستبعد أن ينتخب في مصر رئيس جديد، وأن "، واعرب ليبرمان عن اعتقاده أنه "محتملة
" ، ويعتقد ليبرمان"تخرق مصر اتفاقية السالم بصورة جوهرية وتدخل إلى سيناء قوات عسكرية حقيقية
 ضمانة في كل ما أنه رغم األوضاع االقتصادية المتردية في مصر، فإن هذه األوضاع ال توفر إلسرائيل

يتعلق باستقرار اتفاقية السالم، فاليأس في مصر آخذ بالتصاعد، عالوة على ذلك، يزعم ليبرمان، كما 
قالت الصحيفة، بأن استمرار األوضاع الحالية قد يخلق ضغطاً على القيادة المصرية يدفعها باتجاه 

  ".لعدوتصدير األزمة للخارج وإسرائيل هي المرشح الطبيعي للعب دور ا
  بدايات التصعيد اإلسرائيلي* 

وردود الفعل الحربية اإلسرائيلية الهستيرية المشار اليها ليست جديدة او ردة فعل خاصة بالقرار 
المصري االخير، بل ان بدايات التصعيد اإلسرائيلي الهستيري ضد مصر يعود الى ذلك الوقت الذي 

  "...!إسرائيل"تح لهااجرت فيه القوات المصرية مناورات عسكرية لم تر
فبينما كان الجميع مشغولين آنذاك بتفاصيل الغارة العدوانية التي شنها الطيران اإلسرائيلي على سورية 

تركز أنظارها على سيناء المصرية حيث اختتمت مناورة "إسرائيل" ، كانت2007/في السادس من ايلول
ت برية وجوية من الجيش المصري عسكرية مصرية ضخمة استغرقت خمسة أيام تدربت خاللها قوا

  1973.تشرين األول /على اجتياز قناة السويس مثلما في حرب أكتوبر
وتناولت وسائل اإلعالم العبرية هذا الموضوع كمؤشر على أن مصر ما زالت تبقي على الخيار 

  .الهجومي وربما التهيؤ الحتمال إلغاء معاهدة السالم في ظل تطورات إقليمية معينة
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العبرية عن خبراء تقديرهم بأن الجيش المصري يجري مناورات عسكرية " يديعوت"صحيفة ونقلت 
" اإلسرائيلي"، واجتياح متجدد من الجيش "إسرائيل"مع " السالم"حسب عدة سيناريوهات، أحدها إنهاء 

  .لسيناء في ظل الهجوم على أهداف في مصر
ت في الجيش اإلسرائيلي آنذاك التي اعتبروا لم تكن تلك التصريحات التي اطلقها جنراال: لذلك نقول

أن المناورات العسكرية التي أجراها الجيش المصري عند قناة السويس، تشير إلى أن مصر تحتفظ "فيها
يديعوت أحرونوت، اال تعبيرا عن الرؤية اإلسرائيلية الجذرية لمكانة مصر : بخيار الحرب ضد إسرائيل

ي االطار العربي والشرق اوسطي، ولم تكن كذلك اال مؤشرا ودورها المركزي السابق والمحتمل ف
  .لالجندة اإلسرائيلية الخفية تجاه مصر

أنه رغم أن الحديث هنا ليس عن تطورات واقعية "واعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن اعتقادهم
حدث لكن احتمال حدوث تغيرات مثل استبدال النظام في مصر وصعود نظام إسالمي هو تطور قد ي
، وقالت "بسرعة، وعلى إسرائيل أن تأخذ كل ذلك بالحسبان عندما تقوم ببناء قوتها العسكرية في المستقبل

إن مصر تجري مثل هذه المناورات العسكرية منذ سنوات ويتم خاللها "مصادر عسكرية إسرائيلية 
 عمليا نقل دبابات التدرب على نقل قوات مدرعة في القناة، علما بأن معاهدة السالم مع مصر تمنع

  ".مصرية إلى سيناء
اذا وكأننا هنا امام سيناريوهات حربية استعدادية بين دولتين متحاربتين وليس بين دولتين بينهما معاهدة 
سالم، كما ان جنراالت الجيش اإلسرائيلي يحملوننا هنا عبر هذه التصريحات الى ذلك العهد العدائي بين 

  ..!الدولتين
  !؟...رات االوضاع بينهما هي حقا في هذا االتجاهفهل االمور وتطو

  !؟...ام ان جنراالت الجيش اإلسرائيلي يبالغون في تقديراتهم 
  مصر في االستراتيجية اإلسرائيلية* 

هل تغيرت مكانة مصر في االستراتيجية اإلسرائيلية، ام انها ال تزال من وجهة نظر : االصل هنا-ولكن
  !.؟... السياسية العدو االستراتيجي الرئيس للدولة الصهيونية -  االمنية-المؤسسة العسكرية 

من مصر من وراء تصعيدها لحمالتها التحريضية ضد " إسرائيل"ما الذي تريده : واالهم هنا 
  !.؟...مصر

فرغم أن مصر قد خرجت إثر معاهدة السالم كلياً من دائرة العمل العسكري العربي، وقدمت الكثير في 
، إال أن كل ذلك ال يكفي "إسرائيل"سي المعلن على طريق صناعة تسوية عربية شاملة مع الجانب السيا

تتعامل مع مصر بأسلوبها " إسرائيل"من وجهة نظرهم، فهم يعملون على تفكيك الملف المصري، فال تزال
ما في المعهود القائم على التشكيك الدائم بالنوايا والخطوات المصرية في مجال السياسة وغيرها، فك

تطالب مصر دائما أن تقدم ما يمكن أن يسمى " إسرائيل"الحالة الفلسطينية كذلك في الحالة المصرية فان 
ال تتعاطى مع هذه اللغة مطلقا، وكأن معاهدة السالم " إسرائيل"في السياسة بحسن النوايا، في حين ان 

بحسن النوايا المصرية "إسرائيل"المصرية هي في جانبها المصري تلزم مصر بان تعمل على إقناع قادة 
على الدوام، كما تابعنا مؤخرا في قصة االسلحة والتفجيرات في سيناء والهبة الجماهيرية الفلسطينية 

  .عابرة الحدود، ما يعتبره الشعب المصري نوعا من اإلذالل له ولمصر الكبرى
ية منها ربما يكون المحلل في صميم المعاهدة وملف السالم بين الدولتين وخيبة االمل اإلسرائيل

" إسرائيل"اإلسرائيلي امير اورن خير من عبر عن الرؤية اإلسرائيلية لطبيعة السالم القائم ما بين مصر و
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 وإنما يعني ثالثين عاماً على 1967 ال يعني فقط أربعين عاماً على حرب ،2007ان عام :" اذ كتب يقول
 دول والسيطرة على 3لعسكري األكبر إلسرائيل في هزيمة زيارة أنور السادات إلى إسرائيل، االنجاز ا

أراض لها، وفي المقابل اإلنجاز السياسي األكبر في تصدع أسوار العداء العربي، وفي كلتا الحالتين فإن 
  ".االنبهار تبدل تدريجياً بخيبة أمل، ولم تتحقق التعهدات التي كانت تنطوي عليها النتائج الفورية

ن تقدم ذرة من التراب أو قطرة عرق أو دم من أجل توسيع السالم، وفي أحسن ان مصر ل" :ويردف
تشير استطالعات الرأي العام :" ، ليستخلص اورن مؤكدا"الحاالت فإنها ستواصل تحريك الجمود الحالي

في مصر الى أن الدولة العربية األكبر وذات الجيش األقوى واألكثر تطوراً هي األشد عداء إلسرائيل 
اليات المتحدة والغرب، وليس الحديث هنا عن نزعات عابرة، فالمعطيات قاطعة، ومذهلة كتيار وللو

يهدد المرجل الذي يغلي تحت النظام باإلطاحة :"، ويختتم قائال"جارف من المعتقدات واآلراء المسبقة
و بالضرورة إلى ومعه السالم مع إسرائيل، والنتيجة ستكون توترا أمنيا، لن يتصاعد فوراً أ" الغطاء"¯ب

حرب متجددة، هي السادسة، بين إسرائيل ومصر، إال أن سالماً عميقاً وواسعاً أكثر مما هو عليه الوضع 
  ".في الحدود الجنوبية الغربية، لن يكون

وهكذا نرى ان الرؤية اإلسرائيلية للسالم والعالقة مع مصر تحمل في احشائها القلق والحسابات 
  ...!باحتمالية انقالب هذه الحسابات مستقبال، والمسألة مسألة وقتاالستراتيجية المتعلقة 

  القلق الصهيوني من التغيير* 
الواضح وفق المعطيات اإلسرائيلية المتراكمة، ان المؤسسة الصهيونية تقلق اكثر مما قد يجري في 

طية كما تثيرها مصر، بل ربما ال يثير القلق االستراتيجي الصهيوني اي تغيير في المنطقة الشرق اوس
  .احتماالت التغيير السياسي لدى جارتها الجنوبية

وعلى قدر ومنسوب الفرح والتطلع الشعبي العربي نحو التغيير في السياسات المصرية والعربية تجاه 
  .الصراع مع المشروع الصهيوني، على قدر ومنسوب الترقب والقلق الصهيوني

 للزعيم الروحي 20/04/2011 -قول خالل زيارته األربعاء فها هو الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ي
يجب الحذر من توجه مصر إلى "لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسف بمناسبة عيد الفصح اليهودي إنه 

إن "، واضاف بيريز ليوسف، المصري األصل، بجمل مستوحاة من قصص التوراة "وجهة غير صحيحة
ون أنفسهم يحاولون الخروج من بيت العبيد لكنهم ال يعرفون المصري.. هذا الفصح مختلف وهذه المرة

علينا أن نتمنى للشعب المصري الخروج من الجوع والمهانة "، واردف أنه"أيا هي األرض الموعودة
في إشارة إلى صعود جهات إلى " والنقص ويجب الحذر من أال تتجه مصر إلى الوجهة غير الصحيحة

  ". والتعاون مع الغربالحكم تعارض السالم مع إسرائيل
وكان الجنرال احتياط شلومو غازيت رئيس شعبة االستخبارات االسبق عبر عن القلق البالغ من احتمالية 

بالفعل، :"قائال"خروج مصر"  تحت عنوان12/1/2010التغيير في مصر حينما كتب مبكرا في معاريف 
ال لكننا في إسرائيل ملزمون بان نفهم النظام المعتدل لمبارك مهدد ومن شأنه ان ينهار في كل االحو

الخطر االكبر الذي يحدق بالنظام، بالدولة المصرية وبالهدوء واالستقرار االقليميين، وحذار علينا أن 
  ".نجلب هذا الخطر على رأسنا

 كان اطر الرؤية - رئيس الشاباك ووزير االمن الداخلي اإلسرائيلي سابقا-كما ان آفي ديختر
 في معهد ابحاث 2008 ايلول الماضي 4لصهيونية تجاه مصر في محاضرة القاها في االستراتيجية ا

  :االمن القومي اإلسرائيلي قائال
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  . ان انسحاب مصر من اتفاقية السالم وعودتها الى خط المواجهة خط احمر-
  ". من مصلحة إسرائيل بالتأكيد الحفاظ على الوضع الراهن في مصر-

لواليات المتحدة ترصد وتراقب بل وتتدخل من أجل كبح مثل هذه ان عيوننا وعيون ا" :مؤكدا
  " .السيناريوهات

وفي ضوء التطورات الدرامية الجارية في مصر، فقد بات واضحا ان كل عيون العالم، وعلى نحو 
، تتابع بقلق ألن مصر هي الدولة الكبيرة والقوية والمهمة جدا، وذات تأثير "إسرائيل"خاص منها عيون

ي العالم العربي، وما يجري في مصر، بالتوازي مع ما يجري في لبنان وفي تونس، يثير القلق هائل ف
لدى اآلخرين المتربصين اكثر من اي وقت مضى، فهذه هي المرة االولى التي ينزل فيها الماليين من 

الى منسقة المواطنين ومنهم الشبان والفتيان الى الشارع في موجات وان بدأت عفوية اال انها تحولت 
ينبغي االنتظار لرؤية ما :" ، وتعلق المصادر الصهيونية على ذلك"عبر الشبكات االجتماعية واالنترنت

  ".اذا كانت المظاهرات ستخبو في االيام القريبة المقبلة أم ستشتعل من جديد
ل مصادر الى ذلك، حينما تقول الخارجية اإلسرائيلية انها تتابع االحداث بيقظة ودقة شديدة، وتقو

إنها تقدر بأن سلطات :"-قبل سقوط مبارك-، مضيفة"نتابع بتحفز األوضاع في مصر:"صهيونية اخرى
، فان ذلك لم "القاهرة قوية بما فيه الكفاية كي تجتاز الهزة بسالم، وإن مصر ليست لبنان وليست تونس

لق والتوتر واالستنفار يكن يعبر فقط عن موقف إسرائيلي روتيني تجاه االحداث، وانما عكس عمق الق
  .اإلسرائيلي من تداعياتها

ان األحداث :" وحينما علق وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي الجنرال احتياط بنيامين بن العيازر قائال
انه ال خوف على "، و"الجارية في مصر ال تشكل تهديدا حقيقيا للنظام المصري بقيادة الرئيس مبارك

، فان هذا الجنرال " ألن النظام المصري قوي ويحكم سيطرته بقوة على البالداستقرار النظام المصري،
في ان تنتهي االحداث بالقمع المطلق / كما المؤسسة الصهيونية برمتها/انما كان يعرب عن رغبته وامنيته

والسيطرة المطلقة على هذه االحداث التي يخشى من جهتهم ان تتحول الى تسونامي يقتلع النظام 
  .داته وتحالفاته في المنطقةومعاه

المصري تحمل في احشائها "ايام الغضب"ولذلك، فان اخشى ما تخشاه المؤسسة الصهيونية ان تكون 
  .واجندتها الخفية ايام غضب على الدولة الصهيونية

  المعاهدة وكراهية إسرائيل
ال، وما بين تقييمها وال تفصل الدولة الصهيونية ما بين اعتبارها مصر تهديدا وخيارا هجوميا محتم

وقراءاتها المتشائمة لمعاهدة السالم بين الدولتين، اذ تعتبر ان الشعب المصري بكافة قواه السياسية الحية 
  .يرفضها، ما قد يترتب عليه انقالبات في الحسابات والموازين االستراتيجية في اي وقت

لصهيونية منها، كتب امير اورن في وفي صميم المعاهدة وملف السالم بين الدولتين وخيبة االمل ا
بعد حسني مبارك، سوف :" هآرتس عن الرؤية الصهيونية لطبيعة السالم القائم ما بين الدولتين يقول

تشير استطالعات الرأي العام في مصر :" ، مؤكدا"يكون عداء مصر المخفي أكثر وضوحاً وأكثر نشاطاً
األكثر تطوراً هي األشد عداءاً إلسرائيل وللواليات أن الدولة العربية األكبر وذات الجيش األقوى و

المتحدة والغرب، وليس الحديث هنا عن نزعات عابرة، فالمعطيات قاطعة، ومذهلة كتيار جار من 
يهدد المرجل الذي يغلي :"-قبل سقوط مبارك وكانه كان يتنبأ بذلك-، مضيفا "المعتقدات واآلراء المسبقة
ومعه السالم مع إسرائيل، والنتيجة ستكون توترا أمنيا، لن يتصاعد " اءالغط"¯تحت النظام باإلطاحة ب
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فوراً أو بالضرورة إلى حرب مجددة، هي السادسة، بين إسرائيل ومصر، إال أن سالماً عميقاً وواسعاً 
  ".أكثر مما هو عليه الوضع في الحدود الجنوبية الغربية، لن يكون

كراهية إسرائيل في مصر ليست مقتصرة على الشعب، ان :"وتحدث جلعاد شارون في هآرتس قائال
فالصحافة والرسومات الكاريكاتورية الالسامية التي تنشر في مصر، وكذلك التعليم في المدارس، تُعبر 

من المحتمل أن ال يكون :"، مجيبا"فما الذي يغذي هذه الكراهية؟:"، وتساءل جلعاد"هي ايضا عن الكراهية
 في العيش هنا بأمان، وإال من الصعب تفسير كونهم دائما ألد أعداء إسرائيل المصريون قد سلموا بحقنا

في الجامعة العربية وفي االمم المتحدة، أو ذلك الضغط الذي يمارسونه على الدول االسالمية حتى ال تقيم 
العالقات مع إسرائيل، ومن الصعب تفسير تسلحهم العسكري، فدولة من دون أعداء مع مشاكل داخلية 
صعبة ليست بحاجة الى مثل هذا الجيش، فلماذا يتدرب الجيش المصري على اساليب هجومية ضد 

  .إسرائيل؟
أن المشكلة تتمثل " بينما يفسر سلفان شالوم وزير التعاون اإلقليمي وتطوير النقب والجليل، كل ذلك في 

  ".في عدم تمتع الشعب بثقافة السالم
، فالشعب العربي المصري ال يتمتع وال يرغب بثقافة السالم ونعتقد ان شالوم قد اصاب الصميم هنا

والتطبيع والتعايش مع المشروع الصهيوني، ما ينطوي دائما على احتماالت عديدة تتعلق بانهيار انظمة 
  .وسياسات واستبدالها بانظمة وسياسات اخرى متعارضة معها

  !؟..انقالب الحسابات الصهيونية* 
ذا، ان مسار االحداث في الشارع المصري وخاصة في اعقاب المظاهرات فالواضح الملموس اليوم ا

الماليينية االخيرة المطالبة باسقاط مفتي مصر بعد زيارته التطبيعية للقدس، يؤشر الى ان الشعب 
المصري يجمع الى حد كبير على التغيير السياسي االستراتيجي، ان لالسباب المتعلقة بحالة الفقر 

، وان لالسباب السياسية االجتماعية المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة، وان والبطالة والجوع
لالسباب السياسية االستراتيجية المتعلقة بمكانة وكرامة ودور مصر العروبي واالقليمي، خاصة في 

  .الصراع مع الدولة الصهيونية
 ومعها االدارة االمريكية من ولكل ذلك، وعلى قدر ما تقلق المؤسسة االمنية والسياسية الصهيونية

 في مصر، على قدر ما يجب ان يبعث ذلك على االقتناع بان - التسونامية المحتملة-التطورات الدرامية 
  .البوصلة الشعبية المصرية تسير في االتجاه الصحيح

ليها وهكذا نرى اذا، ان احداث مصر في الرؤية االستراتيجية الصهيونية، وتحت كل العناوين المشار ا
اعاله، تثير قلق المؤسسة الصهيونية، فال السالم والتطبيع على ما يرام، وال النظام مستقر وآمن كما 
ترغب تلك المؤسسة، وال الجيش المصري ضعيف ومتفكك اوال يشكل تهديدا وخيارا هجوما كما تريد، 

ظها باحتقار، ما يحمل في وكذلك الشارع المصري الذي ليس فقط ال يتمتع بثقافتهم السالمية، وانما يلف
" إسرائيل"الكنز االستراتيجي لـ -الرئيس-االحشاء احتمالية انقالب كل الحسابات الصهيونية، فذلك النظام

كما وصفه الجنرال احتياط بنيامين بن اليعازر، سقط تحت مطرقة ايام الغضب المصرية ورياح التغيير 
  .عة الى بزوغ فجر يوم جديد على االمةالعاصفة التي اخذت تهب على العالم العربي متطل

  25/4/2012، ، عّمانالعرب اليوم
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  خطيئة المفتي .64
  تسفي بارئيل

 كل مجموعة حسب انتمائها –في الوقت الذي يعتمل فيه ميدان التحرير مرة اخرى، ويتجمع متظاهروه 
لة االنتخابية  حول منصة مزينة بالشعارات ومزودة بالميكروفونات؛ وعندما تحتدم الحم–السياسي 
 يتبين أنه في داخل االنشقاق السياسي بين المتدينين والعلمانيين، بين االخوان المسلمين –للرئيس 

الصراع ضد التطبيع مع :  غير التطلع الى الديمقراطية–والليبراليين، يوجد مع ذلك قاسم مشترك واحد 
  .اسرائيل

فقد زار الحرم في القدس، صلى . مة ال تغتفريوم األربعاء الماضي ارتكب مفتي مصر، علي جمعة جري
وغير رسمية، لم تكن بحاجة » خاصة«وكانت هذه زيارة . في المسجد األقصى وتجول في كنيسة القيامة

وعلى حد قول المفتي، فقد نظم هذه الزيارة البالط الملكي األردني . »الى أي تأشيرة دخول إسرائيلية
وهو الذي أجرى التنسيقات . محمد، مستشار الملك لشؤون المقدساتالذي أرفق المفتي باألمير غازي بن 

وكانت هذه زيارة خاطفة مثل زيارة الهزة االرضية التي ضربت موجات . الالزمة مع السلطة الفلسطينية
  .صداها بقوة شديدة في القاهرة بالذات

مسلمات التي تقول ان هذه هي المرة االولى التي يزور فيها مفتي مصر القدس، فيخرق بذلك احدى ال
ممثلي الحكومة وحدهم مخولون بزيارة اسرائيل بحكم مناصبهم وكجزء من الحد االدنى الضروري 

كل ما تبقى، سواء أكان هذا من الكتاب، الصحفيين، السياسيين او رجال . لتطبيق اتفاقات كامب ديفيد
س بشكل خاص وذلك الن كل زيارة الدين، ملزمون بان يديروا أرجلهم عن اسرائيل بشكل عام وعن القد

في البداية اعتقد المفتي بان تفسيراته القصيرة، التي نقلها . كهذه معناها تطبيع العالقات مع دولة االحتالل
. ولكنه لم يقدر بما فيه الكفاية حجم الخطيئة. عبر حسابه على التويتر، سترضي العاملين ضد التطبيع

 النشيط جدا في دوائر االحتجاج ويعتبر من مؤسسي حركة ، وائل قنديل،»الشروق«محرر صحيفة 
االصالح التي يقف على رأسها محمد البرادعي، لم يوفر سهامه السامة حين شرح في مقال افتتاحي بأن 

مفتي مصر ما كان يتجرأ على أن يتصرف هكذا عندما كانت العالقات الدافئة بين نظام مبارك وبين «
وثمة حاجة . محاولة المفتي الشرح بأن هذه زيارة شخصية ال تقنع أحدا.. .العدو الصهيوني في ذروتها

من جهة يسعى حكام مصر، بمعنى الجيش، الى . الى فحص هذه الزيارة بكل معانيها كحذر شديد
استغالل الفرصة الذي ينشغل فيها الشعب المصري بأزمات اقتصادية وامنية ويقلق من القوة المتصاعدة 

من جهة اخرى، .  كي يعيد فحص حدود التطبيع–، والتي يعظمها الحكام بكفاءة شديدة لالسالم السياسي
هذه رسالة الى االدارة االميركية والى الحكومة االسرائيلية في أنهما سيواصالن تلقي ما تلقياه من نظام 

  .»مبارك
لمجلس العسكري قنديل ال يتصور على االطالق بأن زيارة المفتي كان يمكن لها أن تعقد دون علم ا

  .االعلى ومصادقته، بالضبط مثلما تلقى الحجاج االقباط االذن بالوصول الى القدس قبل نحو اسبوعين
. »مليار توقيع لتنحية المفتي«بعد يومين من نشر مقال قنديل، صعد حساب فيس بوك جديد تحت عنوان 
وسط الذي انشق في التسعينيات وعلى هذه الموجة قفز أيضا المهندس ابو العالء ماضي، زعيم حزب ال
ال أدري كيف يمكن أن نغفر «. عن االخوان المسلمين وتلقى االذن بالعمل كحزب في أعقاب الثورة فقط

ومثله أيضا حمدان السباعي، رئيس . ، صرح ماضي»فهو يجب أن يعاقب. للمفتي مثل هذه الخطوة
وقد صرح السباعي . تنافس االن على الرئاسةحزب الكرامة ذي االيديولوجية الناصرية العلمانية، الذي ي
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فالمفتي ال . خرق القرار الشعبي ضد التطبيع مع اسرائيل ليس قرارا شخصيا لصاحب المنصب«بأن 
وأخيرا، فان اتحاد الكتاب ايضا قرر اعادة فحص امكانية سحب عضوية المفتي في . »يمثل نفسه فقط

  .اعضائه زيارة اسرائيلصفوفه، النه خرق احد انظمته، الذي يحظر على 
التوبيخ الشديد من جانب االخوان المسلمين للمفتي واالنتقاد الشديد من جانب زمالئه في مركز بحوث 
االزهر، المؤسسة الدينية االهم في مصر وفي الشرق االوسط غابت في جملة انتقاد السياسيين العلمانيين 

للمجلس العسكري االعلى بل وايضا لكل من الذين نجحوا معا دون صعوبة في أن يوضحوا ليس فقط 
  .التزم تبوء منصب رسمي في النظام الجديد بأن التطبيع هو خط احمر ال يجب اجتيازه

في الظروف التي تعيشها مصر االن، حيث ال تمتنع الحركات السياسية عن الصدام بالجيش، وعندما 
. ي ان يفقد منصبه اذا لم يقع حدث مثير آخريكون ميدان التحرير ال يزال يغلي كالبركان، من شأن المفت

ستكون هذه خسارة، وليس ألنه تجرأ على أن يزور القدس واستجاب بذلك الى دعوة محمود عباس لكل 
المسلمين في العالم للمجيء ورؤية كيف يحاول االحتالل االسرائيلي تهويد القدس؛ وللمفتي كانت عدة 

علينا أن ندع هذه العادة فورا : اها جديرة بالتأكيد بتقدير شديدفتاوى غريبة، على أقل تقدير، ولكن احد
وان نكافحها بكل القوة بعد أن ثبت ما هو حجم الضرر الكبير الذي تلحقه بالمرأة من ناحية جسدية 

علينا أن ننشغل في مواضيع أهم بدال من هذه المشكلة التي ألحق ايضا ضررا كبيرا باالسالم . ونفسية
ولكن مقاتلي التطبيع، الذين جعلوا . هكذا هاجم المفتي علي جمعة عادة الختان للنساء –» والمسلمين

  .أنفسهم أولياء اكبر من المفتي أو من رئيس السلطة الفلسطينية، فان هذا ال يهم على االطالق
  هآرتس

  25/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ..!!جواز سفر فلسطيني يهدئ اللبنانيين .65
  ماجد كيالي

سيظّل موضوع الالجئين الفلسطينيين في لبنان من المواضيع الساخنة بالنسبة للطبقة السياسية في هذا 
البلد الصغير والحيوي والجميل، رغم مرور ثالثة عقود على خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان 

)1982.(  
 أن ثمة خطراً على الصيغة العقل السياسي اللبناني مسكون بأسطورتين غير صحيحتين البتّة، أوالهما

اللبنانية من وجود الالجئين الفلسطينيين، في حين أن هذا الخطر يتأتّى من النظام السياسي الطائفي في 
لبنان، الذي يعيد إنتاج التشقّقات في المجتمع اللبناني ويعوق تشكّل الوطنية اللبنانية، ألنه يعلي من شأن 

علماً أن هذا كان يحصل قبل الوجود الفلسطيني المسلح في هذا . انتماء الفرد لطائفته على حساب وطنه
  .البلد، وهو موجود بعد ثالثة عقود على انتهائه

أما األسطورة الثانية فتنشأ من وهم أو من فزاعة يجري تصنيعها لتوظيفها في التجاذبات السياسية 
يين، كشعب وكقيادة، يرفضون التوطين الطوائفية واإلقليمية في لبنان، وذلك لسبب بسيط وهو أن الفلسطين

جملة وتفصيالً، ألنهم يعتبرون ذلك تصفية لقضيتهم، وإجحافاً بحقوقهم التاريخية في أرضهم، وتشكيكاً 
حتى في عملية المفاوضات، على كل االجحافات الكامنة فيها، . بوطنيتهم وتضحياتهم، وامتهاناً لكرامتهم

  .طينية فرطت بحق العودة لالجئينليس ثمة ما يفيد بأن القيادة الفلس
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حقاً، ال يليق بالعقل السياسي اللبناني أن يبقى مسكوناً بهاتين األسطورتين، وأن يتعامل مع وجود 
الالجئين بعقلية تآمرية وأمنية، بدعوى الحرص على الصيغة الخاصة للبنان وضعف إمكاناته، بدالً من 

أو اقلّه " عنصرية" وعملياً فإن هذا يتكشّف عن نوع من نظرة .التعامل معها بعقالنية وواقعية وإنسانية
نظرة ال تحترم حقوق اإلنسان وال حتى المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة، السيما بإحالة الالجئ 

  !الفلسطيني المقيم إلى أجنبي وحرمانه امتالك بيت للسكن باعتبار ذلك توطيناً
 اللبنانيين على تجاهل المستجدات في البيئتين االجتماعية فوق ذلك ليس من المفهوم إصرار بعض

ـ 1975(والسياسية للفلسطينيين، منذ ثالثة عقود، مع استمراء استحضار ذاكرة تتأسس على أعوام قليلة 
فقد حصلت في العقود الثالثة الماضية تحوالت نوعية عند الفلسطينيين، منها انتهاء مقاومتهم ). 1982

، وتحولّهم نحو التسوية، وإقامة كيان رسمي لهم في )ومن غيرها(رائيل من جنوب لبنان المسلحة ضد إس
باستثناء ماهو (، وحصر ما تبقى من وجودهم المسلح في لبنان داخل المخيمات )1994(الضفة والقطاع 

مة كتلة وخالل تلك الفترة هاجرت ألوف العائالت إلى الدول األجنبية، كما أنه ث). خارج قرارهم الوطني
كبيرة منهم تقيم في الخارج بحكم العمل؛ وهذا يعني أن معظم الفلسطينيين في لبنان يعيشون أصالً على 

وبعض المنظمات " االونروا"من ذويهم فضالً عن الموارد المتأتية من (الموارد التي تأتيهم من الخارج 
ي الدورة االقتصادية في لبنان، من ، أي إنهم مساهمون ناشطون ف)الدولية واإلقليمية ومنظمة التحرير

  .دون أن يحملوها أية أعباء
في تلك الفترة، أيضاً، ماعاد لالجئين أية فاعلية في المعادالت اللبنانية، بل إنهم هم باتوا ضحية 

هكذا تعرضت . للصراعات الداخلية بين اللبنانيين، وتلك المتعلّقة بالتوظيفات والمداخالت اإلقليمية
أواسط " حرب المخيمات("ي السنوات الماضية لعملية تدمير منهجية فاقمت معاناتهم ومأساتهم مخيماتهم ف

  ).2007الثمانينات ومخيم نهر البارد 
يتم التنكيل بهم، لذا هم الذين " ضيوفاً"القصد من كل ذلك القول بأن الفلسطينيين الالجئين في لبنان باتوا 

. يداً من التحوالت الحاصلة في لبنان ومن المداخالت اإلقليمية فيهعليهم أن يخشوا كثيرا وأن يتحسبوا ج
ومعنى ذلك أن لبنان ذاته مقصر بحقهم، ونحن ال نتحدث هنا عن تحسين أوضاعهم المعيشية، وإنما عن 
  .مسؤوليته إزاء أمنهم، وإزاء وضع حد لمحاوالت التدخل أو العبث بأوضاعهم، من لبنان أو من خارجه

دم فهذا القطاع من اللبنانيين، الذي يستمرئ إشهار فزاعة التوطين، يتجاهل التغيرات في عدا ما تق
 2008ففي مطلع عام . سلوكات الفلسطينيين ومراجعاتهم النقدية واعتذارياتهم عن أخطائهم في لبنان
ن في إعالن فلسطي" "فتح"أشهر عباس زكي ممثل منظمة التحرير في لبنان وعضو اللجنة المركزية لـ

، "للتضحيات التي قدمها شعب لبنان للقضية الفلسطينية" االمتنان"، الذي تضمن التعبير عن "لبنان
الوجود الفلسطيني فيه، بحجمه البشري والسياسي والعسكري، أثقل على هذا البلد الشقيق "واالعتراف بأن 

ـَّب عليه أعباء فوق طاقته واحتماله االعتذار عن أي "صراحة على نص " اإلعالن"واألهم أن ". ورت
  ".غير مشروط باعتذار مقابل... ضرر ألحقناه بلبنان العزيز، بوعي أو من غير وعي

الوثيقة إلى أن /، فقد أشار اإلعالن"التوطين"أما بالنسبة إلى المخاوف من الوجود الفلسطيني، وفزاعة 
ي أي مشروع سياسي أو أمني في لبنان أو لم يعد يفكّر، ال اختياراً وال اضطراراً، ف"الجانب الفلسطيني 

السالح "وأن ". دون أي تدخّل في شؤونه الداخلية.. سيادة لبنان واستقالله"، وأنه يلتزم "انطالقاً منه
ونوه اإلعالن بالتمسك بحقوق ". الفلسطيني في لبنان ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها

؛ في "غير مشروطة بقضية السالح، وال في أية معالجة بأسلوب المبادلة"بأنها ، مؤكدا )المدنية(الالجئين 
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أما شكل العمل من اجل هذه الحقوق فيأخذ، بحسب البيان، السبل . عبارات مطمئنة وذات دالالت مهمة
 ولألسف فإن هذه المراجعة النقدية". وضمن القوانين اللبنانية المرعية اإلجراء"السلمية والديمقراطية 

االعتذارية لم تلق بعد استجابة مناسبة، في ظل إصرار قطاع من اللبنانيين على التمسك بنظرة ال تنسجم 
  .مع المعايير اإلنسانية والدولية

آن للبنانيين أن يدركوا أن الالجئين الفلسطينيين باتوا منذ زمن خارج معادالتهم وصيغهم الداخلية، وأن 
ذاته وفي انفتاح كيانهم على مداخالت وتوظيفات خارجية، وفي عدم مشكلتهم تكمن في نظامهم السياسي 

قدرتهم على تحقيق اندماجاتهم المجتمعية وصوغ اجماعاتهم الوطنية، وأن إنصاف هؤالء الالجئين من 
ناحية الحقوق المدنية واالجتماعية واجب عليهم للتخفيف من معاناتهم، بعد كل ما حاق بهم من بالوي 

ان من الوطن والهوية، وانسجاما منه أقلّه مع حقوق اإلنسان والمواثيق المتعلقة بهذا التشرد والحرم
  .الشأن

ولعّل قيام السلطة الفلسطينية بمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنان الجنسية وجوازات سفر فلسطينية، 
ضع حدا لالستعماالت بالتنسيق مع الدولة اللبنانية والجامعة العربية، قد يهدئ مخاوف اللبنانيين، وي

، بعد كل )مع التسوية أو من دونها(، فضالً عن ان ذلك حقّ لهؤالء الالجئين "التوطين"الوظيفية لفزاعة 
ما كابدوه، علماً أن هذا اليتناقض مع حقهم في العودة، المكفول في الشرائع والقرارات الدولية ذات 

  .الصلة
  24/4/2012، )أمين(شبكة االنترنت لإلعالم العربي 

  
  بعيداً عن الكاميرا... عندما ضرب جندي إسرائيلي بكعب بندقيته شاباً فلسطينياً .66

  عميرة هاس
دون كاميرا مستقلة توثق، دون . هاكم قصة اخرى عن ضربة بندقية، ولكنها انتهت بشكل مختلف

 بالصدمة هنا ما كانت ثمة حاجة لقائد القيادة الوسطى الذي يشعر. ضاربين وشهود عيان أوروبيين
كان يكفي الشرطة العسكرية والنائب العسكري العام ليقررا . ولرئيس االركان الذي يقرر تنحية الضابط

ولكن . تسببت القوة المتوازنة للمضروب في رأسه بضرر عقلي ال عالج له". استخدمت قوة متوازنة"أنه 
عنق . ال بالجنود كل الوقتحاجز حوارة، حين كان ال يزال مأهو: المكان. هيا ال نستبق االحداث

  .الزجاجة في نابلس، والذي يبطىء ويقيد الخروج منها
الوحدة . هجوم الرصاص المصبوب كان انتهى لتوه. 2009 كانون الثاني 20يوم الثالثاء : الزمن

، ) سم180على ما يبدو (طويل . اسمه اسحق على ما يبدو: الجندي الضارب. غير معروفة: العسكرية
ضابط الشرطة . غادي شماني: قائد المنطقة الوسطى. غابي اشكنازي: رئيس االركان. ةأبيض البشر

  .مئير اوحنا: العسكرية في الفترة ذاتها
حوالي الثانية بعد : الساعة. آفيحاي مندلبليت وداني عفرون: نائبان عامان عسكريان في تلك الفترة

  .اصالظهر، عندما يبدأ الحاجز باالكتظاظ والحشر على نحو خ
عواد من كفر سالم، شرقي : العائلة. زيارة االخوان في القرية جنوبي الحاجز: سبب وجود الحاجز

كل واحد منا جاء من مكان : "أنور). 22(، أنور )25(، فوزي )29(، محمود )36(نعيم : االخوة. نابلس
 نعيم مكبال من خلف محمود وأنا كنا في منتصف الحاجز ورأينا أخانا. قررنا اللقاء في الحاجز. مختلف

: 2010 أيار 2نعيم، كما استعاد الحدث على مسمعنا في ". الظهر، مصوم العينين وأربعة جنود يضربونه
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أخي فوزي بالضبط مر والجنود ادعوا . أنا كنت سائق سيارة عمومية، في الجانب الجنوبي من الحاجز"
حفرة يلقي (ه اعتقل، ويوجد في الجورة الناس الذين جاءوا من الحاجز رووا لي أن. بان هويته زائفة

  )".الجنود فيها بمن قرروا توقيفه
وبينما كان ينتظر باقي اخوته علق نعيم في شقاق مع . ذهب نعيم لرؤيته، جلب له ماء وسيجارة: التتمة

. القى به في الجورة مع أخيه فوزي. تدخل الجندي واعتقله، روى. "سائق سيارة عمومية اخرى وضربه
سأل الجندي لماذا انفك ). "معدة لدرجة أخطر من الموقوفين(ك نقل نعيم الى زنزانة من االسمنت بعد ذل

قال . طلب أن أركع على ركبتي فرفضت، وطلبت أن اتكلم مع الضابط. عاٍل فأجبت بان هكذا خلقني اهللا
أن أركع غادر وعاد مع اثنين آخرين طلبا . قلت ليس صحيحاً أنا أعرف الجميع. إنه هو الضابط
  ".واخفض الرأس

روى بان الجنود، ثالثة في عددهم، قيدوه . بل ونزق. نعيم نموذج من الناس له رأيه وعنيد، بال ريب
. ، اخرجوه امام كل الناس في الحاجز وطلبوا أن يخفض رأسه ودفعوه)من خلف الظهر(بقيد بالستيكي 

لجنود الذين ال يمكنهم ان يوقعوا شخصاً بدأوا يضحكون على ا. الكثير من الناس. الحاجز كان مكتظا"
  . فال–أما المارة في الحاجز . الجنود مسلحون: تذكير". مكبالً
: أنور. وبعدها أخرجوه مرة اخرى. الجنود أدخلوا نعيم مرة اخرى الى الزنزانة االسمنتية: التتمة

قال لنا . ذا اوقفوا نعيم خمسة جنود آخرين وسألنا لما–توجهنا الى الضابط الذي وقف هنا مع اربعة "
حاولنا أن نشرح له بانه أخونا، ولكن عندها توجه جندي الى محمود من خلف الظهر، أمسك . انصرفوا

قام محمود .  خاصته من البسطانة وضرب محمود على الرأس بكعب البندقية وكأنها عصا16ببندقية أم 
 سيارة اسعاف ولكنهم لم يفعلوا شيئا طلبنا من الجنود استدعاء. بنصف التفافة ووقع فاقدا للوعي

  ".وأخذنا محمود في سيارة عمومية) من الجورة(أخي فوزي جاء الي . وتراجعوا الى الوراء خطوتين
. فوزي تحرر في هذه االثناء من الجورة بعد أن جاءوا وفحصوا واكتشفوا بان الهوية غير مزيفة: "نعيم

أ الناس يصرخون ويحتجون ويكتظون في محاولة للوصول وعندما وقع محمود فاقدا للوعي، نازفا، بد
  ".خافوا أن يكون مات. الجنود هربوا. اليه
في الوقت نفسه لم نعرف ما . كل هذا الوقت كان محمود ينزف بشكل شديد في السيارة العمومية: "أنور

  ".حصل مع نعيم
بقيت مع القيد على .  ألحق باخوتيوأحد ما أخذني في السيارة كي. الناس أزالوا العصبة عن عيني: "نعيم
  ".فقط في شارع القدس قص لي سائق فورد ترانزيت القيد عن يدي. يدي

نتائج التحقيق نقلت الى عناية النائب العسكري : "2010 أيار 5، "هآرتس"يقول الناطق العسكري لـ 
 دوريت توفيل، نائبة الرائدة". العام، والذي سيأخذ في أقرب وقت ممكن قرارا قانونيا في هذا الشأن

بعد فحص مادة التحقيق : "2011 تموز 31في " يوجد قانون"النائب العسكري للشؤون العملياتية قالت لـ 
اتخذنا قرارا باغالقها، في ظل غياب أدلة تبرر ) طلبت المنظمة االستيضاح لماذا اغلقت(في تسعة ملفات 

  ".اتخاذ اجراءات قانونية
في أثناء الحدث موضع الحديث رشق المشتكي : "2012 نيسان 17، "هآرتس"الناطق العسكري يقول لـ 

وأبناء عائلته الحجارة على قوة من الجيش اإلسرائيلي وتقدموا نحوها بشكل جعل جنود الجيش 
فحص نتائج التحقيق لدى الشرطة العسكرية والذي جرى في . اإلسرائيلي يستخدمون القوة ضدهم

  ".لظروف، استخدمت قوة متوازنة، وفي ضوء ذلك اغلق هذا الملفالموضوع أظهر بانه في ضوء ا
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محمود بقي في المستشفى بضعة ايام فاقداً الوعي، وعندما استيقظ تبين أنه نسي كيف : نتيجة فورية
  ).وقد أنهى التوجيهي(يكتب ويتكلم 

ي من وجهه، يتلعثم هو مشلول في جانبه األيمن، اليد مشلولة، ليس لديه احساس في الجانب اليمين: أنور
عمل عشر سنوات في (قبل االصابة كان يتحدث العبرية بطالقة . بشدة وينسى بين الحين واالخر الكلمات

  ".، أما االن فهو ال يتذكر من العبرية غير بضع كلمات)إسرائيل
.  تؤلمهكل لمسة. يضربنا. واالن هو عصبي كل الوقت. من كل االبناء كان هو األكثر لطفا: "االم ابتسام

  ".وهو يحتاج الى العناية به كل الوقت
  .يصمت. ينظر. يقضم أظفاره: محمود

 قد بلّغ عن فلسطينيين 2009 كانون الثاني 20استوضحت لدى الناطق العسكري اذا كان في " هآرتس"
التجربة تفيد بان الناطق العسكري ال . رشقوا حجارة من مسافة قصيرة على جنود في حاجز حوارة

ولكنه بلّغ بالفعل في ذاك اليوم عن حجارة رشقها الفلسطينيون . ل يوم عن كل حادثة في الضفةيعرف ك
  .بالذات الحدث الخطير فات عن علم الناطق العسكري. مثير لالهتمام. نحو سيارة في منطقة بيت لحم

  "هآرتس"عن 
  25/4/2012، رام اهللا، األيام
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