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   ولم يوجد مثله في الماضيعباس أول زعيم عربي يعارض الحرب ويؤيد السالم:بيريز .1
كشف رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريز، األربعاء في حديث خـص بـه             :  زهير أندراوس  -الناصرة  

كشف النقاب مرة أخرى عن أنّه التقى رئيس الـسلطة          على اإلنترنت،   ' يديعوت أحرونوت 'موقع صحيفة   
الفلسطينية محمود عباس، بعلم ومعرفة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي ُأطلع على كـل               

  .ما دار في اللقاءات بين االثنين، وأن الهدف من اللقاء كان محاولة استئناف المسيرة السلمية
 فإن بيريز يعتقد أنه ال توجد هناك قيادة فلسطينية أفـضل، فمحمـود              'يديعوت أحرونوت 'وبحسب موقع   

عباس هو الزعيم العربي األبرز الذي يعارض الحرب ويؤيد السالم، الفتًا إلى أنّه لم يكن هناك عربـي                  
يمكن أن تناقش   . لذلك يجب إجراء مفاوضات مباشرة وسرية، والتوجه بجد لحل األمور         . كهذا في السابق  

  . ط المسبقة، ولكن يجب التفاوض وعدم البقاء محصورين في العناوين، على حد تعبيرهحول الشرو
وقال مراسل الموقع إن رئيس الدولة العبرية يرفض في هذا السياق االنجرار وراء الخط العـام الـسائد                  

ية محمود عند كبار وزراء الحكومة وفي مقدمتهم أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر أن رئيس السلطة الفلسطين             
عباس ليس شريكا لمفاوضات سياسية أو اتفاق سالم، عالوة على ذلك، يرفض بيريز االدعاء اإلسرائيلي               

  . بأن كافة محاولة تحريك العملية السلمية قد فشلت
  26/4/2012القدس العربي، لندن، 

  
  ةم أصال ال في القرآن وال في السنّزيارة القدس لم تحر: عباس يتمسك بموقفه .2

 جدد الرئيس محمود عباس دعوته للعرب لزيارة القدس على الرغم من : المحرر السياسي-هللارام ا
  . فلسطينيةإسالميةبعض الفتاوي المناهضة لهذه الدعوة التي ظهرت في العالم العربي ومن فصائل 

نحن دعونا وندعو دائما جميع اإلخوة العرب المسلمين والمسيحيين ليزوروا "، وقال الرئيس عباس
فلسطين ويزوروا القدس ليقفوا على حقيقة ما يجري هنا، فاألرض الفلسطينية تسلب وتنهب يوما بعد 
يوم، من قبل االحتالل اإلسرائيلي، لذلك علينا جميعا أن نتكاتف وأن نقف يدا واحدة لنحول دون تنفيذ 

  ".أهداف الحكومة اإلسرائيلية التي تسعى إلى إلغاء الوجود الفلسطيني والهوية
األردني الثالث والذي ضم مشاركين من -واضاف في كلمة الى وفد التبادل الشباب العربي الفلسطيني

مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر واليمن والسودان والكويت والبحرين والعراق وعمان باإلضافة 
فشلون ولن يحققوا بهمتكم وبنفسكم معنا أعتقد أنهم سي"، إلى األردن وفلسطين، بثتها الوكالة الرسمية

  ".أهدافهم وأطماعهم
نحن في الفترة األخيرة كنا في جدال طويل مع العديد من الشخصيات العربية وغير "واشار الى انه 

العربية، حول زيارة القدس واألقصى، حيث إن بعضهم قال إن هذه الزيارة حرام، لكن ثبت لهم وللجميع 
آن وال في السنة، بالعكس تماما فالرسول عليه الصالة بأن زيارة القدس لم تحرم أصال ال في القر

  ".والسالم قال ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى
لم يرد في القرآن إطالقا أية كلمة تشير إلى التحريم والتحريم يحتاج إلى نص وال " وشدد على انه 

ء كان مفتيا أو عالما أو رجل دين أن يحرم، ألن الذي يحرم هو اهللا يستطيع أحد كائنا من كان سوا
هذه المواجهة كانت شديدة وحامية بيننا وبين بعض "وقال"سبحانه وتعالى وما عدا ذلك فإن الناس تجتهد

اإلخوة العلماء الذين نقدرهم ولكن هم خلطوا الدين بالدنيا والدين بالسياسة والحزبية باإلسالم فكانت 
  ".يجة أنهم جانبوا الحق والعدلالنت
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مجيئكم "، وعلى ذلك فقد توجه عباس الى الوفد الشبابي الذي استقبله في مقر المقاطعة في رام اهللا بالقول
األرض الفلسطينية " واضاف"رد رائع على من يقول حرام من يزور المسجد األقصى واألراضي المقدسة

حتلت القدس أكثر من مئة عام وكان الناس يأتون ويقدسون مرت باحتالالت كثيرة، ففي زمن الصليبيين ا
  ".ويزورون القدس ويقيمون في فلسطين

المجيء إلى القدس هو من أجل دعم قضية الشعب الفلسطيني لذلك أنا أعتبر مجيئكم إلى "واكد على ان 
  ."هنا زيارة مباركة وأنا أحييكم وأرجو أن تعودوا وأن تشجعوا أهلكم على المجيء إلينا

  25/4/2012القدس، القدس، 
  

  هنية يطالب بوقفة عربية إلنهاء الحصار عن غزة .3
اعلن إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع : أشرف الهور -غزة 

غزة أمس عن وجود وعود عربية الستيعاب خريجين فلسطينيين للعمل، ودعا في ذات الوقت إلى وقفة 
  .الحصار المفروض على قطاع غزةعربية لكسر 

وقفة 'وطالب هنية على هامش تفقده قاعات امتحانات الوظائف الحكومية التي طرحتها حكومته بـ 
  .'عربية جادة لمساعدة الخريجين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم

ي وأشار الى أن عدد الخريجين المتقدمين للوظائف كبيرة جدا، بحيث ال تستطيع جميع الوزارات ف
األمر الذي يدلل على حجم ' ألف متقدم لهذه الوظيفة 26حكومته استيعابهم، وقال ان حجم ان هناك 

  .'البطالة الواسعة في صفوف الخريجين من الجامعات
ولفت إلى أنه وخالل جوالته العربية األخيرة ناقش ملف تشغيل الخريجين مع العديد من الزعماء العرب 

، لكنه قال أيضاً أن هذه الوعود تحتاج للمتابعة 'وعودا ايجابية' ان هناك الستيعاب أعداد منهم، وقال
  .والتنفيذ

وأكد هنية ان الحصار الذي تفرضه إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات حرم الكثير من 
  .الخريجين الجامعيين من الحصول على فرص عمل تناسب شهاداتهم الجامعية

  .ائيلي المفروض على قطاع غزةوطالب بكسر الحصار اإلسر
إلى ذلك، أكد هنية ان حكومته تفتح الباب أمام الوظيفة العامة دون استثناء ألي شخص فلسطيني من 

  .مختلف األعمار والجامعات والشرائح
  26/4/2012القدس العربي، لندن، 

  
  انضمامنا للمعيار الخاص بنشر البيانات إنجاز: فياض .4

اإلنجاز النوعي والهام الذي حققته «ال رئيس الوزراء سالم فياض إن ق: »الشرق األوسط «-لندن 
األسرة اإلحصائية الفلسطينية والمتمثل في انضمام فلسطين إلى المعيار الخاص بنشر البيانات 
اإلحصائية، يثبت أن مؤسساتنا تتقدم بخطوات ثابتة ومدروسة نحو تحقيق المزيد من الجاهزية الوطنية 

  . » المستقلة، واالنضمام إلى األسرة الدوليةإلقامة دولتنا
احتفلت األسرة اإلحصائية الفلسطينية، ومعها كل أبناء «: وأضاف فياض في حديثه اإلذاعي األسبوعي

شعبنا، قبل أيام، بانضمام فلسطين للمعيار الخاص بنشر البيانات اإلحصائية المدار من قبل صندوق النقد 
ى الخارطة اإلحصائية الدولية، ويعزز حضورها في صندوق النقد الدولي، الذي يضع فلسطين عل
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بموجب هذا المعيار اإلحصائي تلتحق فلسطين بسبعين دولة في العالم تعتمد هذا «: وأضاف. »الدولي
المعيار، ومن بينها أربع دول عربية فقط من الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي الذي يزيد عدد 

 مؤشرا في قطاع 22وأشار إلى أن هذا المعيار يضم . »على مائة وتسعين دولةالدول األعضاء فيه 
النشاط االقتصادي، الذي يشمل المؤشرات الخاصة بالناتج المحلي اإلجمالي، وقطاع المالية العامة الذي 

  .تُعتبر العمليات المالية للحكومة أهم مؤشراته
  26/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  الرغبة بالسالم وحدها ال تكفي: ى نتنياهوأبو ردينة ردا عل .5

الرغبة في التوصل التفاق سالم ' قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن : وفا- رام اهللا
وحدها ال تكفي، بل يجب أن تقرن باألفعال، ذلك أن الوقائع الجاري فرضها على األرض تشير إلى أن 

  .'ياسة االستيطان سيما في مدينة القدس العربية المحتلةالحكومة اإلسرائيلية ماضية في س
وأضاف أبو ردينة في تعقيب له على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحطة 

'CNN' تقتضي وقفاً 'قول نتنياهو حول رغبته في انجاز اتفاق سالم وإقامة دولة فلسطينية مترابطة'، أن ،
طان، وتفكيك جميع المستوطنات في أي اتفاق سالم حقيقي وعادل، واالعتراف بحل فورياً وشامالً لالستي

  .، وقرارات الشرعية الدولية1967الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 
وأشار إلى انه إذا ما توفرت هذه المرجعيات، فإن القيادة الفلسطينية ستكون على أتم االستعداد للعودة إلى 

  .ات، وانجاز اتفاق سالم عادل ودائممائدة المفاوض
  25/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  على شعبنااإلسرائيلياستمرار االستيطان يمثل جزءا من العدوان : ضميريال .6

 قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة االمنية اللواء عدنان:  الحياة الجديدة-رام اهللا
ضميري ان المفاوضات مع االحتالل في ظل االستيطان كالذي يفاوض لصا اثناء سرقة منزله، ويمثل 
جزءا من دائرة االستهداف الواسعة للشعب الفلسطيني، وقال إن استمرار االستيطان ومصادرة االراضي 

ي واالرض وبناء االف الوحدات السكنية يمثل جزءا من العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطين
الفلسطينية، ويعبر بشكل واضح عن توجهات حكومة اليمين في اسرائيل الرافضة للتوصل الى سالم 

 .عادل وشامل ينهي الصراع الدائر في المنطقة منذ اكثر من قرن
واكد ضميري في لقاء عقده مع قيادة هيئة التوجيه السياسي والوطني امس ان موقف القيادة الرافض 

لة المفاوضات دون االعالن عن وقف االنشطة االستيطانية ال يعني رفض الشعب للعودة الى طاو
 .الفلسطيني للسالم وانما تعبير عن رفض شرعنة االحتالل ومستوطناته ومستوطنيه

  26/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  يطعنان اآلن في جدواها ويقترحان بدائل" قريع وبيلين"وسلو أمهندسا : "غارديانال" .7
البريطانية اليوم االربعاء تقريراً من مراسلتها في " ذي غارديان" نشرت صحيفة : سما-القدس المحتلة 

القدس هارييت شيروود تقول فيه ان الوزير االسرائيلي السابق يوسي بيلين ورئيس الوزراء الفلسطيني 
 انه ينبغي التطلع الى ما السابق احمد قريع يطعنان اآلن في جدوى خطة الدولتين التي وضعاها ويقوالن
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غير اثنان من مهندسي إعالن اوسلو، الذي كان الهدف منه أن : "وهنا نص التقرير. بعد اتفاقات اوسلو
 عاما، موقفيهما بشكل 20 االسرائيلي قبل ما يقارب -يكون اساسا لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني 
  .جذري في أعقاب الجمود طويل االمد بين الجانبين

وطالب يوسي بيلين، وهو وزير اسرائيلي سابق عمل في السر على االتفاقية قبل االحتفال بالتوقيع 
، الفلسطينيين بتفكيك السلطة الفلسطينية، التي 1993) سبتمبر(التاريخي في البيت األبيض في ايلول 

  ".إنها ورقة توت ومهزلة"أقيمت بموجب إعالن اوسلو، قائال 
 رئيس وزراء فلسطيني سابق كان واحدا من المفاوضن الرئسيين في عملية وقال أحمد قريع، وهو

اوسلو، إن حل الدولتين أصبح ميتا، وأن خيار الدولة الواحدة الديموقراطية لكل من الفلسطينيين 
  .واالسرائيليين يجب التفكير فيه حاليا

م المتوقفة، مع إنغالق نافذة ويعكس كال الرجلين وجهة نظر يتبناها كثير من المراقبين لعملية السال
والبدائل لحل الدولتين، كما قاال، هي استمرار . الفرصة إلقامة الدولة الفلسطينية، أو قرب إنغالقها

وتعميق الوضع الراهن، أو حل الدولة لواحدة الذي يرفض منح المساواة القلية يتزايد عدد أفرادها 
  .ساوون قد ال تظل لفترة طويلة يهودية الطابعبسرعة، أو حل دولة ثنائية القومية، رعاياها مت

اليسارية، كتب " ميريتس"بيلين، الذي شغل مقعدا في البرلمان االسرائيلي ممثال لحزب العمل وحركة 
. رسالة مفتوحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الشهر، ألح فيها عليه أن يحل السلطة الفلسطينية

االتفاقية التي كانت "، مؤكدا ان "ة اتاحت للطرفين إحباط حل الدولتينوسيل"وقال إن إعالن اوسلو أصبح 
، تم إحباطها من جانب أعدائها الذين ال يريدون تعزيز حل "نصرا عظيما لمعسكري السالم في الجانبين

  ".دولتين لشعبين
كان لكن أوسلو . 1992فقد ضغطتُ من أجل شيء ما عام . أشعر بنوع من المسؤولية: "وأضاف بيلين

والمتطرفون في الجانبين كانوا معادين جدا . المقصود بها أن تكون عملية انتقالية، أو ممرا التفاقية دائمة
 وأفضل غرفة معيشة مالئمة -لها إلى ان أدركوا أن هذه الفكرة لن تكون ممرا في بيت بل غرفة معيشة 

عر بالمسؤولية عن تكريس وجود هذا أنا اش.  لمواصلة بناء المستوطنات وعدم تقسيم األرض-في العالم 
  ".الممر

. كان يجب أن تنتهي.  عاما20لم يفكر أحد أن السلطة الفلسطينية ستظل موجودة لمدة : "واستطرد بيلين
لكن األمر المهم هو أنه، . ولذلك وجدت نفسي في وضع غريب كنت أطلب فيه فعليا وضع نهاية لها

  ".لو يقدسونها اآلنللمفارقة، فإن كل من لعنوا اتفاقية اوس
وعلى الرغم من الضغط الذي مارسه باراك اوباما، فقد أدرج عباس تهديدا مبطنا بحل السلطة الفلسطينية 
. في النسخة األخيرة من الرسالة التي سلمت األسبوع الماضي لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو

سيسعون إلى تنفيذ كامل "سالة، فإن الفلسطينيين وإذا لم يحدث اختراق في مفاوضات السالم، وفقا للر
للقانون الدولي النه يتضمن الحقوق والمسؤوليات المنوطة باسرائيل، باعتبارها قوة احتالل لجميع 

  ".األراضي الفلسطينية المحتلة
ي التي تغط" ورقة التوت"، ويحرمون نتنياهو من "ينهون المهزلة"وبكلمات أخرى، ووفقا لبيلين، فهم قد 

  ".إنه تهديد غير مباشر، لكنه واضح جدا: "وقال بيلين. االحتالل
وعلى الرغم من خيبة أمل بيلين بخصوص النتائج البعيدة المدى ألوسلو، فقد أصر على أن حل الدولتين 

ليس خيارا ألنه يعني أقلية يهودية "والوصول لحل الدولة الواحدة ". يعاني المتاعب، لكنه ليس ميتا"
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 غالبية فلسطينية بعد سنوات قليلة، وهذا ليس شيئا يقبله االسرائيليون والفلسطينيون على حد تسيطر على
وإال فهل من الممكن إقامة دولة واحدة يكون رئيسها أو رئيس وزرائها فلسطينيا؟ كال، . سواء

  ".االسرائيليون لن يقبلوا ذلك
ستيطان االسرائيلية الذي يتوسع في الضفة في المقابل، فقد قال قريع إن حل الدولتين قتلته سياسة اال

الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأنه يجب التفكير في حلول أحدها هو حل الدولة الواحدة، على الرغم 
  ".من المشاكل التي ال نهاية لها والكامنة فيه

  25/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  ة إعالم السلطةعباس يقيل ياسر عبد ربه من رئاس": القدس العربي" .8
' القدس العربي'تنوعت المعلومات التي حصلت عليها : أشرف الهور ووليد عوض -غزة ـ رام اهللا 

والتي تحدثت عن سبب الخالف الذي تفجر مؤخراً بين الرئيس محمود عباس من جهة وبين ياسر عبد 
ؤولون في حركة فتح ربه والدكتور سالم فياض من جهة أخرى، وباألخص مع عبد ربه، والذي يؤكد مس

أنه اقيل من منصبه كمسؤول اإلعالم الرسمي في السلطة الفلسطينية على أثر الخالف، وسط مطالبات 
بأن يتم سحب منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منه، لكن الجميع يؤكد ان هذا الخالف 

  .دةيعود ألشهر مضت، وتحديداً لفترة التحضير للتوجه لألمم المتح
علمت أن الرسالة الموجهة من الرئيس عباس إلى بنيامين نتنياهو والتي رفض عبد ربه ' القدس العربي'

، 'القشة التي قصمت ظهر البعير'هو وفياض المشاركة في حملها مع الدكتور صائب عريقات، كانت 
ن الرجلين تختمر بحسب ما قاله مسؤول كبير في حركة فتح، لكنه أشار إلى أن خالفات كامنة كانت بي

  .إلى أن وصلت األمور لهذا الحد
ويرى مطلعون على األزمة أن الرئيس طلب إشراك عبد ربه في الوفد المتوجه برسالته لنتنياهو، ليضعه 
بموقف ال يمكن خالله التملص من إعالن معارضته لسياسة الرئيس، وأنه كلفه بالمهمة هذه وهو يتوقع 

كة في أي لحظة، لكن وفق المعلومات لم يكن أحد يتوقع من القيادة أن يتراجع عبد ربه عن المشار
  .الفلسطينية أن يتراجع فياض هو اآلخر عن المشاركة

  26/4/2012القدس العربي، لندن، 
  

  السيطرة على عقارات فلسطينية في القدسالرويضي يحذر من محاولة  .9
المحامي أحمد الرويضي من خطورة حذر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية :  وكاالت- سمير حمتو

االجراءات المتخذة في المحاكم االسرائيلية ازاء عقارات مقدسية، بناء على دعاوى رفعتها جمعيات 
لدينا معلومات مؤكدة، عن نية الجمعيات االستيطانية «وقال في بيان صحفي أمس . استيطانية اسرائيلية

ان والبلدة القديمة في القدس، وأن تسهيالت كبيرة السيطرة على عقارات في احياء الشيخ جراح وسلو
، وقوانين 1951تقدم لها من خالل عمليات تزوير المستندات، واستخدام قانون امالك الغائبين لعام 

وشدد على ضرورة البحث عن ادوات . »اخرى يجري تطويعها بغرض السيطرة على عقارات القدس
  .اية العقارات المقدسيةفي اطار القانون واالتفاقيات الدولية لحم

  26/4/2012الدستور، عمان، 
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     باعتزام كاتب جزائري المشاركة في مهرجان صهيوني في القدس وزارة الثقافة بغزة تندد .10
نددت وزارة الثقافة في الحكومة في قطاع غزة، أمس، باعتزام كاتب جزائري  : رائد الفي-غزة 

أيار / مايو18 إلى 13المقرر إقامته في الفترة بين ” رائيلييناإلس“المشاركة في مهرجان الكتاب العالميين 
واعتبرت الوزارة في بيان مشاركة الكاتب الجزائري بوعالم صنصال في . المقبل في القدس المحتلة

جريمة بحق مليون ونصف مليون شهيد جزائري ضحوا بحياتهم من أجل نيل الجزائر “المهرجان 
جريمة بحق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يكافح ويجاهد “واعتبرتها . ”حريتها من االحتالل الفرنسي

هذه “أن ” الثقافة“وأكدت . ”ويدفع ثمن ذلك شهداء ودماء وجراحاً ومعاناة” اإلسرائيلي“ضد االحتالل 
  ."المشاركة من كاتب جزائري كبير هي تواطؤ فاضح مع جرائم االحتالل

  26/4/2012الخليج، الشارقة، 
  

  منية لشغل الوظائف الحكوميةألوقف الحصول على الموافقة افياض ر حكومة ترحيب بقرا .11
رحبت االوساط الفلسطينية االربعاء بقرار حكومة الدكتور سالم فياض بوقف : رام اهللا ـ وليد عوض

الحصول على الموافقة االمنية من جهازي المخابرات العامة واالمن الوقائي لشغل الوظائف الحكومية 
  .لى تراخيص العملوالحصول ع
حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقرار، واعتبرته خطوة . وأشادت د

  .ايجابية هادفة تعيد الثقة للشعب بالسلطة التنفيذية والقيادة
إن هذا شيء نرحب به ونعتبره خطوة 'ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى البرغوثي في تصريح صحافي 

كان يجب إلغاء مثل هذا الشرط منذ فترة ألنه ال يوجد شيء بالعالم اسمه السالمة '، مضيفا 'ل انتظارهاطا
  'األمنية

القرار أقل ما يمكن أن 'لحقوق االنسان شعوان جبارين إن ' الحق'ومن جانبه، قال المدير العام لمؤسسة 
هناك حقوق أناس تقدر أعدادهم يوصف به هو أنه إيجابي ومهم وحيوي، وإن كان متأخرا، إال أن 

وأكد جبارين أن . '، وهذه أمور تنتظر التصويب- السالمة االمنية -باآلالف قد أهدرت جراء هذا القرار
يتجسد في تطبيقه، والعمل على حل ما ترتب عليه من أوضاع ' المهم'المحك الرئيسي لهذا القرار 

  .وقضايا
أن تطبيق هذا القرار سيكون من خالل شهادة عدم "شان ومن جهته اكد وزير العدل الفلسطيني علي خ

المحكومية، والذي يعتمد على براءة السجل العدلي ألي مواطن من أي مخالفات أو جنح جنائية، بعيدا 
  . عن موافقة جهازي المخابرات العامة واالمن الوقائي

  26/4/2012، القدس العربي، لندن
  

12. لوالفلسطينيين حرير األسرىإسرائيليين لتح بأسر جنود مشعل ي 
لوح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بأسر مزيد من الجنود   :محمد الشيخ

التي يخوضها األسرى " األمعاء الخاوية"لتحرير األسرى الفلسطينيين بالتوازي مع معركة " اإلسرائيليين"
  .النتزاع حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية باألسر

مسئوليتنا كقيادة فلسطينية وشعب هي العمل على " تصريح متلفز مساء األربعاء، إن وقال مشعل في
  ".انجاح إضراب الحركة األسيرة من خالل التفاعل مع األسرى، لضمان تحقيق مطالبهم واالفراج عنهم
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معركتكم اليوم هي جزء من معارك الحرية التي تضمن : "وأضاف موجهاً حديثه لألسرى المضربين
  ".ج عنكم، وتحفظ كرامتكماإلفرا

وأكد أن قضية األسرى ال تغيب عن أذهان الفلسطينيين على اإلطالق، ألن األسير أحد الركائز األساسية 
للعمل الفلسطيني المقاوم، مشيراً إلى أن ما يقدمه الشعب الفلسطيني وقيادته من دعم هو أدنى حدود 

  .التضامن مع األسرى
اإلفراج عن أبنائكم على رأس األجندة : " سجون االحتالل قائالًوطمأن مشعل عائالت األسرى في

  ".الفلسطينية ومن أولويات حماس
ووعد مشعل أهالي األسرى بتحرير أبنائهم من سجون االحتالل ورسم الفرحة على وجوههم، مستشهداً 

  ".وفاء األحرار"بفرحة مئات األهالي الفلسطينيين باإلفراج عن أبنائهم في صفقة 
أعلم أن المعركة صعبة وظروفنا الفلسطينية والعربية ليست على : " مشعل رسالة إلى األسرى قائالًووجه

  ".ما يرام، ولكنني أطمئنكم بأنكم في القلب وعلى الرأس، حتى يفرج عنكم
وتمنى اللحظة التي يعود فيها إلى أرض الوطن لمشاركة األسرى وذويهم لحظات األلم والحزن أو الفرح 

  .والسرور
ووجه مشعل نداء للحكام العرب بالضغط على االحتالل لإلفراج عن األسرى من خالل العمل 

  .الدبلوماسي والحقوقي بالمحافل الدولية
إن األمة العربية مشغولة في ربيعها، ولكن يجب أن يبقى الهم الفلسطيني على سلم األولويات : "وقال

  ".العربية شعوباً وحكاماً
 ومسلم مسؤولية الدفاع عن األسرى والتضامن معهم، مطالباً اإلعالم العربي وحمل مشعل كل عربي

بتسليط الضوء على هذه القضية؛ ألن األسرى بحاجة إلى الدعم المعنوي والنفسي حتى يستمروا في 
  .إضرابهم لتحقيق مطالبهم

عن األسرى ووقف عبر هيئات األمم المتحدة والمنظمات الدولية لإلفراج " إسرائيل"ودعا للضغط على 
 .سياسة العزل اإلنفرادي وغيره من الممارسات غير األخالقية والمنافية لحقوق اإلنسان

  26/4/2012الرسالة، فلسطين، 
  

 كثر من شهرين بقرار من غزةأاالتصاالت مع حماس منقطعة منذ :  األحمدعزام .13
ميع االتصاالت المتعلقة بملف  قال عزام االحمد القيادي في حركة فتح ان ج:غرفة تحرير معا-بيت لحم

المصالحة الوطنية مجمدة منذ اكثر من شهرين بقرار من قيادة حماس في غزة بعد ان نجحوا في تعطيل 
  .تنفيذ اتفاق الدوحة ومنع لجنة االنتخابات من بدء عملها في القطاع

جتماعات حول عن انه ال يوجد اي اتصاالت لترتيب موعد ال" معا"وكشف االحمد في مقابلة لوكالة 
المصالحة سواء بين حركتي فتح وحماس او اجتماعات فصائلية كاملة او لقاء يجمع بيم الرئيس عباس 

  ".وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
لكن رئيس وفد فتح للمصالحة اشار الى انه جرت محاولة قبل شهر من قبل الجانب المصري وحركة 

وسى ابو مرزوق بحضور مصري حيث طلب ابو مرزوق مهلة من الوقت فتح في لقاء مشترك جمعه بم
لمراجعة حماس في غزة لكنه لم يتمكن من الحصول على موافقتهم من اجل السماح للجنة االنتخابات 

  .بالعمل حتى تبدا تشكيل الحكومة في اليوم التالي 
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ت ال صحة لها كل التصريحات الصادرة عن حركة حماس في غزة حول وجود اتصاال": واضاف
حماس منشغلة حاليا بانتخاباتها الداخلية وستبقى مشغولة طيلة الشهر القادم لذلك نحن نامل ان ...اطالقا

لذلك ال اتوقع اي لقاءات ذات مغزى على اي مستوى , ينجزوا انتخاباتهم وترتيب اوضاعهم الداخلي
  ".خالل هذه الفترة 

26/4/2012وكالة معاً االخبارية،   
  

  فتح تعلّق ملف المصالحة على شماعة انتخابات حماس: هريأبو ز .14
المركز "في تصريحٍ خاصٍ لـ" حماس"أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة : غزة

انتخابات حماس الداخلية، هي شأن داخلي  وال عالقة له "، )4-26(، صباح الخميس "الفلسطيني لإلعالم
ح تعليق تعطيلها لملف المصالحة على شماعة انتخابات حماس هو بملف المصالحة؛ ومحاولة حركة فت

  .غير معنية بتنفيذ اتفاق الموقع" فتح"، مشدداً على أن حركة "أمر مرفوض
إلى أن إعالن الدوحة ينص على أن يبدأ عباس بتشكيل الحكومة وفق " حماس"وأشار المتحدث باسم 

و يربط التشكيل ببدء لجنة االنتخابات المركزية بتسجيل اإلجراءات المتفق عليها ولكنه لم يبدأ بذلك، وه
  .الناخبين وهو أمر غير منصوص عليه في االتفاق

وشدد على أن اإلشراف على االنتخابات هو مهمة الحكومة المراد تشكيلها وليس شرطاً من شروط 
  .التشكيل

ية؛ واالنتخابات يجب أن وشدد أبو زهري على أن إعداد ملف الناخبين هو جزء من العملية االنتخاب
يسبقها إجراءات متفق عليها، وفي مقدمتها إطالق سراح المعتقلين ووقف السطوة والمالحقة األمنية، 

  .وفتح المؤسسات المغلقة، وإطالق الحريات الصحفية
، ما جرى في انتخابات "فتح"وأشار إلى أن آخر األمثلة على صورة االنتخابات التي تريدها حركة 

بو ديس من عملية تزييف واسعة، حيث شارك في التصويت خريجون وأشخاص ليسوا من جامعة أ
الطلبة، في وقت قامت فيه األجهزة األمنية التابعة للسلطة بتهديد أعضاء طلبة الجامعة من القدوم إليها 

  . والتصويت، ما دفع الكثيرين إلى اإلحجام عن المشاركة
  25/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  في غزة" عميل مخضرم"على   القبضتلقيأجهزة أمن المقاومة  .15

كشفت مصادر أمنية فلسطينية أن أجهزة أمن المقاومة تمكنت خالل الفترة الماضية من إلقاء القبض على 
وتم تفعيله خالل الفترة األخيرة، حيث وشى للمخابرات اإلسرائيلية عن أقاربه " خامالً"عميل خطير كان 

  . في المقاومةالذين يعملون
، أن العميل المذكور 2012-4-25المختص بالقضايا األمنية، األربعاء " المجد"وأكد مصدر أمني لموقع 

كان "، مشيراً إلى أنه "ألقي القبض عليه متلبساً أثناء تربصه بأحد أقاربه الذين يعملون في المقاومة"
  ".منيستخدم أسلوبا في التمويه يجعله بعيداً عن أعين رجال األ

كان العميل يعمل بطريقة خفية على مراقبة أقاربه من خالل أسلوب خاص به، تم تعليمه : "وقال المصدر
، مشدداً على أن "إياه من قبل المخابرات اإلسرائيلية، وهو أسلوب جديد في المراقبة والمتابعة والتجسس

  ".أمن المقاومة استطاع كشف جميع األساليب التي يستخدمها العمالء"
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تم إسقاطه أثناء تنقله من قطاع غزة والضفة المحتلة خالل الفترة التي سبقت "وبين المصدر أن العميل 
انتفاضة األقصى، وأن المخابرات اإلسرائيلية كانت تتواصل معه بشكل مستمر لكن دون أن تكلفه بمهام 

  ".محددة
حينما ضاقت األمور على عمالء طيلة الفترة الماضية و" خامالً"كان "وشدد المصدر على أنه العميل 

االحتالل في القطاع بفعل الحمالت األمنية والقبضة الحديدية ضد العمالء طلبت منه المخابرات 
اإلسرائيلية التحرك لمراقبة بعض األهداف، إال أن رجال األمن كانوا له بالمرصاد وتمكنوا من إلقاء 

أحد ضباط الشاباك الذي طلب منه تحديد كان العميل يتواصل مع "وأضاف ". القبض بطريقة ذكية
تحركات أقاربه ورصد منزلهم واألشخاص الذين يترددون عليه، باإلضافة لمهام إضافية في المنطقة التي 

  ".يسكن فيها
 26/4/2012فلسطين اون الين، 

  
  مشعل في القاهرة األحد المقبل لالجتماع مع قيادات حماس في غزة: الحياة .16

قالت مصادر مصرية موثوق بها للحياة ان رئيس المكتب السياسي : ن الحسيني جيها-) خاص الحياة(
لحركه حماس خالد مشعل سيصل الى القاهره األحد المقبل على راس وفد من للحركة في زياره تستغرق 
عده ايام إلجتماع مع قيادات للحركة في غزة والتشاور معهم قبيل عقد انتخابات اقليم الخارج للحركة و 

  (..) ستعقد الشهر المقبل التي
كما سيلتقي القيادة المصرية إلجراء محادثات معها حول ملف المصالحة و اخر المستجدات على الساحة 

 الفلسطينية
  26/4/2012الحياة، لندن، 

  
  البلدان العربية تواجه تحدي اإلصالح الشامل: حواتمة .17

ة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن جميع أكد نايف حواتمة األمين العام للجبه:  رامي عصفور–السلط 
بحسب وصفه » الثروات األسطورية«األقطار العربية ستواجه تحدي اإلصالح الشامل بما في ذلك أقطار 

  .ألن الشعوب العربية لم تعد تحتمل أوضاع االستبداد والتخلف والفساد القائمة في بلدانها
من أجل تجنّب االنتفاضات، يجب المسارعة في حيثما ال يتحقق اإلصالح تقوم االنتفاضات و«وقال 

إدخال اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تحتاجها المجتمعات العربية، خصوصاً 
  .»ضرورة احترام حرية المواطنين وممارسة التعددية وتوفير العدالة والمساواة بين المرأة والرجل

ا في منتدى الفحيص الثقافي عن الربيع العربي مساء أمس وقدم حواتمة خالل المحاضرة التي ألقاه
وأشار إلى أن الحراك الشبابي الفلسطيني جاء متأثراً باالنتفاضات الشبابية العربية ورفع شعارات . األول

  .تدعو إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية
العمل على دخول فلسطين كدولة وعن الوضع السياسي الفلسطيني، قال يجب وقف المفاوضات الفاشلة و

  . إلى األمم المتحدة1967 حزيران 4بحدود 
وقال ال بد من العمل على استصدار قرار جديد يكون هو المرجعية ألية مفاوضات وتوقّع حدوث 
تطورات إيجابية على الصعيد الفلسطيني خالل األشهر القليلة القادمة وأكد ضرورة إجراء انتخابات 
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لنسبي على صعيد المنظمات الشعبية والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير الفلسطينية في تعتمد التمثيل ا
 .جميع بلدان الشتات

  26/4/2012الدستور،عمان، 
  

   في الخليل نأمن السلطة يفرض اإلقامة الجبرية على أسيرين محرري .18
مة الجبرية على اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية في مدينة الخليل بفرض اإلقا: الضفة الغربية

  ".الخطير"أسيرين محررين بالمدينة، في تصعيد وصفته بـ
وأشارت الحركة في بيان لها أمس األربعاء إلى أن جهاز األمن الوقائي فرض اإلقامة الجبرية ضد 
األسير المحرر بشار الجعبة من مدينة الخليل بعد استدعائه على مدار األسبوع الماضي في مقر الوقائي 

  .بالمدينة
كما فرض ذات الجهاز اإلقامة الجبرية ضد األسير المحرر عيسى صالح من قرية يطا جنوب الخليل بعد 
استدعائه على مدار اليومين الماضيين للمقابلة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة مساء، ومن 

  .ثم إبالغه باإلقامة الجبرية بالبيت والخروج فقط للمقابلة لدى الجهاز
األجهزة تواصل حملة االنتهاكات واالعتقاالت السياسية بشكل يومي ومستمر ضد "وه البيان إلى أن ون

 ".أنصار ومؤيدي الحركة، حيث اعتقلت خالل اليوم الماضي أحد أنصار حماس واستدعت أسيرا محررا
  26/4/2012السبيل، عمان، 

  
  عامقائد أسرى حماس يطالب مصر بالتدخل لنصرة المضربين عن الط .19

والناطق باسم إضراب األسرى عثمان " حماس"طالب رئيس الهيئة القيادية العليا لحركة : الضفة الغربية
  .بالل القيادة والشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة إلى تحمل مسئولياتهم اتجاه األسرى المضربين

فقة وفاء األحرار ودعا بالل في رسالة وصلت مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان راعي ص
الجانب المصري إلى تحمل مسئولياتهم وإلزام االحتالل بتعهداته المتمثلة بإخراج " صفقة شاليط"

  .المعزولين من عزلهم وتحسين الظروف اإلعتقالية وإلغاء كل اإلجراءات الالنسانية بحقهم
ة صلبة وعزيمة الرجال جميع أسرى الحركة المضربين في معظم مواقع السجون يتمتعون بإراد"وقال إن 

ولقد دخلنا هذه الخطوة ونصب أعيننا تحقيق أهدافنا اإلنسانية المشروعة، فإما أن ننالها منتصرين أو أن 
  ".نقضي دونها شهداء وعلى ذلك اقسمنا وعقدنا المسيرة

  26/4/2012السبيل، عمان، 
  

  دل جديدةال حلول وسط باإلضراب وننتظر عملية تبا: األسير عبد اهللا البرغوثي .20
أكد القائد في كتائب عز الدين القسام، األسير عبد اهللا البرغوثي، أنه ال يوجد في إضراب : الضفة الغربية

، مشددا على أن أسرى العزل االنفرادي "الحلول الوسط"األسرى المعزولين ما يمكن تسميته بـ
  . المشروعةسيواصلون إضرابهم عن الطعام حتى حصولهم على كافة مطالبهم المستحقة

، تمكن من إجرائها من داخل "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال القائد البرغوثي، خالل مقابلة حصرية بـ
نحن أسود القسام ورجال أبو "، وسينشرها كاملةً الحقًا، )4-25(عزله في سجون االحتالل، األربعاء 

 أؤكد لكم ذلك مقسماً باهللا علي مصطفى، ولذلك لن يكون هناك حل وسط وال بأي شكل من األشكال،
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يوني أن ينتصر علي هالعلي العظيم على قرآنه الكريم، بأن الشهادة والموت أحب إلي من أن أسمح لص
  ".أو على إخوتي بأبطال العزل االنفرادي

ال أريد منكم تضامناً وال مهرجانات وال مسيرات، لقد : "وعن رسالته للمقاومة، قال القيادي القسامي
 سنة أخرى ونحن في 12 سنوات أو 6 أشهر على تنفيذ عملية التبادل، وأتمنى أن ال يمضي مضت ستة

انتظار عملية تبادل جديدة، ارفعوا السالح يا رجال السالح، وآتونا باألسرى الصهاينة ذللّة تحت اقدامكم 
  ".الكريمة

نفردا حتى ال يحمل وعن دوره في إدارة اإلضراب مع األسرى، أكد أنه تعمد الخوض في اإلضراب م
تعمدت البدأ منفرداً، وسأنهي اإلضراب منفرداً، بعد أن ينهيه "أحدا أعباء قراراته التي اتخذتها، وتابع 

  ".كافة األسرى بال استثناء
  25/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ناصر الدين الشاعر يستبعد تشكيل حماس لحزب ينخرط في العمل السياسي .21

تبعد الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء السابق، أن تتبنى حركة حماس فكرة اس: البيرة
تشكيل حزب سياسي إسالمي ينخرط في الحياة السياسية الفلسطينية، على غرار تجربة اإلخوان المسلمين 

عقبتين رئيسيتين، في بلدان مثل مصر واألردن، منوهاً إلى أن هذه الفكرة التي تم تداولها إعالمياً تواجه 
األولى داخلية تتعلق بالمواقف داخل حركة حماس، والثانية خارجية تتعلق بالمواقف اإلسرائيلية والدولية 
التي تطالب الحركة بالخضوع للشروط المعلنة من اللجنة الرباعية الدولية، سواء بقيت الحركة كما هي 

  .أو شكلت حزباً آخر كواجهة سياسية لها
في المقابل، إلى تشكيل إطار أو تكتل سياسي يمثل تياراً سياسياً وطنياً واسعاً، أقرب إلى ودعا الشاعر 

الجبهة الوطنية التي تضم الجميع، بما في ذلك من حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل والمستقلين، ممن 
وأسس واضحة يؤمنون بضرورة إنهاء االنقسام واعتماد برنامج وطني يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني 
  .للشراكة السياسية والتعددية في النظام السياسي الفلسطيني، وذلك قبل االنتخابات القادمة

  26/4/2012األيام، رام اهللا، 
  

  هزائم حماس في انتخابات الجامعات جرس نهايتها كحركة جماهيرية: جمال نزال .22
نتصارات األربعة المتالحقة لحركة جمال نزال إن اال. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د: رام اهللا

فتح في مجالس طلبة جامعات فلسطينية منها بيرزيت وأبو ديس فجرت طاقة فياضة في قواعد الحركة 
وبعثت رسالة تطمين قوية لشعبنا أن تياره الوطني الرائد ال يزال قادرا على تحقيق أغلبيات كبرى تكتب 

يخية في هذه الجامعات مؤشر ذو مصداقية على أن وقال نزال ان هزم حماس بمقاييس تار. التاريخ
  .حماس فقدت قاعدتها الشعبية في فلسطين

وكشف نزال عن وجود نية لحماس عدم خوض أي انتخابات نقابية في فلسطين هروبا من الهزائم 
كناية عن عدم قدرتها :» انفلونزا الجامعات«وقال إن أوساطا في حماس باتت تتحدث عن . المتكررة
  .قف مسلسل الهزائم المزلزلةعلى و

  26/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  



  

  

 
 

  

            16ص                                     2483:                العدد26/4/2012 الخميس :التاريخ

  سرائيليين لتحرير األسرى إجهاد يطالب فصائل المقاومة بأسر جنود في القيادي  .23
أن حركته تساند األسرى في إضرابهم "أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي صالح أبو حسنين : غزة

وتدعمهم بكل الوسائل العادلة المشروعة والمتاحة وتعمل " صهيونيالكيان ال"المتواصل وحربهم ضد 
  .على إبراز قضيتهم العادلة وفضح ممارسات المحتل الصهيوني

وطالب مسؤول الجهاد خالل مؤتمر صحفي قبالة خيمة اعتصام أقامتها القوى الوطنية واإلسالمية برفح 
كافة فصائل المقاومة وخاصة "يوماً 35ذ تضامناً مع األسير محمود السرسك المضرب عن الطعام من

سرايا القدس للعمل بكل الوسائل والطاقات لخطف الجنود الصهاينة لتحرير األسرى واإلفراج عنهم كما 
 ".وفاء األحرار"تحقق ذلك بصفقة 

  25/4/2012وكالة سما االخبارية، 
  

   عن الطعامالشعبية تدعو الى دعم نضاالت االسرى المضربينالجبهة  .24
دعت لجنة االسير التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا وقواه الفاعلة إلى  : اهللارام

االلتفاف والوقوف مع جموع أسرانا األبطال الذين يخوضون معركة االمعاء الخاوية في سجون االحتالل 
تقاء بالفعاليات إلى وذلك من خالل التواجد الدائم في خيم االعتصام المتواجدة في ربوع الوطن واالر

  .المستوى المطلوب وبما يوازي تضحيات وآالم أسرانا البواسل
وأكدت لجنة األسير انها تلقت رسالة من رفاقها في سجن مجدو أكدوا من خاللها تعرضهم إلى قمع 
وتنقالت إلى جهات غير معلومة وذلك بعد ان أتموا الخطوة االخيرة في إضرابهم االستراتيجي عن 

  . ودعوا جماهيرنا للوقوف بجانبهم ومساندة خطواتهمالطعام
  24/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  تشريع االحتالل للبؤر االستيطانية لن يغير من حقيقة هوية االرض الفلسطينية: جبهة التحرير .25

تطرفة من اعتبرت جبهة التحرير الفلسطينية ان ما اقدمت عليه حكومة االحتالل اليمينية الم: رام اهللا
, جريمة حرب جديدة تقترفها حكومة االحتالل, تشريع لثالث بؤر استيطانية مقامة على أراضي الضفة

ومعاقبة قادته على مايرتكبوه من جرائم , وعلى المجتمع الدولي ان يمتلك االرادة السياسية لردع االحتالل
  .بحق شعبناوارضنا

وقوانين حكومة , االرض الفلسطينية غير شرعي بمجملهان االستيطان على , وقالت الجبهة في بيان لها
, ولن تثني عزيمة شعبنا, االحتالل الجديدة لشرعنته لن تغير من حقيقة هوية االرض الفلسطينية

انما يعبر عن حقيقة النهج , واعتبرت الجبهة ان هذا االجراء االحتاللي الجديد .واصراره على استعادتها
والذي يتعارض كليا مع مساعي تحقيق , ومة االحتالل اليمينية المتطرفةاالستعماري الذي تتبناه حك

  .السالم في المنطقة
  26/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  قيادي أسير من حماس يطالب محمود عباس بمناصرة األسرى المضربين .26
رسالة إلى رئيس وجه القيادي األسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي الدكتور محمد غزال : نابلس

السلطة محمود عباس، طالبه خاللها بأن يكون في مقدمة العاملين على نصرة األسرى في إضرابهم 
  .المفتوح عن الطعام

" قدس برس"اإلسرائيلي ووصلت " مجدو"في رسالة سربت من سجن " حماس"وذكر القيادي في حركة 
ذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية يوجه رسالته وهو من ضمن أسرى الشعب الفلسطيني ال"بأنه 

  ".وينتظرون خطوات عملية في دعمهم
المئات من أبناء شعبك يجوعون : السيد الرئيس"وخاطب المحاضر في جامعة النجاح الرئيس عباس قائلًا 

وهم يطالبون بحقوقهم وينتظرون منك، وأنت الذي وضعت في موضع المسؤولية، أن تكون في مقدمة 
نصرتهم، وفي الوقت الذي نرى فيه وسائل اإلعالم بالعالم تحمل هم قضيتنا يؤسفنا أن العاملين على 

  ".نرى اإلعالم الرسمي ممثالً بتلفزيون فلسطين يتجاهلنا ويتجاهل معركتنا
  26/4/2012قدس برس، 

  
   بعملية عسكرية ضد إيران"إسرائيل"يعارض قيام و بيريز يرفض": يديعوت" .27

اإلسرائيلي عن بيريـز قولـه إنّـه يـرفض          ' يديعوت أحرونوت ' نقل موقع    : زهير أندراوس  -الناصرة  
ويعارض المقارنات التي يجريها نتنياهو بين الملف اإليراني والتهديد اإليراني وبين المحرقـة النازيـة               
وألمانيا النازية في ثالثينيات القرن الماضي، وهي المقارنة التي يدأب على تكرارهـا رئـيس الـوزراء               

  .ئيلي، بنيامين نتنياهواإلسرا
قال بيريز إنه يعارض قيام إسرائيل بعملية عسكرية ضد إيران بشكل مستقل، الفتًا إلـى أن هـذا هـو      و

ففي عهد هتلر لم يعد العالم خطة عسكرية، واليوم فإنه يعد خطة كهذه، إسـرائيل        . عمليا دور األمريكيين  
 وهذه ميزة وليس العكس، أعتقد أن ما يقولـه الـرئيس            قادرة على الدفاع عن نفسها، لكننا لسنا وحيدين،       

يجب فرض عقوبات   . األمريكي، باراك أوباما هو حقيقي، ويجب في هذا الشأن أال تنهمك بتلميع الحراب            
وضغوط سياسية، ذلك أن الرئيس األمريكي جاد في مسعاه وأنا أصدق أوباما، فهو يعمل وفقا للمـصالح                 

وفي نهاية الحديث قال بيريز، الذي سيحتفل قريبا بعيد         . األمريكية، على حد قوله   العليا للواليات المتحدة    
  . إنّه يعمل يوميا على مدار الساعة، وال يرتاح، إال ساعة واحدة في اليوم90ميالده الـ

  26/4/2012القدس العربي، لندن، 
 

  "إسرائيل"غزة خطر على قلب قطاع : رئيس الكنيست .28
رؤوفين ريفلين أمس أن إسرائيل ما زالـت        ” الكنيست“ئيس البرلمان اإلسرائيلي     زعم ر  -) االتحاد(غزة  

 فال تـزال  ةقيام إسرائيل وليومنا هذا مهدد“وأضاف . منذ إنشائها” تهديدات كثيرة من قبل األعداء    “تواجه  
 الموت  اليوم أيضاً، يتعرض المزارعون اإلسرائيليون لخطر     “وتابع  . ”مدننا وأراضينا تتعرض لتهديد دائم    

من قبل القناصة الفلسطينيين في قطاع غزة وال يزال أبناؤنا وبناتنا يفرون إلى المالجئ لالحتمـاء مـن                  
  أمـام تلـك    “وتـابع   . ”الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة وأصبح خطرها يمتد ليطال قلب إسـرائيل            
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تال فالحروب لم تنتـه بعـد وال        التهديدات، وعلى الرغم من اآلالم، ما زال من واجبنا أن نعلم أبناءنا الق            
  .”توجد حرب أخيرة مع إسرائيل

 26/4/2012االتحاد، ابوظبي، 
 

  لن تكون هناك أي مفاوضات حول القدس: رئيس الكنيست .29
. قال رئيس الكنيست االسرائيلي رؤوبين ريفلين إنه لن يكون هناك أية مفاوضات حول القـدس              : رام اهللا 

دس، ولن تتركها، وأن مسيرات القـدس واالسـتفزازات الـسياسية           إسرائيل لن تتخلى عن الق    «وقال إن   
  .»والتهديدات والمؤامرات لن تخيفها

اليهود شعب يـسعى إلـى      «من جهته قال القائم بأعمال رئيس الحكومة موشي يعالون في نتانيا امس إن              
ن الـصراع   وقـال أيـضا إ    . »السالم، ولكنه لن يساوم على أمنه، وسيحارب كل من يحاول إبادته بقوة           

التاريخي لم ينته بعد، وهناك جهات في الشرق األوسط ال تزال غير مستعدة لقبول إسـرائيل وتـسعى                  
  .للمس بها بأي ثمن، على حد قوله

 26/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

   نتيجة إلغاء االتفاقية"إسرائيل" خسائر غاز مصر لـ"شيكل" مليارات عشرة: "هآرتس" .30
إن وقف تصدير الغاز المصري     : "المدير التنفيذي لوزارة مالية االحتالل اإلسرائيلي     " يندورين كوه "قال  

 مليارات منها هـي     3 مليارات شيكل    10خطأ له ثمن كبير، حيث سببت ضررا كبير جداً بلغ أكثر من             
  ".تكاليف تضررت بها البيئة الناجمة عن استخدام السوالر والبنزين شركة الكهرباء بدالً من الغاز

أن : قوله" كوهين"، عن   2012-4-25العبرية، األربعاء   " هآرتس"ونقل الموقع االقتصادي التابع لصحيفة      
من يعتقد بـأن    : "وأضاف". قررت أن المستهلكين سيدفعون أكثر والباقي ستدفعه شركة الكهرباء        ) الدولة(

ن المتوقع رفع أسعار الكهربـاء      ، مشيراً إلى أنه م    "وزارة المالية ستضع يدها في جيبها فهو ما زال يحلم         
: وتابع في حديثـه   . وستستمر في االرتفاع خالل العامين المقبلين بدالً من التخفيض المزمع         % 25بنسبة  

 مليار شيكل، وعامل الزمن     70 مليار شيكل، وسيزيد ذلك من ديونها ألكثر من          6شركة الكهرباء ستجند    "
  ".عن الحكومة والشركةسيتطلب من الجمهور أن يقوم هو بالدفع نيابة 

 25/4/2012فلسطين أون الين، 
 

   للمسيحيين في فلسطينها ضد برنامج يفضح اضطهادأمريكا حملة في تشن" إسرائيل" .31
واللوبي التابع لها في الواليات المتحدة حملة هي األعنف منذ          ” إسرائيل“شنت   : حنان البدري  -واشنطن  

األمريكيـة تقـارير حـول معانـاة        ” سي بي إس  “طة   دقيقة الشهير في مح    90زمن بسبب بث برنامج     
المسيحيين الفلسطينيين على أيدي االحتالل الصهيوني بما فيها التمييز والتهجير والمالحقة، والسيما فـي              

لـدى  ” اإلسرائيلي“ووصل األمر بالسفير     .األماكن المقدسة في القدس وسواها من مناطق الضفة الغربية        
ال برئيس المحطة للتأثير في قرار البث قبيل إذاعة الحلقة، األمـر الـذي              واشنطن مايكل أوروين لالتص   

أسفر عن إقدام مقدم الحلقة بوب سايمون على استضافته، ولكن فاجأه خالل الحلقـة بمواجهتـه بـسؤال                  
، ”إسـرائيل “فضح فيه محاولة السفير التأثير في البرنامج قبل إذاعته، وحاول األخير عبثاً الدفاع عـن                

األمنيـة  ” إسـرائيل “ أن مسيحيي فلسطين يهاجرون هرباً من اإلرهاب اإلسالمي، وأن إجراءات            زاعماً
  . وهو األمر الذي أثبتت الحلقة كذبه” إسرائيل“المقصود بها حماية أمن 
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المسيحيين العرب في األرض المقدسـة      ” إسرائيل“ووجدت الحقيقة التي فجرها البرنامج حول اضطهاد        
 األمريكية فأحدثت انقساماً واضحاً بين الذين شعروا بالغضب الشديد مما يتعرض له             طريقها إلى الكنائس  

. المسيحيون الفلسطينيون والمؤسسات والمنظمات المسيحية اليمينية التابعة للتيـار المـسيحي الـشوني            
  . يحتجون فيها على البرنامج” سي بي إس“ ألف خطاب لرئيس محطة 30وأرسلوا حتى مساء الثالثاء 

 26/4/2012لخليج، الشارقة، ا
 

  الربيع العربي مشابه لما حدث في شرق أوروبا إثر انهيار االتحاد السوفييتي:بحث إسرائيلي .32
في دراسة جديدة أعدها مدير مركز أبحاث األمن القومي، التابع لجامعة تل            : زهير أندراوس  - الناصرة
 2011ن األحداث في العالم العربي في سـنة         عوديد عيران، عن الغرب والربيع العربي، قال إ       . أبيب، د 

تسمى الربيع العربي ولها قدرة على إحداث تغيير سيكون مشابها بكبره لما حدث في شرق أوروبا إثـر                  
انهيار االتحاد السوفييتي ونظم الحكم التابعة له، وبالتالي يمكن الجزم بنظرة متفائلـة إن األحـداث فـي                  

  . تصادم الحضارات ممتنعاالمنطقة قد تكون بدء مسيرة تجعل
أن األطر والوسائل التي استعملها االتحاد األوروبي في عالقته بالجارات قد حسنت لكنها لم              ونستنتج من   

تتغير جوهريا، ولن تستطيع المساعدة المالية للدول التي يجـري فيهـا صـراع مـن اجـل التغييـر                    
تُدبر في األساس على أيـدي المؤسـسات        واإلصالحات أن تأتي من أوروبا في هذه المرحلة، يجب أن           

  .المالية الدولية كي تستغل بالطريقة األكثر شفافية ونجاعة
أجرت الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي في الماضي اتصاالت بجهات معارضة في الدول             : وتابع

ـ           شـرعية  2011نة العربية، وقد أعطت االنتفاضات الشعبية في البلدان العربية في النصف األول من س
  .دولية التصاالت مكشوفة بقوى متمردة كما هي الحال في ليبيا

 26/4/2012القدس العربي، لندن، 
  

  سرائيلية تحرض على قتل الطالب الفلسطينييناإل "إم ترتسو"حركة  .33
 نشرت حركة عنصرية إسرائيلية أمس صوراً للطالب فلسطينيين المفروضة علـيهم            -) االتحاد(رام اهللا   

بالقدس المحتلة أثناء مشاركتهم في تظـاهرة، للتـضامن مـع           ” الجامعة العبرية “سية اإلسرائيلية في    الجن
  .األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، مرفقة بتحريض على قتلهم

فـي تلـك    ” التجمع الطالبي الـديمقراطي   “ونشرت الحركة صور المشاركين في التظاهرة التي نظمها         
  .” يتضامنون مع المخربين–العرب في ذكرى االستقالل “تحت عنوان الجامعة 
في الجامعات اإلسرائيلية بشكل مكثف، وقد نظمت تظاهرة مضادة تضمنت هتافـات            ” إم ترتسو “وتنشط  

حنـين  ” الكنيست“وتعليقاً على ذلك، قالت عضو البرلمان اإلسرائيلي        . عنصرية وفاشية ضد الفلسطينيين   
واضح أن نشاطنا الـسياسي ونـشاط        “1948األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام      زعبي، الناشطة في    

شبابنا وطالبنا العرب في الجامعات يؤرق نوم وصحو العنصريين وهذا دليل علـى صـحة بوصـلتنا                 
السياسية، ألن العنصريين ال يخافون ممن يتنازل عن حقوقه ويخاف من النضال، فهم يخافون ممـن ال                 

وقد قدمت شكوى لمسجل الجمعية في الموضوع، وعلينا التقدم بعشرات الـشكاوى            . ”تردعه عنصريتهم 
  .”ضد موقعهم على اإلنترنت وطلب إغالقه بتهمة التحريض على القتل وبث العنصرية

  26/4/2012االتحاد، ابوظبي، 
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   وإدارة السجون تكثف سياسة العقاب2000ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام إلى  .34
 عدد األسرى في سجون االحتالل المضربين عن ، أنرام اهللا، من 26/4/2012، األيام، رام اهللا ذكرت

  ".عوفر" اسيراً في معتقل 150 أسير، وقد انضم اليهم 2000الطعام، امس، وصل ما يقارب الـ 
نهائي وأكدت قيادات األسرى اإلصرار على مطالبهم العادلة والتي تتمثل في إنهاء سياسة العزل بشكل 

 سنوات، 6والسماح بزيارات األهل وخاصة من القطاع، بعد ان تم منع زيارات أهل غزة منذ أكثر من 
  .وإلغاء قانون شاليت، إضافة إلى وقف االعتقاالت اإلدارية وتقديم العالج الطبي لألسرى المرضى

 كل الكهربائيات من كما أكد اسرى الداخل والقدس ان إدارة سجن نفحة قامت منذ بداية اإلضراب بسحب
  . وهو أسوأ قسم في السجن4 إلى قسم 2 أسيراً منهم، من قسم 40غرف األسرى، ومن ثم تم نقل 

واضافوا، ان االسرى يعيشون اليوم في ظروف حياة الزنازين، بمعنى ان اإلدارة قامت بسحب أغلب 
" ترنينغ"رة السجون واألغراض منهم واقتصر ما تبقى على أدنى مستلزمات االسرى وهي مالبس إدا

واحد وقطعتا مالبس فقط وحذاء منزلي واحد لكل أسير، كما سحبت االدارة حذاء الرياضة، وابقت على 
  .مخدة واحدة وغطاء واحد

وذكرت مصادر في نادي االسير أن االسرى بعد هذه المصادرات فقدوا كل شيء فلم يبق لديهم كتب او 
ال شيء على اإلطالق، حتى أن إدارة السجن قامت بسحب صحف او تلفزيون او راديو او أقالم و

وكانت ادارة السجن عرضت األسرى مرتين على طبيب  .شفرات الحالقة ومشط الشعر وورق المحارم
  .السجن من أجل فحص الوزن والضغط

 أسيراً من الداخل والقدس أمام ضابط 40من جهتها عقدت ادارة سجن نفحة، امس، جلسات طاعة لـ 
سجن بشأن ما سمته االدارة بالمخالفات، وهي اإلضراب عن الطعام وعدم الوقوف عند العدد، أمن ال

  . أيام ومنعهم من الفورة4 شيكال وبعزل لمدة 240وعاقبت كل أسير بغرامة مالية قدرها 
وا االسرى الفلسطينيون كشف، عن مراسلها وليد عوض، أن 26/4/2012، القدس العربي، لندنوأضافت 
 أسير، 1600ء في رسالة تم تسريبها من داخل السجون ان اضرابهم عن الطعام انطلق بمشاركة االربعا

 أسير من اصل 2000فيما وصل عدد األسرى المشاركين في االضراب حتى اليوم ما يقارب الـ 
 اسير، ويشمل اإلضراب جميع أسرى الجبهة الشعبية وحماس في كافة السجون، كما انضم أسرى 4700
  . سجن عسقالن باإلضافة إلى أسرى حركة فتح من غزة والمتواجدين في سجن نفحةفتح في

والسماح بزيارات أهل ) لألسرى المعزولين(وجاء في رسالة االسرى ان مطالبهم تتمثل في، إنهاء العزل 
  ). سنوات6علما أنه تم منع زيارات أهل غزة منذ أكثر من (األسرى من غزة 

ً  وصامدون وصابرون ومهما تطلب األمر من وفي رسالتهم يؤكدون االسر ى أن معنوياتهم عالية جدا
  .وقت فهم على استعداد تام لالستمرار في معركة االمعاء الخاوية من اجل تحقيق مطالبهم العادلة

  
  األسيرات يقررن اإلضراب يومين أسبوعًيا قبل دخول اإلضراب المفتوح : مؤسسة التضامن .35

كرت الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في نابلس أحمد ذ: رام اهللا ـ أحمد رمضان
البيتاوي في بيان صحفي أن أسيرات هشارون سيضربن عن الطعام يومين في األسبوع بدءا من أمس 

  .األربعاء قبل شروعهن في اإلضراب المفتوح والمتواصل خالل األيام القادمة
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ضا تقدم به مدير سجن هشارون ينص على إعطائهن حقوق وأشار البيتاوي إلى أن األسيرات رفضن عر
لم يحصل عليها أي أسير سابق، إال أن األسيرات رفضن هذا العرض وطلبن من مدير السجن التحدث 

  .مع الجهة التي تمثل جميع األسرى
  26/4/2002، المستقبل، بيروت

  
  "الفيديو كونفرنس"م عبر ذويه" رؤية"مقابل  أسرى غزة يرفضون عرًضا إسرائيلياً لفك اإلضراب .36

، 2012-4-25كشف مصدر مقرب من األسرى في سجون االحتالل، األربعا : محمد أبو شحمة -رفح
مقدما من مصلحة السجون اإلسرائيلية يقضي بفك إضرابهم " عرضا"أن أسرى قطاع غزة قد رفضوا 

  ".  كونفرنسالفيديو"عن الطعام مقابل السماح لهم برؤية ومحادثة ذويهم عبر تقنية 
، أن لجنة من مصلحة السجون "فلسطين أون الين"وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ

اإلسرائيلية اجتمعت بقيادة الحركة األسيرة وعرضت عليها هذا العرض مقابل فك اإلضراب والتراجع 
  . ةً وتفصيالًعنه، مشيرين إلى أن قيادة األسرى موحدة في قرارها وهم رفضوا هذا العرض جمل

  25/4/2012، فلسطين أون الين
  

  الوضع الصحي لألسيرين ذياب وحالحلة المضربين في غاية الخطورة: نادي األسير .37
 مدير الدائرة القانونية في نادي األسير ، أنرام اهللا،من 26/4/2012، وكالة سما اإلخباريةذكرت 

 مقلق للغاية، و 59 حالحله المضربان منذ الفلسطيني جواد بولص قال أن األسيران بالل ذياب و ثائر
 في اإلضراب عن 60نحن على شفا حاله تشبه الحالة التي وصل إليها خضر عدنان عندما دخل يومه ال

  .الطعام، يواجهون إمكانية الموت المفاجئ في كل لحظة
وزير شؤون األسرى ، عن مراسلها وليد عوض، أن 26/4/2012القدس العربي، لندن، وأضافت 

والمحررين عيسى قراقع حذر االربعاء من خطر موت حقيقي يتهدد حياة أسرى مضربين عن الطعام 
 يوماً، ويقبع عدد منهم في مستشفى سجن الرملة اإلسرائيلي بسبب تردي 58بعضهم منذ أكثر من 

 أسرى إداريين يخوضون إضرابا 6واوضح قراقع ان  .وضعهم الصحي، وقد تم عزلهم ومنع زيارتهم
وحاً عن الطعام ضد اعتقالهم اإلداري وأسيرين مضربان لالعتراف بهما كأسرى حرب، وان أوضاع مفت

  .األسرى المضربين في غاية الخطورة
  

  تشكيل خلية عمليات لدعم إضراب األسرى: وزارة شؤون األسرى .38
رائيلية  فرضت قضية األسرى الفلسطينيين في السجون االس-، أ ف ب »الحياة «-غزة، القدس المحتلة 

  .  أسير في االضراب عن الطعام1300نفسها على الساحة الفلسطينية، خصوصاً مع استمرار أكثر من 
لمتابعة » خلية عمليات«ذكر مدير مكتب وزير شؤون األسرى والمحررين كايد جربوع إنه تم تشكيل 

رائيلي بالتعاون ومساندة اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه األسرى في سجون االحتالل االس
  .بين الوزارة والجهات المعنية كافة بمتابعة أوضاعهم
  التنسيق مع الجهات والفعاليات «هو » خلية العمليات«ولفت جربوع في بيان الى أن الهدف األساس من 
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في قضية األسرى ومواكبة تطورات األوضاع داخل السجون ووضع الخطط الفعالة من أجل ضمان 
  .»لتضامنية معهمأفضل الفعاليات ا

  26/4/2012، الحياة، لندن
  

   عاما من االعتقال18عويسات بعد  توفيق  المقدسياألسير عن اإلفراج .39
 افرجت مصلحة السجون االسرائيلية عن االسير المقدسي توفيق علي محمد : عيسى الشرباتي-القدس 

نفحة الصحراوي بعد أن من سكان حي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة من سجن )  عاما38(عويسات 
عاما، قضاها صامدا بطال داخل قالع األسر، وتنقل في عدة سجون وخاض 18أتم مدة محكوميته البالغة 

  .معارك األمعاء الخاوية عدة مرات
  26/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   كرامتهممن أوزانهم يوميا لنيل األسرى يفقدون ": قدس برس" العويوي لـ  عمرالمحرراألسير  .40

   أكد األسير الفلسطيني المحرر من سجون االحتالل عمر العويوي أن األسرى يفقدون يوميا: الخليل
   مئات الكيلوغرامات من أوزانهم مقابل نيل كرامتهم وتحقيق مطالبهم، وسط تعهد من المضربين بعدم

  .كسر اإلضراب إال بتحقيق جميع مطالبهم
وفك إضرابه عن الطعام أمام مبنى ) 25/12( عنه أمس الثالثاء  والذي أفرج  وشدد المحرر العويوي

في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، أن هناك أربعة مطالب أساسية لألسرى " نادي األسير"
 بزيارة  المضربين عن الطعام ال يمكن فك اإلضراب بدونها، وتتمثل بالسماح لذوي األسرى من غزة

زيارة لكافة األسرى بالضفة الغربية، وإنهاء سياسة العزل االنفرادي وإلغاء قانون أبنائهم والسماح بال
للجندي اإلسرائيلي جلعاد " حماس"والمتعلق بالعقوبات التي فرضت على األسرى بعد احتجاز " شاليط"

لمذل  وأبرزها منع األسرى من مواصلة تعليمهم الجامعي، باإلضافة إلى إنهاء التفتيش ا2006شاليط عام 
  . لذوي األسرى أثناء الزيارة

  25/4/2012قدس برس، 
  

  االعتداء على األسير حسن رميلة بالضرب المبرح والتسبب بكسر في جمجمته: نادي األسير .41
قال نادي األسير الفلسطيني، إن األسير محمد حسن رميلة من مدينة جنين، تعرض للضرب المبرح بعد 

، وأشار إلى أن االعتداء قد "عوفر"قبل نقله لسجن " مجدو" في سجن مداهمة الزنزانة التي كان يقبع فيها
، بات يعاني 2011، والمعتقل منذ ) عاما40(وأكد محامي النادي أن األسير رميلة  .يكون محاولة اغتيال

من ألم في الرأس واالخضرار في منطقة العين، ومن غباش، إضافة إلى الدوخة واإلغماء من وقت إلى 
، حيث "العفولة"في " هعيمك"وعلى أثر هذا االعتداء نقل األسير إلى مستشفى  .هذا االعتداءآخر، نتيجة 

 ساعة، وبعد أن استيقظ تم إرجاعه على الفور إلى السجن، وتبين 48فقد األسير الوعي بشكل كامل مدة 
لعين من الصورة الطبقية للرأس أن األسير تعرض لكسر بالجمجمة نتيجة الضرب، وكذلك ضعف في ا

  .اليمين واخضرار في منطقة العين، ودوخة
  25/4/2012، 48عرب 
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  مع جنائيين يهود عقابا لهمنفلسطينييسلطات االحتالل تعزل أسرى : وزارة شؤون األسرى .42
كشفت وزارة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، النقاب عن أن عدداً من : رام اهللا

ضوا إضرابا تضامنياً مع األسيرين المحررين هناء شلبي وخضر عدنان، األسرى الفلسطينيين الذين خا
عقاباً لهم على " الجلمة"مع الجنائيين اليهود، وفي عزل سجن " عكا"تعرضوا للعزل في مركز شرطة 

  .خوضهم اإلضراب
  25/4/2012قدس برس، 

  
  المحكمة العليا اإلسرائيلية ترفض اإلفراج عن ستة أسرى إداريين .43

الذي تقدم به محامي ستة أسرى إداريين في سجون  ضت المحكمة اإلسرائيلية العليا االعتراضرف: نابلس
  .االحتالل لإلفراج عنهم، بينهم األسير حسن الصفدي المضرب عن الطعام منذ اثنين وخمسين يوما

" قدس برس"تلقت ) 4|25(، في بيان لها اليوم األربعاء "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"وأفادت 
المحكمة اإلسرائيلية رفضت اعتراض األسير الصفدي بالرغم من خطورة وضعه "نسخة منه بأن 

الصحي بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام، حيث يعاني من جرثومة في الدم ونقص شديد في السكر 
 محمد من بين األسرى الذين رفض اعتراضاتهم الدكتور"وأشارت إلى أن ". وانخفاض حاد في الوزن

علي الصليبي المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، باإلضافة لرفض اعتراض األسير 
عبد السالم نجل األسير الشيخ جمال أبو الهيجا واألسير الشيخ نزيه أبو عون وهو احد قادة الحركة 

  .األسيرة، كما رفضت المحكمة التماس األسير احمد ماليشة واألسير نضال دغلس
 25/4/2012قدس برس، 

  
  االحتالل يفرض إغالقاً شامالً على الضفة بسبب األعياد اليهودية  .44

أعلنت سلطات االحتالل عن فرض طوق عسكري شامل على جميع األراضي الفلسطينية : الضفة الغربية
ن إلنشاء المحتلة ابتداء من أمس األربعاء وحتى صباح يوم الجمعة، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والستي

كما  . قرية ومدينة فلسطينية500الدولة العبرية على حساب تهجير الشعب الفلسطيني وهدم أكثر من 
، تحسبا لوقوع عمليات )ب(أعلنت وحدات اإلسعاف والطواقم الطبية عن رفع حالة التأهب إلى درجة 

قتين، إحياء لذكرى القتلى ودوت في الساعة الحادية عشرة من صباح األربعاء الصفارات لمدة دقي .فدائية
اإلسرائيليين الذين قتلوا في الحروب أو في عمليات للمقاومة الفلسطينية والعربية، والذين بلغ عددهم وفق 

  . جندي منذ إقامة الدولة العبرية22993اإلحصائيات اإلسرائيلية الرسمية 
  26/4/2012، السبيل، عمان

  
  از ثقة الفلسطينيين بالقضاءاهتز: في مسح خاص بقطاع القضاء والمحاكم .45

أظهر مسح فلسطيني خاص بقطاع القضاء والمحاكم اهتزاز ثقة الجمهور : عوض الرجوب -الخليل 
الفلسطيني عموما بجهاز القضاء وبالمحامين، وتفضيل كثيرين منهم البحث عن وسائل بديلة للتقاضي 

  . وحل الخالفات بينها القضاء العشائري
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 تضمنها المرصد القانوني الثاني لبيان المتغير في وضع العدالة في فلسطين التي-وأظهرت النتائج 
 الحاجة -)مساواة(، والصادر عن المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء 2010/2011لعامي 

  .الماسة للعمل على تعزيز وتعميق الوعي القانوني للمواطن الفلسطيني ومعالجة مواطن الخلل
إن المعطيات التي تضمنها المسح تستحق التوقف عندها، رغم تحفظ البعض على وحسب مختصين، ف

  .آلية ومنهجية إعداد المسح
من الجمهور العام يعتقدون بوجود فساد وتدخل من األجهزة % 50 -% 40فقد أظهرت النتائج أن 

  .بأن المحامين يستخدمون الرشى واإلكراميات في عملهم% 56التنفيذية في القضاء، فيما يعتقد 
 يتضح أن مؤشر ثقة الجمهور 2008/2009وبمقارنة المسح األخير بمسح سابق أجري خالل العام 

في المسح % 49.3 نقطة، وانخفض من حوالي 23تقاضي بأجهزة العدالة في فلسطين تراجع بمقدار الم
  .في المسح األخير% 26.2السابق إلى 

من أفراد العينة بأن التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة األفضل واألسرع % 63ورغم اعتقاد 
  .تعتقد بأفضلية القضاء العشائري% 56نحو السترجاع الحقوق وحمايتها، فإن نسبة ال بأس بها تقدر ب

وكما أفادت النتائج فإن نظرة الجمهور الفلسطيني للقضاء الشرعي ودوره وفعاليته ونزاهته أفضل وأكثر 
  . لصالح القضاء النظامي% 50لصالح القضاء الشرعي و% 70إيجابية من النظر للقضاء النظامي بواقع 

  24/4/2012، الجزيرة نت، الدوحة
  

   اللد مدينة لتهويد إسرائيليططمخ .46
وقال . تسعى الحكومة اإلسرائيلية لتقليص الوجود الفلسطيني في مدينة اللد من أجل تهويدها: رام اهللا

الجنرال عميت يوسف، أحد المتحدثين باسم الجيش اإلسرائيلي إن على جدول خطط الحكومة إقامة مجمع 
اللد تحظى “وأضاف .  عائلة للعسكريين السابقين350 طابقا الستيعاب 12سكني هناك يضم بنايات من 

وأوضح أنه سيقام . ”، لذلك فهي بحاجة إلى معسكر للجيش لتغيير صبغة المدينة)إسرائيلية(أولوية وطنية 
 دونماً وسيتم بناؤه وإسكان 350اليهودي على مساحة ” جاني عفيف“بين حي المحطة الفلسطيني وحي 

  .الست المقبلةالعائالت فيه خالل السنوات 
  26/4/2012، االتحاد، ابوظبي

  
  "منطقة منكوبة"رئيس جمعية محطات الوقود في قطاع غزة يناشد عباس إعالن غزة  .47

ناشد رجل األعمال الفلسطيني ورئيس جمعية محطات الوقود في قطاع غزة محمود الشوا، في : غزة
 العاجل إلنقاذ قطاع غزة وسكانه تصريح صحفي في غزة أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس التدخل

من األزمات المتتالية عليه ووقف جميع الضرائب التي تجبيها السلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهللا 
إن قطاع غزة سيعاني “وقال الشوا  .منطقة منكوبة“على البضائع والمواد المستوردة إليه، وإعالن القطاع 

ي الوقود جراء اإلغالقات المتكررة لمعبر كرم أبو سالم ومنع خالل األيام المقبلة من أزمة طاحنة ف
  .”السلطات المصرية إدخال الوقود الالزم عبر األنفاق الحدودية

  26/4/2012، االتحاد، ابوظبي
  
  



  

  

 
 

  

            25ص                                     2483:                العدد26/4/2012 الخميس :التاريخ

   تحتل المرتبة السابعة على المستوى العربي واألولى فلسطينياً بغزةالجامعة اإلسالمية .48
معة اإلسالمية بغزة، في المرتبة السابعة على المستوى العربي  حلت الجا:محمد السوافيري –غزة 

 جامعة عربية مانحة لدرجة الماجستير في إدارة األعمال، 32واألولى فلسطينياً، ضمن قائمة أفضل 
  ". الشرق األوسط-فوربس"حسب مجلة 

 األعمال في أفضل الجامعات المانحة لماجستير إدارة(قائمة "  الشرق األوسط-فوربس "وأعدت مجلة 
، إليصال رسالة إلى الشركات الراغبة في االقتداء بالشركات العالمية، إليمانها بأهمية )العالم العربي

التعليم العالي في حياة كل إنسان، وخاصة في حياة رجال األعمال والمتخصصين في مجال المال 
  .واالقتصاد

  25/4/2012، القدس، القدس
  

  تكنيكياعد مجلس طلبة جامعة البولفتح تفوز بغالبية مق: الخليل .49
فازت كتلة شهداء االقصى التابعة لحركة فتح في جامعة بولتكنيك فلسطين بالخليل، أمس، بغالبية : الخليل

 مقعدا، تلتها كتلة الشهيد 31 من أصل 18مقاعد مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة، وذلك بحصولها على 
  . مقعدا 11ت على ، حيث حصل"حماس"رائد الكرمي التابعة لـ

  26/4/2012، األيام، رام اهللا
  

   بمسيرة الى قريتي كويكات وعمقا فلسطينيو الداخل يحيون اليوم ذكرى النكبة .50
 لذكرى نكبة الشعب 64 اليوم الخميس، الذكرى الـ48يحيي فلسطينيو :  برهوم جرايسي-الناصرة 

ى قيامها، وهذا بموجب الشعار الذي يرفع منذ الفلسطيني، بالتزامن مع اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكر
 64، اليوم كما على مدى 48وينطلق عشرات اآلالف من فلسطينيي  ".يوم استقاللهم يوم نكبتنا"سنوات 

عاما إلى مواقع قراهم المهجرة، التي منها ما تم مسحه كليا عن وجه االرض ولم يبق منها سوى بعض 
بعض القرى " تحظى"آثار مقابر ودور عبادة من مساجد وكنائس، وركام الحجارة، ومنها ما بقيت فيها 

ببقاء آثار بيوت وآبار ماء، وقسم كبير من هذه القرى اقيمت على انقضاها مستوطنات يهودية في شتى 
 عاما، تقليد بإجراء مسيرة حاشدة تضم اآلف إلى واحد من القرى 14وقد بدأ قبل نحو  .أنحاء البالد

ن الوحدة الوطنية، وستكون هذا العام إلى قريتي كويكات وعمقا، في منطقة عكا، إذ المهجرة، تعبيرا ع
ستنطلق المسيرة من دوار جمال عبد الناصر في قرية أبو سنان المجاورة للقريتين، ومن هناك إلى 

  .القريتين ليقام مهرجان خطابي وفني وطني ملتزم
  26/4/2012، الغد، عمان

  
   بسوريااقتل شاب فلسطيني في درعم .51

وقال وليد فورة إبن عم  . استشهد شاب فلسطيني اليوم االثنين برصاص الجيش السوري في درعا:غزة
إن الجيش السوري في سوريا قتل الشاب رعد نضال سعد فورة " معا"الشهيد في اتصال هاتفي بوكالة 

  وأضاف أن .ي درعابعيار ناري أصابه في رأسه وهو ذاهب إلى عمله ف)  عاما20( البالغ من العمر 
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وقال إن  .الجيش يمنع تسليم الجثة إلى أقارب الشهيد حتى ال تجرى له جنازة ويمنع القيام بواجب العزاء
  .العائلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة فتحت بيت عزاء اليوم

  25/4/2012، وكالة معاً اإلخبارية
  

  اعية في الخليلالجفاف يتهدد مساحات واسعة من األراضي الزر: "أوتشا" .52
حذرت هيئة أممية من أن خطر الجفاف يتهدد مساحات واسعة من األراضي الزراعية في مدينة : الخليل

، بعد إقدام سلطات االحتالل على هدم وإزالة عدة خزانات كان )جنوب الضفة الغربية المحتلة(الخليل 
خدامها الحقا في ري محاصيلهم بناها مزارعون من محافظة الخليل، لغرض تحزين مياه األمطار واست

في تقريره األسبوعي والذي " أوتشا" وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. الزراعية
 مصدر الرزق  إن فالحة األرض وزراعتها تشكل: "يخصصه لألوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة

 الخزانات مصدر مهم للمياه التي يستخدمها وأضاف أن". الوحيد واليتيم بالنسبة لهؤالء المزارعين
  .المزارعون الفلسطينيون في ري محاصيلهم خالل شهور الصيف الحارة

 فدانًا من األراضي 25وأشار التقرير إلى أن ثالثة خزانات يعتمد عليها الفلسطينيون في ري نحو 
الخاضعة " سي"منطقة المصنفة ضمن ال(القريبة من مدينة الخليل " المجنونة"الزراعية أزيلت من منطقة 

، الفتا النظر إلى أن عدد خزانات المياه األرضية التي أزالتها السلطات اإلسرائيلية منذ )لسيطرة إسرائيلية
  . ، بلغ أحد عشر خزانًا منها تسعة في مناطق تعاني نقصا شديدا في المياه2012مطلع عام 

ية أن السلطات اإلسرائيلية هدمت العام الماضي ما ال وذكر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسان
  ).سي( خزانا لمياه األمطار في الضفة الغربية معظمها في المنطقة 20يقل عن 

  25/4/2012قدس برس، 
  

  في الدوحة " إسرائيلي"اتفاق اقتصادي فلسطيني  .53
االقتصادية في فلسطين الى اتفاق بشأن األوضاع ” اإلسرائيلي”توصل الطرفان الفلسطيني و: )أ.ب .د (

المنعقد بالعاصمة ) أونكتاد(وذلك على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
وأكد عضو الوفد الفلسطيني عادل عطية الذي قاد التفاوض عن الجانب الفلسطيني، . القطرية الدوحة

، أمس، أنهم توصلوا )أ.ب .د (ارون، في تصريحات ل الذي قاده آدم ” االسرائيلي“الثالثاء، مع الجانب 
كانت “وقال . الى اتفاق حول الفقرة المتعلقة باألوضاع االقتصادية في فلسطين” اإلسرائيلي“مع الوفد 

ماتم  .نتيجة المباحثات مفاجأة للجميع حيث تمكنا من الحصول على فقرة تلبي جميع المطالب الفلسطينية
  .”تناالتوصل اليه فاق توقعا

  26/4/2012، الخليج، الشارقة
  

  رام اهللا لمسؤوليتها عن نقص األدوية في غزة بصحةوزارة  ان تقاضيمركز سواسية وجمعية راصد .54
أعلن مركز سواسية لحقوق اإلنسان أنه أعد ملفًا قانونيا لمقاضاة وزارة الصحة التابعة : الضفة الغربية

ية التي تعصف بالقطاع الصحي في غزة نتيجة النقص الحاد للسلطة الفلسطينية، على خلفية أزمة األدو
  .والشديد في األدوية والمستهلكات الطبية الالزمة
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أثبت أن وزارة الصحة في رام اهللا، تتحمل "إن التحقيق الذي أجراه " سواسية لحقوق اإلنسان"وقال مركز 
لجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان ، وأنه قرر بالتنسيق مع ا"المسؤولية عن أزمة األدوية في قطاع غزة

إللزام صحة رام اهللا قضائيا بتطبيق "رفع قضية أمام المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية، " راصد"
وأشار المركز، في بيان صحفي أمس األربعاء، إلى أن الحكومة الفلسطينية في رام اهللا  ".مبادئ القانون

تعارف عليها مسبقًا، ولم ترسل حصة غزة من األدوية وفقًا للمناقصات لم تنفذ التزاماتها القانونية والم"
التي يتم اعتمادها من الممولين، وهي من طلب من الممولين عدم إرسال حصة غزة مباشرة إلى 
المستودعات في غزة، وعليه أصبحت صحة رام اهللا من يورد لغزة وفقًا لسياستها ورؤيتها وليس وفقًا 

طاع، وهو ما دفع المركز وجمعية راصد لحقوق اإلنسان للجوء للقضاء إلنهاء هذه الحتياجات مرضى الق
  ".المعاناة

  26/4/2012، السبيل، عمان
  

  لألسير المحرر زاهر جبارين" حكاية الدم من شرايين القسام"كتاب  .55
، "محكاية الدم من شرايين القسا"الطبعة األولى من كتاب " فلسطين للثقافة"أصدرت مؤسسة : بيروت

من محافظة سلفيت بالضفة الغربية، وإلى أفرج عنه في )  عاما44(لألسير المحرر زاهر علي جبارين 
  .واالحتالل اإلسرائيلي" حماس"صفقة تبادل األسرى األخيرة بين حركة 

الضوء على التجارب الجهادية لعدد من أبرز قادة  الكتاب يسلط"ووفق ما ذكرت المؤسسة؛ فإن 
  ".لشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، من بينهم الشهيد المهندس يحيى عياشومؤسسي كتائب ا
إصدار هذا الكتاب يأتي بعد سنوات طويلة من إنجازه داخل زنازين السجن وغرف "وأوضحت بأن 

مؤسسة "العزل، لينضم إلى سلسلة إصدارات متنوعة لألسرى والمحررين، أشرفت على طباعتها 
  .، كما قالت" ويجري عرضها وبيعها في معظم معارض الكتاب الدولية،"فلسطين للثقافة

  26/4/2012قدس برس، 
  

   أردنيا أصوله فلسطينية82 تعيد الجنسية لـ "الداخلية: "العرب اليوم .56
 مواطنا أردنيا من اصول فلـسطينية       82أعادت وزارة الداخلية الجنسية لـ      :  رداد القالب  -العرب اليوم   

  .استرحام وتظلم تلقتها دائرة المتابعة التفتيش وذلك وفق تأكيدات نيابية وحكومية طلب 3208من اصل  
وقالت مصادر في وزارة الداخلية ان لجنة االسترحامات الحكومية المشكلة لغاية اعادة النظـر بـسحب                

 بلغت  حيث2005 وحتى العام    2002األرقام الوطنية تقوم بدراسة الطلبات المقدمة خالل الفترة من العام           
 في حـال كـان      - طلب استرحام وتظلم منوهة الى امكانية تضمن الطلب الكثر من رقم وطني              3208

 طلب  1900 وأضافت مصادر متطابقة ان اللجنة درست اكثر من          -الطلب باسم رب اسرة ومعه عائلته       
  .ويجرى العمل على دراسة كافة الطلبات

صصتين من اجل العمل على بحث أي ظلـم لحـق           وكانت الحكومة ومجلس النواب قد شكال لجنتين متخ       
  .بحملة الجنسية األردنية من اصول فلسطينية وتم سحب أرقامهم الوطنية

  من جهة ثانية طالب نواب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ووزارة الداخلية لدراسة كل                
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 وذلك لغايات إغالق الملـف      قضية على حدة بحيث تجتمع اللجنة المشتركة بشكل دوري مرة كل أسبوع           
  .وإعادة الحقوق إلى أصحابها

  26/4/2012، العرب اليوم، عمان
  

57. إسرائيل"يطالب بوقف التطبيع مع " العمل اإلسالمي": انعم"  
، "وقف كل أشكال التطبيع مع العدو اإلسـرائيلي       " طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي الحكومة بـ         :عمان

مسجد األقصى، في بيانه األسبوعي أمس الذي اسـتنكر فيـه تهديـدات،             مدينا زيارات مسؤولين إلى ال    
وطالب  .تعرض لها مواطنون، بينهم القيادي في الحزب زكي بني ارشيد والنائب الدكتور أحمد الشقران             

الحكومة بالتعامل بحزم إزاء أي تهديد ألي مواطن، محمال إياها مسؤولية ما يترتب علـى مثـل هـذه                   
  .التهديدات

لحزب، الزيارات التطبيعية التي تتابعت في اآلونة األخيرة من كبار المسؤولين، معبرا عن قلقـه               ودان ا 
ودعا  ".القائمين عليها يحاولون بها إلباسها لبوساً دينياً بدعوى زيارة المسجد األقصى          "منها، والتي قال إن     

فز المواطن األردني وتشكل    الحكومة إلى وقف كل أشكال التطبيع مع العدو، ألن كل خطوة تطبيعية تست            
  .خذالنا للشعب الفلسطيني

  26/4/2012، الغد، عمان
  

  جمعية أردنية تدين زيارة علماء للقدس .58
دانت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية فـي األردن بـشدة مـا وصـفته              : محمد النجار  -عمان  
مرافقة أمراء من العائلة الهاشمية     من خالل زيارات علماء دين مسلمين لمدينة القدس ب        " التطبيع الديني "بـ

وقالت الجمعية في بيـان      .األردنية، وحملت السلطة الفلسطينية واألردن مسؤولية التهويد المستمر للمدينة        
إن الزيارة األخيرة لمفتي الديار المصرية علي جمعة وزيـارة الداعيـة            "تسلمت الجزيرة نت نسخة منه      

بلها بأسابيع للقدس والمسجد األقصى تدخل فـي بـاب التطبيـع            اليمني الشيخ الحبيب بن علي الجفري ق      
  ".الديني مع العدو الصهيوني الذي يضاف للتطبيع السياسي واالقتصادي واألمني

الكيان الصهيوني يستفيد من هذه الزيارات من قبل مراجع دينية معروفة ليظهر نفـسه              "واعتبر البيان أن    
  ".ة وحرية الوصول إلى األماكن المقدسة في القدس العربية المحتلةأمام العالم وكأنه يرعى الحرية الديني

للتغطية على جهوده اليومية والدائبة لتهويد القدس وتغيير هويتهـا، فـي            "وقال إنه يرمي من وراء ذلك       
الوقت الذي يمنع فيه المراجع الدينية الفلسطينية والمصلين الفلسطينيين تكرارا مـن الوصـول للقـدس                

  ".قصىوالمسجد األ
الدور الرسمي األردني ودور الـسلطة      "من جهة أخرى دانت الجمعية الناشطة ضد التطبيع مع إسرائيل           

من يريـد أن يـدعم القـدس     "وقالت إن    ".الوطنية الفلسطينية في تسويغ مثل هذا التطبيع الديني وتسهيله        
ا بـل يتـصدى للمـشاريع       وفلسطين ال يدخلهما سائحا بل يدخلهما محررا، وال يحاصر المقاومة ونهجه          

  ".الصهيونية ضد األردن وفلسطين وال يسهل التطبيع بل يحاربه
النظام األردني والسلطة الفلسطينية مسؤولية مضي العدو الصهيوني فـي تهويـد األرض             "وحمل البيان   

  ".وتشريد الشعب ومحو الهوية تحت عباءة مشاريع التطبيع الديني وغير الديني
  26/4/2012 ،الجزيرة نت، الدوحة
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59. يتوقفون عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم" األونروا" آالف موظف في سبعة: انعم  

 آالف موظف في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئـين  7توقف زهاء :  نادية سعد الدين –عمان  
م والنظـر فـي     رفض الوكالة زيـادة رواتـبه     "أمس عن العمل لساعتين، بسبب      ) األونروا(الفلسطينيين  

  .، بحسبهم"قضاياهم المطلبية
ووجد موظفو األونروا تأييداً واسعاً من مؤتمر اتحاد العاملين العرب في وكالة األونروا بمناطق العمليات               

، الذي قرر في ختام اجتماعه الطارئ أمس        )األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة      (الخمس  
  ".طالبهم العادلةالوقوف إلى جانبهم لتحقيق م"

ونفذ العاملون اجراءهم التصعيدي الثاني أمس، امتثاالً لقرار مجالس العاملين األربعة، العمال والخدمات             
 دينار  100بزيادة  "والمعلمين واتحاد الرئاسة، وذلك بالتوقف ساعتين عن العمل، كل في مكانه، للمطالبة             

لعالوات وتحصيلها بأثر رجعي مـن بدايـة العـام       على الراتب األساسي، دون خصمها من كافة أنواع ا        
  ".الحالي

، "إصرارهم على المضي قدماً في تنفيذ اجراءاتهم التصعيدية، إلى حين تلبيـة مطـالبهم             "وأكد العاملون   
  ".التوقف يوم االثنين المقبل عن العمل لمدة يوم كامل"وعزمهم 

تماعاً طارئاً أمس لمناقشة أوضاع العاملين في       إلى ذلك، عقد مؤتمر اتحاد العاملين العرب في الوكالة اج         
مسؤولية عدم التعامل بالشكل المطلوب مع مطالب موظفيهـا    "إقليمي األردن وقطاع غزة، محمالً اإلدارة       
تأييده التام لمطالب العـاملين فـي األردن   "وأعلن المؤتمر    ".العادلة بزيادة رواتبهم أسوة بالدول المضيفة     

سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعهـا اإلدارة       "، رافضاً   "لى رواتبهم األساسية  وحقهم في طلب زيادة ع    
  ".وتأخير نتائج المسح، تحت حجج واهية

  26/4/2012، الغد، عمان
  

   حل ألزمة الوقود"إسرائيل"ـوقف تصدير الغاز ل: مجلس الشعب المصري .60
 ،"إسرائيل" ىتصدير الغاز إل بقرار وقف  المصريرحب نواب مجلس الشعب : بهاء مباشر-القاهرة 

إنه قرار وطني بامتياز وسينعكس بشكل : وكيل لجنة الصناعة بالمجلسى،  محمد مصطفىوقال مصطف
حيث يوفر كميات كبيرة للسوق ،  حل مشكالت الوقود في مصر عن طريق استخدام الغازىإيجابي عل

  .المحلية بعد تزايد استيراد مصر للبنزين والسوالر والبوتاجاز
  26/4/2012األهرام، القاهرة، 

  
  ليس نتيجة خالفات تجارية" إسرائيل"لـ مصرر غاز يصدتوقف : "غاز شرق المتوسط"  فيمساهمون .61

المسؤولة عن تصدير " غاز شرق المتوسط" مساهمين دوليين في شركة راعتب:  أحمد رحيم-القاهرة 
أي محاوالت "وقالوا في بيان إن . "ريةليس نتيجة خالفات تجا"، أن القرار "إسرائيل"ـالغاز المصري ل

بناء على ) المصرية(لوصف الخالف بأنه تجاري هي محاوالت مضللة، ألن العقد تدعمه الحكومة 
شركات النفط "وأضاف البيان أن  ."مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل تشير تحديداً إلى معاهدة السالم

 باليين متر مكعب من الغاز إلسرائيل 7بتصدير والغاز المصرية طرف ثالث يضمن التزامات حكومته 
سنوياً، والسبب الذي أعلنته مصر من تأخر غاز شرق المتوسط في السداد غير صحيح، فالشركات 



  

  

 
 

  

            30ص                                     2483:                العدد26/4/2012 الخميس :التاريخ

المصرية فشلت في حماية خط األنابيب من الهجمات واإلصالح الفوري للخط ولم ترد للشركة أي 
الشركات المصرية مدينة لشركة غاز "بر البيان أن واعت ."فبراير الماضي/ كميات من الغاز منذ شباط

  ."شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز
ورفض رئيس الشركة القابضة للغازات والموارد الطبيعية في مصر محمد شعيب ما ورد في بيان شركة 

 غير صحيحة، ونطالب بسداد مستحقات هذه ادعاءات" إن : الحياةجريدة، وقال ل"غاز شرق المتوسط"
أما عن الحديث عن تفجير خط الغاز فهذه قوة ... فواتير غاز استلمته الشركة ووردته وباعته إلسرائيل

 مرات والعقد 5 وأخطرناهمهم حصلوا على غاز ولم يسددوا ثمنه، . قاهرة منصوص عليها في العقد
الحديث "وأضاف أن  ." أشهر متتالية4ر عن السداد ينص على فسخ العقد من تلقاء نفسه في حال التأخ

عن أن الحكومة المصرية طرف في العقد كالم فارغ ال أساس له، فالشركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعية شركة قابضة مسؤولة عن إدارة الغاز في مصر والهيئة المصرية العامة للبترول هي هيئة 

، وهما الطرف البائع، أما الطرف المشتري فشركة غاز شرق اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها
  ."المتوسط وال عالقة للحكومتين المصرية أو اإلسرائيلية بالتعاقد

  26/4/2012الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"مليار دوالر خسائر مصر منذ بدء تصدير الغاز إلى  40": األردنيةالعرب اليوم " .62
 تقدر "إسرائيل" أن خسائر صادرات الغاز إلى ،طاقة في القاهرةأكد خبراء ال:  فتحي خطاب-القاهرة 
 إلى مليار دوالر منذ بدء التصدير 40 ما يعني أن مصر خسرت ، مليارات دوالر سنويا10ًبنحو 
 إن المشكلة في تصدير الغاز إلى ، إبراهيم زهران.وقال خبير البترول م. 2008سنة  في إسرائيل

 وارتفاع فاتورة ، بل األهم في ندرة الخام،خفاض السعر الذي يتم به التصدير لم يكن فقط في ان"إسرائيل"
 حيث أن تكلفة استيراد مليون وحدة ،الدعم التي تتكلفها مصر من استيراد مواد بترولية من الخارج

 لكل مليون وحدة حرارية من البنزين  دوالرا22ً و، دوالرا14ًتصل إلى ) الغاز(حرارية من البوتجاز 
  ."إسرائيل" عن الغاز الذي تصدره إلى  وهي تكلفة استيراد تتحملها مصر عوضاً،سوالروال

  26/4/2012العرب اليوم، عمان، 
  

  تخترق الحصار وترفع علم مصر فوق صخرة ديان" ثوار سيناء"حركة  .63
 لحركة ثوار سيناء، إن عدداً من شباب الحركة اخترقوا الحصار اإلعالمي، المنسق هنديقال محمد 

 جانبيوصلنا عبر طريق : المفروض على صخرة ديان بالشيخ زويد على ساحل البحر المتوسط، مضيفاً
من الشيخ زويد لمكان الصخرة ورفضت أجهزة األمن طالئها بلون علم مصر وقمنا برفع العلم على 

  قام عدد من شباب الحركة برفع األحذية وضرب الصخرة وأسماء الضباط: وأضاف قائالً.الصخرة
  .التذكاري باألحذية تعبيراً عن رفض وجود النصب 12 اإلسرائيليين الـ

  .، بمشاركة قوى سياسية بالعريشالرفاعيونظمت أمس مسيرة انطلقت من أمام مسجد 
  26/4/2012اليوم السابع، القاهرة، 
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   فلسطينياً من أبناء األم المصرية680 منح الجنسية المصرية لـ .64
، بمنح الجنسية 885، القرار رقم  المصري محمد إبراهيم، وزير الداخليةأصدر اللواء: يأحمد حرب

 680  بينهم، منالمصري شخصاً من أبناء األم المصرية والمتزوجة من غير 814 المصرية لـ
  .فلسطينياً

  25/4/2012اليوم السابع، القاهرة، 
  

   يتلقى اتصاالً هاتفياً من مشعل قطرأمير .65
 من خالد األربعاء أمس  هاتفياً اتصاالًدولة قطر، أمير ،حمد بن خليفة آل ثانيتلقى الشيخ  :قنا - الدوحة
 األوضاع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حيث جرى خالل االتصال استعراض تطورات ،مشعل

  .على الساحة الفلسطينية
  26/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
  قانوني لثالثة مواقع استيطانية في الضفة منح الوضع ال"إسرائيل" يدين قرار  القطريمجلس الوزراء .66

 لثالثة منح الوضع القانوني رسمياً 24/4سرائيلية الثالثاء  قرار الحكومة اإل القطري مجلس الوزراءأدان
 للقانون الدولي وقرارات  صارخاً واعتبر القرار انتهاكاً،مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

 على عدم  جديداً بموجب خارطة الطريق ودليالً"إسرائيل" اللتزامات  صريحاً وتجاهالً،الشرعية الدولية
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي للقيام بواجباته  .رغبتها في السالم العادل والدائم والشامل

 للتوقف عن سياستها االستيطانية وممارستها االستفزازية في "إسرائيل"ومسئولياته والضغط على 
 إقامة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في واإلقرار ،لفلسطينية المحتلة ااألراضي

  .دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
  26/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
  المستوطنات اإلسرائيلية تعد انتهاكاً للقوانين الدولية: تركيا .67

 تعد الضفة الغربية في اإلسرائيلية إن المستوطنات ،25/4األربعاء قالت وزارة الخارجية التركية يوم 
 قالت وأفادت وكالة أنباء األناضول أن وزارة الخارجية التركية أصدرت بياناً . للقوانين الدوليةانتهاكاً
نحن ندين بشدة قرار إسرائيل فتح عطاءات لبناء مستوطنات جديدة بمناطق من القدس الشرقية، : "فيه

  ".مناطق من الضفة الغربيةوتشريع مستوطنات في 
  25/4/2012، 48موقع عرب 

  
  ورفض التوطينالالجئين الفلسطينيين  لتثبيت حق عودة  ودولياًالعربية تتحرك إقليمياً" تضامن"لجنة  .68

، التي أعلن "تضامن"تبدأ لجنة العمل العربي للدفاع عن حق العودة الفلسطيني :  نادية سعد الدين-عمان 
وقال رئيس  .في قطر، نشاطها إقليمياً ودولياً، لتثبيت حق العودة ورفض التوطينمؤخراً عن تشكيلها 

الهيئة التأسيسية ناصر الفضالة إن اللجنة، المكونة من سبعة أعضاء من مختلف الدول العربية، من بينها 
 ستجتمع خالل الشهر المقبل، لوضع خطة عمل للتحرك في مختلف المجاالت وآليات"األردن وفلسطين 

وانتقد الفضالة، وهو نائب سابق في البرلمان  ".للمتابعة مع األطراف المعنية إلحياء القضية من جديد
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تجاهل دول عربية لقضية حق عودة الالجئين "الغد من المنامة، جريدة البحريني، في حديثه إلى 
  ".الفلسطينيين وتمييع قضيتهم

  26/4/2012الغد، عمان، 
  

   بوقف عملية شرعنة البؤر االستيطانية"إسرائيل"االتحاد األوروبي يطالب  .69
أفاد موقع اإلذاعة اإلسرائيلية صباح اليوم الخميس، إن االتحاد األوروبي طالب حكومة إسرائيل بالتراجع              

وأشارت اإلذاعة إلى أن مـسؤولة العالقـات        . عن قرار شرعنة ثالث بؤر استيطانية في الضفة الغربية        
  .وبي، كاثرين أشتون أعربت عن قلقها من الخطوة اإلسرائيلية األخيرةالخارجية في االتحاد األور

اشعر بالقلق الشديد ازاء قرار السلطات اإلسرائيلية فيما        : "وكانت أشتون أصدرت بيانا صحافيا قالت فيه      
يتعلق بوضع مستوطنات سنسانا، ريخليم وبروخين في األراضي الفلسطينية المحتلة وادعوها إلى العودة             

  ".رارها هذا ، لقد دعا االتحاد األوروبي بشكل متواصل إسرائيل إلى وقف النشاط االستيطانيعن ق
وأكدت آشتون أن المستوطنات غير قانونية استنادا إلى القانون الدولي وعقبة في طريق السالم وتهدد حل               

 2012 نيـسان    11الدولتين ، مشددة على أن هذه اإلجراءات تتناقض وروح بيان اللجنة الرباعية فـي               
  .والذي أعرب عن القلق تجاه اإلجراءات األحادية واالستفزازية بما في ذلك استمرار النشاط االستيطاني

 26/4/2012، 48عرب
  

  ا بالضفة وغزة ماليين يورو للعائالت الفقيرة جدعشرةاالتحاد األوروبي يساهم ب .70
ـ     :  وفا –بروكسل   ن يورو لدعم العائالت الفلسطينية التي       ماليي 10أعلن االتحاد األوروبي عن مساهمته ب

نسخة منه، مساء اليـوم األربعـاء، إن االتحـاد          ' وفا'وقال االتحاد في بيان له وصل        .تعيش فقر مدقع  
وسويسرا والنمسا يساهمون بأول دفعة هذا العام لصالح المخصصات االجتماعية إلى العائالت الفلسطينية             

  .ألراضي الفلسطينية المحتلةالفقيرة، والمعوزة في مختلف مناطق ا
 ماليين يورو تم عبر آلية بيغـاس مـن قبـل المفوضـية             10إن تمويل المبلغ اإلجمالي بقيمة      : وأضاف

، وسـيفيد   )مليون يـورو  (، والنمسا   ) مليون يورو  2(، والحكومة السويسرية    ) ماليين يورو  7(األوروبية  
  .في غزة% 60ب  عائلة فلسطينية مؤهلة، ما يقر64,743بشكل مباشر منها 

 نيسان، بينما ستقدم فـي      22وأوضح أن الدفعات قدمت للمستفيدين في الضفة الغربية يوم األحد الماضي            
  . الجاري حال توفر السيولة النقدية في المصارف المحلية29غزة ستتم يوم األحد المقبل 

  25/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  تمثل شكال من االنتحار الوطني: ينتقد سياسة حكومة نتنياهو كيكاتب يهودي أمري .71
بول كروغمان أمس فـي     » نوبل«بروفسور االقتصاد في جامعة برنستون الحائز على جائزة         كتب  : لندن

الحقيقة هي أنني مثل الكثيرين من اليهود األميـركيين         «أن  » نيويورك تايمز «مدونته على موقع صحيفة     
 أتجنب التفكير في االتجاه التي تـسير إليـه          -بية اليهود األميركيين ما زالوا ليبراليين        وغال -الليبراليين  
الحالية ) اإلسرائيلية(يبدو من الواضح من هنا أن السياسات الضيقة األفق للحكومة           «: وأضاف. »إسرائيل

غمان امتنع عـن    وكان من الالفت أن كرو    . »تمثل شكال من االنتحار الوطني التدريجي على األمد البعيد        
لدي معارك أخرى علي خوضها، وقول أي شيء فـي هـذا            «: الخوض في شرح تلك السياسات، قائال     
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المنحى يعني جلب هجوم مكثف من مجموعات منظمة تحـاول أن تجعـل أيـة انتقـادات للـسياسات                   
  . »اإلسرائيلية كأنها تساوي معاداة السامية

» أزمـة الـصهيونية  «ميركي بيتر بينارت صاحب كتاب   وجاءت مداخلة كروغمان للدفاع عن الكاتب األ      
الذي أحدث ضجة في الواليات المتحدة بسبب االنتقادات الالذعة للسياسيات اإلسرائيلية التـي اعتبرهـا               

  .بينارت في كتابه خطرا على إسرائيل نفسها
  26/4/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  لفلسطينيين في لبنانأوضاع الالجئين الترتيب خطة بريطانية ": األخبار" .72

شهد لبنان في األيام األخيرة حركة زيارات أميركية وبريطانية الفتة، أثـارت تـساؤالت              : ناصر شرارة 
تحـضير  «مصادر مطلعة أكدت أن وراء هذه الحركة اقتراح بريطاني أساساً لــ             . حول أهدافها الفعلية  

  »األجواء للوضع النهائي لالجئين الفلسطينيين
وعين الماضي والجاري، شهد لبنان ويشهد زيارات أميركية وبريطانية غامضة، تخفـي            على مدى األسب  

البداية كانت مع قائد القوات البرية األميركية في الشرق األوسـط فنـسنت             . في ثناياها أهدافاً غير معلنة    
 السياسية  بروكس، الذي جال على الخط األزرق، وغادر لبنان تاركاً سؤاالً ال يزال يتفاعل في الكواليس              

 منه وزيـر    21 الشهر الجاري و   19كذلك وصل إلى بيروت بين      . اللبنانية عن األهداف الحقيقية لزيارته    
الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت، في زيارة حددت لنفـسها أهـدافاً                

  .معلنة ليست، في الواقع، سوى ستار إلخفاء أهدافها الحقيقية
وأعلن بيان لسفارة بالده في بيروت، أن من أهداف         . تمرت زيارة الوزير البريطاني للبنان يومين     فقد اس 

  .»يقضي بإنشاء دولتين) للقضية الفلسطينية(الحاجة الملحة إلى التقدم نحو حل «الزيارة 
طينيين أوضاع الالجئين الفلس  «يقول مصدر مطلع إن بيت القصيد لزيارة بيرت يقع في هذه العبارة، وإن              

سـلّم  . كانت، هي نفسها، سبب زيارة سرية قام بها بيرت نفسه للبنان، مطلع السنة الجاريـة              » في لبنان 
خاللها الوزير البريطاني رسالة خاصة من أعلى مستوى سياسي في لندن الى رئيس الحكومة اللبنانيـة                

في لبنان، والملحق العـسكري     نجيب ميقاتي، ورافقه خالل تسليمه للرسالة آنذاك، كل من سفير بريطانيا            
  .فيها ذو الدور النشط، وآخرون بريطانيون لم تعرف أسماؤهم

وبحسب مصادر موثوق بها، جاء في الرسالة التي أرادت لها لندن أن تظل طي الكتمـان عـن بـاقي                    
ثالثة مسؤولي الدولة في لبنان، عدا الرئيس ميقاتي، أن السياسة الخارجية البريطانية تريد أن تعمل على                

  :مواضيع تتعلق بالفلسطينيين في لبنان، هي
  .أوالً، تمكين اللجان الشعبية من القيام بدور تحسين اإلدارة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان

تجـدر  . (ثانياً، إنشاء جهاز شرطة مدنية فلسطينية في المخيمات للحفاظ على األمن واالسـتقرار فيهـا              
في المخيمات، طرحت   » الشرطة المجتمعية « الى إنشاء هذه األجهزة تحت عنوان        اإلشارة إلى أن الدعوة   

  ).في تلك الفترة للتداول على المستويين اللبناني والفلسطيني الضيق
  .ثالثاً، العمل على تحضير األجواء للوضع النهائي لالجئين الفلسطينيين

، ظناً منهم أنه سيكون محرجاً في رفـضها،         وتعتقد هذه المصادر أن البريطانيين قدموا رسالتهم لميقاتي       
نظراً الى توقّعهم أن يرد رئيس الحكومة للندن الجميل لتدخلها، بقوة، من أجل إقنـاع دول القـرار فـي                  
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الغرب بقبول اإلخراج الذي صاغه ميقاتي لتمويل المحكمة الدولية، وذلك من خـارج موازنـة الدولـة                 
  .اللبنانية

 ستحدث تغييراً جوهرياً اجتماعياً وسياسياً وقانونياً لماهية الوجود الفلسطيني          وتراهن لندن على أن خطتها    
في لبنان، وستخلق بيئة جديدة من التشريعات الحكومية اللبنانية بخصوص الالجئين الفلسطينيين، تخـدم              

  .تصور الغرب للحل النهائي لقضيتهم، على نحو يلغي فعالية حق العودة
إن بريطانيا، باالشـتراك مـع      «لندن في شأن تنفيذ النقاط الثالث، فتقول        وتوضح المصادر وجهة نظر     

الواليات المتحدة، تريد وضع الملف الفلسطيني في لبنان في إطار نقاش دولي مجد مع الدولة اللبنانيـة،                 
ومع رئيس الحكومة حصراً، لضمان بقاء هذا الملف بعيداً عن السجال السياسي اللبناني الداخلي، وعـن                

أن يتجـاوز ميقـاتي لجنـة الحـوار     «وقد اقترح الوفد البريطاني     . » التطورات األخرى في المنطقة    كل
ومن هنا جاء اقتراح    . الوطني اللبناني مع الفلسطينيين، ويحصر الحوار الجدي، في هذا الملف، به وحده           
  .»نفيذ النقاط الثالثلندن بأن يعين شخصاً مقرباً منه ليكون ضابط تنسيق بينه وبين لندن خالل السير بت

وتتابع المصادر أنه في ما يتعلق بالنقطة األولى من الرسالة، ترى لندن أن على الدولة اللبنانية أن تتعامل                  
بإيجابية مع مشروع تشكيل قوة أمنية موحدة في المخيمات، قوامها عنصر أمني لكل مئة الجئ فلسطيني                

طة فلسطينية، تحتكر حمل السالح في المخيمات، علمـاً  في كل مخيم، على أن تكون هذه القوة بمثابة شر         
بأن هذا المشروع بحث داخل المخيمات، وقد حث الوفد ميقاتي على تأييده وتفعيله، الفتاً إلى أنه يمكـن                  
اعتماد نموذج يحاكي النموذج اإليرلندي الشمالي في ما يتعلق بتخزين السالح الفلسطيني الموجـود فـي                

  .مخيمات لبنان
بخصوص النقطة الثانية المتمثلة بتشكيل لجان شعبية في المخيمات، فتقوم الرؤية البريطانية على أن              «أما  

  ،»يكون لهذه اللجان شكل بلديات تشجع المجتمع المدني الفلسطيني عبر مبادرات مدنية واقتصادية مختلفة
 الفلسطينيين في لبنان، تريد     وعن النقطة الثالثة التي تأتي تحت عنوان خطر، أي الوضع النهائي لالجئين           

تسهم الدولة اللبنانية في الحل النهـائي عبـر مباشـرة ورشـة             «بريطانيا، بحسب المصادر عينها، أن      
تشريعات متدرجة تؤدي في النهاية الى جعل لبنان يستوعب الالجئين الفلسطينيين فيه، ما يـساعد علـى                

الوضـع النهـائي بـين الفلـسطينيين        سحب جزء من موجبات حق العودة عن طاولة التفاوض علـى            
  .»واإلسرائيليين

وزيارة . وتختم المصادر بالقول إن لندن، على ما يبدو، لم تيأس بعد من إمرار فكرتها ذات البنود الثالثة                
  .بيرت األسبوع الماضي للبنان خير دليل على ذلك

 26/4/2012األخبار، بيروت، 
 

  قدمةصدمة الديموغرافيا في الدول النامية والمت .73
نشرت الصحافة العالمية أخيراً تقارير عن األوضاع الديموغرافية في البلدان النامية : عامر ذياب التميمي

 مليون 300 مليون شخص إلى 160والمتقدمة، وتوقع أحدها، مثالً، ارتفاع عدد سكان نيجيريا من 
يد األعباء على ورأى مختصون أن ذلك سيز.  سنة أو أقل من جيل18، أي بعد 2030بحلول عام 

حكومة نيجيريا ويزيد الفقر والجهل ويعزز الفوضى ويضعف القدرة على التحكم بالموارد واإلمكانات 
وتعتبر نيجيريا إحدى الدول العشر الكبرى في العالم لجهة السكان، لكنها ليست الدولة  .وتوظيفها

ان جل الزيادة في سكان العالم خالل األفريقية الوحيدة المهددة بانفجار سكاني، فالتوقعات تشير إلى 
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العقود القليلة المقبلة ستأتي من أفريقيا، بعدما تمكنت البلدان اآلسيوية وبلدان أميركا الالتينية من ضبط 
وبموجب تقارير ديموغرافية أممية، ناهز عدد سكان العالم سبعة باليين . إيقاع الزيادة السكانية لديها

  . بليون شخص1.2 بليون شخص، تليها الهند بـ 1.3ة األولى بـ شخص، وجاءت الصين في المرتب
 سنة في حين تبلغ نسبة من 15 في المئة من سكان العالم تقل أعمارهم عن 26ومن األمور الالفتة ان 

 سنة، 65أما كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن .  في المئة66ما يقارب ) 65 - 15(هم في سن العمل 
وتتفاوت النسب في . تمد في معظم البلدان، فيمثلون ثمانية في المئة من سكان العالموهو سن التقاعد المع

  .هذا الصدد بين بلد وآخر وقارة وأخرى
 سنة، 67 في المئة سنوياً، ومعدل الحياة بـ 1.1ويقدر معدل النمو السكاني على المستوى العالمي بـ 
لكن إلى جانب . ها االقتصادي وتحضرها الثقافيعلماً أن المعدلين يتفاوتان بين البلدان وفق تطور

االهتمام بالزيادات المضطردة في أعداد السكان في البلدان النامية، خصوصاً بلدان أفريقيا جنوبي 
الصحراء الكبرى، ثمة قلق من تراجع معدالت النمو السكاني في البلدان المتقدمة، خصوصاً البلدان 

 في المئة سنوياً 0.4فمعدل النمو السكاني في الدول المتقدمة كان . اناألوروبية وكوريا الجنوبية والياب
، وهو أقل من المعدل الالزم للتعويض عن الوفيات، ما يؤكد إمكانية تراجع أعداد 2010 و2005بين 

  .السكان في هذه البلدان
ولذلك . مئة سنوياً في ال2.2أما معدل النمو السكاني في البلدان النامية فوصل خالل الفترة ذاتها إلى 

يتوزع سكان العالم في شكل غير متوازن بين الدول النامية والدول المتقدمة، إذ تبلغ نسبة سكان البلدان 
، ما يعني ان عدد سكان 1950 في المئة عام 68 في المئة من سكان العالم بعدما كانت 82النامية حالياً 

لكن يجب أال نتقيد بالتعريفات القديمة في تصنيف .  في المئة18 إلى 32البلدان المتقدمة تراجع من 
البلدان فكثير من البلدان الناشئة مثل الصين، وربما الهند وغيرها من بلدان آسيوية وأميركية التينية، 

وتمكّن كثير من هذه البلدان من ضبط إيقاع النمو السكاني لديها، . تشهد معدالت نمو اقتصادي سريعة
وثمة عالقة عكسية مؤكدة بين التقدم االقتصادي . ة فيها في شكل ملحوظفتراجعت معدالت الخصوب

والتزايد السكاني، فكلما تحسنت األوضاع االقتصادية وتطورت األوضاع المعيشية تراجعت معدالت 
  .النمو السكاني، وهذا ما حدث في الصين ويحدث اآلن في الهند

ن البلدان األوروبية وتدعو إلى تبني سياسات حكومية وتفيد تقارير أخرى بتزايد القلق وتراجع أعداد سكا
الشرقية (ويقدر عدد سكان أوروبا . تشجع على اإلنجاب وحفز األسر لتبني فلسفة العائلة الكبيرة

 0.2 مليون شخص حالياً، لكن معدل النمو السكاني في هذه المنطقة يتراوح بين 483بـ ) والغربية
  .ت تراجع أعداد السكان خالل السنوات المقبلة في المئة، ما يؤكد إمكانا0.3و

ويرى باحثون اقتصاديون ان هذا التطور الديموغرافي قد يؤدي إلى مشكالت مهمة تواجه صناديق 
التقاعد والتأمينات االجتماعية بسبب تزايد أعداد كبار السن وانخفاض عدد السكان الذين هم في سن 

مكانات واضحة لتقلص أعداد من يمكن توظيفهم في المهمات ويذكّر مختصون آخرون بأن هناك إ. العمل
األمنية والعسكرية، ما يهدد بتعطيل قدرة هذه البلدان على مواجهة أعباء األمن والدفاع في ظل أوضاع 

  .سياسية غير مستقرة في العالم ومشكالت ناتجة عن أخطار اإلرهاب
ى زيادة اإلنجاب في وقت ترتفع فيه معدالت لكن كيف يمكن حفز العائالت الشابة في هذه البلدان عل

البطالة وتتبنى الحكومات سياسات مالية تقشفية بعدما اتضحت مشكالت الديون السيادية، خصوصاً في 
البلدان األوروبية؟ قد ال تمكّن هذه التحديات االقتصادية من تبني هذه الفلسفة التحفيزية على رغم 
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يد تمكنتا من تشجيع المواطنين على ذلك عبر سياسات الدعم لزيادة التقارير التي تورد ان فرنسا والسو
  .عدد أطفال األسر الجديدة

لكن ما يجب ان يتعلمه الساسة والمسؤولون في مختلف بلدان العالم هو ان التطورات الديموغرافية 
ومع . يةاعتمدت خالل القرون والعقود الماضية على تطورات في الواقع االقتصادي وتحوالته الهيكل

ازدياد اإلنسان تمدناً واقترابه من الحياة الحضرية وتواصله مع العملية اإلنتاجية الحديثة، زاد وعيه 
  .بمسؤولياته وضرورة ضبط إيقاع حياته، ونتج من ذلك تراجع في اإلنجاب

 خالل ولذلك فإن السيطرة على االنفجار السكاني في نيجيريا والدول األفريقية جنوبي الصحراء الكبرى
السنوات المقبلة تتطلب خططاً تنموية ضخمة في هذه البلدان وإعادة نظر في بناها االقتصادية وتعزيز 

  .تواصلها مع االقتصادات المتقدمة، باإلضافة إلى االرتقاء بأنظمتها التعليمية ووسائطها الثقافية
مكانيات التبدل في القيم أما البلدان األوروبية وغيرها من بلدان متقدمة فثمة صعوبة في تصور إ

وتواجه هذه البلدان . والسلوكيات بعد مرور عقود طويلة من الترشيد في مسائل العائلة والزواج واإلنجاب
اآلن ظواهر مثل تأخر سن الزواج عند الذكور واإلناث، والتفرغ للحياة المهنية، وتبدل منظومة القيم 

وربما ستضطر هذه البلدان إلى االنفتاح . ن األوالدتجاه مؤسسة الزواج أو ضرورة إنجاب عدد كبير م
على الهجرة من الخارج لتعزيز أعداد البشر، على رغم التوجهات المعادية للهجرة في هذه البلدان خالل 

لكن الصدمة الديموغرافية، بأشكالها كلها، ال بد من ان تغير أوضاع بلدان عدة خالل . السنوات األخيرة
تساعد مجموعة من السياسات االقتصادية في تلطيف آثار هذه الصدمة في شكل أو في العقود المقبلة وقد 

  .آخر
  26/4/2012، الحياة، لندن

  
  "النهائية" ..خيارات عباس ونتنياهو .74

  عريب الرنتاوي
رد مألوف من   ...”شرعنة ثالث بؤر استيطانية   “: لم يتأخر الرد اإلسرائيلي على رسالة عباس لنتنياهو       

رد باألفعـال ال بـاألقوال الناعمـة والمداهنـة          ... واليمين المتطرف برئاسة نتنيـاهو     حكومة اليمين 
رد لم يفاجئ أحداً، سوى الذين استحالت أدمغـتهم         ...رد متوقع من كل ذي بصرٍ وبصيرة      ....فحسب

  .لألعشاشٍ لألوهام والرهانات الخاسرة
ال الرجلين عبر بأكثر مـا يمكـن مـن          المتأمل برسالتي عباس ونتنياهو، لن تصيبه الدهشة أبداً، فك        

عباس لن يغادر مربـع الرهـان       ...إن جاز القول  ” النهائية”الوضوح عن خياراته االستراتيجية، بل و     
تقطيـع  ”و” العبـث “وال بديل عنده سواها، حتى وإن آلت إلى نوع مـن            ...”المفاوضات العبثية “على  
  .”الالمعقول”و” الوقت

 األرض، وليس باألقوال فحسب، هو خياره اإلستراتيجي والنهائي، حتى          أما نتنياهو، فاالستيطان على   
، ما شـاء، وكيفمـا      )العاصمة المفترضة للدولة الفلسطينية العتيدة    (يقضم من الضفة الغربية والقدس      

وبين الخيارين المتناقضين، تبدو القضية الفلسطينية برمتها، ومعها مجمل حقوق          ...شاء، وكل ما شاء   
  .المشروعة، عرضة للتبديد والضياع والنهب والمصادرةالفلسطينيين 

رغم ذلك، وبرغم وقاحة الخطوة اإلسرائيلية واستفزازيتها، طلع علينا المتحدثون الرسميون فـي رام              
ضربة لعملية  “اهللا، بتصريحات سمجة، تعليقاً على قرار مجلس الوزراء اإلسرائيلي، هذا يتحدث عن             
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إنهـم  ... للمؤسسات الدولية، وثالث يحذر من عواقبها على حل الدولتين         يلوح باالشتكاء “وذاك  ” السالم
  .”فقدان اتجاهات وخيارات وبدائل”و” حالة ضياع“إنهم جميعاً في ...”حالة إنكار“في 

... مـسدود   ...ال أدري متى سيأتي الوقت الذي ستقتنع فيه القيادة الفلسطينية بأن طريقهـا مـسدود              
بأن سلوك الطريق نفسه وتوقع الوصول لنهايات مختلفة، أمر مـستحيل           متى سيقتنع هؤالء    ... مسدود

متى سيقررون إخـالء الـساحة      ....متى سيفكرون بتفعيل الخيارات والبدائل التي طالما لوحوا بها        ...
إمـا تغييـر    : ال حل أمام هؤالء   .....لغيرهم، إن كانوا عاجزين عن تغيير الطريق وتصحيح المسار        

  . الساحة، وترك الفرصة ألجيال جديدة، تجرب حظوظها في مقارعة االحتاللالمسار، وإما مغادرة
، لن تنشأ في إسرائيل حكومة تقبل بالحد األدنى من المطالـب            ”لألبد“حتى إشعار آخر، حتى ال نقول       

” يمينية“حتى إشعار آخر، لن يفرز هذا المجتمع الذي يزداد          ...الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني   
” نقـبض “حتى إشعار آخر، لن     ...ائتالفاً يرضى بحل الدولتين، ويسمح بعملية سياسية حقيقية       وتطرفاً  

فماذا تنتظر القيادة الفلسطينية، وماذا هي فاعلة       ... من هذا الكيان غير العدوان واالستيطان والجدران        
  .بعد أن جربت المجرب عشرات المرات، دون جدوى أو نتيجة

عشرين عاماً، كل أشكال المفاوضات والمساومات والتسويات، فلـم تكـن           لقد جربنا طوال أزيد من      
النتيجة سوى زرع الضفة الغربية بالمستوطنات، وتطويق القدس حتى أننا لم نعـد نتعـرف عليهـا،                 

فما الذي يدفع القوم لالعتقـاد بـأن        .... ألف مستوطن فوق صدورنا وحقوقنا     600فضالً عن تسكين    
، يمكن أن تأتي بشيء مغـاير، أو   ”الرسائل المتبادلة ”و” جوالت التفاوض ”مزيدا من المهل والفرص و    

  .أن تنتهي لنتائج مختلفة
لقد ظننا بعد استحقاق سبتمبر، والتلويح المتكرر بالخيارات واالستراتيجية البديلة، وبعد انتعاش فرص             

ن القيـادة قـررت أن      ظننا أ ...مختلفة” وقفات”و” مراجعات“المصالحة، أن الباب فُتح من جديد، أمام        
ظننا أنها قررت النهوض إلى مستوى اللحظة التاريخية التـي          ...تنهض بخياراتها االستراتيجية البديلة   

تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها، فإذا بنا بعد كل هذا المخاض العسير، ننتهـي لرسـالة                 
  .شوهاء ورهانات مفلسة

التي تدور  ” بؤس البدائل والخيارات  “ولم يعد الصمت ممكناً حيال      ...لم يعد هذا الحال قابال لالستمرار     
في حلقتها المفرغة، قضية الشعب الفلسطيني، وقد آن األوان، لحركة نهوض واستنهاض، تضطّلع بها              

آن األوان، لتشريع األبواب والنوافذ أمـام       ...قوى الشعب الفلسطيني الحية، في داخل الوطن والشتات       
لتضرب بين جنبات البيت الفلسطيني الداخلي، فقد عانى هذا البيت ما           ” الربيع العربي ”رياح التغيير و  

عانى، من ركود واستنقاع وانقسام وعبث وشهوة سلطة وشهية مفتوحة على كل المصالح والحسابات              
  .الصغيرة

  26/4/2012، الدستور، عمان
  

  من تجليات أزمة الثقة .75
  فهمي هويدي

أن إلغاء عقد تـصدير الغـاز       ) 24/4(ها الصادر يوم الثالثاء الماضي      اعتبرت جريدة الوفد في عدد    
. ، كما ذكر عنوان الصفحة األولى الـذي أبـرز بـاللون األحمـر             »فرقعة سياسية «إلسرائيل بمثابة   

تمثيلية لرفع  «وأوردت الصحيفة ما ذكرته بعض مواقع التواصل االجتماعي من أن القرار ليس سوى              
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لغة التي انطلقت من التشكيك في دوافع اتخاذ القرار ترددت أصداؤها فـي             هذه ال . »شعبية العسكري 
بالمقابـل فـإن اإلعـالم      . التي لم تفترض البراءة في مقاصده     . بعض الكتابات والتعليقات المصرية   

اإلسرائيلي كانت له قراءة أكثر جدية وأشد توجسا، حيث أشارت معظم التعليقات إلى أن األمر يـدل                 
  .ن ثمة تغيرا في السياسة المصرية بعد الثورةبشكل جاد على أ

حين يدقق المرء في الصورة ويتتبع تطورات الحدث، يدرك أن خطاب التشكيك والتهوين ظلم القرار               
كثيرا ولم يعطه حقه، حيث أزعم أنه يمثل نقطة مضيئة وصفحة مشرفة في سجل الثورة المـصرية،                 

ادة ينبغي أال نـضن بهـا إذا أردنـا أن نكـون             وتلك شه . وسجل المجلس العسكري والحكومة أيضا    
منصفين، وحين نذكرها فإننا ال نطوي صفحات أخرى محسوبة على االثنين، ألننا لـسنا فـي وارد                 

  .المحاكمة وإنما نلتمس اإلنصاف وإحقاق الحق
إذ ليس سرا أن موضوع تصدير الغاز إلسرائيل ظل يشكل صداعا للمجلس العسكري من ثالث زوايا                

من ناحيته، ألن العقد فاسد من األساس وسبق أن حكم القضاء اإلداري ببطالنه في عـام                . قلعلى األ 
من ناحية ثانية فإنه كان مجحفا بحق مصر وظالما لها          . ، ولكن النظام السابق احتال الستمراره     2008

 فإن عمليـة    من ناحية ثالثة  . حيث كان يبيع الغاز إلسرائيل بثمن بخس ال عالقة له باألسعار العالمية           
 عملية تفجير حتى    14تأمين خط الغاز أصبحت تشكل عبئا على السلطات المصرية بعد تعرضه إلى             

  .اآلن
لهذه األسباب فقد اتجهت النية إللغائه في أول فرصة، مع الحرص على أال يؤدي ذلك إلـى تحميـل                   

مطالبة بتعويـضات   ومعلوم أن إسرائيل لجأت إلى التحكيم الدولي        . الطرف المصري بأية تعويضات   
إال أنه تبين أن العقد الموقع في سنة       .  مليارات دوالر عن فترات انقطاع الغاز المصري عنها        8قدرها  
 يتضمن نصا يقضي بأنه إذا لم يسدد الطرف اإلسرائيلي التزاماته المالية لمدة خمسة أشـهر،                2005

رة، إذ ظل الطرف اإلسرائيلي     وهو ما حدث هذه الم    . فإن ذلك يعطي مصر الحق في فسخه من جانبها        
. يسوف ويماطل في الدفع طوال تلك المدة، غير متوقع أن تلجأ السلطات المصرية إلى فـسخ العقـد                 

وحين تراكمت الديون على اإلسرائيليين ووصلت إلى مائة مليون دوالر وبعدما مرت األشهر الخمسة              
  .المحددة في االتفاق، اتخذت القاهرة قرارها الذي ترقبته

وحين قالت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي إن مصر على استعداد لبيع الغاز إلسـرائيل                
ذلك أن االتفاق الجديـد     . من خالل توقيع اتفاق جديد، فإن كثيرين لم ينتبهوا إلى داللة الكالم ومغزاه            

. ية من جانـب مـصر     ــ إذا تم ــ فإن بيع الغاز سيكون باألسعار العالمية، وليس فيه أية تضح             
األهم من ذلك أن االتفاقية في هذه الحالة ينبغي أن تعرض على البرلمان إلقرارها كما نص الدستور،                 
وهذه هي العقدة التي نستطيع أن نقول من اآلن أنه سيصعب تجاوزها، ألن البرلمان بتركيبته الحالية                

تحليل يسوغ لنا أن نقول إنه بفـسخ عقـد          وهذا ال . ال يمكن أن تمرر اتفاقا مع إسرائيل من ذلك القبيل         
  .البيع فإن باب تصدير الغاز إلسرائيل قد أغلق تماما، في األجل المتطور على األقل

إذا صح هذا الذي ذكرت فهو يضمن أن حسابات إصدار القرار اتسمت بالجدية والرصانة، وأن فكرة                
لم بأن صدوره رفع من شـعبية المجلـس         الفرقعة أو التمثيلية لم تكن واردة في العملية، وإن كنت أس          

بل من ناحيتي أضيف أنه حتى لو كان األمـر          . العسكري، وهو أمر ينبغي أال نضيق به أو نستهجنه        
فرقعة أو تمثيلية فإنه يستحق الترحيب أيضا، طالما أنه يؤدي إلى تـصحيح العالقـة المختلـة مـع                   

  .إسرائيل
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 أن أصداء التشكيك في القرار تدل على وجود أزمة ثقـة            ثمة بعد في المشهد ينبغي االنتباه إليه، وهو       
بين بعض عناصر النخبة وبين المجلس العسكري، فتحت الباب إلساءة الظن في مالبسات ومقاصـد               

وتلك أزمة عامة تعاني منها مصر اآلن، واستفحل أمرها حتى أصابت عالقات مختلف القوى              . القرار
اج إلى حل، وال يتسع المجال للتفصيل فيها، ولذلك سأكتفي          وهى مشكلة تحت  . السياسية ببعضها البعض  

  .بتشخيصها هذه المرة، آمال أن تناقش مقترحات عالجها في وقت الحق
  26/4/2012، الشرق، الدوحة

  
  وتهديدها لمصر" سرائيل" .76

  أمجد عرار
ذ عـن   أفيغدور ليبرمان بتصريح يش   ” اإلسرائيلي“كان غريباً بعض الشيء أن يخرج وزير الخارجية         

سيل التصريحات التي تناوب عليها زمالؤه السياسيون والعسكريون، ممن ال يفوتون مناسبة من دون              
” القنبلـة النوويـة   “أن يحذّروا فيها من الخطر اإليراني، باعتبار أن مصير العالم بات تحت رحمـة               

عبارة عـن   ” رائيلإس“اإليرانية المفترضة، وأيضاً باعتبار أن مفاعل ديمونا والمئتي رأس نووي في            
فليبرمان القادم من روسيا خرج علينا بالقول إن ما يجري في مصر            . مشروع زراعي لتحسين البذور   

إذا عرف الـسبب بطُـل      “وكما يقولون   .  يناير أشد خطراً من الملف النووي اإليراني         25بعد ثورة   
اً مفاده أن مـصر قـررت    ، فبعد بضع ساعات على هذا التصريح تناقلت وكاالت األنباء خبر          ”العجب

، وتبين من نص القرار أن مفعوله سرى قبـل يـومين مـن              ”إسرائيل“إلغاء اتفاقية تصدير الغاز ل      
صدوره، أي أن ليبرمان علّق بشكل غير مباشر على القرار الذي كان وصله قبل إعالنه في وكاالت                 

  .”ال يبشّر بخير“ذيره، إذ وصفه بأنه أما تعليقه بعد اإلعالن عن القرار فجاء استكماالً لتح. األنباء 
من حيث المبدأ، ال يضيف ليبرمان شيئاً على وصف نتنياهو للثورة المصرية بأنها زلـزال، وعلـى                 

.  يناير، وإن بعد حـين       25تصريحات كثير من قادة الكيان بأن السالم مع مصر بات في مهب ثورة              
 من سنتين بقصف السد العالي وإغـراق مـصر          لكن وعلى سبيل التذكير، فإن ليبرمان هدد قبل أكثر        

 ينـاير فـي     25بالماء، وشتم رئيسها السابق حسني مبارك، أي أنه يتعامل مع مصر كعدو قبل ثورة               
عهد النظام اآليل لالنحالل الذي وقّع مع الكيان اتفاقية كامب ديفيد والذي وصفه العديد من قادة الكيان                 

  .بأنه كان ذخراً استراتيجياً
اك عاقل يمكنه أن يتصور مصر خارج دائرة الصراع العربي  الصهيوني طالما لم يحل هذا                ليس هن 
وعندما نتحدث عن مصر، ال نعني نظامها السياسي، بل شعبها الذي لم يكـن طرفـاً فـي                  . الصراع

لم ، و ”إسرائيل“اتفاقية كامب ديفيد، لم يوافق عليها ولم يهضمها، ولم يشعر يوماً بأن هناك سالماً مع                
وقـد  . ير الشعب المصري في االتفاقية سوى حبر على ورق، وأن تجاوزها ليس سوى مسألة وقت                

رأينا التظاهرات الحاشدة التي شهدها محيط سفارة الكيان في القاهرة، حيث قضى العديد مـن أبنـاء                 
  .مصر شهداء على مذبح رفض التطبيع واالتفاقية

، وحديثهم عن ضرورة إحيـاء مـا        ”إسرائيل“ي النفعال قادة    ليس إلغاء اتفاقية الغاز هو السبب الحقيق      
، بـل   ”كامـب ديفيـد   “على الحدود مع مصر الذي تم حلّه بعد توقيع اتفاقية           ” الفيلق الجنوبي “يسمى  

الصورة األشمل التي يرونها لمصر في المستقبل القريب، لذلك وإن كان صحيحاً كالم ليبرمان عـن                
 المصري في هذه اللحظة الفاصلة، بسبب محاوالت سرقة الثـورة           تصاعد حالة اليأس داخل المجتمع    
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وبروز العديد من الطفيليين واالنتهازيين الذين كانوا على هامش الحدث الثوري، بل حاوروا النظـام               
أقول وإن كان كالم ليبرمان صـحيحاً     . وساوموه، وتبين أنهم فتحوا خطوطاً مع واشنطن قبل سنوات          

وهو اسـتنتاج  . ب المصري، فإن االستنتاج المنطقي لهذه المقدمة هو األصح في تشخيصه لحالة الشع  
ال يهبط سقفه عن مستوى اإلدراك بأن السالم ال تصنعه الحكومات، وال يرسم على الـورق ويبنـى                  
على الرمال، بل تصنعه الشعوب بما ال يلوي أعناق الحقائق ويزور رواية التاريخ ويـسلب حقوقـاً                 

وإذا راهن قادة الكيان على بقاء مصر خارج الـصراع، فـإنهم            . الوالدات القيصرية   وينشئ حقوقاً ب  
سيكتشفون أن رهانهم خاسر، وأنه إن كان نظام سياسي ما ذخراً اسـتراتيجياً لهـم، فـإن الـشعب                   

  .المصري وقواه الحية ومثقفيه غير المتأسرلين والمتأمركين لن يكونوا سوى ذخراً ألمتهم العربية
  26/4/2012،  الشارقةالخليج،

  
   بالغاز"إسرائيل"أبعاد القرار المصري بوقف إمداد  .77

  طالل عوكل 
ربما علينا ان نالحظ ابعاد التزامن بين مناسبة تاريخية، وقرار يختلف بـشأنه الكثيـرون بـاختالف                 

  .مواقفهم وانتماءاتهم، وخياراتهم واستراتجياتهم
جزيرة سيناء التـي    " تحرير"شعب المصري بذكرى    يوم امس الخامس والعشرين من نيسان احتفل ال       

، واستحقت تخصيصها في قاعة المناسبات      1967كانت اسرائيل احتلتها بالكامل خالل حرب حزيران        
  .الوطنية التي يتم فيها تعطيل العمل الرسمي

، غير ان االنسحاب االسرائيلي الكامل منها       1973سيناء حررها الجيش المصري خالل حرب تشرين        
خر الى ان تحقق من خالل اتفاقية كامب ديفيد، التي وضعت قيوداً صعبة على حرية التحرك مـن                  تأ

قبل الدولة المصرية ممارسة سيادتها الكاملة على ارضها في المناطق ومن بينها سيناء التي احتلتهـا                
  .قوات االحتالل االسرائيلي

ربي، كانت الحكومة المصرية قد اتخـذت       قبل حلول هذه الذكرى الوطنية السعيدة بالتأكيد للشعب الع        
قرارا بوقف العمل باتفاقية امداد اسرائيل بالغاز، تلك االتفاقية التي تنطوي على اجحاف كبير بحـق                
الشعب المصري وثرواته، وكانت من ابرز النماذج التي تشير الى عبثية السياسة التي اتبعها النظـام                

ر ذلك النظام بمقدرات وثروات وكرامـة مـصر واألمـة           السابق قبل الثورة المصرية، ومدى استهتا     
  .العربية

من احتياجاتها، وكانت عنواناً لمطالبـات      % 43االتفاقية التي تحصل اسرائيل بموجبها على ما يشكل         
شعبية وحزبية وسياسية، إلنهائها والتخلص منها السباب سياسية وتجارية وسيادية، غير ان النظـام              

 االستجابة، بالرغم من وجود قرار قضائي يقضي بضرورة التخلف من تلك            السابق، لم يكن في وارد    
  .االتفاقية، ورغم استمرار الحمالت والمطالبات الشعبية بذلك

والحال ان التيارات التي ناضلت من اجل انهاء تلك االتفاقية، واستعادة مصر لثرواتها والتصرف بها               
ك التيارات لم تتوقف عنـد حـدود النـشاطات          نقول ان تل  . على نحو يخدم مصالح الشعب المصري     

الشعبية والسياسية واالعالمية، فلقد انتقل بعضها بعد اندالع الثورة في مصر، الى اسـتخدام العنـف                
حيث تعرضت انابيب امداد اسرائيل بالغاز لخمس عشرة عملية عسكرية ادت في كل مرة الى وقـف                 

  .امدادات الغاز لبعض الوقت
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سبة، لمصر لم تكن تتعلق ال باالستسالم لتلك العمليات التفجيريـة، وال بالموافقـة      على ان القضية بالن   
عليها وتشجيعها ولو من جوانب حزبية وانما كان ذلك، استجابة غير معلن عنهـا لحركـة الـشعب                  
المصري الذي عبر اكثر من مرة عن رفضه التفاقيات كامب ديفيـد والسـتمرار وجـود الـسفارة                  

  .ط العاصمة المصريةاالسرائيلية في وس
على انه بغض النظر عن الدوافع واالسباب التي دعت الحكومة المصرية لوقف العمل بتلك االتفاقيـة                
اال ان القرار استند قانونيا الى الجانب االسرائيلي متداخال بشروط االتفاق من حيث االلتـزام بـدفع                 

  . االستحقاقات المالية
عض الجهات الحزبية الى رفض االدعاءات االسـرائيلية        في مصر تحرص الجهات الرسمية وحتى ب      

بشأن البعد السياسي للقرار المصري بشأن اتفاقية امداد اسرائيل بالغـاز او ان يكـون هـذا القـرار            
وبالرغم من ان التصريحات المصرية تبدي      . المصري متنصال او دون تنصل من اتفاقية كامب ديفيد        

زويد اسرائيل بالغاز بناء التفاقية وشروط جديدة ومختلفـة تحفـظ           استعداد الدولة على الموافقة على ت     
لمصر حقوقها، اال ان المسألة كلها بنظر المراقبين والمحللين تنطوي على ابعـاد سياسـية بامتيـاز                 

  .وتؤشر على مرحلة مقبلة من المتوقع ان تتسم بالسلبية بين اسرائيل ومصر
م الثورة التونسية وتزايد قلقها على نحو كبير بعـد انـدالع            اسرائيل التي اصابها القلق الشديد منذ قيا      

الثورة المصرية، اسرائيل هذه، قابلت القرار المصري بكثير من االرتباك والتنـاقض وبكثيـر مـن                
  .التطرف والعنجهية التي تنضح باالبعاد العدوانية

رجية أفيغـدور ليبرمـان     اسوأ ما جاء في رد الفعل االسرائيلي، وكالعادة، جاء على لسان وزير الخا            
الذي ال يترك مناسبة اال ويعبر فيها عن طبيعة وطبع الحكومة التي تتسم بالعنترية والعدوانية وسواء                
توافق المرء او لم يوافق على تصريحات ليبرمان، اال انه االكثر صدقية في كشف المضامين الحقيقية                

  .الحكومة اضفاء قدر من المرونة الكاذبة عليهاللسياسة االسرائيلية، التي يحاول زمالؤه االخرون في 
اسرائيل هددت وتوعدت واعلنت عن نيتها الذهاب الى تحكيم دولي وعبر اتخاذ اجراءات عـسكرية               
باعادة احياء تشكيل القيادة العسكرية الجنوبية، اما الممارسة الفعلية فتذهب الى ما هو ابعد من ذلـك                 

في الشأن المصري خصوصا في منطقة سيناء المصرية، وهـي          حيث تعتقد اسرائيل دورها وتالعبها      
التأكيد على مصداقية التصريح الذي ادلى به ليبرمان وقال فيه ان مصر تشكل خطرا على اسـرائيل                 

  .اكبر من الخطر الذي تتعرض فيه اسرائيل من قبل ايران
ة باتفاقية كامب ديفيد للسالم     ليبرمان يذهب الى ما هو ابعد من الواقع القائم الذي تبدو فيه مصر ملتزم             

  .مع اسرائيل، وتبدو فيه ايران وكأنها تشكل التهديد والخطر المباشر والراهن بسبب ملفها النووي
هنا يرسم ليبرمان عالمة استفهام محكومة بالشك ازاء الخطاب االسرائيلي الذي يضع منذ فترة علـى                

دعي اسرائيل ينطوي علـى خطـر وجـودي،         رأس اولويات الخطر النووي االيراني باعتباره كما ت       
والسؤال يتصل بما اذا كانت ايران تسعى المتالك برنامج نووي عسكري ام ال وما اذا كانت ايـران                  

  .في حال امتالكها مثل هذا البرنامج تشكل خطرا وجوديا على اسرائيل
ب سياسـاتها   من هنا يبدو أن ليبرمان محق حيث إن الخطر الداهم والدائم على اسـرائيل هـو سـب                 

العدوانية واالحتاللية والعنصرية وبسبب اطماعها التي ال تتوقف، هذه الممارسات التي تتناقض كليـا              
وعلى نحو جذري مع مصالح وحقوق الشعوب العربية، الخوف االسرائيلي وارد جداً، وهـو خـوف                
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 مرحلة الفعل المباشـر     حقيقي ناجم عن النهضة الشعبية العربية، وانتقال الشعوب العربية تاريخيا الى          
  .والنشط في صناعة القرار واالستراتيجيات والتأثيرات والسياسات في المستقبل

قد يبدو المشهد المصري والعربي عموماً مشوشاً قلقاً، وغير واضح المعالم والوجهة وهو فضال عن               
ـ                ي تـونس   ذلك ينطوي على شكوك في ضوء فوز االسالميين في االنتخابات التي جرت حتى االن ف

ومصر، وهي شكوك تتصل بجوهر شكل االنظمة السياسية والتجاذبـات التـي تـسعى الحركـات                
  .االسالمية لبنائها وااللتزام بها

وبرأينا وبغض النظر عن هذه الشكوك التي تصدر عن التيارات العلمانية والوطنية والديمقراطية في              
يات الديمقراطية، ومشاركة الشعب فـي القـرار        المنطقة العربية، فإن االحتكام لصناديق االقتراع وآل      

واالختيار، كل ذلك يشكل ضمانة كافية للتفاؤل بشأن المستقبل العربي، أما الضمانة االخرى فتتـصل               
  .بحضور الشارع العربي بقوة في وسط المشهد السياسي

 الشعب المـصري    عودة الى العالقة بين قرار وقف العمل باتفاقية امداد اسرائيل بالغاز وبين احتفال            
بتحرير سيناء وكالهما تصادف وقوعهما خالل اسبوع واحد، فان االكيد هو ان اسرائيل تملـك مـن                 
السياسات واالفعال، ما تؤدي الى تعميق عزلتها، وما يؤدي الى استفزاز مصر، والـشعوب العربيـة       

كرامتهـا ويحفـظ    بالقدر والمستوى الي سيؤدي الى االطاحة بالسالم، ال يحقق للـشعوب العربيـة              
  .مصالحها وسيادتها

هكذا يكون قرار وقف امداد اسرائيل بالغاز، وبغض النظر عن نتائجه التجارية، اال انه بؤشـر الـى                  
مرحلة قادمة، نحو اعادة صياغة استراتيجيات التعاطي مع الصراع العربي االسرائيلي بما في ذلـك               

  .االدوات واآلليات
  26/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  "صفقة الغاز"السياسي والتجاري في  .78

  دان ميرفي
تشعر إسرائيل بغضب شديد بسبب إقدام مصر هذا األسبوع على إلغاء عقد لتوريد غاز بعدة مليارات                

وعلى رغم أن المسؤولين المصريين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يصرون علـى أن            . من الدوالرات 
مرء إلى إلغاء أكبر عقد موقع بـين الـدولتين علـى            القرار لم يكن سياسياً، من الصعب أن ينظر ال        

  ).سياسي(اإلطالق، إال أنه كان هكذا بالفعل
فايزة أبو النجا، إلى    . ولكن ما الذي سيحدث بعد هذا القرار؟ ألمحت وزيرة التعاون الدولي المصرية د            

 إذا وافقـت    أن حكومتها التي تعاني من شح العمالت األجنبية، على استعداد للتفاوض؛ بمعنـى أنـه              
الشركتان المستثمرتان المصرية واإلسرائيلية اللتان عملتا كوسيطين في االتفاقية األصلية، على رفـع             

  .السعر، فإن مصر قد تستأنف ضخ الغاز إلسرائيل مرة أخرى
ولكن وزارة المالية اإلسرائيلية وصفت األمر بشكل شبه دقيق عندما قالت في بيان صادر عنهـا إن                 

  ".سابقة خطيرة يمكن أن تعكر صفو أجواء السالم بين مصر وإسرائيل" ري يشكلالقرار المص
محبطـون  " إخوان مـسلمين  "فمصر في الوقت الراهن لديها حكومة تدار من قبل مجلس عسكري، و           

كانوا قد فازوا باالنتخابات البرلمانية، ولكنهم غير قادرين حتى اآلن على ممارسة سـلطة حقيقيـة،                
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 كي تتـدبر أمرهـا      - لحد كبير  -هد مبارك تسير بالقصور الذاتي، بعد أن تُركت         وبيروقراطية من ع  
  .بنفسها

بيد أنه كان هناك اتجاه واحد ثابت ملحوظ لدى مختلف مراكز القوى المنتشرة فـي مختلـف أنحـاء                   
البالد، وهو ظهور مشاعر العداء لألجانب، في الوقت نفسه الذي توشك فيه األسـاليب القديمـة فـي          

  .ل مع إسرائيل والواليات المتحدة على الخروج من التداولالتعام
 ألنـه   - وإن كان مؤشراً خطيـراً     -وموضوع إلغاء بيع الغاز إلسرائيل ليس سوى مؤشر على ذلك           

 مـن   1979يطرح أسئلة عن المدى الزمني الذي ستتمكن فيه معاهدة السالم الذي جرى توقيعها عام               
يرتح لهذه المعاهدة أبداً، وينظر إلسرائيل دوماً باعتبارهـا         الصمود خصوصاً أن الشعب المصري لم       

  .تهديداً إقليمياً
وبينما ال يزال هناك طريق طويل يتعين على البلد أن يقطعه كي يصبح فيه ديمقراطية فاعلـة، فـإن                   
المواقف واالتجاهات الشعبية ستظل مؤثرة على الشؤون المصرية على نحو يفوق كثيـراً مـا كـان                 

  .العقود الماضيةيحدث عبر 
ولعل هذه المواقف واالتجاهات الشعبية، هي التي غذت تلك الصفعة التي وجهت لمنظمة تابعة لجيمي               
كارتر الذي يعتبر أحد المهندسين الرئيسيين في مباحثات كامب ديفيد للسالم، وإلى عـدد آخـر مـن                  

  .المنظمات غير الحكومية األجنبية
ي منظمات مجتمع مدني أجنبية أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها          كان واحداً من ثمان   " كارتر"فمركز  

على الرغم من أن مركز كارتر يعمـل        (ممنوعة من العمل في مصر ألنها تمثل تهديداً لسيادة مصر           
  ).في مجال مراقبة االنتخابات، وقد قام بمراقبة انتخابات مصرية في السابق

ي رفض فيه اإلنتربول طلبـاً تقـدمت بـه الحكومـة            والقرار المصري بهذا الشأن جاء في اليوم الذ       
 أميركياً سبق لهم العمـل فـي        12 شخصاً من جنسيات أجنبية منهم       15المصرية إللقاء القبض على     

  .منظمات مجتمع مدني في مصر، منها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي
يركية والعاملين فيها ومنهم نجل وزيـر النقـل   وكاد القرار المصري القاضي بمحاكمة المنظمات األم 

يؤدي إللغاء المعونة العسكرية األميركية لمصر، والتي تبلغ مليار دوالر سنوياً           " راي لحود "األميركي
والتي كانت قد تقررت أيضاً بموجب معاهدة كامب ديفيد، وذلك قبل التوصل في نهاية المطاف لصفقة                

األجانب الموجه إليهم االتهام من مغادرة مصر، التي أصرت مع          مع مصر تمكن من خاللها العاملون       
ذلك على المضي قدماً في إجراءات محاكمة هؤالء باإلضافة لنظرائهم المصريين الذين يواجهون في              

  .الوقت الراهن احتمال الحبس
ي في قرار محاكمة أعضاء منظمات المجتمع المدني، وف       : كانت السياسة حاضرة في كل تلك القضايا      

  .قرار إلغاء عقد توريد الغاز، وفي اعتبار مركز كارتر مهدداً لألمن القومي المصري
  »كريستيان ساينس مونيتور«بترتيب خاص مع خدمة 

  26/4/2012، االتحاد، ابوظبي
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  !"سرائيلإ" يستحقان وسام شرف في األراضيالتزوير وسلب  .79
  عكيفا الدار

» اناس عاديين «دعون بأنه في هذه الحالة يدور الحديث عن         الموصون بالمستوطنين في تل االولبانه ي     
؟ بمعنـى، إقامـة     )فهل يؤكدون هم بذلك بانه في باقي البؤر االستيطانية يسكنون اناس غير عاديين            (

واذا كان كذلك فثمـة     . الحي واسكانه ينسجمان، برأيهم، مع المقاييس المعتادة في المجتمع االسرائيلي         
ولـشدة  . تل االولبانة ولد في الخطيئة ونشأ في الجريمـة        . يرنا االخالقية شيء سيئ جدا حصل لمعاي    

نعم، باراك ذاته الذي    . ، في وردية ايهود باراك في مكتب رئيس الوزراء        1999المفارقة، فقد ولد في     
يشهر به اآلن من قبل رفاقه في الحكومة على أنه يتجرأ على تنفيذ امر المحكمة العليا التـي أمـرت                    

  .يبهدم الح
 صدر لكـل واحـد مـن المبـاني          2003، وحتى   1999 ايلول   27أمر وقف العمل االول صدر في       

وكمـا هـو دارج فـي دولـة         . المزيد فالمزيد من أمر وقف العمل وأوامر الهدم النهائية        » العادية«
  .المستوطنين فإن البناء االجرامي استمر الكثر من ثماني سنوات، من تحت أنف كل السلطات

 رفـع أصـحاب     2008 بعلم واضح بأن كل المنازل مرشحة للهدم وانه في كانون االول             الحي اسكن 
التماسا الى المحكمة العليـا مطـالبين       » يوجد قانون «االرض من قرية دورا القرع، بمساعدة منظمة        

الدولة أبلغت المحكمة العليا بأن شركة امانه مـن غـوش ايمـونيم       . بتنفيذ أوامر الهدم ومنع االسكان    
فقد كان ابن سبع سـنوات عنـد        (ادرة الى الحي، عرفت بأن البائع ليس المالك القانوني لالرض           المب

في اثناء المداوالت في االلتماس أفادت النيابة العامة بان شركة تطوير بيت ايل هي              ). تسجيل االرض 
 للهـدم   بمعنى، احد من سكان المباني الخمسة المرشـحة       . »بالمستأجرين«التي بنت وأسكنت المباني     

  .ليس مالكا بل وليس مستأجِرا محميا
. تل االولبانه ليس االبنة غير الشرعية الوحيدة في بيت ايل، حسب المعايير الدارجة في العالم الـسليم                

ومع السنين تسللت   . »اوامر االستيالء المؤقت  «فالمستوطنة باسرها اقيمت بقوة المعيار الفاسد المسمى        
فـي مجتمـع    . ود تلك االوامر، نحو اراض خاصة لسكان دورا القرع        المستوطنة شماال الى خلف حد    

عادي الناس والهيئات الذين جعلوا سلب االراضي وتزييف الوثائق معيارا اخالقيا عاديـا يـسكنون                
اما في اسرائيل فان اسمهم يعلو على ألسنة الوزراء، النواب، ويجعلونهم شـهداء، والنيابـة      . السجون

  .اتالعامة تغلق لهم الملف
، الـى   »يوجـد قـانون   «قبل ثالث سنوات نقل درور أتكس، في حينه رجل          . خذوا مثال حالة عوفرا   

المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، عقدين عرضا على محكمة العدل العليا من شارين لمنـزلين               
دروت أحد العقدين تم مع دائرة االستيطان فـي الهـست         . في المستوطنة، كان صدر بحقهما أوامر هدم      

وجاء فيهما، بان الدائرة خصصت للجمعيـة اراض        . الصهيونية، واالخر مع الجمعية التعاونية لعوفرا     
. خصصت لها قبل ذلك بقوة اتفاق بينها وبين المسؤول عن االمالك الحكومية والمهجورة في المنطقة              

ـ                  لطوية وكتب أتكس، بان االراضي لم تخصص ابدا وال يمكنها أن تكون مخصصة من قبل جهـة س
اسرائيلية، انطالقا من السبب البسيط بان هذه اراضي خاصة اجتازت التسوية لسكان القرية المجاورة              

هذه المعلومة نقلتها ليست سوى الدولة نفسها في ردا على التماس الى محكمة العدل العليا            . عين يبرود 
أوامر هدم نهائية لمئات    وعلى أساسه اصدرت االدارة المدنية أوامر وقف عمل و        . رفعه ذات السكان  
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ال حاجة الى القول ان المنازل ال زالـت قائمـة علـى             . المباني االخرى التي بنيت في نطاق عوفرا      
  .حالها

أتكس أشار الى أنه كون دائرة االستيطان هي هيئة عامة، كل ميزانيتها تأتي من ميزانية الدولة، فـان      
 أعلن مكتب   2009في تموز   . الستيضاح الشبهات على المستشار القانوني ان يأمر بفتح تحقيق سريع         

االسبوع الماضي افاد الناطق بلسان الـشرطة صـحيفة         . مزوز بان الشرطة بدأت في تحقيق جنائي      
ليس معروفا تحقيق كما وصف في توجهك في الوحـدة القطريـة للتحقيقـات فـي                «بانه  » هآرتس«

  . تقرر اغالق الملف النعدام االدلة2010الناطق بلسان وزارة العدل أفاد بانه في ايار . »الغش
  يحفرون ويرفعون الدعاوى

الصحفي المحقـق يعـد تقريـرا عـن         : االجراء معروف في أسر تحرير الصحف ومنظمات اليسار       
في شرقي القدس برعايـة جمعيـة اليمـين العـاد           ) مدينة داوود (الحفريات الجارية في قرية سلوان      

 – فعل الناطق بلسان الجمعية، يصل الى أسـرة التحريـر            بعد لحظة من طلب المحقق رد     . وبتمويلها
فـي  . المنظمة مبعوثا يحمل رسالة من مكتب محامين معروف، يهدد برفع دعوى تشهير بمبلغ خيالي             

دعـوى بمبلـغ   . السنة االخيرة تدير العاد نحو نصف دزينة من الدعاوى ضد منظمات ونشطاء سالم       
  .عويض رمزي بمقدار الف شيقلمليون شيقل ضد مجموعة مهندسين انتهت بت

وقد اشتكت الجمعية   . قبل بضعة ايام انتهت المداوالت في دعوى تشهير رفعتها العاد ضد السالم االن            
من أن السالم االن المحت في موقعها على االنترنت بانه تحتمل عالقة بين سقوط باص قبل سـنتين                  

االثار بجوار المكان بناء على تكليف من العاد        في بئر عميق وبين الحفريات االثرية التي نفذتها سلطة          
وذكر في الموقع بانه في أعقاب اصابة ثالث تلميذات سقطن في الحفرة التي كانت تحـت                . وبتمويلها

  .المدرسة طلب سكان المكان وقف أعمال الحفريات حتى فحص هندسي شامل
 ألـف شـيكل     200حـو   قاضي محكمة الصلح في القدس عوديد شوحم رد الدعوى بتعويض بمبلغ ن           

وتعهدت السالم االن   .  االف شيقل  7وباعتذار وقرر بان العاد ستدفع للمدعي العام أتعابا قضائية بمبلغ           
لعل هذا يعلم العاد ومحاميها أن يكفا عـن فـرض           . بتخصيص المال لمكافحة المستوطنة في سلوان     

  .الرعب
  25/4/2012، هآرتس
 26/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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